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Márcia Regina de Assis, minhas duas inspirações, agradeço pelo imensurável e constante 

apoio ao longo de toda essa jornada. 



A Idade do Bronze Ibérico foi um período marcado pela chegada dos fenícios na Ibéria. Essa 

população semítica fundou diversos assentamentos ao longo das margens mediterrânea e 

atlântica da Península Ibérica. No entanto, será na antiga Gádir (atual Cádiz), que se encontram 

um dos registros arqueológicos mais antigos que testemunham essa expansão fenícia frente 

aos já estabelecidos assentamentos tartésicos. Esta pesquisa tem como objetivo estudar o 

desenvolvimento da cidade de Gádir, na Baía de Cádiz, sul da Península Ibérica, a partir do 

contato entre fenícios e tartésicos do século IX a.C. até o século VI a.C. assim como verificar, 

pelo uso do Sistema de Informação Geográfico (SIG), nos valendo de técnicas de 

geoprocessamento aplicadas à Arqueologia, tais como o DEM (Digital Elevation Model), o 

LiDAR (Light Detection and Ranging), Ortofotografias bem como a Análise Espacial de 

Visibilidade (Viewshed Analysis) para compreender como uma nova paisagem foi construída 

em um ambiente de intensas trocas culturais entre autóctones e alóctones. Temos como 

intenção, apoiados nas discussões mais recentes, averiguar a progressão urbana fenícia frente 

à uma hinterlândia tartésica e como foi o o processo dessa interação e sua consequência para 

ambos. É nossa intenção, sobretudo, trazer o Extremo Ocidente para o debate uma vez que 

esta é considerada uma região periférica no Mundo Antigo. 

Gádir; Tartésicos; Fenícios; Urbanidade; Paisagem; SIG. 



The Iberian Bronze Age was a period marked by the arrival of the Phoenicians in Iberia. This 

Semitic population founded several settlements along the Mediterranean and Atlantic shores 

of the Iberian Peninsula. However, it will be in ancient Gádir (present-day Cadiz) that one of 

the earliest archaeological records that testify to this Phoenician expansion in front of the 

established Tartessian settlements. This research aims to study the development of the city 

of Gádir in the Bay of Cadiz, south of the Iberian Peninsula, from the contact 

between Phoenicians and Tartesians from the 9th century BC until the 6th century BC, 

as well as verifying, through the use of the Information System (GIS), using geoprocessing 

techniques applied to Archaeology, such as the Digital Elevation Model (DEM), LiDAR (Light 

Detection and Ranging), Orthophotos as well as the Viewshed Analysis to understand how 

a new landscape was built in an environment of intense cultural exchanges between 

autochthonous and allochthonous. 

We intend, based on the most recent discussions, to ascertain the Phoenician urban 

progression ahead of the Tartessian hinterland and how was the process of this 

interaction and its consequences for both. It is our intention, above all, to bring the Far 

West to the debate since it is considered a peripheral region in the Ancient World.

 Gadir; Tartessians; Phoenicians; Urbanity; Landscape; SIG. 
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Os estudos sobre o Final da Idade do Bronze na Ibéria foram relativamente 

negligenciados no Brasil. Muito embora não por falta de interesse uma vez que se trata de um 

tema de considerável dificuldade dada à crônica falta de dados e ao limitado acesso a essa 

temática. Em paralelo é inevitável não tratar sobre a presença fenícia no Extremo-Ocidente, 

uma cultura oriental que devido ao seu legado, é de indispensável importância para a 

formação do Ocidente. Foi somente nas duas últimas décadas que o Brasil começou a produzir 

estudos de substancial importância tais como as obras Moedas púnicas em coleções brasileiras: 

iconografia e circulação (1995) e Norte da África autóctone do século III ao I a.C.: as imagens 

monetárias reais berberes (2001) da Profª. Drª. Maria Cristina Nicolau Kormikiari do Museu de 

Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP)1 e das pesquisas Padrões 

Funerários Púnicos na Sicília: As Necrópole de Palermo e de Lilibeu (1997) e As Práticas Funerárias 

na Sicília Púnica e da Metrópole de Cartago: tipologias tumbais e interações (2003) da Profª. Drª. 

Adriana Ramazzina2 da Universidade de Santo Amaro. Atualmente temos a Drª. Eleftheria 

Pappa3, oriunda de um âmbito acadêmico de excelência, Universidade de Oxford (Inglaterra) 

compartilhando seu expertise, realizando um pós-doutorado justamente sobre a proposta da 

pesquisa apresentada nesse trabalho. Atuando vigoramente para o enriquecimento desse 

campo de pesquisa no país. Ressaltando a importância do MAE-USP para o desenvolvimento 

da área à nível internacional. 

Também devemos ter em mente que os fenícios, ao aportarem na Ibéria, não se 

assentaram em terra  nullius. A Península Ibérica já era habitada por uma gama de grupos 

culturais. No Sudoeste da Península Ibérica, local onde se acredita que foram fundados os 

primeiros assentamentos semíticos, Tartessos (Τάρτησσος) como ficou conhecida pelos 

gregos e pelos romanos se configurou como uma rica cultura que floresceu no sudoeste da 

Península Ibérica. Dessa maneira é impossível pensarmos no Sula da Ibéria sem considerarmos 

esses dois matizes étnicos.  

Essa pesquisa teve como objetivo realizar uma análise sobre a organização espacial 

gadirita, tanto em seu núcleo litorâneo fenício, quanto na hinterlândia indígena, do século IX 

a.C. ao VI a.C. e verificar quais foram os reflexos das trocas culturais entre alóctones e 

autóctones na paisagem ibérica. 

1 Sob a orientação da Profª. Drª. Maria Beatriz Borba Florenzano (MAE-USP). 
2 Sob a orientação da Profª. Drª. Elaine Farias Veloso Hirata (MAE-USP). 
3 Sob supervisão da Profª. Drª. Maria Cristina Nicolau Kormikiari (MAE-USP). 



Tivemos como intuito, com o suporte dos Sistemas de Informação Geográfico, 

posicionar a presença fenícia na Ibéria tartésica, de modo a demonstrar que não só a novidade 

do urbanismo foi levada até o Extremo Ocidente como também toda uma paisagem foi 

construída para o desenvolvimento de uma Ibéria orientalizante, híbrida entre fenícios e 

tartésicos. Posicionar o Extremo Ocidente no interior das dinâmicas mediterrânicas foi um dos 

objetivos principais dessa pesquisa, de modo a encorajar mais (e necessárias) investigações 

científicas sobre a atuação levantina entre o Atlântico e o Mediterrâneo.  

Em nosso apresentamos uma tentativa de contextualização com base no 

disputado debate cronológico sobre o início da ocupação fenícia na Ibéri em consonância com 

os acontecimentos no Levante. Feito isso descrevemos os principais marcadores identitários 

tartésicos e fenícios para esclarecer as marcas deixadas por essas populações no registro 

arqueológico. Mesmo utilizando o registro arqueológico e as fontes e textuais ficou evidente 

que nem sempre é possível definir claramente o que é autóctone, alóctone ou híbrido, 

questão que permeia toda a nossa pesquisa e guia nossas discussões. 

No compulsionamos nosso Corpus Documental, formado tanto por dados 

do registro arqueológico quando pelas fontes escritas com informações gerais referentes à 

Baía de Cádiz e específicas sobre a cidade de Cádiz, nosso foco de estudo. 

Em nosso apresentamos um Repertório Cartográfico, com informações 

tanto do quanto do Nossas cartas cartográficas apresentam 

representações espaciais que, em ordem de grandeza, apresentam a Ibéria, Andaluzia, Baía de 

Cádiz até focalizar no município de Cádiz. Também foi realizada uma tentativa de inserir as 

informações coletadas em mapas sequenciais cronológico confeccionados pelo uso dos 

Sistemas de Informações Geográficas com o objetivo de evidenciar o espalhamento fenício na 

paisagem na Ibéria, compreender o processo de urbanização da cidade de Cádiz do século IX-

VI a.C. e entender o resultado dessa dinâmica para as populações tartésicas. 

As interpretações ficaram reservadas ao Com base em nosso Repertório 

Cartográfico ( ). Apresentamos as devidas interpretações de fenômenos que calçam 

essa pesquisa. Questões relativas à paisagem e às dinâmicas da expansão territorial fenícia na 

Baía de Cádiz frente à ocupação tartésica foram desenvolvidas sempre com suporte dos dados 

levantados. Uma vez que essa pesquisa teve como seu objetivo principal a geração de mapas, 

conseguimos identificar fenômenos que receberam pouca atenção da bibliografia específica. 

Desse modo tivemos condições de contribuir com novas interpretações e críticas que buscam 

valorizar elementos que por muitas vezes passaram desapercebidos na literatura da área. 



De acordo com Alfredo Mederos Martín (2005, p. 306) a cronologia desenvolvida para 

se delimitar o momento de estabelecimento dos fenícios no Mediterrâneo Ocidental tem, 

como base, um número limitado de referências clássicas gregas e romanas, tais como Estrabão 

(Geografia, 9.3.2), Pompônio Mela (De Chorohraphia, III.46) e Veleio Patérculo (História de 

Romana, 1.2.3) Seguindo essa tradição cronológica, a cidade fenícia de Gádir4 teria sido 

fundada em 1113 a.C. Entretanto o registro arqueológico não encontra esses momentos 

pretéritos não conseguindo assim alicerçar o recuo dessa cronologia. 

No que diz respeito à datação da fundação de Gádir, a Arqueologia, até o presente 

momento, tem alcançado, in extremis, os anos finais do século IX a.C., fato que contribui para 

a comprovação da antiguidade da instalação fenícia nas costas da atual Andaluzia, sem 

alcançar, contudo, a datações estabelecidas pelas fontes clássicas. Atualmente, o 

estabelecimento de uma cronologia para a totalidade da Península Ibérica é um dos principais 

debates entre os pesquisadores, tanto entre historiadores quando arqueólogos. Francisco 

Gómes Toscano e Jacqueline Balensi (1999, p. 43, 64) afirmam que a questão cronológica é um 

dos temas mais debatidos na Protohistória da Ibéria e que, para ser entendido deve ser 

contextualizado em conjunto com o Mediterrâneo, em especial, com o Levante. Essa falta de 

consenso sobre as datações ibéricas se deve ao grande número de culturas que já existiam na 

Península antes da chegada dos fenícios. Abordaremos brevemente sobre essa questão para 

uma melhor compreensão do contexto de expansão fenícia pela Bacia do Mar Mediterrâneo. 

Com o avançar das pesquisas arqueológicas, os novos métodos de análise do registro 

material têm dado condições para uma melhor divisão da cronologia. Mariano Torres Ortiz 

(2008, p. 136) defende a necessidade de se criar uma cronologia convencional que possa ser 

usada na Península Ibérica em comparação com as desenvolvidas no restante do 

Mediterrâneo. Essa padronização tornaria possível compreender com maior rigor as fases dos 

contatos mediterrânicos assim como permitiria comparar a Península Ibérica em relação ao 

Mediterrâneo Central e Oriental.  

4 Para evitarmos conflitos referentes a nomeação desse assentamento, estipulamos Gádir para o 
momento fenício e posteriormente púnico (ca. século IX-III a.C.), Gades para a etapa romana (ca. século 
III a.C. ao VII d.C.), Qadis, para o momento muçulmano (711 d.C. a 1262 d.C.), e Cádiz (1262 d.C. até nossos 
dias) como parte do atual Reino da Espanha. 



Estabelecemos nosso recorte cronológico a partir da Idade do Bronze Ibérico (século 

IX a.C.), especificamente no Bronze Tardio e a encerramos na Idade do Ferro (século VI a.C.), 

em seu momento inicial. Acreditamos que o debate sobre a questão cronológica se faz 

necessário, nesse momento inicial de nossa pesquisa, visto a existência de uma grande disputa 

entre historiadores e arqueólogos, sobre o uso de uma cronologia para a Península Ibérica. 

Entretanto, não temos a intenção de exaurir a temática e tampouco superficializar o debate. 

Uma vez que nossos objetivos nessa dissertação são outros, reiteramos que nossa pesquisa 

não será dedicada às novas proposições cronológicas dada nossa falta de instrumentos para 

tanto, a amplitude desse tipo de estudo e a polêmica acerca desse assunto.  

Para Martín Almagro-Gorbea (1997, p. 217) a Idade do Bronze na Península Ibérica é 

um dos períodos que apresenta problemas tanto na sua ordenação interna, quanto na sua 

cronologia relativa. As seriações culturais para as culturas do Sudoeste, do Nordeste e para a 

Meseta são alguns dos exemplos com sérios problemas cronológicos, com exceção de El Argar 

e o Bronze Atlântico, não existem soluções válidas para as demais áreas culturais. Para o Vale 

do Guadalquivir, área central de nosso estudo, praticamente nenhuma periodização válida foi 

estabelecida. 

Assim, não encontramos lugar nessa pesquisa para acalorar o debate, apresentaremos 

somente os pontos de maior divergência entre os principais pesquisadores que se dedicam 

sobre o tema. Desse modo, nosso objetivo último nessa apresentação preliminar é demonstrar 

que nenhuma cronologia na Península Ibérica permanece inconteste. Mesmo com as 

variações nos concentraremos, sobretudo, no Bronze Final, momento que, dada sua 

abrangência, inicia o nosso marco cronológico inicial: o século IX a.C.  

Eleftheria Pappa (2012, p. 4) afirma que as datações absolutas vêm sendo, cada vez 

mais, analisadas minuciosamente no interior do debate relativo à fragmentação da cronologia 

do Mediterrâneo. Para a autora, várias lacunas temporais foram criadas devido a discrepância 

nos resultados dos diferentes métodos de datação (radiocronologia, dendrocronologia, 

tipologia, termoluminescência, dentre outros). Quando analisados em comparação com 

outras localidades, os dados de diferentes partes da Bacia Mediterrânica, frequentemente 

tendem à incongruência, resultando em sistemas de datação incompatíveis. 

Sendo a Península Ibérica uma das regiões mediterrânicas com o maior número de 

variações cronológicas para a Idade do Bronze podemos concluir que o uso do bronze ocorreu 



em momentos desiguais tanto no interior da própria Península Ibérica como no resto do 

Mediterrâneo.  

Manuel Pellicer Catalán (1992, p. 11) afirma que as tentativas para uma periodização 

da Andaluzia Ocidental foram múltiplas, no entanto, no que tange a sua localização temporal, 

a Idade do Bronze Ibérica pode ser dividida em três fases, indo do século XII a.C. ao VIII a.C. O 

autor divide esse momento cronológico em: primeira fase, fase inicial (séculos XII-X a.C.), 

segunda fase, fase média (séculos IX-VIII a.C.), e terceira fase, a fase final (século VIII a.C.) (1992, 

p. 15).

Respeitando o início do uso do bronze na Península Ibérica, Angel Montenegro Duque 

et al. (1989, p. 13), dividem a idade homônima em três períodos: Bronze Antigo (1900-1600 

a.C.), Bronze Médio (1600-1250 a.C.) e Bronze Final (1250-750 a.C.).  

No que concerne o Bronze Final, marco cronológico de nossa pesquisa, uma vez que 

os fenícios estão iniciando suas explorações pela Ibéria, Marisa Ruiz-Gálvez Priego (1995), ao 

calibrar as datações absolutas para o Estuário de Huelva na desembocadura do Vale do 

Guadiana, nas adjacências de nossa região de análise, dividiu esse período em três subperíodo: 

o Bronze Final I, que abarca as datas de 1250/1200-1100 a.C., o Bronze Final II, momento que

engloba o intervalo entre 1100-940 a.C., e por fim, o Bronze Final III, fase final de todo o período 

de 940-750 a.C. (RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, 1995, p. 83).  

Para LiDAR com os estudos comparativos com o Mediterrâneo, Mederos-Martín (1997, 

p. 76-77) desenvolveu uma cronologia que pudesse se articular com os fenômenos

contemporâneos, nas regiões Atlânticas, no Mediterrâneo Central e Oriental, conforme pode 

ser visto ao compararmos a  abaixo na qual Mederos-Martín (1997) estabelece uma 

cronologia do Bronze Final entre 1425-800 a.C., com a , adiante, na qual apresentamos 

as cronologia do Oriente Próximo. 



 - Proposta de Mederos-Martín (1997) em contraste com outros autores 

Fonte: (MEDEROS-MARTÍN, 1997, p. 75) 

Já para as comunidades assentadas ao Sul de Portugal, região fronteiriça com nossa 

área de análise, María Eugenia Aubet (2001, p. 292) considera o Bronze Final iniciando-se bem 

posteriormente, entre 1100 e 700 a.C. Por outro lado, Torres Ortiz (2014, p. 254) apresenta o 

período como variando de 1000-825/800 a.C. ou seja, aproximando esse Bronze Final nos dois 

lados da Península.  

Para ilustrarmos a multiplicidade de datações para a Península Ibérica apresentaremos 

a seguir um gráfico ilustrativo , organizado a partir da tabela anterior , 

desenvolvida por Mederos-Martín (1997, p. 75) contendo uma amostra de nove autores para 

a comparação e exibição da variação cronológica da região. Omitimos desse arranjo as 

subdivisões criadas por alguns autores uma vez que dificultaria a visualização das 

informações. Assim, apresentamos o gráfico como uma ferramenta para o exame das 

variações cronológicas do Bronze Final na Ibéria. 



 - Comparação entre as variações cronológicas do Bronze Final na Península Ibérica 

Fonte: Kimming (1988 apud MEDEROS MARTÍN, 1997, p. 75), Montenegro et al. (1989), Gómez de Soto 
(1991 apud MEDEROS MARTÍN, 1997, p. 75), Pellicer Catalán (1992), Almagro-Gorbea e Ruiz Zapatero 
(1992 apud Mederos Martín, 1997, p. 75), Ruiz-Gálvez Priego (1995), Mederos Martín (1997), Aubet 
(2001) e Torres Ortiz (2014). 
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Apresentaremos na , organizada por Aubet (2001, p. 19), as principais 

variações cronológicas para a Fenícia, de modo a comparar o final da Idade do Bronze tanto 

na Península Ibérica quanto no Levante como meio de estabelecer paralelos e auxiliar na 

compreensão do contexto de expansão fenícia, o qual trataremos na próxima sessão. 

O Bronze Final no Levante pode ser caracterizado inicialmente pelo desenvolvimento 

de uma intensa rede comercial. Ugarit, Biblos e Tiro se tornaram nódulos de uma teia mercantil 

que integrava Micenas, Egito, a região da Siro-Palestina e a Mesopotâmia. As correspondências 

diplomáticas entre os reis de Biblos e de Tiro com os faraós egípcios são importantes registros 

cuneiforme escritos em acádio (AUBET, 2001, p. 22) e datados do século XIV a.C. sendo 

importantes testemunhos sobre os contatos entre as duas regiões. A partir de 1230 a.C., com 

a invasão dos israelitas e a instabilidade causada pela suposta “Invasão dos Povos do Mar”, o 

Levante passou por um rápido processo de declínio. A partir de 1190 a.C., há uma intensa 

regressão resultado de crises e destruições de numerosas cidades levantinas. Nessa mesma 

data Ugarit, que já vinha dando sinais de desintegração interna, é destruída e abandonada 

(AUBET, 2001, p. 22-24). 

Knapp e Manning (2016, p. 138) pontuam que, mesmo o fenômeno da “Invasão dos 

Povos do Mar” tendo se deflagrado em diversas partes do Mediterrâneo Central e Oriental, o 

Levante parece ter sido mais resiliente ou até mesmo pouco afetado pelas ondas de 

destruição. Certas cidades litorâneas levantinas sobreviveram e até mesmo prosperaram 

dando condições para o surgimento de um novo arranjo sócio-político que culminaria na 

expansão fenícia. 

 



 

 

 - Cronologias para a Fenícia segundo Amiran (1969), Baramki (1961) e Bikai (1978) 

 
Fonte: (AUBET, 2001, p. 19) 

  

No que diz respeito ao Bronze Final na Ibéria é possível verificar que a fase final desse 

período, segundo os autores consultados, varia de 900 a.C. (GÓMEZ DE SOTO, 1991 apud 

MEDEROS MARTÍN, 1997, 75) até 650 a.C. (ALMAGRO GÓRBEA; RUIZ ZAPATERA, 1992 apud 

MEDEROS MARTÍN, 1997, 75). No entanto, é possível verificar duas tendências: um consenso 

para o fim do Bronze Final entre Pellicer Catalán (1992) e Torres Ortiz (2014) como tendo 

acontecido em 800 a.C. e; outro consenso entre Ruiz-Gálvez Priego (1995) e Montenegro et al. 

(1989) que encerram esse período em 750 a.C., adicionando 50 anos em sua duração. No que 

diz respeito ao início do Bronze Final novamente verificamos duas tendências distintas: a 

primeira entre Ruiz-Gálvez Priego (1995) e Kimming (1988), iniciando esse período em 1275 



 

 

a.C. e; a segunda entre Almagro Gorbea e Ruiz Zapatera (1992 apud MEDEROS MARTÍN, 1997, 

75) e Montenegro et al. (1989) que estabelecem o Final o Bronze em 1200 a.C., subtraindo 75 

anos de sua duração. 

Como dito anteriormente, não tivemos como objetivo a exploração dessa temática à 

exaustão. Essa análise preliminar teve como intuito, demonstrar ao leitor o grande número de 

datações sugeridas para início e o fim do Bronze Final na Península Ibérica. Fica evidente que 

são urgentes pesquisas voltadas para o estabelecimento de uma cronologia comum na 

Península Ibérica em consonância com as demais áreas do Mediterrâneo. 

 

Para compreendermos melhor o contexto que levou os fenícios a se expandirem pela 

Bacia do Mediterrâneo tomaremos o artigo de Aubet intitulado Political and Economic 

Implications of the New Phoenician Chronologies (2008) como fio condutor dessa seção. Para a 

autora, as novas cronologias radiocarbônicas nos forçam a reconsiderar a teoria de que o 

assentamento de fundações no Ocidente foi condicionado pela política do Império Assírio no 

Oriente. 

 Atualmente um dos registros arqueológicos mais antigo sobre a presença fenícia no 

Extremo Ocidente remonta ao século X a.C. até a primeira metade do IX a.C., procedendo da 

cidade de Huelva, área de ocupação tartésica. Lá, importantes coleções de cerâmicas fenícias 

associadas às produções gregas – do período geométrico – cipriotas, itálicas e nurágicas foram 

descobertas (AUBET, 2008, p. 179; DOCTER, 2008, p. 382; PAPPA, 2012, p. 15). Essa porção 

considerável de materiais cerâmicos em contexto tartésicos, em momentos tão recuados, 

indica que a presença inicial fenícia não foi esporádica e esparsa, como a historiografia 

tradicional apontava, mas sim que ocorreu de maneira constante e regular. 

 Outra informação valiosa que a autora nos fornece diz respeito à metalurgia na 

Península Ibérica. Para Aubet, a prática metalúrgica dessa região está claramente conectada 

tanto na exploração quanto na produção de bens, confirmando a importância dos metais na 

gênese da expansão fenícia rumo ao Extremo Ocidente. Em Huelva, nos níveis mais profundos, 

considerados pela autora como horizontes pré-coloniais, a presença de escórias, bocais, 

cadinhos, cobre, prata, estanho, chumbo e ferro tanto em Huelva quanto em Morro de 

Mezquitilla ato que dá condições para que se pense em uma expansão programada e 

organizada para a exploração de minérios (AUBET, 2008, p. 180-181). 

 A autora menciona que as teorias sobre as origens da expansão fenícia estiveram 

condicionadas por duas linhas teóricas dominantes: 1) a expansão foi comandada por Tiro no 



 

 

século X a.C., em seu momento de maior prosperidade para que se buscasse matérias-primas, 

e; 2) a expansão foi uma resposta à pressão econômica e militar assíria, no século VIII-VI a.C., 

sobre as cidades levantinas (AUBET, 2008, p. 181). 

 Susan Frankstein (1979, p. 286) ao analisar a condição do desenvolvimento das cidades 

no Ocidente conclui que a colonização fenícia foi um projeto organizado pelas cidades-

estados levantinas para que, ao pagarem severos tributo impostos pelos assírios, pudessem 

desfrutar de independência política, em uma relação de vassalagem e taxação. Frankstein 

compreende que as cidades fenícias no Levante se organizaram de modo a salvaguardar sua 

liberdade estabelecendo e mantendo uma função semi-periférica no interior do sistema 

regional asiático. Há certa validade na argumentação de Frankstein, no entanto, de posse das 

novas cronologias, Aubet (2008, p. 182) afirma que a expansão fenícia pelo Mediterrâneo se 

iniciou em períodos anteriores à pressão assíria sobre o Levante. 

 Divergindo das posições anteriores, Carla Antonaccio levanta o fim da Idade do Bronze 

(considerado pela autora como ocorrendo, no Mediterrâneo Oriental por volta de 1200 a.C.) 

como o ponto de inflexão para o Mediterrâneo Oriental e Central. No caso dos fenícios, um 

conjunto de circunstâncias, apontadas pela autora como a desertificação no Levante e o 

aumento populacional criaram condições que restringiram o território disponível ao passo 

que favoreciam a expansão no além-mar. A autora aponta que enquanto a fome a 

superpopulação foram generalidades muito utilizadas para esclarecer as razões do processo 

de expansão grega pela Bacia do Mediterrâneo, o comércio sempre foi definido como a 

interpretação clássica para explicar a difusão fenícia (ANTONACCIO, 2009, p. 317). 

 

No século X a.C., o Oriente Próximo testemunhou uma reconfiguração política que 

permitiria às cidades-estados fenícias a expansão de suas navegações. Amplas conjunturas 

condicionaram essa nova situação, dentre as principais causas, as cidades fenícias, que 

durante séculos foram tributárias dos egípcios, assistiram à um recuo do poderio desse povo. 

Do século XI a.C, os papiros5 encontrados em El Hiba, no Egito, atestam as desventuras de 

Ounamon, enviado egípcio de Hérihor, que em busca da madeira do cedro para a construção 

de um templo para o deus Ammon, recebe apenas o desdém do monarca de Biblos, 

Shekerbaal. Como aponta Kormikiari (2004, p. 133), há claros indícios nesse relato sobre as 

relações de dom e contra-dom estabelecidas por Marcel Mauss em seu Ensaio sobre a dádiva. 

                                                             

5 Como nos recorda Cristina Kormikiari (2004, p. 134), mesmo que o relato de Ounamom seja uma obra 
literária o mesmo nos oferece informações acerca do comércio entre Biblos, Sídon e o Egito. 



 

 

Forma e razão da troca nas sociedades arcaicas (1974), que para a autora caracterizam o período 

do Bronze Recente na região. 

 Ora, Ounamon só é recebido pelo rei de Biblos quando do Egito são enviados 

presentes. Isto é, apenas quando sua posição enquanto soberano é reconhecida há a recepção 

do emissário, visto que Shekerbaal se vê obrigado a retribuir o dom. Reforçando o papel do rei 

enquanto interlocutor da transação (KORMIKIARI, 2004, p. 133), o rei de Biblos se sente 

empoderado o suficiente, como monarca, para pedir aos enviados egípcios a troca do dom. 

Esse ato reforçaria assim a sua autoridade enquanto soberano fenício e não apenas tributário 

perante os egípcios. 

 Um pouco mais adiante, a derrota dos filisteus pelo rei David em 975 a.C., a unificação 

de Israel, a precariedade dos reinos aramaicos na Síria e a imobilidade do Império Assírio no 

Leste deram condições para uma política estatal mais ambiciosa por parte das cidades-estados 

fenícias, em especial, por Tiro.  

 Foi no reinado de Hiram I (970-936 a.C.) que Tiro se estabeleceu como um poder naval 

e comercial na Ásia. Hiram I é descrito como um monarca que inaugurou uma política que 

consistia exclusivamente em controlar as rotas comerciais da Ásia. Essa empreitada foi 

auxiliada pela política de expansão do reino de Israel durante o reinado de Salomão (960-930 

a.C.). Ambos os monarcas possuíam estreitas relações como se pode verificar no Livro das 

Crônicas (2, 2-12) na Bíblia Sagrada e em Contra Apiano obra de Flávio Josefo (1.17). A primeira 

fase da política expansionista de Hiram se configurou pelo interesse na manutenção da 

profícua aliança com o reino de Israel. Esse pacto deu condições para que Tiro tivesse acesso 

às rotas comerciais asiáticas, abarcando uma grande área desde o Egeu, Síria, Armênia, 

Mesopotâmia e Arábia, garantindo acesso à cereais que ambos os reinos careciam. (AUBET, 

2001, p. 44; KORMIKIARI, 2004, p. 132). Em sua segunda fase, uma empreitada marítima entre 

Tiro e Israel é estabelecida com o objetivo de romper com o monopólio do Egito sobre as 

regiões produtoras de ouro, sobre o Mar Vermelho e no Iêmen. Tal empresa demonstrou a 

capacidade de Tiro, no século X a.C. em ser capaz de organizar expedições marítimas de longas 

distâncias (AUBET, 2001, p. 45).  

 Após a morte de Hiram, pouco se sabe sobre seus sucessores, Aubet (2008, p. 183) 

afirma que as primeiras expedições rumo à Huelva teriam acontecido entre o período final de 

Hiram I e seu sucessor imediato Balbazer (935-919 a.C.) e Adabastros (919-910 a.C.). 

 

 

 



 

 

A empresa marítima fundada por Hiram I deu condições para que as cidades-estados 

fenícias enriquecessem e Tiro iniciasse, sob o reinado de Itobaal I, uma verdadeira expansão 

comercial pela Ásia. Os produtos de luxo das cidades fenícias figuraram entre os objetos 

entregues como tributo para os monarcas assírios. Os fragmentos dos relevos de bronze dos 

portões do palácio de Balawat, descobertos no sítio de Imgur-Enlil, no atual Iraque, revelam 

em um de seus setores, o saque de Tiro ( ) e a entrega dos tributos ao monarca (  ). 

 Datado de 859 a.C., os relevos representam o envio de tributos desde a cidade de Tiro 

até o monarca assírio. Nos detalhes do relevo, embarcações com os tributos, seguidas por uma 

linha de diplomatas se aproximam de Salmanaser III (858-824 a.C.), que está além dos limites 

da nossa figura. 

 

 - Campanhas na Fenícia, 859 a.C. Primeiro relevo: transporte de tributos para o continente. 
Segundo relevo: campo assírio e bigas na expedição contra Khazazu 

 
Fonte: (KING, 1915, prancha XIII) 

 



 

 

 - Campanhas na Fenícia, 859 a.C. continuação. Primeiro relevo: Salmanaser, seguido por 
guarda-costas e biga, recebendo os tributos de Tiro e Sídon. Segundo relevo: Cativos de Khazazu sendo 
conduzidos por bigas até a presença do rei. 

Fonte: (KING, 1915, prancha XV) 

 Nesse ínterim do século IX a.C., ao tempo que as primeiras fundações6 de Tiro: Kition 

(Chipre), Auza7, Bótris e Miriandros são estabelecidas por Tiro (AUBET, 2001, p.46; AUBET, 2008, 

p. 183), Itobaal criou um estado para abarcar tanto Tiro quanto Sídon. Sob essa nova 

configuração territorial a casa reinante de Tiro gozava de poder sobre todo o território das 

cidades fenícias no Levante. 

 A partir de 824 até 744 a.C., o poder assírio declina, em um momento que Tiro 

dominava toda a Fenícia e o prestígio de seus monarcas, e de sua religião, alcançava a Síria, 

Moabe, Israel e Judá. Após a morte de Itobaal I, sabemos quem foram seus sucessores 

imediatos. Baal-Azor II (855-830 a.C.), Mattan (829-821 a.C.) e Pumayyaton (820-774 a.C.), – 

transliterado pelos autores gregos como Pigmaleão – esse último famoso por causar a fuga de 

sua irmã Elisha após assassinar seu marido, sacerdote de Melqart em Tiro, evento que dá início 

à lenda fundacional da cidade de Cartago, correspondendo com as cronologias 

radiocarbônicas que se tem sobre o estabelecimento de Cartago no Norte da África e a 

                                                             

6 Preferimos utilizar o termo ‘fundação’, (em referência às fundações fenícias), ou ainda ‘expansão’ para 
nos referirmos à expansão do mundo fenício sobre áreas além do Levante). Aplicamos também o termo 
‘assentamento’ como sinônimo dos dois termos anteriores. Assim, optamos por não seguir o binarismo 
colonial, que simplifica as diferentes experiências coloniais em duas categorias: colonizador e colono 
ao passo que causa grandes equívocos quando utilizados na compreensão do Mundo Antigo. Uma vez 
que acreditamos em realidades muito mais complexas do que a dualidade imposta pela lógica colonial, 
acreditamos na necessária diferenciação entre o processo de expansão antigo frente ao processo pré-
moderno e moderno (KORMIKIARI, 2015, p. 88-89). 
7 Até o momento, não se conhece a localização exata dessa fundação fenícia. 



 

 

expansão tíria até Morro de Mezquitilla na Península Ibérica (AUBET, 2008, p. 184-185; DOCTER 

et al., 2008, p. 379-380). 

 

 

 Segundo Montenegro et al. (1989, p. 33-34), será no Bronze Final que a Península 

Ibérica testemunhará a chegada de fenícios e gregos. O processo histórico que ocorreu 

durante o primeiro milênio a.C. na Península Ibérica implica em um contínuo contato e 

interação entre os primeiros navegantes com as populações locais, fato que resultou, nas 

palavras de Eduardo Sánchez-Moreno et al. (2007, p. 75), no desenvolvimento de diversos 

experimentos culturais. A presença de populações mediterrânicas vindas do Leste não será 

mais esporádica, como ocorria até então, mas um complexo sistema hierárquico de fundações 

de diferentes portes será organizado na construção de novos ambientes, refletindo as 

organizações da terra-mãe sob novos matizes e arranjos. Com efeito, os autores assumem a 

impossibilidade em se estabelecer porcentagens de aloctonia ou autoctonia de uma 

determinada expressão cultural8. Deste modo as relações humanas estão submetidas à

diferentes condicionantes fazendo com que o resultado dos contatos seja sempre imprevisível 

(SÁNCHEZ-MORENO et al., 2007, p. 76). A Península Ibérica é, portanto, resultado de diversas 

contribuições étnicas e culturais se conformando como um verdadeiro mosaico de povos. 

 Consequentemente compreendemos as populações pós-contato como o quociente 

da interação entre povos nativos e estrangeiros. Ora, Tartessos não seria uma exceção. Com o 

descobrimento de Tróia, na Ásia Menor, Micenas no Peloponeso e Cnossos em Creta, nos finais 

do século XIX e XX, pela leitura das fontes literárias antigas sob uma visão autoctonista9, Adolf 

                                                             

8 Vale lembrar aqui do achado do Jovem de Byrsa descoberto em uma cripta púnica, na colina 
homônima em frente ao museu de Cartago em 1994 com todo o mobiliário funerário datando do século 
VI a.C. Após análises osteológicas e craniométricas foi possível identificar que se tratava de um indivíduo 
de ancestralidade mediterrânica/europeia (provavelmente na Península Ibérica). O jovem denominado 
como Ariche teve seu DNA mitocondrial desse indivíduo sequenciado e se descobriu que era parte do 
raro haplogrupo U5b2c1, considerado o grupo mais antigo da Europa com poucas sequencias 
modernas publicadas. Esse grupo estaria associado com as comunidades caçadores-coletoras 
europeias e teria desaparecido do Levante quando uma onda de comunidades que praticavam o 
plantio susbstituiram os caçadores-coletores do Oriente Próximo. Ariche possui semelhanças genéticas 
entre indivíduos modernos de dois indivíduos modernos da região central de Portugal não 
identificados. A equipe analisou o haplogrupo U5b2c1 com 47 libaneses modernos e nenhum deles era 
da mesma linhagem genética. Essa descoberta auxilia na compreensão das origens e dos impactos dos 
fenícios e sua cultura no Mediterrâneo assim com melhora nosso entendimento sobre a interação entre 
alóctones e autóctones e o fenômeno das imigrações no passado com o suporte da genética (MATISOO-
SMITH et al., 2016, p. 1-16).  
9 Corrente teórica que miniminazava o cárater a expansão fenícia. Nas palavras de Adolfo Domínguez 
Monedero (2007: p. 232): “Había triunfado la visión autoctonista em la que lo único importante era 
destacar lo que de próprio, de autóctono había em el mundo tartésico, lo cual dejaba a los fenícios casi 
como meros comparsas que lo único que hacían era aportar algún que outro artículo u objeto, pero que 



 

 

Schulten (1945) tentou a mesma sorte na Península Ibérica (MEDEROS MARTÍN, 1999, não 

paginado). 

Sánchez-Moreno (2007, p. 229-230). relata que Tartessos foi convertida em uma cidade 

pelos historiadores e difundiu-se a lenda de uma grande cultura autóctone civilizada pelos 

gregos e destruída pela inveja cartaginesa. Manuel Álvarez Martí-Aguilar (2008, p. 85) comenta 

que a argumentação tradicional especulava que Tartessos, após ser destruída pelos púnicos 

teve tanto sua identidade como todo seu império econômico usurpados por Gádir, capital dos 

cartagineses na Península Ibérica.  

 Não obstante, não tentamos aqui defender a ideia de um contato pacífico entre 

tartésicos e fenícios. Carlos Wagner (2005, p. 177) afirma que durante muito tempo a expansão 

fenícia na Península Ibérica foi encarada como um processo pacífico onde tanto autóctones 

quanto alóctones gozaram de benefícios mútuos. No entanto o autor nos alerta que nem na 

própria Fenícia a violência foi deixada de lado. Na terra de origem, cidades-estados fenícias se 

digladiavam umas sobre as outras se valendo dos usos mais clássico de violência: a conquista, 

destruição e a anexação. Então, por que em contexto ibérico deixariam tal prática de lado? 

Sobre a fundação de Leptis Magna no Norte da África, Salústio (Guerra de Jugurta, 78) atribui 

o empreendimento à sidônios, fugidos das discórdias civis em sua cidade de origem. Tiro, sob 

o reinado de Itobaal, teria também fundado Bótris dentro dos limites de Biblos ferindo as 

fronteiras com a outra cidade e hostilizando assim os gibliotas. Tiro possuidora do status de 

potência regional não usou somente a diplomacia e as boas relações comerciais para exercer 

esse papel. Sua expansão territorial sobre a fértil região de Acco e Monte Carmelo, regiões da 

moderna Israel, se evidenciam por camadas de destruição de assentamentos ocupados pelos 

supostos povos do mar (WAGNER, 2005, p. 180-181). Ora, retomamos também, como exemplo, 

o próprio relato fundacional de Cartago, Elisha foge de Tiro e funda Qarthadasht, a Nova 

Cidade, após seu irmão Pigmaleão ter assassinado seu esposo Acherbas, sacerdote de Melqart.  

 Na Península Ibérica, as fortificações de Tavira, em Portugal, Castillo de Doña Blanca 

( , , , , , ,  e ), na Espanha, datam comumentemente do século VIII 

a.C, momento da expansão fenícia. Por mais que se tente interpretar a muralha como um 

delimitador do espaço da cidade, o fosso desses assentamentos não teria outra função que 

não dificultar o avanço de possíveis inimigos, fato que sugere a existência de um clima 

belicoso. (WAGNER, 2005, p. 187). 

Mais dramático são os casos de La Fonteta, onde se verificou a reutilização de restos 

arquitetônicos junto à uma dezena de estelas para a construção de uma muralha que começa 

                                                             

de ningun modo alteraba em excesso a la cultura tartésica, cuya formación se remontaba incluso a 
momentos muy antigos de la Edad Del Bronce”. 



 

 

a ser construída em 630 a.C, fato que evidencia a existência de uma ameaça iminente 

(WAGNER, 2005, p.187-188). A existência de pacto com as elites não necessariamente pode ser 

utilizada como prerrogativa para a permanência de relações pacíficas. Para explicar os 

contatos entre fenícios e tartésicos Carlos Wagner (2005, p. 184) pensa justamente na 

existência de um mundo autóctone não unificado.  

Os fenícios poderiam ter se beneficiado da competição entre os diversos grupos com 

os quais entraram em contato. Com efeito, podem ter se valido de um complexo sistema de 

alianças que apoiaria ora uns, ora outros, em benefício próprio. Aparentemente a população 

autóctone dilui por volta do século VII a.C. dada a nova organização territorial e social. Pode-

se pensar até mesmo que a chegada de fenício e posteriormente púnicos empurrou essas 

populações para o interior. 

 Da mesma maneira que Edward Soja (1993) pensa no terceiro espaço, não seria de 

outro modo que, dado os pressupostos anteriores, o Bronze Final na Península Ibérica se 

configurasse como um momento de intensas interações entre alóctones e autóctones. Nessas 

condições uma nova cultura emerge, formada no interior de uma arena de contatos, em uma 

trama de redes de trocas econômicas, sociais e culturais.  

 

*** 

 

 O Bronze Final representa o momento em que a Península Ibérica testemunha a 

chegada dos fenícios, povo que contribuirá para um incremento das matizes étnicas, gerando 

novas identidades, tais como a tartésica. Posto isso, destacaremos os principais marcadores 

identitários tartésicos. Dessa maneira, para uma melhor discriminação dessa cultura, 

aprofundaremos nas documentações literárias que tratam sobre essa cultura, os principais 

problemas sobre sua caracterização e as evidências arqueológicas que permitem a 

identificação de uma identidade tartésica, fruto do contato entre nativos e estrangeiros. Para 

tanto, utilizaremos as informações sobre seus assentamentos, casas, práticas mortuárias, 

oficinas e seus templos.  

  

 

 

 

 



 

 

 

Eu não queria a cornucópia de Amalteia,  
Nem século e meio ser rei de Tartessos 

(Anacreonte, Geryoneis, fragmento 8) 
 

 

Próxima às Colunas de Héracles, nos confins do mundo conhecido, Tartessos ou 

Tarshish foi por diversas vezes relatada pelos autores clássicos, gregos, romanos, bizantinos e 

epigraficamente pelos fenícios ( ), sendo ora uma cidade, ora um rio ou até mesmo 

uma região.  

O geógrafo grego Estrabão (Geografia, 3.2.11), declara que os antigos conheciam o rio 

Guadalquivir, o Grande Rio, sob o nome de Tartessos. Por outro lado, o escritor romano Rúfio 

Avieno (Ora Maritima, 85) relata Tartessos como sendo uma rica cidade, protegida por muros 

e abastecida por um rio. Posteriormente José María Blázquez Martínez (1969, p. 94), cita o 

lexicógrafo bizantino Estevão de Bizâncio que identificou a localização de Tartessos como 

sendo nas proximidades do Estreito, numa região homônima.  

 Em suas impressões, Apiano (História Romana, 1.2) afirma que Tartessos seria uma 

cidade no litoral que em seu tempo era conhecida como Carpessus. No entanto não há 

consenso nas obras clássicas sobre a natureza de Tartessos, se seria uma região, um reino, uma 

cidade ou mesmo um rio. 

 Um dos mitos que trata sobre Tartessos, e insere essa cultura no imaginário 

mediterrânico, é notadamente o décimo trabalho de Héracles. O roubo dos bois de Gerioneu, 

gigante que vivia na ilha de Eritéia (a ilha vermelha), foi o décimo trabalho do semideus 

narrado por Peisândro de Rodes em sua obra Heracleia e um dos mitos que introduziu 

Tartessos não apenas na mitologia como na história do Mediterrâneo Antigo.  

 

Virgem de Oceano, pela multiáurea Afrodite unida em amor a Aurigládio de 
violento ânimo, Belaflui pariu o mais poderoso dos mortais, Gerioneu, a 
quem matou a força de Héracles pelos bois sinuosos na circunfluida Eritéia. 
(Hesíodo, Teogonia, fragmento 980, tradução de Jaa Torrano, 1995). 

  

 Adriano Vasco Rodrigues em sua obra Arqueologia da Península Hispânica: do 

paleolítico à romanização (1961) faz interessantes relações simbólicas ao comentar sobre os 

reis de Tartessos. Esses reis se confundiriam entre história e mitologia, se tornando verdadeiras 

metáforas. Norax, neto de Gerioneu, segundo Pausânias (X, XVII.5) teria fundado a cidade de 



 

 

Nora10 na Sardenha. Therón teria sido o mais antigo dos reis. Gárgoris foi considerado o 

descobridor do aproveitamento do mel, anterior ao Neolítico (RODRIGUES, 1961, p. 305) e 

Habis teria desenvolvido a agricultura, o que indicaria a passagem do caçador-coletor para o 

agricultor, durante o Neolítico. Esse último também teria formulado um sistema de leis onde 

proibia o trabalho do nobre, vedando-o à guerra. Por fim Argantonio, ou Homem de Prata, 

teria sido o monarca que reinou sobre Tartessos por oitenta anos, vivendo cento e vinte, sendo 

o primeiro que se tem referências históricas por fontes gregas (Heródoto, História, I.163.2). 

Segundo as fontes clássicas, os foceus, ao chegaram em Tartessos, fizeram amizade com 

Argantonio. Tamanho foi o vínculo entre tartésicos e gregos que o rei os convidou a deixarem 

a Jônia para se estabelecerem na Ibéria. Em outro trecho, ao saber que os medos aumentavam 

seu poder no Leste, teria financiado a construção de muralhas ao redor da Foceia (Heródoto, 

História,  I.163.4). 

 Para Rodrigues (1961) os reis tartésicos seriam alegorias para representar eventos 

pretéritos muito recuados, tais como a origem da domesticação e da agricultura. No entanto, 

Rodrigues não dá prosseguimento a esse paralelo para épocas mais avançadas. Se 

continuarmos com essa concepção para analisar a representação do longevo Argantonio, o 

Homem de Prata – conhecido assim pelos gregos – podemos considera-lo como uma alegoria 

que representa o desenvolvimento das técnicas metalúrgicas tartésicas e os benefícios que 

dela a elite de Tartessos pôde usufruir. 

 Com o apoio da , a seguir, discriminamos vários autores de diversos períodos 

que fizeram referência à Tartessos e aos tartésicos. Como critérios para a concepção da tabela, 

principiamos com os primeiros relatos, vindos dos gregos, seguidos pelos romanos e 

posteriormente, em ecos tardios, como se refere Blázquez Martínez (1969, p. 94), de 

bizantinos. Como primeiro critério utilizamos uma cronologia crescente para referenciar os 

autores. Consideramos, como segundo critério, a ordenação alfabética dentro de cada século. 

Esclarecemos que os trechos apontados na tabela são resultados de uma seleção de textos, 

com base no artigo de Blázquez Martínez, Fuentes griegas y romanas referente a Tartessos 

(1969). Lembramos que essa seleção não esgota as inúmeras referências dos autores antigos 

ao se referirem sobre Tartessos e os tartésicos. O objetivo último dessa sistematização é 

demonstrar a percepção de Tartessos pela comunidade mediterrânica. 

                                                             

10 Considerada a mais antiga fundação fenícia na Sardenha, datando do século IX-VIII a.C. 



 

 

 - Referências sobre Tartessos e os tartésicos segundo autores gregos, romanos e bizantinos segundo 
Blázquez Martínez (1969) 

* Alguns autores e trechos citados por Blázques Martínez foram omitidos uma vez que, em nossa 
pesquisa, não conseguimos localizá-los. 
** Para proporcionar uma tabela atualizada se fez necessária uma revisão do artigo pela imprecisão dos 
dados oferecidos pelo autor. 
  

 Os autores compulsados na ora se referem à Tartessos como região, rio, 

cidade ou raça. É possível perceber que os relatos se iniciam no século VI a.C. e perduram até 

o século XI d.C. Segundo Michael Dietler e Carolina López-Ruiz, Tartessos desapareceu no 

século VI a.C. (DIETLER; LÓPEZ-RUIZ, 2009, p. 305). Assim devemos considerar, como sugerido 

por Aubet (2012, p. 206), que a ideia construída sobre Tartessos surge quando essa cultura já 

havia evanescido e se transmutado enquanto uma cultura turdetana11. 

                                                             

11 Segundo Francisco José García Fernández (2004, p. 111) os turdetanos se encontram estreitamente 
vinculados à Tartessos. Se acredita que essa cultura seja uma continuação demográfica e cultural da 
tartésica. A maior parte das fontes textuais tratam sobre Tartessos no século VI a.C., a partir de um 
período em que se iniciam os primeiros relatos sobre os turdetanos. Para García Fernández, o termo 

Licofrón de Cálcis VI a.C. Cassandra, 642 

Hecateu de Mileto VI a.C Fragmenta Scylacis Caryandensis Periplus  
Heródoto VI a.C. Histórias, I.163.2; IV.192.3;  
Estesícoro de Himera VI a.C.  Gerioneida, Fragmento 7 
Aristófanes V a.C. Ranas, 473-475 

Anacreonte de Teos V a.C.  Geryoneis, Fragmento 16 
Aristóteles IV a.C. Meteorologia, 305 b. 2 
Políbio II a.C. Histórias, III.24.2 
Apolodoro I-II a.C.? Biblioteca, 2.5.10 

Estrabão I d.C. Geografia, 3.2.1; 3. 2.14; 3. 2.15, 3.2.12 
Júlio Pólux II d.C. Onomasticon, 6, 63 
Pausânias II d.C. Descrições da Grécia, VI, IX.3 
Rufo Festo Avieno IV a.C. Ora Maritima, 85.267-270 
Cícero I a.C. Carta a Ático, 7.11 
Lívio I a.C. História de Roma, XXIII.26 
Ovídio I a.C. Heroides, IX, 91-92 
Salústio I a.C. Histórias, XI.5 
Sílio Itálico I a.C. Punica, V, 339; XVI, 114, 465-467 
Valério Máximo I a.C. Factorum ac dictorum memorabilium libri, IX,8.4 
Virgílio I a.C. Georgicas, VII, 661-664 
Flávio Arriano I d.C. Anábasis de Alexandre Magno, 2.16.4; 11.16.5 
Marcial I d.C. Epigrammaton, VIII, 28, 5 
Pompônio de Mela I d.C. De Chorographia, 2, 85 
Plínio o Velho I d.C. História Natural, III.3 
Aulo Gélio II d.C. Noctes Atticae, VI, 16, 5 
Apiano II d.C. História Romana, 8, 13, 4 
Dion Cristóstomo II d.C. Orationes, 8.31 
Luciano de Samósata II d.C. Macrobii, 10 
Justino III d.C. Trogi Pompei historiaum philippicarum epitoma , 44.4-5 
Claudio Claudiano IV d.C. In Rufinum, I, 6;  Epithalamium de Nuptiis Honorii Augusti, 10.11 
Mário Sérvio Honorato IV d.C. Commentarii in Vergilii Aeneidos libros, 7, 662 
Macróbio V d.C. Saturnalia, VII.20.12 

 
Ioannes de Lidos V d.C. De Ostentis, 38; 1 
Hesíquio de Alexandria V d.C. Léxico, I.413 
João Tzetzes XI d.C. Quilíadas, 339 



 

 

Em sua tese A Lusitania e a Iberia: Um Estudo da Mudança na Urbanização Pré e Pós-

Romanização, Irmina Doneux Santos (2013) nos adverte também sobre a ideia de um grande 

progresso entre tartésicos. Para essa autora a sofisticação de Tartessos provavelmente foi 

exagerada pelas fontes gregas (2013, p. 21).  

 Do mesmo modo, devemos nos atentar quando nos deparamos com o conceito de 

pólis dado pelos gregos à Tartessos. Esse tratamento vem em momentos posteriores ao seu 

fim onde os tartésicos já eram uma lenda (AUBET, 2012, p. 206). 

 O geógrafo e historiador grego Heródoto consegue estabelecer o sul da Península 

Ibérica como sendo a área de Tartessos (  ). No mapa desenvolvido pelo Sir Edward 

Bunbury (1883, p. 172) sobre o mundo conhecido, a partir da análise da obra Histórias de 

Heródoto, representa toda a área na οἰκουμένη mediterrânica (i.e., o mundo habitado). 

Posteriormente Estrabão (3.1.6) afirma que os turdetanos, herdeiros dos tartésicos, eram os 

mais cultos dos iberos, possuidores de escrituras e escritos históricos em prosa e poesia, que 

datam de mais de seis mil anos. 

 

                                                             

Turdetania nasceu de uma interpretação da realidade étnico-geográfica que anteriormente se conhecia 
como Tartessos, no entanto, não sabemos se todos os términos fizeram referência ao mesmo fenômeno 
(2004, p. 115). Arqueologicamente Torres Ortiz (2014) enxerga uma mudança no registro arqueológico 
a partir do século VI a.C. Esse autor afirma que certos materiais cerâmicos desaparecem e outros novos 
surgiram. Nesse processo há elementos que se conservam, os centros continuam ocupados e parte de 
sua cultura material cerâmica e metalífera prosseguem dentro da tradição tardo-orientalizante. No 
entanto as atividades mineiras diminuem seu ritmo como acontece em Serranía de Huelva e no 
Cinturão Ibérico de Pirita e grandes peças de filiação oriental como queimadores de perfumes e jarros 
piriformes deixam de serem fabricados. Posteriormente, no século V a.C., os assentamentos agrícolas 
começam a desaparecer e é possível identificar um processo de concentração populacional nos oppida. 
Das práticas mortuárias turdetanas pouco foi identificado, aparentemente há um retorno às práticas do 
Bronze Final, a liturgia fenícia é abandonada e não há indícios arqueológicos dos enterramentos. Da 
língua turdetana nada restou, provavelmente pelo hábito herdado dos fenícios em escrever em papiro. 
No entanto, a toponímia recolhida de epigrafias e moedas, assim como da literatura grega e latina, 
documentam uma série de partículas no nome das cidades como os prefixos Ipo-, Ob-, Lac- e os sufixos 
-ipo, -uba, -oba. Na antroponímia é recorrente a identificação das raízes -Sis-, Boc-, Brocc- e Att-. (TORRES 
ORTIZ, 2014, p. 277-282). 



 

 

 - O Mundo de Acordo com Hecateu de Mileto. 

 
Fonte: (BUNBURY, 1883, p. 148; Adaptado por ARAÚJO DE LIMA, R. 2016) 

 

 Como nos lembra Mariano Torres Ortiz, em sua obra Tartessos (2002), época, apenas 

um único autor se refere às cidades tartésicas, Hecateu de Mileto que viveu no século V a.C. 

faz menção sobre duas cidades tartésicas de nome Elibirge e Ibila, provavelmente no Vale do 

Guadalquivir (Torres Ortiz, 2002, p. 13). A localização, como afirma Blázquez Martínez (1969, p. 

101), no entanto, seria impossível de identificar. Hecateu, mesmo identificando Tartessos (

), não nos informa qual seria a localização dessas duas cidades.  

 Pellicer Catalán (1976) nos recorda que há ainda a teoria de que Tartessos se situaria 

em Cádiz, intepretação essa que se encontra nos trabalhos de Horozco (1598[1845]), Suárez 

de Salazar (1610) e Marqués de Mondéjar (1687) autores que seguem os relatos romanos de 

Avieno (Ora Maritima, 267-270), Plínio (História Natural, IV.120) e Salústio (Fragmenta 

Historicorum Graecorum, II.7). 

  

 

 



 

 

 - O mundo segundo Heródoto. 450 a.C. 

 
Fonte: (BUNBURY, 1883, p. 172; Adaptado por ARAÚJO DE LIMA, R. 2016) 



 

 

 

 A descoberta de Tróia, Micenas e Knossos, no final do século XIX por meio da análise 

das obras de autores clássicos encorajou o professor alemão Adolf Schulten a procurar a 

localização da cidade de Tartessos no sudoeste da Península Ibérica. Por meio da leitura das 

fontes antigas, Schulten concluiu que a cidade se localizaria em Cerro del Trigo, também 

conhecido como Doñana (DOMÍNGUEZ MONEDERO, 2007, p. 230; PERICOT, 1969, p. 73). Em 

1926, Schulten realizou escavações arqueológicas no local, no entanto, conseguiu apenas 

localizar um povoado de pescadores romanos, mesmo assim o autor tentou, até o final de sua 

vida, defender sua hipótese (DOMÍNGUEZ MONEDERO, 2007, p. 230; PERICOT, 1969, p. 74). 

 Tomando por base o poema Ora Maritima de Rufo Avieno, Schulten elaborou uma 

visão insustentável sobre a Espanha Antiga. Almagro e Bellido (1960) afirmam que as 

interpretações de Schulten foram demasiadamente longe (ALMAGRO; BELLIDO, 1960, p. 242). 

Contudo Domínguez-Monedero (2007) nos lembra que a obra teve uma importância 

extraordinária pela tentativa de Schulten ter realizado um relato convincente com os 

preconceitos e conhecimentos de sua época sobre a história de Tartessos (DOMÍNGUEZ 

MONEDERO, 2007, p. 230).  

 Em História de España (1960), Martín Almagro e Antonio García e Bellido postulam a 

teoria de que Tartessos não parece ser outra coisa que não uma fundação dos tirsenos da Ásia 

Menor que por sua vez dariam origem aos etruscos históricos, fazendo com que os tartésicos 

também fossem um elemento estranho para a população autóctone da Idade do Bronze 

(ALMAGRO; BELLIDO, 1960, p. 246; SCHULTEN, 1945). 

 As origens do termo Tartessos também se configuram como um enigma. Em Bosch 

Gimpera (1975) ainda se encontram resquícios das interpretações de Adolf Schulten (1945). 

Bosch Gimpera, um dos grandes nomes da Pré-história espanhola, em sua obra Prehistoria de 

Europa: Las raíces pré-históricas de las culturas de Europa (1975) afirma que Tartessos seria a 

versão helenizada do fenício Turshas e que mais tarde se chamariam turdetanos todos os 

habitantes do Vale do Guadalquivir (BOSCH-GIMPERA, 1975, p. 55). Esse autor imaginou que o 

nome Tartessos fosse uma repetição da cidade lídia de Tursa.  

 Posteriormente Francisco Villar (1995) afirma que Tartessos, Τάρτησσος, é uma 

variante helenizada do nome Taršiš, que aparece nas fontes bíblicas. Esse autor conclui 

afirmando que por mais que Tartessos seja a versão grega da forma nativa, não é seguro 

afirmar este esteja isento da influência fenícia, visto que os fenícios estavam estabelecidos na 

Península Ibérica há vários séculos antes dos gregos (VILLAR, 1995, p. 245). 



 

 

Maria Eugenia Aubet em The Phoenicians and the West: Politics, Colonies, and Trade 

(2001) nos relembra que a mais antiga referência bíblica que trata sobre Tartessos se encontra 

nas crônicas do rei Salomão e Jeosafá. No primeiro livro dos reis, as famosas naves de Tarshish 

são mencionadas deixando a fronteira de Eziongeber em direção à Ofir na busca de ouro, 

prata, marfim, macacos e perus (AUBET, 2001, p. 204). Tal como recorda Kormikiari (2004, p. 

135) temos a epigrafia da Estela de Nora, encontrada na Sardenha que data do século IX-VIII 

a.C. que faz parte do Corpus Inscriptionum Semiticarum (CIS, I, n. 144). Encomendada por 

LKTNBN ŠBNNGD LPNY (tradução: Milkaton filho de Shubna, general de Pumay), a estela traz 

a transcrição em fenício BTRŠŠ (tradução: em Tarshish/em Tartessos?), no entanto, não é 

possível saber se essa inscrição se refere à um lugar na Ibéria. Contudo, a Estela de Nora (

) traz a primeira menção sobre à Sardenha como BŠRDNŠ (tradução: na Sardenha), como 

veremos adiante existe um debate sobre a questão de Tarshish como sendo Tartessos. Como 

salienta Kormikiari (2004, p. 136) Tarshish poderia designar um tipo de navio, uma posição 

geográfica, um topônimo ou uma pedra preciosa ou semi-preciosa.  

 

 Estela de Nora 

 
Fonte: (Disponível em: https://goo.gl/i1kNPS, acessado em 12/05/2018) 

 



 

 

 A aproximação linguística entre Tarshish e Tartessos gerou mais problemas do que 

resoluções. Enquanto alguns pesquisadores aceitam o nome bíblico como sendo uma variante 

de um empréstimo acádio, que significa “lugar de fundição”, outros especulam que o termo é 

autóctone, sendo a palavra ‘trt’, talvez o nome original do rio Guadalquivir. Há ainda grande 

especulação acerca das origens do nome ‘Tartessos’, todavia, o termo poderia ser aplicado tal 

como se utiliza ‘El Dorado’ para se referir à um local de riquezas sem-fim, lugar idealizado onde 

os metais preciosos podem ser pegos na superfície da terra (TREUMANN, 1992, p.33). Visão 

similar ao mito medieval do ‘País da Cocanha’ onde também se faz referência à uma terra de 

abundâncias, onde tudo poderia ser conseguido sem esforço. 

Em sua obra Tartessos, Mariano Torres Ortiz (2002, p. 15) aponta a cronologia como um 

dos elementos indispensáveis para se entender Tartessos. Com a chegada dos fenícios, é 

inquestionável a assunção de que Tartessos mudou. No entanto, Ruiz Mata (2000, p. 35, 43) 

afirma que não se pode falar em Tartessos a partir do contato com os fenícios, sendo 

necessário considerar o tempo e a interação entre as populações, processo que culminaria no 

que o autor considera aculturação. Tal como afirma Monedero et al. (2007, p. 236-237), é 

preferível a aplicação do conceito de tartésico no período posterior após a chegada fenícia. 

 Eduardo Sánchez-Moreno, no volume dois da obra História de España. Protohistória y 

Antiguidad de la Península Ibérica. La Iberia prerromana y la romanidad (2008), nos relembra do 

caráter patriótico dos escritos que tratavam sobre os povos iberos. Considerados os primeros 

españoles, como nos lembra o autor, os iberos foram interpretados como fruto de migrações 

africanas. Sánchez-Moreno afirma que por mais que as obras de Adolf Schulten (1945) e Pere 

Bosch Gimpera (1975) tenham sido fundamentais, o paradigma invacionista foi superado O 

autor conclui admitindo que a cultura ibérica, não é mais que a soma de processos regionais 

de populações que se desenvolveram ao longo da Idade do Ferro (SÁNCHEZ-MORENO, 2008, 

p. 22-23). 

 

 

 Não é possível entender a evolução das culturas ibérias sem que entendamos a 

importância do contato com os navegantes fenícios. As atividades inseridas por esse povo 

transformaram exponencialmente as estruturas indígenas da Península Ibérica.  

Os povos autóctones, concentrados nas terras alta ou em áreas passíveis de cultivo, não 

possuíam precisavam das terras baixas ou dos bosques para plantar, assim, pouco do 

ambiente florestal foi afetado pelas comunidades indígenas. As poucas análise 



 

 

paleoecológicas feitas no Sul da Península indicam que só houve um grande impacto 

ambiental no começo da Idade do Ferro com a introdução de nossas plantas advindas do 

Levante. Desse modo se identificou por análise de sementes que colheitas avançaram sobre 

os bosques, reduzindo a cobertura florestal, tornando o ambiente mais árido (BUXÓ, 2008, p. 

147). 

 As populações que habitavam o Sul da Ibéria durante o final da Idade do Bronze 

praticavam a pecuária como sua primeira atividade. A agricultura teria um papel secundário. 

No entanto, a prática agrícola seria realizada por grupos familiares organizados em grupos de 

parentesco mais amplo, como os clãs e as linhagens (WAGNER, 2006, p. 191-192). 

 Em Castillo de Doña Blanca, há evidências de produção e comercialização do trigo 

dada a identificação de uma habitação, ou armazém, denominado Casa Quemada. Nesse sítio 

foram encontrados dentro de uma ânfora turdetana T-11.111, trigo desnudo (Triticum 

aestivum) carbonizado, muito provavelmente queimado por um incêndio. Contudo, 

salientamos que esse achado advém do século V a.C., muito posterior ao estabelecimento 

fenício no litoral sul da Ibéria e logo após o desaparecimento de Tartessos, quando seus 

remanescentes são conhecidos como turdetanos (LÓPEZ ROSENDO, 2009, p. 45-46). 

 

 

 Torres Ortiz afirma que alguns assentamentos possuíam muralhas com paredes largas, 

reforçadas por bastiões como nos casos do sítio de Niebla, Cabezo del Castillo de Aznalcóllar, 

Los Castrejones de Aznalcóllar, Carmona e Ategua. Torres Ortiz entende esse tipo de 

fortificação como um processo generalizado por toda Península Ibérica (2014, p. 255). 

 Foram identificados importantes povoados tartésicos como os de Mesas de Asta, Cerro 

Salomón, Tejada la Vieja, Cruz del Negro, Colina de los Quemados, El Carambolo, Ategua, São 

Bartolomé de Almonte, Cerro de la Encina e Cástulo, esse último um importante núcleo 

indígena.  

Sobre Mesas de Asta e Cerro Salomón, que datam do século VII-IV a.C.12, sabe-se que 

as paredes das casas eram levantadas com pedras sem esquadros, colocadas a seco. Já a 

pavimentação ora era de barro, ora de ardósia e parecia não ter ruas ortogonais. As casas, 

como atestam os autores, teria apenas um cômodo (MONTENEGRO et al., 1998, p. 66-67). 

 Em contrapartida Carlos González Wagner em sua obra Tartessos: Mito e Historia 

(WAGNER, 2014, p. 13) afirma que os assentamentos tartésicos remontam de finais do Bronze 

                                                             

12 No caso desses dois assentamentos é interessante notar que se iniciam no período tartésico (séculos 
VIII/VII a.C. ao VI a.C.) e prosseguem durante todo o período turdetano (VI a.C. ao II/I a.C.). 



 

 

e eram mais povoados do que vilas ou cidades. Esses povoados seriam formados por cabanas 

de planta oval ou circular (como veremos adiante), escavadas no solo em poucas 

profundidades, com paredes e telhados de material vegetal coberto de barro (WAGNER, 2014, 

p. 13)

Mariano Torres Ortiz em Taršiš, Tartessos e Turdetania (2014) afirma que por mais que 

as evidências sejam escassas é possível perceber uma certa hierarquia dos assentamentos. 

Haveriam lugares centrais, que estruturariam o tráfego dos metais desde as minas até o porto 

de Huelva. Ao seu redor, se disporiam pequenos povoados agrícolas ou pequenas granjas, fato 

que configuraria para o autor uma organização territorial protourbana (TORRES ORTIZ, 2014, 

p. 255). 

 Díes Cusí informa que os povoados eram geralmente pequenos com exceção de 

alguns como Carmona e Setefilla, ambas defendidas por bastiões de grandes dimensões 

(2001, p. 90). Torres Ortiz explana que, ao longo do Bronze Final, ocorre um aumento 

demográfico e os pequenos assentamentos passam a ser ocupados muito mais intensamente 

(TORRES ORTIZ, 2014: p. 255).  

 Castillo de Doña Blanca também se configura como um dos importantes 

assentamentos tartésicos de contato. Considerado como um enclave colonial por Torres Ortiz 

(2014, p. 278), Castillo de Doña Blanca possui um conjunto de casas do século VIII e VII a.C., 

que se adaptam no terreno por meio de terraços, denominados como parte do bairro fenício 

do assentamento (PACHÓN VIEIRA; MANZANO AGUGLIARO, 2005) (  ). 

  

 - Reconstruções tridimensionais do Bairro Fenício de Doña Blanca. Da esquerda para direita, 
vista aérea com a rua principal. À direita, estado hipótetico das construções no século VIII a.C. o porto 
se encontraria à esquerda do assentamento. 

 
Fonte: (PACHÓN VIEIRA; MANZANO AGUGLIARO, 2005). 
 

 Segundo Domínguez Monedero (2012, p. 135), a muralha que circula a cidade é uma 

construção do século VIII a.C., e foi destruída no contexto da Segunda Guerra Púnica. Em sua 



 

 

tese de doutorado, Pachón Vieira considera o assentamento como sendo de colonização 

fenícia arcaica do século VIII a.C. Por outro lado, há autores como Carlos Gonzáles Wagner que 

consideram o assentamento como sendo tartésico (2014, p. 13).  

 Acredita-se que a paisagem desse assentamento teria sido muito diferente na 

Antiguidade. Castillo de Doña Blanca se encontrava na desembocadura do Guadalquivir, o 

que segundo Pachón Vieira favoreceria o comércio principalmente com Gádir. Atualmente o 

mar se encontra à quase vinte quilômetros de distância (PACHÓN VIEIRA; MANZANO 

AGUGLIARO, 2005: p. 109-110).  

  

 Torres Ortiz afirma que, pela perenidade dos materiais orgânicos utilizados na 

construção das cabanas, o conhecimento sobre as habitações e a organização urbanística dos 

assentamentos tartésicos segue ainda pendente (2014, p. 254). A continuidade de ocupações 

desses assentamentos se acrescenta como uma das dificuldades. Alguns, por exemplo, 

seguem ocupados até a atualidade, o que dificulta o acesso até os níveis estratigráficos do 

Bronze Final (TORRES ORTIZ, 2014, p. 254).  

 Torres Ortiz esclarece que as cabanas descobertas são resultantes de assentamentos 

agrícolas em estruturas semisubterrâneas denominadas pela Arqueologia Espanhola como 

fondos de cabañas13. Essas construções que existiriam desde o século XII-X a.C. anteriores à 

chegada dos fenícios e que se estendem até o início da Idade do Ferro (LÓPEZ CASTRO, et al., 

2017, p. 71). Essas estruturas, uma vez abandonadas, normalmente se tornavam uma área de 

descarte. Também se encontrou em outros assentamentos habitações mais sólidas com 

fundações de pedra e planta oval com tendência retangular junto à uma estrutura de 

combustão em forma trapezoidal ou retangular como se verificou em Ronda la Vieja-Acinipo 

(Málaga) ( ) e em Peñarrubia (Málaga) (TORRES ORTIZ, 2014, p. 254). 

 

                                                             

13 Essa tipologia de habitação está documentada em diversos assentamentos do final da Idade do 
Bronze até início da Idade do Ferro no sul da Ibéria tais como Castro de Ratinhos (munícipio de Moura 
em Portugal), as primeiras fases de Montemolín (província de Badajoz na Espanha), Colina de los 
Quemados (munícipio de Córdoba na Espanha), Cerro de los Infantes (munícipio de Pinos Puente na 
Espanha), Cerro de los Cabezuelos (munícipio de Jódar na Espanha), Los Saladares (munícipio de 
Orihuela na Espanha), Castelar de Librilla (munícipio de Librilla na Espanha), dentre muitos outros 
(LÓPEZ CASTRO, 2017, et al., p. 70) 



 

 

 Cabanas circulares. Roda la Vieja. Acinipo 

 
Fonte: (TORRES ORTIZ, 2014, p. 255; Adaptado por ARAÚJO DE LIMA, R. 2016).

 

 Enrique Díes Cusí em La influencia de la arquitetura fenícia en las arquitecturas indígenas 

de la Península Ibérica (s. VIII-VII) (2001) estabelece o período que vai do século IX a.C. ao VIII 

a.C., como justamente onde não se observa alterações nesse tipo de construção e disposição. 

Referente à essa disposição, Wagner conclui que os edifícios eram dispostos sem uma 

organização clara e, até onde se sabe pelas escavações não haveria uma distinção de área de 

atividades (WAGNER, 2006, p. 187-188; WAGNER, 2014, p. 13).  

   

 

 Uma vez que as práticas mortuárias dos séculos X ao VIII a.C. não deixaram evidências 

no registro arqueológico, pouco se sabe sobre os costumes tartésicos antes do Período 

Orientalizante. Acredita-se que o morto era entregue às águas o que explicaria a inexistência 

de estruturas funerárias (TORRES ORTIZ, 2014, p. 252, 255). 

 O que restaria desse processo seria o mobiliário funerário, geralmente formado por 

artefatos metálicos recuperado das águas, tais como espadas e fíbulas, que o autor interpreta 

como um bem de prestígio utilizado pelas elites tartésicas, encontradas no depósito de la Ría 

de Huelva (Huelva), em Bornos (Cádiz), Bellavista (Setefilla) e Alhonoz (Sevilha) (TORRES ORTIZ, 

2014, p. 255-260) ( ). 

 



 

 

 - Espadas e fíbulas do depósito de Ría de Huelva 

 
Fonte: (TORRES ORTIZ, 2014: 255; Adaptado por ARAÚJO DE LIMA, R. 2016). 

 Torres Ortiz (2014, p. 256) afirma que os ritos masculinos se caracterizariam pela 

presença de armas enquanto os femininos se relacionariam ao uso de jóias. No entanto, sem 

a presença de material ósseo em associação com os artefatos, essa interpretação se torna 

inconsistente. No Bronze Final se documentam cremações em urnas em Las Cumbres (Puerto 

de Santa María), Rabadanes (Las cabezas de San Juan) e em Ateagua (Córdoba). Nesse mesmo 

período também se verifica a prática de inumações em um enterramento encontrado em Veja 

de Santa de um indivíduo deposto em decúbito lateral em associação com cerâmicas de 

mesmo período (TORRES ORTIZ, 2014, p. 257). 

 Em contrapartida pode-se falar em necrópoles no Período Orientalizante. Pela riqueza 

de seus enterramentos é possível perceber um intenso contanto com os assentamentos 

fenícios e posteriormente púnicos. 

  

 

 Ao pensarmos em Tartessos se faz necessário também conjecturar o papel de Gádir e 

dos assentamentos fenícios. Huelva, San Bartolomé de Almonte e Peñalos são locais onde se 

documenta arqueologicamente uma importante atividade metalúrgica do final do século VIII 

a.C. ( ). Em Huelva se percebe a existência de uma eficiente e organizada produção 

metalúrgica. O forno do século VIII a.C., encontrado no solar número 6 na rua Puerto em 

Huelva possui 1,70 m de diâmetro, está construído em pedras de cal e pode-se verificar ardósia 



 

 

e seixos incluídos na construção. O forno está orientado sentido sudoeste, orientação esta que 

permite a ventilação pelas correntes de ar dominantes para o processo de oxidação do 

chumbo. As pedras de cal não formam um círculo fechado, há uma abertura de 60 cm que 

permite a passagem do vento (FERNÁNDEZ JURADO; RUIZ MATA, 1985, p. 28). 

 

 - Forno de fundição de metais das escavações do solar número 6 da Rua Puerto em Huelva. 
Século VIII a.C. 

 
Fonte: (FERNÁNDEZ JURADO; RUIZ MATA, 1985, p. 28; Adaptado por ARAÚJO DE LIMA, R. 2016) 

 
 -Forno tartésico de fundição de prata na rua do Puerto, Huelva 

 
Fonte: (AUBET, 2001, p. 283; Adaptado por ARAÚJO DE LIMA, R. 2016) 

 



 

 

 Para Aubet os príncipes tartésicos, por volta do século VII a.C., enriqueceram com o 

comércio com Gádir uma vez que possuíam controle e acesso sob os recursos agrícolas e 

minerais. Essa nobreza, segundo a autora, também adotou uma série de práticas mortuárias 

orientais. Suas tumbas monumentais foram enriquecidas com marfim decorado, joias em 

ouro, vasos de prata e de bronze feitos, segundo a autora, especialmente para a nobreza 

tartésica. Essas sepulturas principescas podem ser atestadas arqueologicamente em La Joya, 

Carmona, Setefilla e La Aliseda (AUBET, 1999, p. 282). 

 Eleftheria Pappa em seu artigo Reflections on the Earliest Phoenician Presence In North-

West Africa (2008-2009, p. 67) afirma que os trabalhos em metal, encontrados em necrópoles 

indígenas do século VII-VI a.C., possuem caráter estritamente funerário, enquanto nos sítios 

fenícios esses objetos não possuem esse atributo. Pappa conclui interpretando esse uso como 

uma manifestação muito difundida de motivos e estilos fenícios o que indicaria uma série de 

mudanças ideológicas e sociais entre os tartésicos (PAPPA, 2008-2009, p. 67). 

 A sociedade tartésica, até então, vinha sendo interpretada como um complexo 

sistema de hierarquias, capitaneadas por uma nobreza detentora dos recursos agrícolas e 

minerais. Contudo a interpretação de Tartessos como fornecedora de recursos naturais para a 

sua transformação em bens de prestígio nas oficinas de Gádir nada mais é do que uma 

replicação de uma interpretação colonial moderna que obscurece o debate e impede o 

pesquisador de tentar compreender aspectos simbólicos muito mais profundos. 

 Díes Cusí afirma que a sociedade tartésica era formada fundamentalmente, por grupos 

agropecuários com uma evolução social e econômica suficientemente avançada para o 

desenvolvimento de uma atividade mineira e metalúrgica. Dessa maneira, o autor interpreta 

a chegada dos fenícios como fundamental para a inserção de novas técnicas de metalurgia. 

Considerando o domínio que essa cultura detinha no tratamento dos metais, o autor conclui 

que se trata de um fato que produziu interrelações necessárias e profundas para ambos os 

lados. Segundo Díes Cusí, os fenícios não teriam capacidade militar para se imporem pela 

violência e os tartésicos teriam o domínio dos recursos naturais do território, o caminho mais 

factível seria, portanto, a associação com a classe dirigente (DÍES CUSÍ, 2001, p. 90). 

 

 

 Será apenas no Período Orientalizante que se documentará estruturas de culto no 

mundo tartésico. Cancho Roano (Zalamea de la Serena) e El Carambolo (Sevilha) são alguns 

dos mais notórios santuários religiosos desse período. Ambos os edifícios se localizam sob 

promontórios e são considerados tanto como palácios como santuários (TORRES ORTIZ, 2014, 



 

 

p. 262; MUÑOZ FERNÁNDEZ, 2014, p. 131). É prudente ressaltar que segundo Vaux (1997, p. 

313) o termo templo, hekal, tanto em hebreu quanto em fenício, tem o mesmo duplo sentido. 

 A localização dos santuários tartésicos respondem a dois tipos de estratégias: 1) 

ocupação de promontórios para controlar uma cidade associada (e.g., Carmona), e 2) 

isolamento na paisagem parecendo demarcar fronteiras entre as diferentes comunidades, que 

possivelmente se encontrariam nesses grandes centros para comercializar (e.g., Cancho 

Roano). Ambas as estratégias estariam estritamente relacionadas com características das 

divindades em proteger cidades e fiscalizar as trocas, gerando um ambiente sancionado e 

neutro, protegido sob os auspícios sagrados (CELESTINO, LÓPEZ-RUIZ, 2016, p.236). 

 Irene Minerva Muñoz Fernández em Centros Comerciales en la Protohistoria Peninsular 

(2014) interpreta esses centros como originários de uma necessidade por parte das elites 

locais em controlar o acesso das importações de objetos de prestígio. A autora entende que 

essas elites restringiam o acesso a esses produtos para preservar o seu domínio, tanto 

ideológico quanto econômico. Feito esse arranjo, intermediários seriam eliminados do 

processo de intercâmbio com agentes comerciais estrangeiros (2014, p.130). 

 Cancho Roano, construído sobre cabanas ovais, no início do Período Orientalizante é 

um edifício com aspecto palacial que, no entanto, conserva seu caráter sagrado ( e ). 

O edifício possui diferentes níveis de construções, cada vez maiores, até a fase final quando 

complexo foi intencionalmente incendiado, destruído e enterrado antes do seu abandono no 

século V a.C., depois de um curto período de atividade de um século (MUÑOZ FERNÁNDEZ, 

2014, p. 131). 

 O edifício em si possui diversos aspectos monumentais. Dentre eles terraços de pedra, 

duas torres, uma muralha e um fosso que rodeava o complexo. Além de câmaras para os 

altares havia também capelas de oferendas onde se depositavam ânforas tartésicas que, 

segundo Muñoz Fernández (2014, p. 132), imitavam as formas fenícias. Sistemas ponderais, 

balanças e selos também foram descobertos no interior do edifício, fato que reforça a 

interpretação dessa autora (MUÑOZ FERNÁNDEZ, 2014, p. 132; GARCÍA BELLIDO, 2013, p. 42). 

 O enclave controlaria o fluxo comercial de um território que, hoje em dia, abarca, 

desde Onoba (Huelva) e Gádir (Cádiz) e sua posição de domínio na paisagem, faria do 

complexo de Cancho Roano um lugar centralizador tanto dos recursos agrícolas como os 

argentíferos e auríferos aluviais do interior (MUÑOZ FERNÁNDEZ, 2014, p. 132).  

 

 

 

 



 

 

 - Acima, santuário de Cancho Roano (Badajoz). Foto da maquete do complexo. Abaixo, 
sobreposição de santuários 

 
Fonte: (CELESTINO-PÉREZ, 2009, p. 205; Adaptado por ARAÚJO DE LIMA, 2016). 

 



 

 

 Reconstituição hipotéticas sobre o santuário de Cancho Roano 

 
Ilustração: Rocío Espín (2017) Disponível em: https://goo.gl/mbFveC, acessado em 09/05/2018; 

Adaptado por Araújo de Lima, 2016. 
 

 Localizado no interior do sudoeste da Península Ibérica, o santuário de El Carambolo 

estaria nas proximidades do antigo Lago Ligustino, um golfo que adentrava a costa atlântica 

da atual Andaluzia pelo qual desembocava o rio Guadalquivir. Sobre seu contexto 

paleogeográfico afirma-se que sua posição frente à cidade de Spal, atual Sevilha, permitira um 

controle visual da área de desembocadura do rio assim como sobre as rotas mineiras 

(FERNÁNDEZ FLORES; RODRÍGUEZ AZOGUE, 2005, p. 116). 

 Álvaro Fernández Flores e Araceli Rodríguez Azogue relatam em El complejo 

monumental el Carambolo (2005) que foi em 1958, durante obras de infraestrutura e nivelação 

no terreno que era propriedade da Real Academia de Tiro del Pichóne, que o Tesoro de El 

Carambolo foi descoberto (FERNÁNDEZ FLORES; RODRÍGUEZ AZOGUE, 2005, p. 113). O 

processo de escavação começou no mesmo ano sob a supervisão do arqueólogo Juan da Mata 

Carriazo do Servicio Nacional de Excavaciones. Carriazo distinguiu quatro níveis de ocupação, 

a primeira remetendo à situação semelhante de Cancho Roano, assentada sob fondos de 

cabañas. Posteriormente numerosos conjuntos cerâmicos e metálicos de época proto-

histórica também foram descobertos e adscritos como tartésicos (FERNÁNDEZ FLORES; 

RODRÍGUEZ AZOGUE, 2005, p. 116). 

 No entanto, Antonio Blanco Freijero considerou os fondos de cabañas como lugares de 

culto, tais como os existentes no Egeu em época geométrica. María Eugenia Aubet em 1992, 



 

 

tentando reacender o debate sobre a interpretação de El Carambolo publicou o artigo 

Maluquer y el Carambolo (1993) (FERNÁNDEZ FLORES; RODRÍGUEZ AZOGUE, 2005, p. 114). 

 Em 2002 houve novas intervenções arqueológicas que conseguiram identificar 

períodos que vão do século VIII a.C. (  e ) à transição do VII ao VI a.C. O santuário se 

inicia no Orientalizante, já possuindo caráter monumental ( ) e a presença de altares em 

formato de couro de boi também é um dos indicativos de elementos não-locais ( ). A 

partir desse momento houve numerosas reformas até ser usado marginalmente, para 

realização de atividades artesanais, dada a presença de fornos (  ) e ser finalmente 

abandonado entre os séculos VII e VI a.C. (FERNÁNDEZ FLORES; RODRÍGUEZ AZOGUE, 2005, p. 

115-135).  

 - El Carambolo. Plano do santuário fenício do século VII a.C 

 
 

Fonte: (BELÉN DEAMOS, 2009, p. 205; Adaptado por ARAÚJO DE LIMA, 2016). 
 



 

 

 - Reconstituição hipotética sobre o santuário de El Carambolo 

 
Ilustração: Rocío Espín (2017) Disponível em: https://goo.gl/mbFveC, acessado em 09/05/2018; 

Adaptado por Araújo de Lima, 2016. 
 

 - El Carambolo. Vista parcial do santuário fenício do século VII a.C. 

 
Fonte: (BELÉN DEAMOS, 2009, p. 205; Adaptado por ARAÚJO DE LIMA, 2016) 

 



 

 

 - El Carambolo. Plano do santuário fenício do século VII a.C. A foto discrimina uma área 
retangular com o altar central em forma de pele de boi e bancos laterais se dispõem nas paredes da 
estrutura 

 
Fonte: (BELÉN DEAMOS, 2009, p. 205) 

 

 - El Carambolo. Forno relacionado à produção de trabalhos em bronze. O solo compactado 
é um indício da ação do fogo. Entre os vestígios associados se encontram cinzas vegetais e escórias de 

cobre e bronze, bocais, cadinhos e moldes 

Fonte: (FERNÁNDEZ FLORES; RODRÍGUEZ AZOGUE, 2005, p. 135; Adaptado por ARAÚJO DE 
LIMA, 2016). 
 



 

 

 Por fim, os autores afirmam que El Carambolo pode não corresponder a uma tradição 

autóctone, já que as primeiras construções não são anteriores ao século VIII a.C. El Carambolo 

seria de inspiração oriental e encontraria paralelo em Tell Taya, Tell Quasile, Lachish e Tell 

Kittan santuários do Bronze Médio ao Ferro (FERNÁNDEZ FLORES; RODRÍGUEZ AZOGUE, 2005, 

p. 136). 

 Os autores vão além afirmando que El Carambolo poderia ter sido um santuário duplo. 

Buscando um paralelo, Fernández Flores e Rodríguez Azogue afirmam que em Emar (Tell 

Meskene) é possível identificar um santuário dedicado tanto à Baal-Hammon, ao sul, quanto 

Astarté ao norte, uma vez que aparecem ex-votos dedicados à essa deusa. No entanto os 

autores afirmam que não teriam como afirmar que o santuário poderia ser também 

consagrado ao culto de para Baal-Hammon em El Carambolo, uma vez que que faltam 

vestígios arqueológicos para tal (FERNÁNDEZ FLORES; RODRÍGUEZ AZOGUE, 2005, p. 136-

137). 

 

  

 Nos permitimos aqui extrapolar, pontualmente, os limites tanto cronológicos quanto 

geográficos da nossa pesquisa em vistas de uma das mais importantes descobertas 

arqueológicas realizadas na Península Ibérica. Apresentaremos o caso do sítio arqueológico 

de Turuñuelo, em Badajoz, no Vale do Guadiana, onde um considerável registro arqueológico 

do século V a.C., interpretado como sendo uma estrutura tartésica pelos escavadores foi 

descoberto muito além dos limites da suposta área de Tartessos. 

 Acreditamos que esse edifício possa jogar luz sobre as questões tratadas 

anteriormente, com a intenção de dar subsídios para uma melhor compreensão das 

transformações na identidade autóctone. 

 



 

 

A escadaria descoberta em Badajoz

 
Fonte: Disponível em: https://goo.gl/oG4AoD, acessado em 13/05/2018. 
 

Ossada de equinos aos pés da Escada Impossível.

 
Fonte: Disponível em: https://goo.gl/g9cR7Y, acessado em 03/06/2018. 

 
 



 

 

 Atualmente, a assim chamada Escada Impossível ( e ) se constitui como uma 

das mais enigmáticas construções da Península Ibérica descobertas na atualidade. Situada na 

comarca de Las Vegas del Guadiana no sítio arqueológico de Turuñuelo em Badajoz, no 

interior de um edifício sagrado a escada, monumental foi interpretada como uma obra 

tartésica do século V a.C., dada a sua singularidade em comparação à toda a Bacia do 

Mediterrâneo. 

 As escavações arqueológicas se iniciaram em 2015 realizadas pelo Instituto de 

Arqueología de Mérida sob a coordenação de Sebastián Celestino Pérez e Esther Rodríguez 

González. O Vale do Guadiana é uma região rica em vestígios arqueológicos, tais como Cancho 

Roano, La Mata e El Turuñuelo. 

 Até o momento 8 degraus foram recuperados, medindo 2 metros de comprimento 

cada, 40 centímetros de largura e 22 centímetros de altura. A altura total de todo o conjunto 

de degraus identificado até o momento atinge os 2 metros. Metade da escada foi construída 

usando pedras lavradas. No entanto na outra parte foi possível identificar um tipo de 

argamassa de cal e granito cobrindo as partes tratadas em cofragem (i.e. em um molde, onde 

a mistura, depositada entre tábuas de madeira, repousa até secar). Esse tipo de massa foi 

considerada pelos pesquisadores como um protocimento, o opus caementicium romano 

surgirá apenas um século mais tarde.  

 Sobre o edifício que abriga a Escada Impossível foram encontradas outras estruturas 

arquitetônicas tais como um altar de adobe na forma da pele de boi, bancos laterais, e uma 

banheira, ou sarcófago de 1,70 metros de função desconhecida ( ). Até o momento os 

arqueólogos a interpretaram como uma estruturada dedicada ao uso cúltico relacionado à 

água. 



 

 

 - A “banheira” ritual 

 
Fonte: Disponível em: https://goo.gl/AQtdsk, acessado em 13/05/2018 

 

Outras evidências do uso cultual do edifício se dá pela recuperação da ossada de dois 

cavalos sacrificados ( ), restos ósseos de uma vaca, provavelmente consumida em um 

banquete comunal, jóias, pontas de lança, recipientes em bronze, sementes, fragmento de 

tecidos, grades e caldeirões de bronze. 

 

 Vestígios ósseos equinos sacrificados em El Turuñuelo 

 
Fonte: Disponível em: https://goo.gl/oG4AoD, acessado em 15/05/2018. 

 

Apenas 10% do sítio foi escavado até o momento, no entanto, foi possível verificar que 

o mesmo possui o dobro do tamanho do sítio de Cancho Roano, dando condições para 



 

 

interpretações que o consideram como um complexo palacial ou como um grande 

monumento funerário. O piso superior do edifício possui diversos altares dando uma forte 

indicação do seu uso ritual.  

 Durante o final do século V a.C. o edifício foi destruído, incendiado e coberto por argila 

pelos próprios habitantes. Esse tratamento final garantiu o excelente estado de conservação 

da estrutura, que continuará a ser escavada nos próximos anos. 

 Contudo há de se ressaltar a problemática da interpretação atual para esse sítio. Sobre 

a questão geográfica, salientamos que El Turuñuelo se encontra em uma área muito além da 

zona considerada tartésica, essa que abrange somente o sudoeste peninsular. Ora, não 

podemos deixar de considerar a questão cronológica, a qual tratamos anteriormente. Sendo 

uma estrutura do século V a.C. El Turuñuelo surge em um momento posterior ao 

esfacelamento de Tartessos e sua interpretação como sendo um sítio tartésico precisa de 

revisão. 

 Com base na nossa discussão, compreendemos Tartessos não enquanto um império, 

ou uma nação com identidate étnica própria, mas sim como um horizonte cultural híbrido de 

difícil identificação, apresentamos alguns marcadores identitários para o balizamento do 

debate, no entanto, admitimos que não há consenso entre os pesquisadores que se debruçam 

sobre essa temática. O que foi possível percebe é uma incontestável presença fenícia nas 

comunidades indígenas do sul peninsular tocadas profundamente pelas tradições semíticas. 

Conforme Ana Margarida Arruda em seu artigo intitulado Do que falamos quando falamos de 

Tartessos? (2013) é improvável que um amplo espaço como o sudoeste peninsular partilhe de 

um conjunto de crenças, valores, tradições e uma memória comum, o que se constitui como 

indispensável para a formação de uma nação tartésica. Segundo a autora, Tartessos parece ser 

outra coisa se não uma criação exo-étnica criada por gregos e romanos para uma realidade 

muito mais diversificada. Seus próprios limites territoriais são difíceis de traçar uma vez que 

atribuir uma etiqueta étnica à uma materialidade tão diversa encontrada no registro 

arqueológico envolve consideráveis riscos (ARRUDA, 2013, p. 212, 218). Como podemos então 

pensar El Turuñuelo, tão afastado cronologicamente e geograficamente de uma região de 

múltiplas identidades? Quiçá, como sugere a autora, tenhamos que assumir a necessidade de 

dessacralizar Tartessos assim como consideramos importante não utilizar a suposta 

identidade tartésica como argumentum ad nauseam para se explicar processos complexos de 

contato, interação e ressignificação que ocorreram no interior das numerosas culturas 

assentadas por toda a Península Ibérica.   

 



 

 

 

 Dada a presença das denominadas estelas da Extremadura14, região localizada no 

Sudoeste na Península Ibérica, na periferia da área tartésica, Montenegro et al. (1989, p. 36), 

afirmam que nesse período os celtas chegam ao sul da Península Ibérica. Celestino-Pérez em 

Precolonization and Colonization in the Interior of Tartessos (2009) aponta as estelas dos 

guerreiros, do Bronze Final, como importantes marcadores de uma cultura original da própria 

Península Ibérica (2009, p. 235). O autor afirma que as estelas têm sempre altura similar (1,70 

m) (  e ). 

 As estelas eram esculpidas provavelmente para cobrir o enterramento. Para o autor, a 

estela representaria o corpo do guerreiro com escudo com entalhe em V junto à uma espada 

e à uma lança na cintura. Pela falta de decoração em ambas as extremidades, acredita-se que 

as lajes não eram usadas como estelas (CELESTINO-PÉREZ, 2009, p. 235). 

 

 

                                                             

14 As estelas dos guerreiros são elementos característicos do Bronze Final encontrados na Espanha (na 
Zona I - Sierra de Gata: Cabezuela del Valle, Hérnan, San Martín de Trevejo, Robleda; na Zona II: Vale del 
Tajo-Montánchez, Albuquerque, Almoharín, Brozas, Cabañas del Castillo, Ibahernando, Logrosan I e II, 
Madroñera, Robledillo del Trujillo, Salvatierra de Santiago, Santa Ana de Trujillo, Solana de Cabañas, 
Torrejón el Rubio I, II, III e IV, Trujillo, Valencia de Alcántara I, II e III, Zarza de Montánchez, Aldeanueva 
de San Bartolomé I e II, Castillo de Bayuela, Las Herencias I e II, Talavera de la Reina; na Zona III – Valle 
del Guadiana-Zújar: Almendrajo, Badajoz, Bordonal de la Sierra, Cabeza de Buey I, II, III, IV e V, Capilla I, 
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, Castuera, Embalse de Orellana, Esparragosade Lares I e II, Herrera del Duque, 
Magacela, Navalvillarde Pela, Cogolludo, Olivenza, Orellana de la Sierra, Quintana de la Serena, 
Valdetorres I e II, Zalamea de la Serena, Zarza Capilla I, II e III, Alamillo, Aldea del Rey I, II e III, Almadén I 
e II, Almodóvar del Campo I, II, III, IV, Chillón I e II, Guadalmez, Pozuelo de Calatrava, Belacázar, El Viso I, 
II, III, IV, V, VI; na Zona IV – Valle del Guadalquivir: Almadén de la Plata I e II, Almargen, Ategua, Burguillos, 
Carmona, Cerro Muriano I e II, Córdoba I e II, Córtijo de la Reina I e II, Écija I, II, III, IV e V, El Carpio, El 
Coronil, Espejo, Espiel, La Lantejuela, Los Palacios, Montemayor, Montemolín, Palma del Río, Pedro 
Abad, Peñafloro Lora del Rio, Pocito Chico, Setefilla, Toya; nas Zonas Marginais: Fuente de Cantos, 
Higuera la Real, Jerez de los Caballerosa e Luna)  em Portugal (na Zona I - Sierra de Gata: Aldeia Velha, 
Baraçal I e II, Ervidel II, Figueira, Fóios, Gomes Aires, Abobada, Meimao, Pedra de Atalaia I e II, San, 
Telhados, Tojais, Zebros; na Zona II – Valle del Tajo-Montánchez: San Martinho I, II e III) e na França (nas 
Zonas Marginais: Buox I, II e Substantion. Provavelmente são criações autóctones que receberam 
influências atlânticas, centroeuropeias e mediterrânicas. De difícil datação, as estelas foram 
interpretadas como sendo do século X/IX a.C. até o começo do VII a.C. Sua função é comumentemente 
relacionada à rituais funerário, para cobrir cistas, inumações ou cremações em alguns casos e em outros 
se acredita que seriam marcadores de território e vias de comunicação (Disponível em: 
https://goo.gl/qRnnB7, acessado em 13/05/2018). 



 

 

 – Acima estelas com o escudo entalhado em V, junto à espada e lança. Abaixo, estelas com 
armas, objetos de prestígio e elementos orientelizantes como os chifres em figuras antropomórficas 

 
Fonte: (CELESTINO-PÉREZ, 2001, p. 234; adaptado por ARAÚJO DE LIMA, R. 2016). 

 

 Acreditava-se que o escudo com entalhe em V desses monumentos, teria sua origem 

na Europa Central (Grécia e Chipre) ou do Norte (Irlanda) dada a descoberta desse tipo de 

entalhamento nessas regiões. O autor conclui que o uso ritual dessas estelas teria origem no 

Bronze Médio e assim, considera o entalhe em V da Península Ibérica como muito anterior aos 

documentados fora da Península. Do Chipre e da Grécia os monumentos foram datados como 



 

 

sendo do final do século VIII a.C. e não antes. Já na Irlanda a datação avança para meados do 

século VII e VI a.C. (CELESTINO-PÉREZ, 2009, p. 235).  

 

 - Estelas com armas, objetos de prestígio e elementos orientalizantes como os chifres em figuras 
antropomórficas. 

 
Fonte: (CELESTINO-PÉREZ, 2001, p. 237; adaptado por ARAÚJO DE LIMA, R. 2016). 

 

 Os motivos mais complexos, tais como às que apresentam a figura do guerreiro 

cercado por suas armas e uma série de objetos mediterrânicos, tais como fíbulas, espelhos, 

instrumentos musicais entre outros são interpretados por Celestino-Pérez como objetos de 

prestígio (CELESTINO-PÉREZ, 2009, p. 238). 

 Também é possível identificar figuras com representações taurinas, um tipo de 

reprodução possivelmente de origem siro-palestina (   e ) (CELESTINO-PÉREZ, 2009, p. 



 

 

236-238). Essas estelas aparecem nas fronteiras meridionais tartésicas e se propagam para o 

interior de Tartessos em contemporaneidade com o início da expansão oriental ( ). No 

entanto não perduram além do século VII a.C., o que o autor interpreta como sendo resultado 

de mudanças profundas não somente na administração das chefias, mas também na 

organização social estimulado pela cultura tartésica (CELESTINO-PÉREZ, 2009, p. 236-238). 

 

 - Distribuição das estelas de guerreiros 

 
Fonte: (CELESTINO-PÉREZ; LÓPEZ-RUIZ, 2016, p. 162) 

 

 Almagro Gorbea (apud MONTENEGRO et al.,1989, p. 36) caracteriza a cerâmica polida 

dos assentamentos de Colina de los Quemados, Cástulo, Carmona, El Carambolo, Alto, Cabezo 

de San Pedra e em Ategua, como um dos principais marcadores do Proto-Orientalizante. Ao 

sul, os fenícios assentados nas costas, passam a explorar as minas de Huelva, de Sierra Morena 

e de Cástulo com novas técnicas trazidas do Oriente. Pequenos poços eram abertos e 

trabalhados com martelos de pedras. Devido ao contato com os fenícios assentados na costa 

meridional, esse período foi denominado como Proto-Orientalizante (c. 900-750 a.C.) seguido, 

posteriormente, pelo Orientalizante (c. 750-600 a.C.). 

 

 

 

 



 

 

 

 Dada a dificuldade da classificação da cultura material encontrada na Península 

Ibérica, especialmente na catalogação dos artefatos em ouro, bronze, marfim, termos 

inconsistentes como fenício-púnico e púnico-tartésico foram empregados. Visando inserir um 

maior significado na rotulagem da cultura material ibérica, alóctone, autóctone e de contato. 

O termo “orientalizante” surge para superar essa defasagem ao introduzir uma maior 

complexidade na classificação arqueológica. Para além do uso artefatual, o termo passou a ser 

aplicado para a definição de sítios arqueológicos e também é usado na delimitação de fases 

cronológicas. Desse modo, Tartessos passou a ser compreendia enquanto uma cultura 

orientalizante, fenômeno que ocorre somente após a chegada semítica e pelas trocas 

estabelecidas entre esses povos. Assim a cultura tartésica também compartilha uma 

classificação utilizadas em outras áreas da Bacia Mediterrânica, principalmente no 

Mediterrâneo Oriental (CELESTINO; LÓPEZ-RUIZ, 2016: 14). 

O termo ‘fenício’ é uma identidade cunhada pelos gregos para se referirem aos povos 

que habitavam a franja costeira do Mediterrâneo Oriental, conhecia como Fenícia. Seus limites 

geográficos coincidem, grosso modo, com o atual Líbano. A região se situa entre as 

montanhas do Líbano e o Mar Mediterrâneo fazendo da Fenícia uma estreita faixa de terra 

limitada a Leste pela cadeia montanhosa do Líbano, e a Cordilheira do Antílibano, e a Oeste, 

pelo Mar Mediterrâneo (KORMIKIARI, 1994, p. 5). Lembramos que a configuração geográfica à 

qual nos referimos anteriormente passou por três grandes eventos históricos que reduziram 

seu tamanho político: 1) a conquista dos israelitas sobre as regiões montanhosas do sul da 

Siro-palestina; 2) a ocupação militar da costa por parte dos filisteus e; 3) o estabelecimento dos 

arameus no norte e nordeste da moderna Síria. Já no início da Idade do Ferro, a Fenícia, 

inicialmente possuidora de uma área de 500 km de Norte-Sul do Levante, se contraiu, 

perdendo ¾ de seu território, preservando uma modesta área de 200 km Norte a Sul. O limite 

setentrional se conservou ao norte da Ilha de Arvad, próxima à desembocadura do rio Nahr-

el-Kabir-al-Janoubi, enquanto a fronteira meridional era delimitada em Acco e no promontório 

do Monte Carmelo Tiro, durante a expansão de seu reino ocasionalmente empurrou 

consideravelmente as fronteiras para mais ao sul dessa região (AUBET, 2001, p. 13-17). 

 

 

 



 

 

  

 Não trataremos nessa seção sobre toda a história da Fenícia. Há muitas lacunas, tais 

como: 1) uma falta substancial de fontes literárias fenícias, mormente escritas em papiro; 2) as 

diversas ocupações por parte da Assíria, Babilônia, Pérsia e Macedônia; 3) a contínua ocupação 

das cidades levantinas, que impedem as escavações arqueológicas que possibilitariam um 

melhor entendimento sobre as estruturas e seus períodos de ocupação; e 4) as sucessivas 

guerras que vem afligindo o Oriente Próximo e Médio. Esses são alguns dos obstáculos 

enfrentados por pesquisadores que se debruçam sobre os temas da Arqueologia Fenícia. A 

maior ironia nos estudos dessa cultura talvez seja sua mudez. Aqueles que sistematizaram e 

legaram-nos o alfabeto quase nada deixaram, restam escritos epigráficos lacônicos que dizem 

pouco sobre a sociedade. Muitas vezes sabemos por outros povos quem eram esses fenícios. 

Como dito anteriormente, o papiro era seu principal suporte para a escrita e, dada a sua 

fragilidade, muito provavelmente foram destruídos seja por causas culturais ou naturais. 

Apesar da falta de fontes textuais, o silêncio continua despertando dúvidas, fazendo com que 

a taciturnidade fenícia seja extremamente convidativa. Esse silêncio traz consigo mistérios e, 

por consequência, perguntas que cabe ao estudioso sobre essa cultura buscar responder 

procurando no registro arqueológico interpretações e mais questionamentos sobre essa 

sociedade. Com efeito, construir uma história progressiva da trajetória dos fenícios é uma 

tarefa árdua, porém, acima das dificuldades levantadas, é, sobretudo, fascinante. Estabelecido 

nossos limites apresentaremos a seguir algumas das principais teorias acerca da formação do 

termo fenício e o contexto que os levou a navegar rumo ao Ocidente. 

 Segundo Moscati (1999, p. 18) as cidades-estado do Levante não eram tão diferentes 

substancialmente entre elas em aspectos como sua linguagem, religião e suas perícias. Ao 

tempo que disputavam entre si, estiveram sob influência cultural egípcia e passaram pelas 

mesmas ocupações em períodos arcaicos, assírios (883-605 a.C.), neobabilônicos (605-538 a.C.) 

e persa (538-332 a.C.) ao longo da sua história. Conforme Kormikiari (1994, p. 5), as cidades 

mais importantes que formam a Fenícia foram, de norte a sul: Arvad, Simura, Biblos, Beirut, 

Sídon, Tiro e Acco. 

 Ainda segundo a autora não é possível falar de uma Fenícia única e coesa uma vez que 

cada cidade mantinha sua autonomia. No entanto, Tiro e Sídon, de tempos em tempos, se 

revezavam pelo poder sobre as cidades restantes (KORMIKIARI, 1994, p. 5). Kormikiari afirma 

que que de 1200-1000 a.C., Sídon possuía uma prerrogativa hegemônica, que pode ser 

comprovada segundo fontes textuais onde o termo ‘sidoniano’ designava todos os fenícios. 



 

 

Após serem derrotados pelos filisteus, Sídon perdeu sua posição para Tiro, essa que manteve 

esse posto até o início do domínio persa. (KORMIKIARI, 1994, p.5). 

 Obras clássicas tais como a Ilíada e a Odisseia fazem referência aos fenícios, onde eles 

aparecem tanto como desde habilidosos ourives e tecelões até sequestradores e vendedores 

de quinquilharias (KUHRT, 2006, p. 403). Segundo Aubet (2001, p. 7) uma das teorias sobre o 

gentílico ‘fenício’ diz respeito aos contatos marítimos entre a Grécia e o Levante durante o 

período Homérico (séculos XII-VIII a.C.), os gregos provavelmente passaram a usar o termo 

‘vermelhos’ ou ‘phoínikes’ uma vez que as cidades levantinas produziam tingimentos 

vermelhos a partir do murex15. Assim essas palavras designariam a cor púrpura tíria pela qual 

aquele povo era famoso produtor. Com efeito, os gregos identificavam os habitantes como 

Φοίνικες e o território como φοινίκη (KORMIKIARI, 1994, p. 5). Moscati (1999, p.17) alega que o 

termo ‘po-ni-ki-já’, já era utilizado nos textos micênico no segundo milênio, e que o mesmo 

era utilizado tanto para designar a cor vermelha quanto para referenciar uma biga. Aubet 

(2001, p. 9) afirma que por mais que o termo em Linear B encontrado em Pilos e Cnossos se 

referisse à uma decoração de coloração vermelha não podemos afirmar que o termo 

designaria todo um povo. Outra teoria possível sobre a origem etimológica do gentílico 

relaciona-o ao termo egípcio fnkhw (KUHRT, 2006, p.402). No entanto Aubet declara que o uso 

dessa palavra egípcia, fenkhu, se aproximaria do termo grego de modo puramente acústico. A 

autora reitera que ‘fenkhu’ não teria conexão com a Fenícia visto que os egípcios se referiam 

aos habitantes daquelas terras como ‘retenu’ ou ‘ḧa-rw’ (2001, p.9). 

  Ditler e López-Ruiz afirmam que o termo ‘fenício’ é uma categoria artificial que não 

deve ser entendida como coerente, uniforme ou uma cultura ou identidade estável nem 

mesmo para o local de origem desse povo, é um termo vago e coletivamente pragmático que 

une um amontoado de complexas identidades e práticas culturais (2009, p.6). 

 Já o termo ‘cananita’ ou ‘cananeu’, aparece em Gêneses (9: 18, 10:15) onde Canaã é 

filho de Cam e pai de Sídon. Os textos bíblicos, usam o termo ‘kena’anîm’ ou ‘kananaioi’ para 

designar os habitantes da grande planície costeira a norte de Israel. No entanto, o termo 

denominava todas as populações que habitavam a Síria e a Palestina. Assim, os cananeus 

representam um grande agrupamento de diferentes povos habitando uma vasta área que vai 

além do Levante. Àqueles que viriam a ser conhecido como ‘fenícios’ faziam parte desse 

grande grupo regional (AUBET, 2001, p.7-10; GRAS; ROUILLARD; TEIXIDOR, 1995, p. 32-3). 

                                                             

15 Murex Brandaris em Tiro, Murex Trunculus em Sídon (KORMIKIARI, 1994: p.5). Molusco do qual era 
extraído a cor púrpura usada para a coloração de tecidos. Após o animal ser esmagado ou abertos, suas 
glândulas eram retiradas e salgadas durante três dias, a mistura depois era fervida durante dez dias, o 
resultado era uma solução clara, os restos eram separados por decantação, por fim o tecido era 
mergulhado e posto no sol para revelar sua cor.  



 

 

 Aubet (2001, p.11) aponta que dois filósofos, um fenício e um grego – Filo de Biblos e 

Hecateu de Mileto seguidamente – narram sobre um personagem histórico chamado ‘Chnas’ 

ou ‘Chanaan’ que foi rebatizado com o nome de ‘Phoinix’, e chamado de “pai dos fenícios”.  

 O gramático Charles Krahmalkov nos relembra que o idioma fenício era um dos 

dialetos regionais falado ao longo da costa do Líbano, desde Sidón, no norte até Acco, no sul. 

O nome autóctone dessa região seria, segundo o autor, ‘Put’ (i.e. a Fenícia) e o nome do 

subgrupo canaanita que habitava a região, ‘Ponnim’ ou ‘Ponnima’ (i.e. referenciaria tanto os 

fenícios quanto sua língua) (KRAHMALKOV, 2000, p. 1-2). 

 Ambos os termos ‘Put’ e ‘Ponnim’, aparecem em inscrições datadas do início do século 

IX a.C., momento em que a atividade marítima fenícia é marcada por intensas trocas 

comerciais assim como ocorrem fundação de importantes cidades, tais como Cartago e Gádir. 

O topônimo ‘Put’ é atestado em uma inscrição arcaica de Chipre (KAI 30), escrita na tumba de 

um líder militar tírio que invadiu e conquistou a ilha de Alasiya (Chipre). Já o termo ‘Ponnim’ 

aparece no Salmo 45, composto para celebrar o casamento entre a “filha de Tiro” e o rei de 

Israel. Kramalkov (2000: 2) acredita que esse texto se refira ao casamento da princesa Jezebel, 

filha de Itobaahl de Tiro, com o rei Ahab de Israel. 

 Os versos 12b-14ª do poema fragmentário foram reconstruídos e atestam o seguinte 

HST\WY LW BT SR // KBDH BT MLK PNYMH. Sua tradução compreende a seguinte fórmula: 

‘Demonstre-lhe respeito, Ô filha de Tiro // Honre-o, Ô filha dos reis dos fenícios’. O título final dos 

trechos MLK PNYMH, faz referência ao monarca e pode ser vocalizado como ‘melek Ponnima’ 

(i.e. rei dos fenícios) (KRAHMALKOV, 2000, p. 3). 

 Se para o Mediterrâneo Oriental há dificuldades em saber qual seria o gentílico 

utilizado pelos próprios fenícios para se referirem à si mesmos, no Ocidente e no Extremo 

Ocidente Mediterrâneo e Atlântico esse vazio é recorrente desde o início das investigações. 

No entanto, houveram tentativas que buscaram definir a identidades dessas comunidades 

fenícias estabelecidas no Sul da Ibéria e no Norte da África. 

 No Mediterrâneo Ocidental, o uso do termo ‘púnico’ foi cunhado pelos autores 

romanos a partir da transcrição do grego para o latim dos termos poenus e phoinix. Não há 

uma clara distinção entre como esses termos eram usados, uma vez que ‘fenício’, ‘púnicos’ e 

‘cartagineses’ eram gentílicos usados para designar os inimigos de Roma e eram usados para 

se referir aos fenícios no Norte da África (AUBET, 2001: 12). Moscati afirma que, segundo os 

gregos o termo ‘fenício’ concerne ao Oriente, enquanto ‘púnico’, segundo fontes latinas 

concerne ao Ocidente. ‘Cartaginês’ por sua vez seria usado como tratamento ao que se refere 

à Cartago (MOSCATI, 1988, p. 4). 



 

 

 Moscati comenta o caso de Cuccurreddus na Sardenha para explicar a diferenciação, 

esse assentamento foi o centro primário dos fenícios na Sardenha e foi destruído no século VI 

que coincide com a ocupação da Sardenha por parte de Cartago, que as fontes históricas 

identificam como sendo as expedições de Malco em 545 e 535 a.C. (1988, p. 6-7). O autor 

afirma que Cuccuredus é um caso que mostra como esse centro era fenício, mas não era nem 

púnico e tampouco cartaginês. (MOSCATI, 1988, p. 7).

Outro exemplo dado pelo autor é Néapolis, próxima a Tharros (fundação fenícia do 

final do século VIII a.C.), Othoca (também fundação fenícia da segunda metade do século VII 

a.C.) (1988, p. 8). Quanto à Néapolis há evidências etruscas, gregas-orientais e púnicas, essa 

última da segunda metade do século VI a.C. Néapolis, segundo Moscati, é um centro 

cartaginês, genericamente púnico e não fenício por que sua fundação é do tempo da 

expedição de Malco (545-535 a.C.). Néapolis corresponderia à Qart-Hadasht (Cidade Nova) 

enquanto Othoca (Cidade Velha) (MOSCATI, 1988, p. 8). 

 Aubet aponta tentativas de distinção sendo o termo ‘fenício’ usado como referência 

ao leste e ‘fenício do oeste’ para designar as gentes que viviam sob a esfera de influência de 

Cartago. A autora crítica o uso desses termos, uma vez que evoca um novo problema: como 

chamar os fenícios que viviam no oeste antes da ascensão de Cartago como poder 

hegemônico e militar? A autora aponta as tentativasde alguns historiadores de usarem o 

termo ‘fenício’ apenas para a primeira geração de assentados. Para as demais gerações seriam 

considerados ‘púnicos’ ou ‘paleo-púnico’ para definir o Sul Peninsular e Norte da África (AUBET, 

2001, p. 12-13). No entanto esse debate escapa a nossa compreensão dada a falta crônica de 

dados epigráficos ou textuais de origem semítica. 

 Baseando-se na cultura material, Miguel Tarradell (1960, p. 25) reconheceu Gádir como 

a principal cidade fenícia na região, encabeçando o que ele nomeou como ‘Círculo do Estreito’, 

uma próspera liga comercial e cultural no sul da Península Ibérica capitaneada pelos gadiritas 

(SÁEZ ROMERO; DÍAZ RODRÍGEZ; SÁEZ ESPLIGARES, 2004, p. 32). Entendemos o Círculo do 

Estreito como uma área sob influência gaditana, no Sul Peninsular e no Ocidente do Norte da 

África, que detinha a gestão econômica e dirigia a política comercial do Extremo Ocidente do 

Mediterrâneo. Podemos considerar que todos os centros interiores formariam parte de um 

núcleo central do território produtivo e distributivo de Gádir, uma vez que não sabemos se 

politicamente dependiam diretamente dessa (NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, 2008, p. 

109). A atuação de Gádir se deu de diversas maneiras no Círculo do Estreito, fundando 

feitorias do outro lado do Estreito, impulsionando atividades econômicas destes 

estabelecimentos – em comunidades indígenas – e também por uma intervenção direta na 



 

 

indústria de salgação, para o fabrico do garum e do hallec16, importantes indicadores de 

reestruturação econômica e espacial durante a “crise do século VI a.C.” (NIVEAU DE VILLEDARY 

Y MARIÑAS, 2001, p. 328-329). Diferentemente das correntes que creditavam os púnicos com 

um poder hegemônico em todas as colônias fenícias, a ideia de Miguel Tarradell se baseava 

em vestígios arqueológicos, mormente cerâmicos, nos sítios no Estreito, que por sua vez 

indicam um desenvolvimento de uma cultura diferenciada da cartaginesa.  

 Seus principais fundamentos se baseiam na tipologia das ânforas encontradas no 

Estreito e em Cartago e suas colônias na Sicília, Sardenha e Córsega. Enquanto as ânforas 

cartaginesas demonstram uma evolução diferenciada a partir da queda de Tiro, nos sítios do 

Estreito desenvolveu-se uma cerâmica que conserva características fenício-cipriotas – 

sobrevivência do verniz vermelho – enquanto a cerâmica cartaginesa passou por uma 

renovação formal e decorativa (NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, 2001, p. 321). 

 Como o aspecto formal da identificação gentílica nos escapa apresentaremos na 

próxima sessão alguns elementos que jogam luz, por meio de fontes textuais e vestígios 

materiais, sobre quem eram as populações semíticas que se estabeleceram nas orlas do litoral 

sul da Ibéria.  

 

*** 

  

About the founding of Gadeira, this is what the Gaditanians say they remember: 
that an oracle ordered the Tyrian to found a settlement at the Columns of 
Hercules; those sent to explore arrived at the straits next to Calpe [Gibraltar] and 
through that the promontories that form the Straits were the boundaries of the 
inhabited earth and the end of Hercules’ labours; then supposing that these 
were the columns of which the oracle had spoken, they dropped anchor in a 
certain place very close to the Columns, where stood the city of the Exitani 
[Almuñécar]. But as they offered sacrifice to the gods at that point on the coast 
and the victims were not propitious, they returned. Later the envoys passed 
through the straits, arriving at an island dedicated to Hercules that lies close to 
Onuba [Huelva], a city of Iberia, and some one thousand five hundred stadia 
beyond the straits; as they thought that these were the columns, they sacrificed 
once more to the god; but again the victims were unfavorable and they 
returned to their country. On the third expedition, they founded Gadeira and 
erected the sanctuary in the eastern part of the island and the city in the 
western part (Strabo, Geography, 3, 5, 5). 

  

 A fundação de povoamentos no Extremo-Ocidente, representa um novo momento 

tanto na Península Ibérica quanto no Levante. Dentre elas, Gádir se estabeleceu como um 

notável assentamento além do atual Estreito de Gibraltar. Esse ‘recinto amuralhado’, como seu 

                                                             

16 O garum era um condimento obtido a partir da filtração e da decomposição do pescado em meio 
úmido. Sua maceração gerava o hallec, que era um produto intermediário entre o garum e a salsamenta 
por sua vez o pescado salgado (CARRERA RUIZ; MADARIA ESCUDERO; FERRÁNDIZ SÁNCHEZ; 2000: 38). 



 

 

nome se traduz, inicia prontamente relações com os povos autóctones, chamado pelos gregos 

como ‘tartésicos’. 

 Suplementamos o início dessa seção, lembrando, como bem precaveu Aubet (2001, p. 

259), que muito da descrição das fontes escritas primárias sobre da cidade de Gádir e seus ritos 

orientais não eram de fato compreendidos pelos autores gregos e latinos e seus relatos se 

pautam, sobretudo, na prosperidade dos períodos helenístico e romano. Dessa maneira é 

necessário cautela durante a análise das obras clássicas que se referem aos fenícios na 

Península Ibérica.  

 Estrabão descreve os fenícios como os detentores das melhores terras na Ibéria e na 

Líbia e que seu idioma foi falado continuamente durante os primeiros séculos antes e depois 

de Cristo (Geografia, 3.2.13-14). Diodoro Sículo relata que a chegada dos fenícios na Península 

Ibérica veio acompanhada do evento de um grande incêndio que perdurou dias e consumiu 

florestas inteiras. Nesse mesmo episódio, a terra teria sido tão danificada que a prata aflorou 

derretida criando verdadeiros rios desse minério dando início à exploração argentífera pelos 

fenícios. Nessa mesma passagem, Diodoro também afirma que fenícios obtiveram tanta 

riqueza com a exploração da prata que fundaram diversos assentamentos na África, na 

Sardenha e na Espanha (Biblioteca Histórica, V.35).  

 Veléio Patérculo (História Romana, 1.2.3) afirma que os tírios fundaram Gádir nos 

confins do mundo, oitenta anos depois da Guerra de Tróia, o que situaria o evento por volta 

dos anos 1104-1103 a.C. (AUBET, 2001, p. 260). 

 Referente à abundância de prata em Tartessos, as obras Das Maravilhosas Coisas 

Ouvidas de Pseudo-Aristóteles (135) e Biblioteca Histórica de Diodoro Sículo (V.35.4) relatam 

que os fenícios, ao comerciarem azeite com os tartésicos, receberam uma quantidade tal de 

prata em retorno que não podiam guardá-la e nem transportá-la, dessa maneira se viram 

forçados à forjar desde utensílios até suas âncoras Diodoro Sículo (Biblioteca Histórica, V.35.4) 

também afirma que os fenícios tiveram que substituir suas âncoras de chumbo por âncoras 

forjadas em prata dado o volume da quantidade que obtiveram em suas trocas com os 

tartésicos. 

 Dessa prática, Lipinski em sua obra Itineraria Phoenicia (2004) relata que a única 

evidência que se tem sobre âncoras feitas em prata, data de uma descoberta em 1961 no sítio 

arqueológico conhecido como Roca del Faro, em Puerto Mazarrón, nas proximidades de 

Cartagena. A peça, alegadamente feita em chumbo e prata pesaria 635 quilos e teria 2,50 

metros de altura. O comprador realizou um desenho dos monogramas escritos no objeto 

utilizando o método de pressão, nas extremidades da âncora e, posteriormente, Sola Solé 



 

 

analisando as fotografias17 do desenho realizou uma tentativa de leitura dos escritos. A peça, 

no entanto, não chegou até nós por ter sido vendida para um ferro velho (SOLA SOLÉ, 1967 

apud BLÁZQUEZ, 1975: 27). 

  Segundo Aubet (2001, p. 257, 307) a expansão fenícia na Península Ibérica aconteceu 

em duas grandes zonas, uma na área Extremo-Ocidental e a outra na costa Ocidental. A autora 

afirma que Gádir se tornou o eixo comercial de uma vasta área de influência econômica que 

englobava, o território de Tartessos, o litoral português, marroquino e parte do argelino. 

 Aubet vai além ao afirmar que é necessário o testemunho grego e romano para se 

construir uma imagem aproximada do que foi Gádir e qual foi o seu significado. A descrição 

de tais autores provê à historiografia um conjunto relevante de informações. No entanto, a 

intepretação dessas obras deve ser realizada com cautela uma vez que as fontes literárias 

primárias também estão sujeitas tanto: 1) aos pensamentos da época de seus escritores – 

muitas vezes o que chega até nós provem de uma camada aristocrática que, para cair nas 

graças da elite política dominante de seu tempo, pode ter assumido posturas menos veladas 

e mais combativas acerca de diferentes temáticas –; 2) a escolha dos próprios antigos do que 

deveria ser preservado; 3) e, também, pelas traduções que chegaram até nós, que, ora podem 

omitir trechos inteiros, ora podem reformular frases, alterando seu sentido. Dessa maneira, 

não podemos assim interpretar as fontes primárias literárias como uma história fidedigna de 

eventos que ocorreram na Antiguidade Mediterrânica. 

 Apresentaremos a seguir a , onde constam vários autores que tratam sobre a 

presença fenícia na Península Ibérica. Tal como a tabela anterior , iniciaremos de 

modo cronológico, apresentando autores gregos seguidos por romanos, respeitando os 

séculos em que escreveram suas obras. Não pretendemos apresentar uma referência 

exaustiva de autores clássicos sobre esse tema, isto é, não esgotaremos toda a literatura antiga 

que trata sobre os fenícios na Ibéria. Nosso objetivo último com esse arranjo é apresentar, 

munidos de fontes antigas, os principais autores que narraram sobre a antiguidade da 

presença fenícia na Península Ibérica. De posse dessa tabela, poderemos analisá-la frente aos 

vestígios arqueológicos com a intenção de fornecer ao leitor recursos para uma melhor 

compreensão sobre os fenícios no Extremo Ocidente. 

 

 

 

                                                             

17 Não tivemos acesso à fotografia do desenho original, no entanto tivemos acesso aos monogramas 
pelo Corpus de las inscripciones fenícias, púnicas y neopúnicas de España (1986) de María José Fuentes 
Estañol, que faz referência à epigrafia dessa âncora. De difícil visualização, o próprio artigo de Fuentes 
Estañol afirma a dificuldade em se identificar as letras. 



 

 

 - Referências sobre os fenícios na Península Ibérica segundo autores gregos, romanos 

 

 

 Em seus escritos, Veleio Patérculo e Estrabão afirmam que Gádir foi fundada em 1100 

a.C., o que a situa em momentos inicias da expansão fenícia. Os autores clássicos determinam 

a fundação tíria como sendo do final do II milênio a.C. No entanto Aubet nos recorda que era 

costumeiro aos historiadores helenísticos situarem a fundação em momentos mais recuados 

com o intuito de legitimar o vínculo entre Gádir e o mito de Héracles ou à Guerra de Tróia 

(AUBET, 1999, p. 281). 

 Acreditava-se que Gádir não ultrapassaria as datas de 770-760 a.C. (AUBET, 1999, p. 

281), no entanto graças às pesquisas mais recentes (cf. ZAMORA LÓPEZ et al., 2010, p. 205), foi 

possível identificar os níveis mais arcaicos da fundação remontando com segurança até o 

século IX a.C., entre 820 e 800 a.C., na antiga Ilha de Eritéia, hoje o centro antigo de Cádiz. Não 

foi possível, até o presente momento dessa pesquisa, alcançar datas que remetessem ao 

período de 1100 a.C., como apontado pelos autores clássicos, pela própria dificuldade em se 

escavar em ambientes urbanas. A moderna Cádiz se assenta sobre diversos outros níveis dos 

mais diferentes períodos de dominação, sendo esses, o muçulmano, visigótico, bizantino, 

romano, púnico e fenício.  

 

 O termo fenício ‘GDR18, que alcunha a cidade, se traduz como muralha, lugar fechado 

ou cidadela fortificada, esses termos por sua vez provavelmente remetem à um precinto 

amuralhado ao redor da fundação em tempos inicias do contato (AUBET, 2001, p. 260). A 

legenda MHLM / ‘GDR MP’L ou MB’L/ ‘GDR pode ser notada no reverso das moedas de prata 

                                                             

18 Vale ressaltar que nas obras clássicas, os autores gregos e romanos helenizaram o termo Gádir, 
variando dos termos plurais Gadeira para Gedeiroi. Em tempos romanos a cidade passa a ser chamada 
como Gades (AUBET, 2001, p. 260). 

Diodoro Sículo  I a.C. Biblioteca Histórica, V.35.5 
Heródoto V a.C. Histórias, IV.8 

Estrabão I d.C. Geografia, 1.3; 2; 3.2.13-14 
Pseudo-Aristotéles  Vários Das Maravilhas das Coisas Ouvidas, I35 
Ateneu de Naucrátis II d.C. O banquete dos eruditos, 6:233 
Avieno IV a.C. Ora Maritima, 85 
Sílio Itálico I a.C. Punica 
Veléio Patérculo I a.C. História Romana, 1.2.3 
Plínio o Velho I d.C. História Natural, IV.22 
Pompônio Mela I d.C. De Chorographia, 3:6, 46 
Apiano II d.C. Guerras na Espanha, 1.2 



 

 

batidas por Gádir da série II, a partir do século III-I a.C. (  ), coincidindo com a chegada da 

família Barca na Ibéria19 (ARÉVALO GONZÁLEZ; MORENO PULIDO, 2011, p. 341). 

Junto à representação de um peixe, interpretado tradicionalmente como se tratando 

do atum, símbolo da riqueza da produção de garum, a legenda ‘GDR MP’L ou MB’L especifica 

uma ‘cunhagem dos cidadãos de Gádir’, o que poderia subsidiar a hipótese de que a fórmula 

pudesse fazer referência à uma assembleia de cidadãos, ou aos magistrados conhecidos como 

sufetes que autorizariam a emissão. O descobrimento de um anel de ouro encontrado na atual 

Cádiz datado do século II a.C.  corrobora com a hipótese da possível existência de uma 

assembleia popular. Em sua fórmula se lê o seguinte: ‘Ao senhor, ao poderoso Melek-Astarté e a 

seus servos, ao povo de Gádir’. Estrabão (Geografia, 3.2.2) narra que, para o caso da cidade de 

Asta, os cidadãos se reuniam, usualmente, no estuário para deliberar suas assembleias 

(CELESTINO PÉREZ et al., 2017, p. 190). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

19 Temos ciência da posteridade da cunhagem de moedas em Gádir em relação ao nosso recorte 
cronológico, no entanto, esse registro numismático nos dá condições de termos acesso à uma 
materialidade genuinamente fenícia e púnica nos auxiliando em uma melhor compreensão sobre o 
nome dessa fundação e sua importância. 



 

 

 – Alguns exemplos das cunhagens batidas por Gádir: 1) Série I.1.1; 2) Série I.2; 3) Série I.3.2.3; 
4) Série II.A.1; 5) Série II.A.2; 6) Série II.A.3; 7) Série III.1; 8) Série III.2; 9) Série III.3.2; 10) Série III.4.1.4; 11) 
Série V.1.2; 12) IV.2.1; 13) Série 3.2.2; 14) Série V.1.1; 15) Série V.2.1; 16) Série V. 3.1; 17) Série VI.A.1; 18) 
Série VI.A.2; 19) Série VI.A.3; 20) Série VI.A.4; 21) VII.C.1.1. 

 
Fonte: (ARÉVALO GONZÁLEZ; MORENO PULIDO, 2011, p. 343) 

 

Se acredita que as primeiras moedas tenham sido batidas pelo próprio templo de 

Melqart em Gádir o que para Árevalo Gonzáles e Moreno Pullido (2011: 341) explicaría a 

escolha de efígie da divindade para a maior parte de seus anversos reservando o reverso para 

uma outra imagem, no caso o atum. 

 No entanto, Gádir não foi apenas a única cidade que bateu moedas na Península 

Ibérica, as cunhagens de Malaka, Seks e Abdera formam um conjunto de fundações que 

produziu as amoedações mais ricas (ARÉVALO GONZÁLEZ; MORENO PULIDO 2011, p. 340). 

Outras cidades como Tagilit, Alba, Baria, Olontigi, Ituci, Nabrissa, Sacili, Arsa, Turirecina, 



 

 

Beturia, Asido, Bailo, Oba, Lascuta, Iptuci, Vesci e Ebusus formam um considerável conjunto 

monetário. 

   

 
 

Como visto anteriormente, os autores clássicos gregos e latinos tendem a se referir à 

presença fenícia no Extremo Ocidente como um fenômeno ocorrido nos momentos finais do 

século XII a.C. com a fundação de Gádir (na atual Espanha) e Lixus (na atual Tunísia) além do 

Estreito de Gibraltar. Após mais de 30 anos de pesquisas intensivas e escavações nessas áreas, 

a Arqueologia não encontra testemunhos para identificar esses momentos tão pretéritos 

(NEVILLE, 2007, p.11). 

Quando falamos em cidades, também fazemos referência às sociedades estratificadas 

e em formas complexas de governo. No entanto, os conceitos cidade e urbanismo são 

aplicados, máxime, à estrutura física (i.e. a técnica construtiva e planificação dos habitats). 

Ambas as definições são suficientes para a diferenciação entre assentamentos de cabanas e 

casas alinhadas ao longo de ruas. Contudo, quando utilizadas além, uma vez que a cidade é 

um fenômeno tanto físico quanto institucional, a primazia pelos aspectos estético-

arquitetônicos gera interpretações funcionalistas empobrecendo a leitura efetiva desses 

ambientes. A percepção da ‘cidade’ como uma grande concentração populacional e uma vasta 

área pela qual se estende, também foi utilizada, historicamente, como um critério para a 

definição do termo. No entanto, o fenômeno urbano pode acontecer em centros de 

proporções modestas, tais como ocorreu no Levante, em Jericó (4,5 ha), por exemplo. Se 

utilizado o critério de magnitude, dificilmente Jericó se enquadraria no conceito de cidade, 

todavia, é inegável o seu papel como centro político e religioso, provido de uma estrutura 

palacial, quarteirões residenciais, fortificações e uma necrópole (WAGNER, 2003, p. 45-48). 

Quando nos concentramos nas fundações resultantes da expansão fenícia na 

Península Ibérica, temos, tanto testemunhos de autores clássicos quanto cunhagens 

monetárias, no entanto, ambas são evidências tardias. No passado, sem que houvessem 

registros arqueológicos dessa presença inicial, a ideia de que o Ocidente manifestava um 

urbanismo sem cidades, se generalizou. Para LiDAR com a lacuna desses momentos mais 

pretéritos, a Arqueologia atualmente tem dado conta de responder as fases imediatamente 

iniciais da ocupação fenícia (WAGNER, 2003, p. 52).  

Maria Carme Belarte (2009, p. 91) afirma que a presença fenícia no sul e no sudeste da 

Península introduziram novos elementos em uma extensa variedade de domínios, tais como 



 

 

a arquitetura e o urbanismo. Por mais que Belarte se refira à costa Mediterrânea da Península 

Ibérica podemos afirmar o mesmo quando se trata da costa Atlântica.  

A maior parte dos assentamentos fenícios tanto na costa Leste da Península quanto 

da costa Oeste remontam do século VIII a.C. Como as fundações fenícias se dispunham ao 

longo do litoral, não distando muito umas das outras, pode-se pensar em uma linha costeira 

genuinamente fenícia. O registro arqueológico identifica a ocupação fenícia na costa andaluza 

como a mais antiga evidência da expansão semítica. Uma dessas rede de pequenos 

assentamentos foram encontradas ao longo da costa, cobrindo a área das províncias 

modernas de Cádiz, Málaga, Granada, Almería e Alicante. Essa área de ocupação revela 200 

anos de ocupação fenícia desde o começo do século VIII a.C. até o século VI a.C. Com suas 

bases estabelecidas na costa da Península Ibérica, os fenícios se expandiram para outras partes 

da Ibéria, e além, em direção às Ilhas Baleares e ao Norte da África, ainda nos séculos VIII-VII 

a.C. (NEVILLE, 2007, p. 11).  

As distâncias entre os assentamentos são curiosamente curtas. Cerro del Villar e 

Malaka distam 7 quilômetros enquanto Morro de Mezquitilla e Chorreras apenas 800 metros 

(AUBET; DELGADO, 2003, p. 57). Inicialmente essa organização foi interpretada como sendo 

necessária às navegações de cabotagem e a ancoragem noturna, para proteção das 

embarcações, no entanto, essas interpretações não conseguem acomodar de fato esse 

fenômeno. Pensava-se que os fenícios se estabeleciam, inicialmente, em terrae nullius, (i.e. 

áreas desabitadas), entretanto, a maior parte dos sítios andaluzes apresentam ocupações 

pretéritas em relação à presença fenícia. Para a região de Andaluzia, esse horizonte autóctone 

é convencionalmente tratado como ‘tartésico’ (PAPPA, 2010, p. 93). 

 Com o avanço das fundações fenícias pelo litoral ibérico a partir do século VII-VI a.C., 

as populações indígenas se afastam cada vez mais da costa, em direção ao interior. Contudo, 

a rede de trocas estabelecidas entre fenícios e tartésicos se mantém.  

Ao afirmar que os fenícios, para realizar a exploração dos recursos minerais do 

Sudoeste peninsular, estruturaram “un complejo sistema colonial que implicaba la reproducción 

en la Península de los sistemas políticos sociales e económicos que caracterizaban las ciudades-

estados fenícias” (SÁNCHEZ-MORENO et al., 2007, p. 235), o autor expande o entendimento do 

funcionamento dos assentamentos semíticos, dando condições para novas interpretações. 

Sánchez-Moreno (SÁNCHEZ-MORENO et al., 2007, p. 235) vai contra a postura de 

outros estudiosos que assumem os assentamentos fenícios como centros coloniais de 

extração de matéria-prima. Os fenícios, segundo a visão autoctonista, seriam meros coletores 

e provedores de objetos de luxo. Essa postura evidencia um tratamento diferenciado em 



 

 

relação aos fenícios quando comparados às outras populações que também tiveram 

processos de expansão pela bacia do Mediterrâneo.  

Com efeito, enquanto os gregos teriam um pretexto civilizatório os fenícios teriam um 

propósito exploratório. No entanto, os sucessivos estudos sobre os assentamentos fenícios, 

que condicionaram um recuo cronológico em consonância com a proposta da interiorização 

pela hinterlândia, fenômenos antes considerados tartésicos passam, a receber a atribuição 

fenícia (SÁNCHEZ-MORENO et al., 2007, p. 232-233). 

A possibilidade de estruturas fenícias mais complexas, e até mesmo a importância da 

presença fenícia, foi durante muito tempo rejeitada pela historiografia tradicional. No entanto, 

a Arqueologia tem contribuído para demonstrar o contrário. Diversos sítios arqueológicos 

foram escavados e foi possível averiguar, por suas estruturas, a existência de complexos 

sistemas de organização. 

 Nos centros fenícios é frequente e inclusive abundante o encontro de cerâmicas 

autóctones. Nos enterramentos nativos é possível encontrar artigos elaborados nas oficinas 

fenícias. Essa interação sugere uma aproximação entre as elites locais e os fenícios. Essa prática 

legitimaria o papel social de mediação dos grupos dominantes das populações indígena 

reforçando a capacidade dessa elite na interlocução entre alóctones e autóctones (SÁNCHEZ-

MORENO et al., 2007, p. 233; NEVILLE, 2007, p. 13). 

 Apresentaremos a seguir, com suporte da obra de Ann Neville, Mountains of Silver and 

Rivers of Gold (2007), algumas das mais importantes fundações fenícias estabelecidas na 

Península Ibérica. Não temos aqui como objeto exaurir todos os sítios encontrados até o 

momento, nosso intuito visa a demonstração dos marcadores identitários que corroborem 

para a identificação de assentamentos fenícios frente aos de populações autóctones. 

Com seus 170 quilômetros de extensão, a Costa del Sol, o litoral mediterrâneo das 

províncias de Málaga, Granada e Almería, abriga um grande número de assentamentos 

fenícios arcaicos. Todos os centros dessa área foram implantados em promontórios costeiros, 

próximos ao delta dos rios, sobre península que possuía acesso à uma planície fluvial ou ilhas 

no meio de estuários (AUBET, 1999, p. 285) 

Dentre seus principais centros fenícios, Morro de Mezquitilla (província de Málaga) é 

uma das mais antigas fundações estabelecidas na Península Ibérica, contemporânea à 

fundação de Castillo de Doña Blanca (província de Cádiz). Localizado sobre uma colina, 30 

metros acima do nível do mar, o atual sítio arqueológico se encontra distante 300 metros da 

linha costeira contemporânea. À 7 quilômetros de distância de Morro de Mezquitilla, Toscanos 

(Málaga) foi o núcleo central de uma ocupação fenícia que ocupava toda a antiga baía. 

Escavado pelo Deutsches Archäologisches Institut (DAI) desde 1964 até meados de 1980, 



 

 

Toscanos é um dos sítios arqueológicos melhor escavados da Espanha. Inicialmente, os 

vestígios foram interpretados como sendo remanescentes da fundação focéia de Mainake, no 

entanto com a descoberta de uma rica cultura material levantina, o sítio foi reinterpretado 

como um importante assentamento com funções mercantis e comerciais, além de dispor de 

oficinas metalúrgicas. Toscanos também conta com uma grande malha amuralhada que 

protegia a cidade. O sítio foi ocupado de c. 730 a.C. até a primeira metade do século VI a.C. 

(NEVILLE, 2007, p. 11-14). 

Ainda segundo a autora o sítio fenício de Almuñécar (província de Granada) foi 

localizado após a escavação da primeira necrópole fenícia encontrada na Espanha, sendo 

identificado como o antigo assentamento de Seks. Inicialmente as cerâmicas encontras em 

sua necrópole, deram condições para que o sítio fosse datado como pertencente da primeira 

metade do século VII a.C, todavia, com a descoberta de dois kotylai protocoríntios a cronologia 

do sítio recuou para finais do século VIII a.C. Tal como ocorriam nas demais fundações fenícias 

estabelecidas na Ibéria, Seks se estabeleceu diretamente nas adjacências da antiga linha 

costeira, providas de dois possíveis portos naturais e flanqueada pelos rios Seco e Verde. 

(NEVILLE, 2007, p. 11). 

Chorreras (Málaga) foi uma fundação de curta duração (750-700 a.C.). Diferentemente 

de outros sítios fenícios, o sítio não foi reocupado após seu abandono, nos revelando uma 

quantidade de dados relativos à sua planta do século VII a.C, e se posicionando como o 

assentamento que melhor nos mostra as estruturas urbanas e a cultura material de um centro 

fenício do século VIII a.C. Também de curta duração Casa de Montilla (Cádiz) localizada na 

costa mediterrânica se encontra à apenas 125 metros de distância de um sítio indígena do 

Bronze Final. Os pesquisadores acreditam que a fundação teve apenas 50 anos de vida até ser 

abandonada c. 700 a.C. Em Adra (Almería), considerada pelas fontes clássica como Abdera 

(Estrabão, Geografia, 3.4.4), foi possível reconhecer 4 níveis de ocupação sendo a mais antiga 

remetendo ao início da segunda metade do século VIII a.C., e a última ao século IV a.C. 

(NEVILLE, 2007, p. 13-14). 

No Levante peninsular, La Fonteta (Alicante) se destaca como um dos sítios fenícios 

que melhor nos auxilia na compreensão do urbanismo semítico. O assentamento foi ocupado 

por 200 anos, da metade do século VIII a.C. até meados do século VI a.C.). O sítio joga luz sobre 

as construções arcaicas que por meio de uma série de buracos, descobertos na terra, é possível 

sugerir a existência de construções inicialmente de madeira. Nas últimas décadas do século 

VIII a.C., as construções se tornaram mais substanciosas, revelando estruturas retilíneas. No 

final do século VII a.C., La Fonteta é guarnecida com uma muralha e em sua hinterlândia um 

posto avançado conhecido como El Cabezo Pequeño del Estaño, foi erigido. Há evidências que 



 

 

sugerem que existiu outrora uma atividade metalúrgica no sítio bem consolidada, por se 

localizar próximo à ricos depósitos argentíferos como Orihuela e Callosa del Segura. Essa 

estrutura, tal qual como ocorria em Castillo de Doña Blanca era dotada de uma casamata. El 

Cabezo teve vida curta, perdurando do século VIII a.C. até o VII a.C. (NEVILLE, 2007, p. 15). 

Por último Cerro del Villar (Málaga) ( ), foi uma das fundações fenícias que nos 

auxilia na compreensão das instalações semíticas no Extremo Ocidente. Localizada em uma 

ilha à 4 quilômetros da cidade fenícia de Malaka, El Villar se situava em uma planície aluvial do 

rio Guadalhorce. A rede dendrítica de rios dava condições para que os navegantes pudessem 

alcançar o interior das terras e ter acesso ao fértil Vale do Guadalhorce e aos ricos depósitos 

de argila e minerais da Alta Andaluzia. Pelos diferentes tipos de cerâmicas encontradas em El 

Villar, acredita-se que a agricultura tenha sido uma das atividades de maior importância. A 

fundação também teve importante papel no fabrico da tinta púrpura assim como no 

processamento de peixe, no entanto, no século VI a.C. a produção de cerâmica se revelou 

como a principal atividade. El Villar foi abandonado ao redor de 580/570 a.C., ao tempo que 

Malaka despontava como importante porto e assentamento comercial peninsular (NEVILLE, 

2007, p. 17). 

Na margem atlântica da Península Ibérica, diversos assentamentos fenícios foram 

descobertos no atual Portugal, sendo os mais proeminentes os sítios de Santa Olaia, Tavira, 

Castro Marim, Abul, Alcácer do Sal, Setúbal, Lisboa, Santarém e Conimbriga20. 

Com a criação do Projeto Estímnides21 iniciado em 2016, foi possível visualizada uma 

presença fenícia também no norte da Península Ibérica. Foram identificados importantes 

registros arqueológicos que evidenciam o alcance que os fenícios tiveram, alcançando 

também o noroeste ibérico, especificamente entre a atual comunidade autônoma espanhola 

da Galiza e o norte de Portugal. Nessa região, foram fundados santuários como o de Monte 

Facho (munícipio de Cangas de Morrazo), Castro da Lanzada (munícipio de Sanxenxo) assim 

como se identificou um altar púnico em Muíño de Vento (munícipio de Alcabre) bem como 

cerâmicas e vidros em Monte Castro (munícipio de Ribadumia). 

 No sul da atual comunidade autônoma de Andaluzia que fundação de Gádir, 

representa, para Aubet um movimento cuidadosamente calculado de Tiro. A fundação de um 

assentamento, para além do Estreito de Gibraltar, era um empreendimento cheio de riscos e 

dificuldades fato que faz a autora concluir que apenas ganhos consideráveis poderiam 

justificar a localização da cidade. Gádir seria um bastião seguro e próximo, tanto do fértil Vale 

do Guadalquivir quanto da desembocadura do Guadalete, e do extinto Lago Ligustino, rede 

                                                             

20 Disponível em: https://goo.gl/GYQYoG, acessado em 30/05/2018. 
21 Disponível em https://goo.gl/PAxVE4, acessado em 30/05/2018. 

https://goo.gl/PAxVE4


fluvial propicia que atuaria como uma facilitadora entre as trocas com as populações tartésicas 

estabelecidas no interior das terras. A autora declara que na Antiguidade, era comum um 

assentamento ser fundado ou por uma tormenta ou por um oráculo. Para ela, os testemunhos 

de Estrabão acerca da fundação da cidade sob os auspícios e estímulos do oráculo de Tiro, 

demonstra claramente a intenção dos governantes levantinos em se assentar em uma zona 

muito específica e vizinha às terras ricas em prata, ouro e cobre (AUBET, 2001, p. 259-262). 

Devido ao processo de erosão por mar e o assoreamento causado pelos rios do 

continente, o arquipélago atual não condiz com o primitivo. Algumas partes da Baía de Cádiz 

atual foram reduzidas e muitas estruturas da Antiguidade se perderam. Esses desgastes deram 

origem às questões relativas à localização dos templos, santuários e até mesmo da posição 

exata da fundação fenícia. Atualmente, graças às pesquisas mais recentes (ZAMORA LÓPEZ et 

al., 2010), a fundação foi por fim identificada como tendo seu epicentro em Eritéia, no 

promontório da Torre Tavira, a menor das ilhas que formavam o arquipélago antigo, 

conjuntamente com Antípolis e Cotinussa. A antiga Gádir, provavelmente estivera assentada, 

quase que em toda sua totalidade, no antigo centro da atual Cádiz e não teria mais de 10 

hectares (AUBET, 2001, p. 266).  

Historicamente a exploração de minérios na Península Ibérica foi considerada a 

condição sine qua non para a expansão fenícia ter alcançado o Extremo Ocidente. Contudo, 

além dessa importante fonte de riqueza, que foi evidentemente usufruída pelos fenícios, o 

território das fundações fenícias também teve um importante papel na consolidação e difusão 

de práticas agrícolas levantinas. 

Na costa mediterrânica, entre Villaricos e o Guadiaro, o litoral se encontra em relativo 

isolamento graças à cordilheira Penibética da Andaluzia. Há diversas planícies aluviais 

dominadas por fundações fenícias. Há, também, diversos rios que garantem acessibilidade ao 

interior. Trata-se de uma região quente onde predominam verões muito secos e invernos 

curtos, visto que as montanhas impedem a passagem dos ventos do Norte para Sul. Assim, o 

clima produz uma vegetação semi-estépica que se modificou pouco nos passados 3.000 anos, 

entretanto, por volta de 700 a.C., a umidade era mais alta e vastas florestas cobriam as 

montanhas e o interior. Dessa floresta, houve um intensivo uso de carvão para o derretimento 

dos metais e para a construção de embarcações, o que são indícios de um desflorestamento 

causado pelas populações que ocuparam essa área (AUBET, 2001, p. 314-315). 



 

 

Aubet afirma que a historiografia é unânime em reconhecer a exploração das minas 

de prata como o principal propósito da expansão fenícia no Extremo Ocidente (AUBET, 2001, 

p. 257). Para tanto, a autora baseia-se em Diodoro Sículo (V.35.5), autor que retrata a riqueza 

conseguida pelos fenícios como impulsionadora da fundação de assentamentos na África, 

Sardenha e Espanha 

 No entanto, Heródoto (IV, 2.2) afirma que os navegantes fenícios, ao tempo que 

esperavam a melhor temporada para a navegação, durante sua exploração que circum-

navegava a África – ocorrida por volta de 600 a.C. –, cultivavam cereais para a manutenção da 

tripulação. 

 Estudos arqueobotânicos revelam a predominância de azinheiras (Quercus 

ilexlcoccifera), espécie abundante durante o Bronze Final. Porém, com o advento da Idade do 

Ferro, muitas das áreas dominadas por esse gênero se tornaram mais áridas em consequência 

do impacto do desenvolvimento da agricultura. Muitas florestas foram convertidas em terras 

cultiváveis e novos cereais foram inseridos tais como a aveia e o painço. Por meio das análises 

arqueobotânicas, acredita-se que o plantio de oliveiras e videiras foi uma introdução ocorrida 

entre os séculos VIII-VII a.C. Em Castillo de Doña Blanca, há evidências do cultivo de oliveiras, 

figos e legumes no século VIII a.C, enquanto em Cerro del Villar há indícios do cultivo de 

diversos tipos de trigo, cevada e lentilha para o mesmo século. Ainda sobre Cerro del Villar, as 

pesquisas arqueobotânicas auxiliaram no reconhecimento da área cultivada, estimando-a em 

18 km2. Dessa maneira, o cultivo parece não se limitar apenas à manutenção dos tripulantes 

fenícios, como apontado por Heródoto. (BUXÓ, 2008, p. 145-147; PAPPA, 2010, p. 156-158). 

 A exploração da madeira também foi outra importante atividade relacionada ao uso 

do território dos assentamentos fenícios. Tal como ocorria no Levante, a madeira foi uma 

matéria-prima de primaz importância para a economia fenícia. O cedro (Cedrus libani), o pinho 

(Pinus halepensis), o abeto (Juniperus oxycedrus) e o cipreste (Cypressus sempervirens) foram 

algumas das espécies mais exploradas na Fenícia, dada a sua qualidade, sendo bastante 

visadas pelas potências vizinhas (AUBET, 2001, p. 16; GÓMEZ TOSCANO, 2013, p. 97; MOSCATI, 

1999, p. 20; PAPPA, 2010, p. 159). Para Treuman (1997) o aumento das áreas desmatadas e a 

redução das espécies mais visadas durante o segundo milênio, na Fenícia, foi uma das causas 

da expansão rumo ao Extremo Ocidente. Para essa autora, os fenícios estariam em busca de 

madeira como matéria-prima principal e não a prata. Utilizada como material construtivo para 

os mais diversos usos, é provável que a exploração da madeira não tenha deixado de ocorrer 

no Extremo Ocidente. 

 É possível que essa tenha sido uma empresa de exponencial importância na Península 

Ibérica. No entanto como adverte Pappa (2010, p. 159), essa hipótese ainda se encontra em 



 

 

estágio conjectural, a própria autora reflete acerca da necessidade de grandes quantidades de 

madeira tanto para a construção de embarcações quanto para as oficinas do fabrico de metais 

fato que pode ter ocorrido outrora nas áreas florestadas do litoral ibérico. 

 

 
  

 Tomaremos, mormente, a obra seminal de Nicolas Carayon, intitulada Les ports 

pheniciens et punique: Geomorphologie et infrastuctures (2008), para analisarmos, en passant, a 

instalação de estruturas portuárias no Sul da Península Ibérica, com a intenção de averiguar 

um dos marcadores identitários mais comuns nos sítios fenícios e púnicos litorâneos: o porto22.  

 Sendo essencialmente marítima, a civilização fenícia e púnica se estendeu do atual 

Líbano até Portugal. Os fenícios e, posteriormente, os púnicos estabeleceram uma imensa 

rede marítima que se articulou em torno de cidades portuárias que têm seus portos como 

centros nevrálgicos, como por exemplo Beirute (Líbano), Motya (Itália), Susa (Tunísia) Trípoli 

(Líbia), Annaba (Argélia), Cartago (Tunísia) e Cádiz (Espanha) (CARAYON, 2008, p. 5).  

 Os arqueólogos tendem a concordar que o uso do termo ‘kóthon’23, define uma bacia 

portuária escavada que conduz ao mar por meio de um canal. O termo ‘kóthon’ é um 

empréstimo grego – dado o desconhecimento sobre o vocábulo utilizado pelos fenícios e 

púnicos – que pode ser atestado por autores gregos e latinos (Ateneu, 11; Plutarco, Licurgo, 9; 

Pólux, Onomasticon, VI.16; Xenofonte, Cirópedia, I.2, 8). Segundo o glossário do Laboratório de 

Estudos sobre a Cidade Antiga (Labeca), um kóthon seria uma taça de origem lacedemônia 

sendo um recipiente para bebida, cujo formato se assemelharia ao de um porto ou 

ancoradouro. O termo é, por vezes, usado nos textos antigos para indicar o porto militar. Este 

vaso arredondado poderia ser tanto de argila quanto de bronze e era usualmente utilizado 

por marinheiros e soldados como oferendas votivas em templos (CARAYON, 2005, p. 5). 

                                                             

22 Não encontramos lugar aqui para realizar uma análise exaustiva sobre todos os portos fenícios e 
púnicos estabelecidos na Península Ibérica. Apresentaremos muito brevemente, com suporte da tabela 
5, os locais possíveis de estabelecimento de uma estrutura portuária e os achados arqueológicos dessas 
áreas. Nosso foco se concentrará nas áreas imediatas de Gádir, Castillo de Doña Blanca e suas 
hinterlândias ao Sul da Ibéria. Contudo, nosso intuito buscou apenas demonstrar a existência de 
diversas estruturas portuárias estabelecidas, como meio de demonstrar sua presença no Extremo 
Ocidente. Desse modo, para um maior aprofundamento, sugerimos a leitura da obra de Nicolas Carayon 
(2008), citada no início dessa seção. A pesquisa trata intensivamente sobre as diversas estruturas 
portuárias estabelecidas por essas culturas semíticas no Mediterrâneo e em mares além, dando 
condições para que os interessados possam explorar essa temática com maior profundidade. 
23 Originalmente, Carayon (2005, 2008) utiliza a grafia ‘cothon’. Em nossa pesquisa grafaremos o termo 
como ‘kóthon’ em português e ‘κώθων’, ‘ωνος’ em grego, seguindo a padronização sugerida pelo 
Glossário do Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga (Disponível em: https://goo.gl/Fb4tsz, 
acessado em 13/05/2018).  



 

 

 A difusão da nomenclatura grega ‘kóthon’, passou a ser usada tradicionalmente tanto 

por historiadores e arqueólogos como Isserlin e Taylor (1974), Moscati (1976, 1999), Bondì 

(1999), e Arteaga e Ross24 (2002), dentre muitos outros. Por outro lado, as fundações fenícias 

são reduzidas – por um viés economicista – apenas aos seus portos, considerados como ports 

of trades (CARAYON, 2008, p. 6). 

 A falta de estudos sistemáticos sobre as estruturas portuárias deu espaço para que 

preconcepções dominassem o debate, mesmo nunca sendo devidamente verificadas 

arqueologicamente. 

 Tal como ocorreu na Sardenha e na Sicília, a Península Ibérica também foi visitada 

pelos fenícios em um momento anterior à instalação dos assentamentos. Uma das principais 

evidências desse contato se dá por meio da cultura material proveniente dos sítios indígenas 

do interior. Há representações gráficas e objetos tais como armas, elementos de banquetes, 

possivelmente produzidos localmente, mas derivando de protótipos orientais. Como destaca 

Carayon (2008, p. 202), esse material é comumentemente qualificado como “Proto-

Orientalizante”. Será apenas a partir do século VIII a.C. com uma presença fenícia mais 

expressiva que a cultural material será classificada como “Orientalizante”. 

 A partir do século VIII a.C., com a fundação das primeiras cidades fenícias25 na 

Península Ibérica tais como Castillo de Doña Blanca, Gádir, Casa de Montilla, Cerro del Vilar, 

Toscanos, Morro de Mezquitilla, Chorreras, Almuñecar e Cerro de Montecristo é possível 

realizar o estudo de suas possíveis áreas portuárias (CARAYON, 2008, p. 202). 

 Carayon identifica na Península Ibérica, os portos fenício-púnicos atlânticos de Abul, 

Gádir, Castillo de Doña Blanca e Tarifa. Já os mediterrânicos seriam Carteia, Cerro del Prado, 

Casa de Montilla, Torreón, Cerro del Castillo, Cerro del Villar, Málaga, Toscanos, Cerro del Mar, 

Morro de Mezquitilla, Chorreras, Almuñecar, Adra, Villaricos, Cartagena e Guardamar de 

Segura (CARAYON, 2008, p. 896-897). 

 A seguir, organizamos uma tabela ( ) com os portos supracitados com base no 

catálogo desenvolvido por Nicolas Carayon (2008). Essa esquematização tem por objetivo 

demonstrar como os fenícios, e posteriormente os púnicos, já possuíam, como característica 

marcante, a busca por localidades onde pudessem usufruir de portos naturais.  Tal como 

apontado por Schubart (1995, p.747) e Moscati (1999, p. 22) o estabelecimento fenício-púnico 

se dava graças à configuração geográfica das regiões exploradas. As fundações eram 

                                                             

24 A obra desses autores utiliza a expressão “kothon natural” (2002, p. 32) que vai contra a própria ideia 
inicial de kóthon como um porto artificial. 
25 O autor recorda que Castillo de Doña Blanca, Morro de Mezquitilla e Almuñecar são, tradicionalmente, 
consideradas ocupações indígenas se não anteriores pelo menos contemporâneas (CARAYON, 2008, p. 
202). 



 

 

estabelecidas em promontórios ou em ambientes insulares e seus portos eram espaçados com 

certa regularidade ao longo da costa constituindo uma rede de portos de escala26.  

 No Sul da península, no litoral voltado para o Atlântico, as ilhas Gadeiras, com suas 

águas rasas, relevo suave e praias protegidas da ação das ondas, contavam, sobretudo, com a 

vantagem de se localizarem perto o suficiente da costa. Gádir era, par excellence, um local de 

agrado para as fundações fenícias. 

 Os portos artificiais, por outro lado, raramente são encontrados pela Arqueologia, no 

entanto sua não localização não exclui a sua existência. Percebemos na tabela que apenas 

duas estruturas portuárias foram descobertas e ambas remontam de períodos recuados 

(séculos VIII-VII a.C.). 

 

 - Proposta de Carayon (2008) sobre a portos naturais e artificiais na Península Ibérica 

                                                             

26 Os portos de escala são paradas intermediárias ou portos que fazem parte de um itinerário de 
navegação. Nesses portos, as embarcações são reabastecidas com suprimentos e cargas, assim como, 
também, podem transportar imigrantes. 

Guardamar de Segura Favorável 
 Não localizado Desconhecida 

Cartagena Favorável Não localizado Desconhecida 
Baria Favorável Não localizado Desconhecida 

Abdera Favorável Não localizado Desconhecida 
Almuñecar Favorável Não localizado Desconhecida 

Chorreras e Lagos Favorável Não localizado Desconhecida 
Morro de Mezquitilla 

e Trayamar Favorável Não localizado Desconhecida 

Cerro del Mar Favorável Não localizado Desconhecida 

Toscanos, Cerro del 
Peñon, Cerro de 

Alarcon 
Favorável 

Encontrada uma 
estrutura de 

desembarque 
 

VIII-VII a.C. 

Málaga Favorável Não localizado Desconhecida 
Cerro del Villar Favorável Encontrada uma 

estrutura de 
desembarque ou 

ponto de ancoragem 
 

VII a.C. 

Cerro del Castillo Favorável Não localizado Desconhecida 
Torreón Favorável Não localizado Desconhecida 

Casa de Montilla Favorável Não localizado Desconhecida 
Cerro del Prado Favorável Não localizado Desconhecida 

Carteia Favorável Não localizado Desconhecida 
Tarifa Favorável Não localizado Desconhecida 



 

 

 

 No arquipélago das ilhas Gadeiras, onde se assenta Gádir, pensava-se que Eritéia 

estivesse separada de Cotinussa pelo Canal Bahía-Caleta (CORZO SANCHEZ, 1991; MARTÍN 

RUIZ, 1995; VALLESPIN GOMEZ, 2000; PONCE, 2000; TALBERT, 2000, p. 26, AUBET, 2001, p. 265; 

apud CARAYON, 2008, p.544), no entanto estudos recentes revelaram que uma estreita faixa 

de terra, conectava Eritéia e Cotinussa. Essa formação dava condições do uso portuário dessa 

área, protegida das ondas do Oceano Atlântico (ARTEAGA; ROSS, 2002). Prospecções 

subaquáticas revelaram a existência de uma antiga pedreira na Punta de Nao, na atual la 

Caleta, nas cercanias de Castillo de Santa Catalina. Parcialmente submerso, esse arrecife foi 

erosionado pela ação das ondas atlântica. No entanto, na Antiguidade, a pedreira que essa 

área abrigava foi utilizada para a construção de barragens na tentativa de impedir o desgaste 

causado pelo mar.  

 Esse uso apresenta fortes semelhanças quando comparado à ilha de Zire, parte 

integral do sistema de portos nas imediações de Sídon. (CARAYON, 2008, p. 546). Zire poderia 

ser tanto uma pedreira para a construção de barragens no litoral, visando a proteção dos 

portos sidonianos como também um ancoradouro para carga e descarga de mercadorias de 

grandes embarcações para que depois fossem transferidas para o porto principal de Sídon 

(Frost, 1973, p. 79-80). 

 Arteaga e Ross (2002) identificaram o uso, ad nauseum, de diversas pesquisas 

anteriores que realizavam apenas suposições, no geral, desprovidas de base científica, na 

tentativa de compreender a mudança na linha litorânea do Sul da Península Ibérica. Até a 

pesquisa desses autores, as representações utilizadas não conseguiam responder de maneira 

efetiva como as linhas costeiras se desenvolveram até os momentos atuais. Ao invés do uso 

dos antigos mapas existentes que tratavam pouco sobre a evolução paleotopográfica, com o 

suporte da Geoarqueologia, os autores identificaram uma área portuária no atual centro 

antigo de Cádiz. Arteaga e Ross (2002) realizaram sondagens com o objetivo de identificar o 

porto de Gádir. Uma vez que a cidade de Cádiz permanece em ocupação, os autores utilizaram 

perfurações geoarqueológicas para melhor compreender o processo de assoreamento no 

suposto Canal Bahía-Caleta, interpretado como divisor das ilhas de Eritéia e Cotinussa. 

 

 

 

Gádir Favorável Não localizado VIII a.C. 
Castillo de Doña 

Blanca 
Favorável Não localizado Desconhecida 



 

 

 

As casas devem ser compreendidas como sobretudo, complexos ambientes 

domésticos onde um grupo familiar residia, por toda uma geração – ou mais – ou por apenas 

um período, praticava sua liturgia, recebiam, tanto membro de outros núcleos familiares 

aparentados ou não, quanto seus convivas em uma imbricada rede de relações sociais internas 

e externas. As habitações fenícias também eram pequenas unidades produtivas uma vez que 

realizavam sua própria produção de têxteis, tingidura, cerâmica e víveres.  

As técnicas construtivas implementadas na Península Ibérica pelos fenícios tinham 

como objetivo a reprodução dos conceitos arquiteturais e ideias que prevaleciam na própria 

Fenícia. As casas eram constituídas de dependências que se organizavam ao redor de um pátio 

aberto com paredes de gesso branco dispostas sobre fundações de pedra. Para Eleftheria 

Pappa (2010, p. 105-106), esse tipo de técnica forjava laços com as cidades fenícias levantinas 

destacando a identidade dos assentados fenícios diante das populações indígenas, criando 

uma área de habitação visivelmente diferenciada. 

 Em Morro de Mezquitilla e em Toscanos se documenta o uso de um muro maciço de 

barro ou de adobe que se sustenta sobre um plinto de pedras. Toda a estrutura documentada 

era revestida exteriormente de argila com uma capa mais fina de cor branca. De difícil 

distinção, os prédios públicos e privados se confundem no registro arqueológico devido sua 

similaridade estrutural, assim a categorização das casas vem sendo feita, sobretudo, a partir 

do desenho de sua planta (DÍES CUSÍ, 2001, p.81-82) 

 Em Cerro del Villar, no século VII a.C. – período de grande prosperidade da fundação – 

foram descobertas grandes habitações retangulares, algumas com mais de seis dependências, 

todas organizadas ao redor de um pátio central. El Villar também apresenta sinais de 

planejamento urbano com alguns edifícios compartilhando a mesma orientação Norte-Sul 

assim como se organizavam ao redor de espaços abertos ou ruas. Esses grandes edifícios 

foram interpretados como casas da elite, visto que dispunham de acesso para o oceano via 

diques particulares acessíveis dessas moradias por escadarias de pedra (NEVILLE, 2007, p. 23). 

 



 

 

 - Cerro del Villar, setor 2, edifício do século VII a.C. 

 
Fonte: (NEVILLE, 2007, p. 24) 

 

Na costa atlântica, as escavações, realizadas entre 2006 e 2010 no Teatro Cómico de 

Cádiz, no centro antigo da cidade, revelaram um núcleo fenício formado por um conjunto de 

habitações. Foram recolhidos diversos fragmentos cerâmicos, vestígios de moluscos (Murex 

Trunculariopsis trunculus) e fornos do tipo ‘tannur’ foram identificados, utilizados para o 

preparo de alimentos. As casas se dispunham ao longo de duas ruas identificadas até o 

presente momento (ZAMORA LÓPEZ et al., 2010). A escavação confirma que a presença fenícia 

nas ilhas Gadeiras não se limitou apenas à edifícios administrativos e templos como Niveau de 

Villedary y Mariñas (2001) supunha. 

A casa enquanto estrutura evidente perante a sociedade transmite uma ideologia 

citadina. No interior de uma organização urbana, a casa pode indicar a presença de uma 

ideologia de unidade cívica de um corpo de cidadãos. A não diferenciação arquitetônica das 

habitações no interior de um assentamento pode sugerir a existência de um senso de 

pertencimento entre iguais em um microcosmo frente a um mundo indígena. Para a Península 

Ibérica, mais estudos relacionados ao tema se fazem necessário para uma melhor 

compreensão dos aspectos sociais, simbólicos e cosmológicos dos ambientes domésticos. 

 

 

 



 

 

 

 Na Costa do Sol, alguns aspectos da organização social fenícia chegaram até nós. 

Graças à descoberta das necrópoles de Almuñecar, Mezquitilla e Toscanos, temos informações 

do período mais arcaico da expansão fenícia. Normalmente a necrópole era separada, no 

entanto, permanecia próxima ao seu assentamento associado – uma fundação poderia 

possuir mais de uma necrópole, – como acontece em Cartago –, e era comumente 

estabelecida do outro lado dos rios. É possível atestar também uma mudança nas práticas 

mortuárias nas necrópoles da Península Ibérica, o rito passa da cremação, em épocas arcaicas 

para a inumação, em períodos mais recentes. Em associação, temos um mobiliário funerário 

rico em jarros, lamparinas, pratos, joias e uma grande quantidade de objetos egípcios, 

cipriotas e gregos de prestígio – encontrados apenas em palácios, como em Assur (Assíria) e 

na Samaria (Israel) –, sempre próximos à urna que continha as cinzas do morto (SCHUBART, 

1995, p.754; AUBET, 1999, p. 187; MARKOE, 2000, p. 142; NEVILLE, 2007, p.47). 

 Em Traymar, necrópole localizada do lado oposto do rio Algarrobo – fluxo que a 

separava do assentamento de Morro de Mezquitilla – foram descobertos um complexo 

subterrâneo feito em silhar27 onde clãs ou dinastias de famílias eram enterradas. Na segunda 

metade do século VII a.C., essas tumbas foram reabertas e reutilizadas, no entanto, nesse 

contexto, as práticas mortuárias haviam se modificado. A cremação, dominante no final do 

mesmo século, foi sendo substituída progressivamente para a inumação do morto (AUBET, 

1999, p. 187).  

 Aubet (1999: 298) afirma que a Arqueologia também atesta a chegada de fenícios 

oriundos de Gádir, se estabelencod nas ilhas Baleares em meados do século VII a.C. por meio 

de vestígios cerâmicos de produção gadirita. Dentre as necrópoles insulares de Puig des 

Molins em Ibiza, a necrópole arcaica, que remonta ao século VII-VI a.C. foi um local de 

deposição de urnas funerárias de cremações modestas, sendo muitas vezes inseridas em 

poços escavados na rocha. Foi apenas no período púnico, a partir do século V a.C., que Ibiza se 

consolidou como grande centro e sua necrópole se tornou uma das maiores necrópoles do 

mundo púnico, contando com, aproximadamente, 4.000 tumbas dispostas em 50.000m2. 

Diferentes tipos de tumbas foram descobertas, sendo, as retangulares simples as mais 

recorrentes. Outras, menos comuns, foram escavadas na rocha, enterramentos de crianças 

foram realizados dentro de ânforas e até os grandes hipogeus28 púnicos foram construídos, 

                                                             

27 Pedra lavrada em formato retangular. 
28 Tipo de construção que se refere às estruturas funerárias ou religiosas subterrâneas. 



esses últimos contam com um mobiliário funerário rico em importações gregas e egípcias 

utilizadas por gerações (AUBET, 1999, p. 298-300). 

Em associação com os enterramentos, restos de comida, incenso, vinho, azeite e óleos 

aromáticos junto ao sacrifício de animais corroboram para a prática de uma liturgia que os 

vivos celebravam para os mortos, a marzeh, o banquete em honra ao morto ou à uma 

divindade. O termo denota tanto o festival quanto o corpo religioso. Aparentemente era 

constituído apenas de um pequeno grupo familiar das elites fenícias (MARKOE, 2000, p.120; 

KORMIKIARI, 2004, p.139; NEVILLE, 2007, p. 73-74). 

A vinculação de necrópoles aos assentamentos tem sido uma classificação 

contemporânea. Não há evidências arqueológicas que confirmem que uma necrópole de fato 

pertenceu à uma fundação. Historicamente tem se aceitado a associação pela proximidade de 

um sítio para com o outro. Todavia, Frigiliana (província de Málaga) é uma necrópole que não 

se encaixa nessa categoria. Próximas de Cruz del Negro, essa necrópole, onde predomina a 

cremação, foi consideradas, ora tartésica, ora mista. No entanto, a grande dificuldade em 

diferenciar uma necrópole fenícia de uma tartésica recai na inexistência de locais de deposição 

dos mortos antes da chegada dos fenícios. Quando surgem, há um leque tão grande, que não 

é possível – e sequer aconselhável – escolher um para ser o padrão da multiplicidade do todo. 

Assim, só são consideradas necrópoles as áreas de enterramentos associadas aos 

assentamentos nas costas de Cádiz, Málaga, Granada e Almería e em Ibiza. 

No arquipélago das ilhas Gadeiras, a ilha de Cotinussa, a maior entre as demais, fora 

reservada como uma necrópole até tempos romanos. Mesmo existindo alguns poucos 

traçados urbanos, pode-se pensar no uso cultual dessa ilha e podemos também inferir sob 

uma cosmovisão fenícia, que separava os vivos dos mortos por um braço de água (RODRIGUEZ 

MUÑOZ, 2008). 

Aubet (2001, p. 266) segue a mesma opinião sobre a área de deposição dos mortos. A 

autora afirma que a necrópole fenício-púnica de Gádir se encontraria fora dos muros da 

cidade, separada por água reproduzindo um modelo de assentamento fenício comum no 

Ocidente Aubet considera essa prática tradicional das necrópoles fenícias. A necrópole de Tiro 

se situa em Ushu ou Paleotiro, no continente. A autora utiliza uma passagem de Tucídides (I. 

8) que faz referência à Delos, uma cidade grega, como uma terra purificada por ser desprovida

de tumbas. (AUBET, 2001, p. 312). No entanto, existem evidências arqueológicas, das 

campanhas de escavação ocorridas em Cádiz, que demonstram a existência de enterramentos 

fenícios, em menor escala, descobertos na antiga Eritéia a partir do século V a.C., como é 

possível identificar no Capítulo 2, nosso Corpus Documental e no osso Capítulo 3, nosso 

Repertório Cartográfico. 



Como oficinas, entendemos toda e qualquer estrutura, construída pelos fenícios, que 

desempenhe atividades produtivas de transformação dos recursos naturais, seja agrícola, 

metalúrgica ou piscícola, visando as trocas comerciais. Essas estruturas são fundamentais para 

se entender as práticas introduzidas na Península Ibérica. Para Pappa (2010, p. 153), a 

evidência das diversas atividades econômicas desenvolvidas pelos fenícios estabelecidos na 

Ibéria indica uma necessidade tanto para consumo interno dos assentados, quanto para a 

prática comercial com os centros indígenas e o restante do Mediterrâneo.  Essa ideia, rompe 

com a tradicional teoria de uma presença exclusivamente comercial por parte de uma elite de 

mercadores fenícios que lucravam ao canalizarem as commodities para os mercados 

indígenas e mediterrânicos para o benefício de Tiro e dos demais centros orientais. 

A cerâmica pode ser considerada uma das primeiras atividades econômicas 

desenvolvidas pelos grupos humanos realizada especialmente para a armazenagem e 

transporte de víveres.  

Sendo excepcionalmente fértil, a hinterlândia de Cerro del Villar garantiu ao 

assentamento uma argila de alta qualidade do qual os fenícios fizeram uso na Antiguidade 

(NEVILLE, 2007, p. 113). Em um dos sítios de Cerro del Villar foi possível identificar um forno 

para a produção de cerâmicas voltadas para o transporte de recursos naturais transformados 

como o vinho e o azeite, no caso, a ânfora VR-1 ou T-10.1.2.1, tipo característico do período de 

650/575 a.C. Possivelmente os centros indígenas também tivessem envolvimento no fabrico 

de cerâmicas, como no caso de Ronda la Vieja. Em Portugal, essas cerâmicas de transporte são 

encontradas em Abul, Santa Olaia, Alcácer do Sal e Alcáçova de Santarém (PAPPA, 2010, p. 

157). O volume da produção de vinho pode ser atestado pela evidência das cerâmicas de 

transporte encontradas desde Andaluzia até o Sul da França, em Ibiza e no Mediterrâneo 

Central. Alguns assentamentos autóctones como El Torrelló d’Almassora (CasTelón) e Alt de 

Benimaquia (Alicante) se dedicavam à uma viticultura intensiva. Alt de Benimaquia poderia ter 

chegado a produzir 400 hl de vinho anualmente o que necessitaria de 1.300 até 1.600 ânforas 

para o envase (BUXÓ, 2008, p. 147). 



 

 

  

 

Como dito anteriormente, os fenícios cultivaram legumes, cereais e frutos na 

hinterlândia de seus assentamentos, transformando as florestas costeiras em áreas de plantio. 

A transformação dos recursos naturais, tais como a azeitona em azeite e a uva em vinho pode 

ser atestada por meio das supracitadas ânforas VR-1 ou T-10.1.2.1., as quais serviram como 

contentor para o transporte inicialmente para o vinho e posteriormente para o azeite (BUXÓ, 

2008, p. 147).  

Na hinterlândia de Cerro del Villar revelou pequenos assentamentos rurais 

dependentes de um núcleo central. Durante a época dos fenícios, o pequeno assentamento 

de Loma del Aeropuerto à apenas 2 quilômetros de El Villar foram descobertos materiais 

cerâmicas tanto indígenas quanto fenícios do Bronze Final (NEVILLE, 2007, p. 114).  

Os padrões de assentamentos rurais na Península Ibérica se configuram somente no 

século IV a.C, período que escapa à nossa delimitação cronológica. Tanto em Andaluzia quanto 

em Ibiza foram as fundações fenícias prévias que tiveram função centralizadora na regulação 

da agricultura. As necrópoles rurais são também indicativos que auxiliam na melhor 

compreensão do mundo rural fenício, no entanto poucas foram identificados durante os 

surveys sistemáticos (VAN DOMMELEN; BELLARD, 2008, p. 209) Em Andaluzia, a necrópole no 

assentamento de Baria, proporcionou diversas informações acerca da fauna e da flora da área 

rural (cf. LÓPEZ CASTRO, 2008). 

 

 

A metalurgia foi uma das práticas que sempre esteve no âmago do debate acerca da 

presença fenícia na Ibéria (PAPPA, 2010, p. 152). Inúmeros são os trabalhos que apontam a 

principal causa da expansão fenícia como a busca por minérios. Para Aubet (1999, p. 282), a 

prata estaria em alta demanda na Assíria, assim, a fundação de assentamentos no Extremo 

Ocidente, seria uma tentativa de suprir tal falta. A descoberta de instalações metalúrgicas do 

século VIII a.C. e VII a.C., tanto de extração quanto de transformação, perto das minas do Rio 

Tinto e Aznacóllar, na Andaluzia Ocidental, demonstra que os fenícios exploraram por mais de 

200 anos a prata (Ag), o ouro (Au) e o ferro (Fe) da Ibéria.  

No entanto, as fundações fenícias na costa não apresentam grandes centros 

oficineiros, no geral são oficinas que desenvolvem atividades metalúrgicas em pequena-

escala. Para Aubet, (2001, p. 284), existia uma cadeia de exploração e produção na costa 



atlântica. Os minérios eram extraídos das minas do Rio Tinto e Aznalcóllar, sua transformação 

acontecia via processo de derretimento e copelação nos centros de San Bartolomé e Peñalosa. 

Seu destino último seria os portos de Huelva e Gádir, o final do processo de produção e 

distribuição. 

 Como apontado por Pappa (2010, p. 166), esses redutos são ocasionalmente 

classificados como “zonas industriais”. Fornos circulares de cerâmica com canais de ventilação 

foram descobertos em Huelva, Morro de Mezquitilla, Toscanos, La Fonteta, Castillo de Doña 

Blanca e em Tavira. Em Corta del Lago, o derretimento da prata é documentado na estratigrafia 

de um grande depósito de escória, acúmulo que é vestígio de uma parte de um complexo 

metalúrgico. No interior das terras, além do Vale do Ebro, no Noroeste da Espanha, em 

Calvari de Molar (Tarragona), foram encontrados bocais de fole e pedra de moinho que 

indicariam a presença de uma atividade metalúrgica na região por volta de VIII-VII a.C 

(PAPPA, 2010, p. 168-

Cada ano, durante maio e junho, o atum inicia sua trajetória rumo ao Mediterrâneo 

Ocidental. Deixando o Golfo da Guiné, os cardumes nadam pelo litoral africano até chegarem 

ao Estreito de Gibraltar. Lá, logo após a desova, ao iniciarem o seu retorno são capturados e 

passam a abastecer as oficinas de salgação. Por meio das ânforas encontradas em diversos 

sítios arqueológicos litorâneos, foi possível a identificação de cerâmicas fabricadas desde 

metade do século VIII a.C. para a conservação e circulação dos recursos marinhos. Foi no século 

V a.C, entretanto, que a costa Atlântica que circunda a Baía de Cádiz se constituiu como um 

dos maiores pólos com instalações dedicadas à pesca (e.g. a oficina da Praça Asdrúbal e da 

Avenida de Andaluzia esquina com Ciudad de Santander, ambas em Cádiz) ( , 

) (CARRERA RUIZ et al., 2000, p. 45-67).

Outro recurso que vem a reboque com a pesca é a extração do sal. Visto que após a 

pesca é necessário a realização da conservação, o sal marinho desempenhou um importante 

papel na preservação do pescado na Antiguidade. A partir dele, outros produtos derivados, 

tais como o garum e o hallec, foram desenvolvidos e se tornaram importantes e apreciadas 

iguarias pelos povos da Bacia do Mediterrâneo. 

Para Aubet (2001, p. 315) a presença de murex em Almuñécar, Toscanos e Morro de 

Mezquitilla é um indicativo da possível indústria da púrpura na região. Em Cerro del Villar há 

evidências de uma intensa exploração piscícola. Em um edifício de grandes dimensões 

dividido em pequenas dependências retangulares foram encontrados equipamentos para 



pesca, como arpões, ganchos e pesos de chumbo enquanto em outra dependência foi 

descoberta uma enorme quantidade de conchas de murex. Em Cádiz o murex também 

foi encontrado na antiga ilha de Ant p lis (atual San Fernando?), sugerindo que a 

produção do púrpura poderia acontecer em ambas as costas (NEVILLE, 2007, p. 111-112) 

Lamentavelmente não chegou até nós nenhuma história da religião fenícia e púnica 

(BONNET, XELA, 1995, p. 321). As informações, às quais temos notícias, são, no geral, parciais e 

provêm de fontes não-fenícias29. A homogeneidade deve ser compreendida como uma 

construção moderna. No entanto, sabemos que os cultos das cidades fenícias se encontram 

em estreita relação com o panteão das demais culturas do Oriente Próximo. Foi entre os 

séculos IX-VI a.C., o período de expansão fenícia pelo Mediterrâneo, que a religião passou a se 

integrar com a navegação. Os templos, disseminados pelo Mar Mediterrâneo, davam suporte 

para os navegantes fenícios e foram essenciais no estabelecimento de redes de contato com 

diversos autóctones. Esses espaços, conhecidos como ‘santuário empórico’, ou ‘maqom’, 

devem ser compreendidos tanto como espaços sagrados como mercados, demonstrando a 

estreita associação entre as trocas e a religião e o caráter das primeiras fundações (FUMADÓ 

ORTEGA, 2012, p. 12-19; KORMIKIARI, 2015, p. 88). 

Os templos fenícios se organizavam com base em diferentes tradições orientais. 

Haveria uma delimitação da área sagrada e uma área interior descoberta junto a pequenas 

capelas e altares. Quando organizados à maneira egípcia, um conjunto de câmaras conduzia 

até um âmbito reservado, considerado sagrado (RUIZ DE ARBULO BAYONA, 1999, p. 20). 

Grandes monólitos ou bétilos adornavam o recinto representando a própria divindade, como 

acontece em Solunto e em Motya na Sicília. Recentemente, as escavações de Nigro 

identificaram o antigo porto de Motya como sendo na realidade um complexo religioso com 

funções cúlticas e astrônomicas consagrado à Baal Addir (cf. NIGRO, 2005, 2012). No Norte da 

África é possível a verificação da dispersão do tofet, santuário dedicado aos enterramentos 

infantis, foco de grande debate acerca da possibilidade da realização dos sacrifícios humanos, 

não descobertos na Ibéria (cf. KORMIKIARI, 2017). 

29 Tal como a obra Filo de Biblos (século II d.C.), História Fenícia, versão em língua grega reunida a partir 
dos escritos de Sanconíaton, autor fenício que teria vivido à época da guerra de Tróia e que se dedicou 
à redação da história da religião e da escrita de seu povo. A obra de Filo de Biblos, por sua vez se 
encontra no interior de Eusébio de Cesareia, Preparação para o Evangelho, produção muito posterior 
(século IV d.C.) às duas anteriores, os fragmentos que sobreviveram contém o mito da criação, os heróis 
e a histórias das divindades muitas vezes sob a interpretativo graeca. 



Os santuários fenícios estabelecidos na hinterlândia da Península Ibérica, faziam parte 

da estratégia levantina para o estabelecimento de cultos religiosamente significantes para as 

comunidades indígenas do interior. No entanto, esses templos passavam a se diferenciar do 

padrão fenício com a adoção de traços tartésicos, resultantes das interações locais. Para 

Celestino e López-Ruiz (2016, p. 233) há uma diferenciação entre os santuários localizados no 

chamado “núcleo tartésico” (e.g. El Carambolo, Coría del Río) e os que se encontram na 

periferia tartésica (e.g. Abul, Cancho Roano).  

Até mesmo os locais de culto fenícios que, supostamente, foram estabelecimentos ex 

novo, eram, rapidamente “indigenizados”, como consequência das trocas de mão dupla. Para 

esses autores, esses grandes centros religiosos auxiliaram no processo de aglutinação das 

diferentes comunidades que faziam parte de Tartessos. Os pesquisadores alegam que as 

estruturas, inicialmente formadas por edifícios ovais e posteriormente retangulares, não foram 

necessariamente frequentados apenas por fenícios. Na Sardenha, os autores nos relembram 

que, os púnicos se valeram de uma estratégia equivalente ao que ocorreu na Península Ibérica. 

Os santuários, que já demonstravam práticas híbridas por conterem material púnico, 

helenizado e local se situavam em torres abandonadas na Idade do Bronze conhecidas como 

‘nurague’. (CELESTINO; LÓPEZ-RUIZ, 016, p. 232). 

Abordaremos, en passant, os templos gadiritas de Melqart, de Astarté e de Baal. 

Reservamos para esses uma parte substancial do nosso Corpus Documental . 

Assim, faremos uma breve apresentação visto que nos aprofundaremos nesses precintos de 

maneira mais analítica. Aqui, nos interessa, sobretudo, identificar marcadores identitários 

fenícios visando demonstrar a chegada dos cultos dessa cultura no Extremo Ocidente.  

Para Frutos Reyes e Muñoz Vicente (2008, p. 244), o estabelecimento do templo de 

Melqart, divindade tutelar do comércio, da navegação e da monarquia – Uma vez que o 

próprio termo ‘Melqart’ significa ‘Rei da Cidade’ –, supõe um ato de afirmação e implantação 

de Tiro na Baía de Cádiz. Dentre os demais templos da Ibéria, o de Melqart é o mais famoso e 

o que possui repertório mais amplo de relatos. Da estrutura do templo nada restou. Apenas

um pequeno conjunto de estatuetas votivas foi encontrado nas cercanias da atual ilha de 

Sancti Petri ( , ), nas imediações do Castillo de Sancti Petri, o que 

imediatamente sugere que o templo se localizasse na ilhota à Sul de Gádir. Do templo de 

Astarté, tal como o de Melqart, foram encontrados apenas um conjunto de objetos votivos, 

cultuais e utilitários nos arredores de Castillo de Santa Catalina, de grande valor para o possível 

reconhecimento da área ocupada pela estrutura e pelas práticas litúrgicas dos santuários. Não 

há consenso entre os pesquisadores sobre a existência de uma estrutura dedicada aos 



santuários, acredita-se que poderia existir uma caverna consagrada à divindade de Astarté ou 

ambas (MEDEROS MARÍN, 2011, p. 190).  



 

 

 - Localização da fortificação de Castillo de San Sebastián, na antiga ilha de Cotinussa 

 
Fonte: (MAYA TORCELLI et al., 2015, p. 438) 



 

 

Sobre o templo de Baal, restou apenas um capitel protoeólico, encontrado nas 

cercanias de Castillo de San Sebastián, em Cádiz, supostamente o único exemplo ibérico da 

arquitetura religiosa fenícia ( , ). Recentemente, por meio de uma escavação 

emergencial nessa mesma fortificação, novos dados dão conta de sugerir a existência de um 

complexo edílico ( ) tal como o templo dedicado a esse deus (MAYA TORCELLI et al., 

2015). Há relatos sobre uma colina dedicada ao deus Cronos em Cartagena (Baal?) (Políbio, 

Histórias, X.10), no entanto, desse possível lugar sagrado, nada ainda foi encontrado. 

Para Ruiz de Arbulo Bayona (1999, p. 20), um santuário era um elemento primordial e 

central para delimitação do espaço dos portos. Essa estrutura religiosa permitiria a articulação 

de redes comerciais por se delimitar como um espaço neutro onde os juramentos e os acordos 

estariam sob os auspícios da autoridade divina. 

 Os santuários empóricos fenícios souberam se adaptar ao contexto heterogêneo da 

Bacia do Mediterrâneo colocando em prática diversos instrumentos dedicados tanto ao 

capital econômico – por meio de serviços jurídicos aos comerciantes, proteção de tratados e 

ratificação de pactos perante as divindades – quanto ao simbólico – por meio da compilação 

e recompilação de conhecimentos tanto náuticos quanto astronômicos, sendo também o 

templo o arauto das mudanças de estações, anunciadas por rituais religiosos que envolviam 

as divindades semíticas (FUMADÓ ORTEGA, 2012. p. 28). 

 De momentos posteriores ao nosso recorte (séculos IV-II a.C.), temos também o 

santuário púnico de Isla Plana, em Ibiza, onde inúmeros ex votos foram encontrados, 

sugerindo que esse local possa ter sido apenas uma parte do complexo ritual dedicado ao 

deus Eshmun, e a caverna de Es Cuyram, ideal para que os navegantes, dada sua posição 

isolada. Nesse local Inúmeras terracotas femininas foram encontradas na caverna, junto às 

inscrições em bronze dedicadas à Reshef-Melqart e à Tinnit (AUBET, 1999, p. 303-304). 

   

 Nesse capítulo tivemos por objetivo apresentar os principais marcadores identitários 

tartésicos e fenícios e os debates atuais que vieram à luz com as atuais revisões 

historiográficas. Verificamos que o uso das fontes textuais em consonância com as fontes 

arqueológicas enriquece a interpretação do registro arqueológico. O benefício 

epistemológico desse diálogo impulsiona a credibilidade das explicações sobre eventos que 

ocorreram no passado. Salientamos que, os dados compulsados nesse capítulo não são 

conclusivos no que refere a classificação cronológica e a classificação da cultura material da 

Península Ibérica uma vez que não dispomos de instrumento para tanto. Verificamos que são 



 

 

necessários mais trabalhos sistemáticos em conjunto com os demais contextos 

mediterrânicos para esclarecer muitas das lacunas apresentadas em nossas discussões para 

uma melhor compreensão da Idade do Bronze na Ibéria. Nossa intenção com esse capítulo se 

limitou a contextualizar os fenômenos que serão apresentados no decorrer dessa pesquisa. 

 



 

 

 Os sítios arqueológicos que compõem nosso corpus documental se encontram nos 

. Organizamos o corpus documental da pesquisa com as principais informações dos 

sítios a serem estudados e que esclarecem a evolução cronológica do nosso objeto de estudo. 

Para a confecção de nosso corpus documental utilizamos o programa FileMaker Pro Advanced 

16.0.2.205 dada a sua interface que permite uma visualização mais clara dos dados coletados.  

Os dados que apresentaremos a diante foram compulsados de relatórios de escavação dentre 

outras publicações que tratam sobre cada sítio arqueológico de nosso recorte. Utilizamos dez 

(10) categorias para a organização das informações recolhidas: (1) nome do sítio, (2) 

localização, (3) coordenadas geográficas, (4) altitude, (5) tipo de solo, (6) zona ecológica, (7) 

tipo de sítio, (8) datação, (9) descrição, (10) levantamento documental individual. Em 

consonância com nossas fichas apresentaremos pranchas com imagens que auxiliam na 

descrição das mesmas. Sobre as pranchas, as separamos em quatro (4) categorias: (1) 

localização do sítio, (2) fotos do sítio, (3) plantas do sítio, (4) reconstituições e objetos.  

No interior de nossa organização notamos a necessidade de criação de fichas 

específicas para os dados compulsados sobre a necrópole. Com o apoio dos Anuários 

Arqueológico de Andalucía pudemos catalogar os enterramentos descobertos nas 

intervenções arqueológicas de 1985 até o ano de 2006. Ressaltamos que nossa pesquisa não 

tem o objetivo de realizar um estudo sobre as práticas mortuárias. Temos o interesse nos 

dados da necrópole uma vez que teremos condições de confeccionar nosso catálogo de 

mapas, mostrando a evolução cronológica desse ambiente, sua extensão e seu diálogo com 

as demais estruturas gadiritas. Desse modo, inserimos uma subficha de 437 conjuntos de 

enterramentos no interior da nossa ficha sobre a necrópole. Essa subficha apresenta dez (10) 

categorias. São elas: (1) Número de inventário, (2) nome, (3) localização, (4) datação, (5) tipo, 

(6) orientação, (7) referências, (8) mobiliário funerário, e (9) comentários. 

Também identificamos lugares que mereceram fichas com um tipo de organização 

diferenciado. Como há três (3) complexos estruturais desaparecidos que não possuem 

vestígios, no caso os Templos de Astarté, Baal e Melqart, ou os dados que existem são 

insuficientes para indicar a localização dos mesmos (tais como objetos ritualísticos, utilitários 

ou donativos), estabelecemos um outro tipo de ficha, onde constam seis (6) categorias como 

critérios: (1) possível localização, (2) nome do sítio, (3) datação, (4) descrição, (5) levantamento 

individual, (6) documentação material e (7) documentação literária. Da mesma maneira que as 

fichas anteriores, apresentaremos em conjunto pranchas associadas à ficha dos templos onde 

constam quatro (4) categorias, sendo elas: (1) a possível localização do sítio, (2) fotos do sítio, 



 

 

(3) vestígios arquitetônicos e (4) fotos dos achados arqueológicos do mobiliário votivo, 

funcional ou cultual dos templos. Adiante, discorreremos, de forma geral, sobre as 

características ecológicas da região a ser estudada. Acreditamos que essa apresentação do 

meio ambiente da Baía de Cádiz evita a repetição de informações que valem, em grande 

medida, para todas as fichas (disponível no final dessa pesquisa, nos ) assim como 

tonalizam a percepção sobre o meio ambiente dos sítios arqueológicos escolhidos. 



 

 

 - Parques e Espaços Naturais da comunidade autônoma de Andaluzia sendo 01 o Parque da 
Baía de Cádiz e 06 o Espaço Natural de Alcornocales  

 
Fonte: (Disponível em: https://goo.gl/ugPnei, acessado em 09/04/2018) 

 

A atual comunidade autônoma de Andaluzia possui 24 parques naturais ( ), 

sendo a maior entidade territorial com a maior concentração desse tipo de área em toda 

Espanha. Nosso recorte geográfico abrange a área da Baía de Cádiz, no entanto, esta 



ésuficiente para atingir 2 grandes parques naturais com ecossistemas e formação 

geomorfológicas distintas, um litorâneo de baixa altitude: o Parque Natural da Baía de Cádiz; 

e outro interiorano de alta altitude: o Parque Natural de Los Alcornocales, ambos localizados 

no interior da província de Cádiz, sendo o último fronteiriço com a província de Málaga. 

No que concerne o Parque Natural da Baía de Cádiz, o mesmo está delimitado sobre 

um grande estuário. A ação do mar, do vento e de sedimentos fluviais depositados durante 

séculos auxiliou na formação de diferentes paisagens no Parque da Baía de Cádiz. Tendo 

10.522 hectares de superfície e compreendendo os municípios de San Fernando, Chiclana de 

la Frontera, Puerto Real, El Puerto de Santa María e Cádiz, entre praias, planícies, e marismas30 

caños31 ( e ) a Baía de Cádiz foi elevada à categoria de Parque Natural em 1989. Essa 

zona de contato entre os meio-ambientes marinho e terrestre, graças ao contato das águas 

doces e salgadas, determinou as características dessa área úmida. 

 A boa luminosidade e os abundantes nutrientes desse ambiente estabeleceram uma 

grande diversidade de espécies entre moluscos, crustáceos, peixes e aves aquáticas. Nas zonas 

litorais barrentas abundam o bolinus brandaris, berbigões, almêijoas, camarões e caranguejos. 

Nas salinas pode-se encontrar os popularmente conhecidos pescados de esteros (i.e. pescados 

de áreas úmidas) como o linguado, robalos, dourados e tainhas.  A extração do sal e a pesca 

costeira são os dois aproveitamentos mais tradicionais da Baía de Cádiz. A técnica do fabrico 

do sal se mantém quase intacta há séculos.  

30 De acordo com o Diccionario de Lengua Española da Real Academia Española marismas são: 1. Nome 
feminino. Terreno baixo e pantanoso que se inunda com as águas do mar. (Disponível em: 
https://goo.gl/UnECZo, acessado em: 15/05/2018). 
31 De acordo com o Diccionario de Lengua Española da Real Academia Española caños são: 9. Nome 
masculino. Nas marismas são sraços de água pouco profundo. (Disponível em: https://goo.gl/Zah5f5, 
acessado em 15/05/2018). 



 - Punta del Bóqueron 

Fonte: (Disponível em: https://goo.gl/Gyg9BG, acessado em 10/03/2018) 

A água do mar impulsionada pela maré entra nos sistemas de canais e de comportas 

por sucessivos charcos até que os quentes ventos do Levante Espanhol (costa mediterrânica 

da Espanha) e a forte insolação provocam uma intensa evaporação até a cristalização do sal 

( ).   

 -Trabalhos nas salinas 

Fonte: (Disponível em: https://goo.gl/BgW6K7, acessado em 10/03/2018)



  - Vista geral de um canal (caños) 

Fonte: (Disponível em: https://goo.gl/qWrXou, acessado em: 10/03/2018) 

 - Los Toruños 

Fonte: (Disponível em: https://goo.gl/QQaARQ, acessado em 10/03/2018) 



Atualmente, as salinas são utilizadas mormente para o cultivo de espécies marinhas 

como almeijôas, ostras, lubinas, badejo, linguados, tainhas e lagostins que migram para o área, 

fomentando uma próspera aquicultura, um dos principais recursos da Baía de Cádiz. Ainda se 

conservam alguns enclaves de marismas naturais quase intactos, como o caso de Marismas de 

Toruños (  ), Sancti Petri e algumas situadas na Ilha de Trocadero, esses, declarados como 

Parajes Naturales32. 

O Parque Natural se encontra entre o Parque Nacional de Doñana e o Estreito de 

Gibraltar o que converte Cádiz em uma peça chave no sistema migratório de aves aquáticas. 

Gaivotas, gansos, mergulhões, biguás e espécies limícolas (i.e. aquelas que se alimentam nas 

regiões pantanosas), são frequente nas praias. Já nas zonas de áreas úmidas e nas salinas 

abundam cegonhas, garças, flamingos e águias-pesqueiras. A vegetação natural da Baía é 

composta por espécies adaptadas ao substrato salino, às inundações decorrentes da maré e 

ao solo arenoso. Existem resquícios de uma cobertura vegetal formada por pinheiros que se 

estendia de Puerto de Santa María ao Puerto Real. No entanto essa vegetação foi queimada 

pelo exército no século XX d.C. Pinar de Algaida33, um bosque próximo, é um enclave onde 

ainda existem resquícios dessa flora. 

No que diz respeito ao Parque Natural de Alcornocales, situado na província de Cádiz 

e limítrofe à Málaga, o mesmo forma uma das regiões mais abundantes em recursos hídricos 

com rios, riachos e represas. Essa condição em consonância com a umidade proveniente da 

costa se acumula formando florestas de nevoeiros em vales estreitos denominadas canutos. 

Desse modo, a sua flora laurisilva, caracterizada por folhas lisas e brilhantes, é a que melhor 

aproveita a umidade assim como permite a melhor passagem da luz solar. Interesantemente, 

esta se preserva desde o período Terciário. 

32 São espaços singulares que se declaram como tal para atender à finalidade da conservação de sua 
flora, fauna, constituição geomorfológica, especial beleza e outros componentes muito destacados na 
categoria natural (Informação obtida no site da Junta de Andalucia na sessão Información Ambiental, 
Espacios Protegidos, Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), Parajes Naturales, 
disponível em: https://goo.gl/pKK4qW, acessado em 11/03/2018. 
33 Toda informação desse parágrafo foi obtida do site da Junta de Andalucia na sessão 
Información Ambiental, Espacios Protegidos, Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía (RENPA) Parques Naturales, Parque Natural Baía de Cádiz (https://goo.gl/H42h85). 



 - Os bosques de Alcornocales 

Fonte: (Disponível em: https://goo.gl/RqD8mb, acessado em 10/03/2018) 

Sobre seu solo, o arenito favorece o sobreiro, conhecido na Espanha como alcornocal 

(quercus suber), assim como carvalhos nas áreas mais úmidas ( ). Nas áreas mais altas 

aparece a herriza que sobrevive em solos ricos em minerais tais como o alumínio. Nas áreas 

mais altas sua fauna abriga aves de rapina tais como o abutre e-grifo, o abutre-do-egito, o 

falcão peregrino e as corujas. Adaptada ao terreno rochoso a cabra montanhesa também é 

uma das espécies que compõe a riqueza faunística da região. Nas áreas mais baixas os cervo-

mourisco, veados, texugos, mangustos e genetas formam populações consideráveis dos 

animais desse parque34. 

Acredita-se que o Parque de Alcornocales tenha sido frequentado desde a 

Antiguidade. Em 2015, um petroglifo datado como sendo do período VIII-VII a.C. foi 

descoberto pelo professor aposentado Miguel Francisco Martín Goerg da Universidade de 

Cádiz durante suas atividades de montanhismo. O petroglifo de 250 cm2 que representa 

possivelmente uma embarcação foi descoberto em Sierra del Niño e estava escondido em 

uma rocha coberta por líquen, fungo que prospera na região devido à alta umidade do parque. 

34 Toda informação desse parágrafo foi obtida do site da Junta de Andalucia na sessão Información 
Ambiental, Espacios Protegidos, Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) Parques 
Naturales, Parque Natural de Alcornocales, disponível em: https://goo.gl/vfb63a, acessado em 
11/03/2018. 



 – Petroglifo descoberto em Alcornocales 

Fonte: (Disponível em: https://goo.gl/eZTrtd, acessado em 10/03/2018) 

Esse petroglifo ( ) se encontra próximo a um outro conjunto de pinturas 

rupestres de Bacinete em Los Barrios, no entanto é único na área do Estreito que pode se 

relacionar imediatamente com um outro, que também representa uma embarcação, 

descoberto no abrigo gibraltenho de Laja Alta. Se acredita que foram povos iberos quem o 

desenharam na rocha aproveitando o relevo da pedra para dar o volume do casco. Outros 

conjuntos rupestres e petroglíficos só encontram paralelos no norte do país, na comunidade 

autônoma da Galícia35. 

Adiante, como é possível notar em nosso Corpus Documental ( ), com exceção 

do Conjunto Arqueológico Cerro del Castillo, no município de Medina Sidonia ( , 

,  e ), que se encontra no Parque Natural de Alcornocales, o restante das fichas 

descrevem sítios que integram o Parque Natural da Baía de Cádiz. 

35 As informações sobre o achado do petroglifo foram obtidas do Diario de Cadiz na sessão cultura 
disponível em: https://goo.gl/Akxj6p, acessado em 11/03/2018. 



Na definição de Burrough (1986) os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são um 

poderoso conjunto de ferramentas para colecionar, armazenar, transformar a apresentar 

dados espaciais do mundo real. Não muito díspar dessa conceituação, Aronoff (1989) afirma 

que os SIG são um conjunto de procedimentos manuais ou computacionais usados para 

armazenar e manipular dados referenciados geograficamente. Henry Chapman (2011, p. 15) 

interpreta o SIG enquanto um número diferente de formas de armazenamento, administração, 

manipulação, análise e exibição espacial das informações referenciadas. Fica evidente que nas 

conceituações levantadas o espaço é elemento comum para a aplicação estratégica do SIG. 

Os sistemas de informação geográfica visam, sobretudo, o projeto e o planejamento, sua 

elaboração depende das questões que o investigador quer responder. 

Na origem dos SIG, temos o sensoriamento remoto enquanto participante de seu 

desenvolvimento. Nos anos de 1950 foi desenvolvido a Discoverer 1, primeira série de satélites 

militares dos estadunidenses, inseridas no interior do programa de reconhecimento por 

satélite Corona. Câmeras fotográficas convencionais eram equipadas à estrutura para realizar 

o registro das imagens na Terra. Os registros fotográficos eram enviados por ondas de rádio

encriptadas sendo de extrema efetividade para a vigilância da capacidade bélica de potenciais 

países inimigos. Esse tipo de satélite só mudaria a partir dos anos de 1960 com o lançamento 

do Landsat 1, que fornecia um grande volume de dados para sensoriamento remoto. 

Ainda nos anos de 1950, no contexto de Guerra Fria, guiados pela necessidade de 

localizar alvos balísticos dos mísseis intercontinentais, os militares estadunidenses foram 

responsáveis pelo desenvolvimento de um sistema uniforme para realização de cálculos de 

localização. A necessidade militar também foi responsável pelo desenvolvimento do Sistema 

de Posicionamento Global, o GPS (Global Positioning System) (Longley, et al. 2013, p.18). 

O primeiro SIG foi o Canadian Geographic Information System (CGSI), lançado em 1963 

no Canadá por Roger Tomlinson. Foi uma iniciativa do governo canadense em criar um 

inventário de recursos naturais no interior do programa Canadian Land Inventory. 

O CGSI tinha como características a capacidade de armazenamento de dados, 

recuperação de dados, reclassificação de atributos, mudança na escala de apresentação, 

operações de superposições entre polígonos, criação de novos polígonos e apresentação de 

relatórios estatísticos. 



Ainda na década de 1960 surge, em 1964, a SYMAP, o primeiro SIG matricial, em 1969, 

a ESRI Inc. é formada e ainda em 1969, ocorre a formação da Intergraph Corp. 

Em 1972, após o lançamento do satélite Landsat 1, melhorias nos sistemas de 

informação geográfica começam a se desenvolver. Novos hardwares se tornam um pouco 

mais acessíveis, fundamentos matemáticos começam a ser desenvolvidos para uso 

cartográfico e surge a geometria computacional. No entanto, o alto custo dos computadores, 

a complexidade do manuseio, a exigência de mão-de-obra altamente especializada, a baixa 

capacidade de armazenamento e as imagens se baixa qualidade se configuram como algumas 

das dificuldades para a ampliação do uso dos SIG. 

De fato, será apenas a partir de 1980 que os SIG serão amplamente utilizados. Com o 

lançamento do satélite ArcInfo em 1981, o desenvolvimento do GPS operacional em 1985 e a 

formação do MapInfo Corp em 1986, ocorrerá um acelerado crescimento dos SIG. O 

barateamento do PC a partir da mesma década deu condições para o surgimento e a evolução 

dos computadores pessoais auxiliando na ampliação do uso dos SIG. 

Com o lançamento do satélite de alta resolução Ikonos em 1999, há um crescimento 

exponencial nas pesquisas científicas com uso do SIG. O formato mais intuitivo dos softwares 

também auxiliaram na difusão das imagens de satélite e bases de dados geográficos. O 

aumento da capacidade de armazenamento de processamento dos computadores deu 

condições para que os SIG se tornassem comuns em prefeituras, órgãos ambientais, 

consultorias entre muitas outras iniciativas privadas, públicas e organizações não-

governamentais. 

No entanto, será a partir dos anos 2000 que ocorrerá a massificação dos SIG. A partir 

dessa década ocorre uma maior disponibilidade de bases de dados, imagens de satélite e de 

softwares livres ou com o custo decrescente. O SIG passa a ser uma ferramenta online sendo 

seu uso divulgado amplamente pelo Google Earth e o Google Maps. Com a popularização dos 

GPS nos celulares, veículos e em outros dispositivos, é possível a criação de mapas para 

inúmeros usos. 

Segundo Henry Chapman (2011, p. 9), na Arqueologia, o SIG é habitualmente 

utilizado tanto como uma ferramenta para a administração dos dados como uma 

metodologia em si, sendo uma tecnologia que teve um tremendo impacto no campo. 

As estratégias do SIG encontram terreno fértil na prática teórica e metodológica da 

Arqueologia da Paisagem. Fundamentalmente preocupada em compreender a relação 

entre os sítios arqueológicos e sua interação com o meio que o rodeia. 



A Arqueologia da Paisagem encontrou no SIG uma ferramenta para uma melhor 

compreensão do registro arqueológico em amplas áreas. À baila de suas próprias 

necessidades multidisciplinares tais como o uso de estudos cartográficos, geológicos e o 

próprio survey, a Arqueologia da Paisagem é um dos campos que melhor absorveu o uso das 

estratégias dos SIG e seus correlatos (CHAPMAN, 2011, p. 11). 

Confeccionamos nosso catálogo de mapas, exposto adiante, visando cumprir com 

nosso objetivo inicial de realizar uma análise sobre a organização espacial gadirita, tanto em 

seu núcleo litorâneo, quanto em sua hinterlândia, durante o século IX a.C. até o VI a.C. e quais 

foram os reflexos das trocas entre alóctones e autóctones na paisagem. 

Dessa maneira, se fez necessário em nosso Capítulo 1, a apresentação dos marcadores 

identitários dos grupos que fazem parte desse estudo, no caso, fenícios e tartésicos. De posse 

dos marcadores identitários e considerando a atuação dessas duas populações na paisagem 

da área de nosso recorte, no caso a Baía de Cádiz, estabelecemos no  nosso corpus 

documental, o registro da coleta de dados que dizem respeito à própria área do município de 

Cádiz36 e municípios adjacentes:  Chiclana de la Frontera37, San Fernando38, El Puerto de Santa 

María39 e Medina Sidonia40. Por outro lado, sob um olhar mais estreito, coletamos as 

informações arqueológica da atual cidade de Cádiz de maneira a gerar mapas que ilustrem o 

desenvolvimento da cidade nos séculos supracitados, de modo a melhorar nossa 

compreensão sobre essa importante fundação estabelecida às margens do Atlântico. 

Nossas fichas nos deram condições de manipularmos os dados recolhidos de modo a 

gerarmos nosso catálogo de mapas da Baía de Cádiz. Salientamos que se fez necessário, no 

primeiro momento, a introdução de mapas gerais que dão conta de exibir as grandes áreas, 

no caso a Península Ibérica e a Fenícia, de modo a apresentar ao leitor a área colonial e a área 

originária. A partir dessas representações avançamos em nossa confecção afunilando as 

grandes áreas de modo à apresentarmos com maior acurácia as representações cartográficas 

específicas do nosso recorte. 

Para a confecção do nosso catálogo de mapas utilizamos o software Arcmap 10.5 da 

coleção de ferramentas da ArcGIS 10.5 da empresa estadunidense Environmental Systems 

36 Munícipio de Cádiz, província de Cádiz, Comunidade Autônoma de Andaluzia 
37 Munícipio de Chiclana de la Frontera, província de Cádiz, Comunidade Autônoma de Andaluzia 

38 Munícipio de San Fernando, província de Cádiz, Comunidade Autônoma de Andaluzia 

39 Munícipio de El Puerto de Santa María, província de Cádiz, Comunidade Autônoma de Andaluzia 

40 Munícipio de Medina Sidonia, província de Cádiz, Comunidade Autônoma de Andaluzia 



Research Institute (ESRI). Optamos por sua escolha dada a sua tecnicidade e seu amplo leque 

de soluções para as mais diversas propostas de seus usuários. O programa oferece um 

catálogo de ferramentas que contribue para o desenvolvimento de cartas dos mais variados 

tipos. Extraímos as bases de nossos mapas nos websites Earth Explorer da United States 

Geological Survey (USGS) e do Instituto Geográfico Nacional de España (IGN). 

Ambos os domínios foram escolhidos dada a excelência de seus bancos de dados – 

que oferece ao usuário comum uma miríade de diversos tipos de dados para as mais variadas 

necessidades – assim como também fizemos essa opção dada a gratuidade de seu material. 

Confeccionamos nosso catálogo de mapas utilizando arquivos do tipo Digital Elevation Model 

(DEM), Light Detection and Ranging (LiDAR), assim como Ortofotografias. 

Com essas bases pudemos elaborar a altitude e a rede hidrográfica dos terrenos em 

análise, curvas de nível das áreas de estudo, análises de visibilidade espacial de 5-10 metros 

de altura em cada assentamento e simulações que buscam compreender o paleoambiente à 

época da chegada dos fenícios. 

Salientamos que as exposições do Capítulo 1, mesmo que contextuais, também 

contribuíram de maneira instrumental para a confecção do nosso catálogo. Dessa maneira a 

pesquisa em sua totalidade dialoga com o catálogo, cumprindo com a função de não utilizar 

os mapas somente como representações cartográficas meramente ilustrativas. A leitura e 

investigação dos mapas foi essencial para a análise interpretativa na última parte de nossa 

pesquisa. 

Quando existentes, inserimos em nossas bases croquis de partes escavadas de cada 

assentamento. Todas as bases utilizadas estão devidamente referenciadas, por meio de seu 

código de origem, disponível em nosso catálogo. Todas as representações gráficas informadas 

nas cartas podem ser consultadas em nosso banco de dados, disponível no capítulo 2 dessa 

pesquisa. 

Fundamentalmente para a confecção de mapas pelo software ArcMap 10.5 da ArcGIS 

foi necessária uma intensa pesquisa de domínios que distribuíssem gratuitamente dados 

brutos. Constatamos que, geralmente, conjuntos de dados geográficos manipuláveis podem 

ser baixados gratuitamente pelos próprios órgãos geográficos nacionais (e.g. Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e no nosso caso o Instituto Geográfico Nacional de 



España (IGN), dentre outros). A única dificuldade perceptível foi a de que esses órgãos 

geográficos nacionais atuam no interior das fronteiras de cada país, fato que gera alguma 

dificuldade quando se pretende manipular áreas que extrapolam os limites das nações.  

No nosso caso, uma parte do território que pretendíamos atuar se encontrava tanto 

na Espanha como em Portugal. Poderíamos considerar procurar os dados brutos no órgão 

responsável de Portugal, no entanto, tivemos dificuldades em localizar o catálogo de mapas 

português. Desse modo, o Earth Explorer da United States Geological Survey (USGS) foi um 

domínio complementar, de alto rigor técnico, possuidor de um amplo leque de opções que 

atua além dos limites nacionais. Outro domínio identificado de igual importância foi o 

EarthData da National Aeronautics and Space Administration (NASA) ( ), no entanto, não 

utilizamos os dados desse catálogo uma vez que já nos encontrávamos suficientemente 

supridos de dados brutos para a confecção de nossos mapas. 

  - Visão da página inicial dos domínios (de cima para baixo) do Earth Explorer, Instituto 
Geográfico Nacional de España e do Earthdata 



Do Earth Explorer selecionamos os dados brutos gerados pelo dispositivo Advanced 

Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER Global Digital Elevation Model), 

desenvolvido tanto pela NASA quanto pelo Ministério de Economia, Comércio e Indústria do 

Japão (METI) a bordo do satélite. O ASTER fornece modelos de elevação digital (DEM) de alta 

precisão utilizando câmeras de infravermelho para a coleta de dados. Atualmente há uma 

série de outros conjuntos de estruturas de dados além do DEM que também dão condições 

para a fomentação de um SIG, sendo também o formato com maior volume de dados em 

circulação.  

Desde 2001, os dados têm sido utilizados para produzir modelos de elevação digital 

georreferenciados de cena única de 60x60 km. No que diz respeito à sua precisão vertical, a 

mesma oscila a entre 10 e 25 m41. Sendo um produto da captura fotogramétrica, o DEM é um 

tipo de estrutura de dados que depende da interpretação estetoscópica das fotografias aéreas 

ou de imagens de satélite que utilizam um stereoplotter42 manual ou automático. As 

informações de elevação digital são usualmente divididas em três tipos: (1) grades regulares; 

(2) redes irregulares trianguladas e; (3) curvas de nível, essas que dependem da fonte ou do 

método de análise utilizado pelo autor. A consolidação da DEM como a estrutura de dados 

que mais é utilizada se deve à simplicidade e fácil implementação nos computadores. 

Por sua vez do Instituto Geográfico Nacional de España obtivemos tanto dados LiDAR 

quanto Ortofotografias. O uso da tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging) nos deu 

condições da obter imagens automaticamente georreferenciadas e com rigor técnico de 

maior precisão no que concerne a sondagem da superfície terrestre. O LiDAR oferece a 

produção de informações tridimensionais precisas sobre a forma da Terra e as características 

de sua superfície. A coleta é similar ao do sonar e ao radar, os dados podem ser coletados tanto 

do chão, por um avião de reconhecimento ou até mesmo pelo espaço. A forma mais comum 

de coleta de dados é a realizada por aeronaves. Munidas de uma unidade LiDAR utilizada para 

escanear a superfície por meio de laser, a aeronave, equipada de um GPS, consegue identificar 

onde a reflexão LiDAR se localiza na terra. Concomitantemente, usa-se o apoio de um IMU 

(Inertial Measurement Unit), uma unidade que calcula a posição do avião durante o 

escaneamento para melhor acurácia dos dados LiDAR. Por fim, o sistema LiDAR também é 

equipado por um computador que registra os dados armazenados durante o escaneamento43. 

41 Informações obtidas do LP DAAC (Land Processes Distributed Active Archive Center)  da NASA. Disponível 
em: https://goo.gl/hVVnWo, acessado em 06/04/2018. 
42 Aparelho que usa fotografias aéreas para determinar as curvas de nível. Informação disponível em: 
https://goo.gl/8MihRW, acessado em 12/03/2018. 
43 Disponível em: https://goo.gl/9xTp69, acessado em 12/03/2018. 



Os dados coletados pelo LiDAR podem ser divididos em camadas que podem ser 

removidas dependendo do objetivo do pesquisador. Assim, é possível remover, tanto áreas 

florestais quanto áreas urbanas até alcançar a superfície de determinado terreno. O LiDAR é, 

portanto, uma ferramenta muito eficaz para a obtenção de estruturas escondidas pela 

vegetação (e.g. como ocorreu na cidade maia de Tikal na Guatemala44) ( ), análise de 

vestígios estruturais na superfície (e.g. a descoberta de estradas romanas em Vindolanda (

), que revelaram 11 km das vias entre Ribchester e Catterall utilizando a precisão 

tecnológico do LiDAR, que é capaz de detectar diferenças de até 2 cm na superfície terrestre45), 

e identificação das curvas de nível das áreas urbanas, dentre outras funcionalidades, como 

apresentaremos adiante em nosso catálogo de mapas. 

 - À esquerda, vista da cidade de Tikal, à direita, a aplicação da tecnologia LiDAR que revelou 
a existência de uma cidade muito maior e mais complexa do que era possível identificar a olho nu 

Fonte: (Disponível em: https://goo.gl/hp6QbT, acessado em 12/03/2018) 

44 Disponível em: https://goo.gl/hp6QbT, acessado em 12/03/2018. 
45 Disponível em: https://goo.gl/7z8SgK, acessado em 12/03/2018. 



 

 

 À esquerda, Vindolanda e as estradas romanas identificas com apoio do LiDAR, à direita, a 
aplicação da tecnologia LiDAR conseguiu identificar 11 km de vias romanas.  

Fonte: (Disponível em: https://goo.gl/7z8SgK, acessado em 12/03/2014) 

 

O LiDAR pode ser obtido por instituições públicas ou privadas e sua estrutura de dados 

pode ser tanto gratuita como paga. Em nossa pesquisa extraímos tanto os dados LiDAR 

quando DEM dos websites Earth Explorer da United States Geological Survey (USGS) e do Instituto 

Geográfico Nacional de España (IGN). 

No caso da Baía de Cádiz, devido o seu alto grau de urbanização assim como a 

grandeza da área e o tempo de processamento dos dados, obtivemos resultados muito 

tímidos se comparados com os exemplos levantados, mas que não deixam de ter sua 

importância na compreensão da paisagem local. 

Por sua vez, as ortofotos são fotografias aéreas corrigidas pelo processo de 

ortoretificação (i.e. não apresentam erros de distorção, ou de perspectiva, tendo assim a 

mesma validade de uma representação cartográfica). É possível realizar medições precisas ao 

contrário das fotografias simples, que apresentam deformações devido às limitações das 

câmeras tradicionais. 

Como supracitado, toda a Baía de Cádiz é uma região intensamente urbanizada. Dessa 

maneira, as ortofotografias recolhidas foram apresentadas para que o leitor compreenda essa 

realidade arqueológica, no caso, com poucos sítios arqueológicos à vista (no geral, se 

encontram no subterrâneo de edifícios modernos) e notadamente transformada ao longo dos 

séculos por diversas populações até o presente. 

Por fim, para indicar elementos no mapa, utilizaremos estruturas em formato shp, 

extensão do shapefile. Esse tipo de estrutura armazena formas geométricas não topológicas 

ao mesmo tempo que atribui informações de atributos para o espaço. Diferentemente de 

processos mais complexos, o uso de formas geométricas garante ao shapefile uma maior 



 

 

rapidez de processamento e edição de dados e seus atributos pela sua estrutura simples. Esse 

tipo de arquivo suporta pontos, linhas e polígonos para a representação de elementos do 

mapa46. 

 

 

A seguir, apresentamos os modelos utilizados para a inserção de nossos mapas dentro 

de dois diferentes modelos de representação similares. Nosso intuito com essa organização 

visa sobretudo estabelecer um padrão intuitivo para uma melhor leitura do nosso catálogo. A 

diferenciação de modelos se fez necessária uma vez que utilizamos o modelo 1 (  ) 

enquanto um padrão representativo para grandes áreas (i.e., as áreas de menor escala, 

reconhecidas amplamente por suas características morfológicas não sendo obrigatoriamente 

necessária a sua identificação em determinada parte do globo - e.g. tais como o Ocidente e o 

Oriente Mediterrânico). Por sua vez o modelo 2 ( ) responde à necessidade de visualizar 

áreas restritas (i.e., as áreas de maior escala) uma vez que suas características morfológicas não 

são amplamente conhecidas, sendo apenas reconhecidas por um número limitado de pessoas 

(i.e., em geral os habitantes da área representada).  Desse modo, o modelo 2 conta com um 

pequeno mapa localizacional disposto na lateral superior direita para a identificação da 

grande área onde se insere a representação principal. 

 Essa esquematização nos possibilitou além da padronização da apresentação dos 

mapas, a inserção das referências dos dados utilizados para a confecção do mapa. Dessa forma 

foi possível inserir o ano de produção do mapa, a autoria, a estrutura dos dados utilizada, a 

fonte da base de dados e as bases necessárias. 

 

                                                             

46 As Informações desse parágrafo foram obtidas em https://goo.gl/w9QF2U. Acessado em 07/04/2018. 



 - Modelo 1, utilizado para as representações de menor escala 

 - Modelo 2, utilizado para as representações de maior escala 

Para o processo de produção dos mapas percebemos a necessidade de utilizarmos 

uma metodologia diferenciada para cada um. Não temos aqui a intenção de discriminar 

exaustivamente o processo de confecção no software Arcmap no interior do ArcGIS 10.5. 

Propomos a apresentação das ferramentas que nos deram condição de gerar os mapas e não 

o modo de utilizar o software. Para esse propósito aconselhamos a leitura de manuais

específicos que dão instruções com maiores detalhes sobre a função, o emprego e a aplicação 



 

 

dos recursos do catálogo de ferramentas oferecidos pelo ArcGIS 10.547. Adiante, dividiremos o 

processo de confecção dos mapas por conjuntos como descreveremos abaixo: 

Topografia da Península Ibérica e do Norte da África Ocidental

Topografia do Levante 

O conjunto formado pelos ,  formam os dois mapas 

topográficos que nomeiam os principais acidentes geográficos da Península Ibérica e do 

Levante. Para o  foi necessária a obtenção de 149 bases de dados enquanto para o 

 utilizamos 43. Separadamente realizamos a junção desse conjunto de maneira a criar 

dois mapas gerais georreferenciados e unificados uniformemente. Após a junção das bases 

realizamos a sua coloração de modo a diferenciar a mudança de altitude do relevo assim como 

identificamos os acidentes geográficos de maior relevância. 

Modelo 1 

Elevação do relevo, escala, coordenadas e orientação geográfica. 

 

Hidrografia da Península Ibérica 

Hidrografia do Levante 

Feito o pudemos utilizar a confecção enquanto base para 

esse conjunto. No entanto, vale salientar que o seu desenvolvimento foi resultado de um 

processo mais complexo uma vez que busca identificar por onde os rios correm. Para obter os 

cursos d’água da Península Ibérica e do Levante, utilizamos o prosseguimento a seguir: 

 

 Com o suporte da ferramenta Fill, disponível no Arctool Box, que se baseia em algoritmos 

voltados para a remoção ou preenchimento de elevações abruptas na paisagem respeitando 

o relevo do entorno, corrigimos os contrastes repentinos no terreno ( ); 

 

                                                             

47 O próprio site da Esri, empresa desenvolvedora do ArcGIS, disponibiliza, de maneira breve, o 
funcionamento de algumas funcionalidades do catálogo de ferramentas do software. O domínio se 
encontra disponível em: https://goo.gl/Bos5ux, acessado em 13/04/2018. 



 

 

 - Funcionamento da ferramenta Fill (De cima para baixo), buracos abruptos preenchidos e 
elevações abruptas niveladas. 

Fonte: (Disponível em: https://goo.gl/Q9q1vK, acessado em 06/04/2018) 

 

 Após a aplicação desse algoritmo, o segundo passo foi a identificação do valor de cada pixel 

da representação cartográfica de modo a obtermos a direção dos cursos d’água. A função Flow 

Direction simplificadamente estabelece um valor para cada célula da imagem de modo a guiar, 

posteriormente os cálculos da acumulação de água ( ); 

 

- Funcionamento da ferramenta Flow Direction (De cima para baixo, da esquerda para a 
direita), Elevação da superfície e estabelecimento de valores para cada célula. Abaixo, modelo em 
funcionamento a partir de uma célula central para as demais ao seu redor.  

 

 
Fonte: (Disponível em: https://goo.gl/VjvfqD, acessado em 06/04/2018) 

 

Delimitadas as áreas por onde os rios irão correr, é necessário o cálculo da acumulação da 

corrente feito pelo algoritmo da ferramenta Flow Accumulation ( ), de modo a identificar 

áreas que acumulam mais água daquelas que acumulam menos; 

 

 - Funcionamento da ferramenta Flow Accumulation (De cima para baixo, da esquerda para 
a direita), resultado do cálculo do Flow Direction e cálculo do Flow Accumulation e áreas que mais 

recebem o fluxo d’água. 

 



Fonte: (Disponível em: https://goo.gl/VjvfqD, acessado em 06/04/2018) 

A partir das operações anteriores, é possível a extração dos perfis hidrológicos utilizando as 

ferramentas de análise espacial. Esse cálculo deu condições para a separação dos rios de maior 

e de menor volume. 

Toda a operação para a área representada no mapa demandou 1 semana de 

processamento ininterrupto (i.e. o computador não pôde ser desligado) para a geração de 

todos os rios da Península Ibérica. Gerados os rios, tivemos que filtrar todos os dados para 

obter somente os grandes rios ibéricos. 

1 

Hidrologia, escala, coordenadas e orientação geográfica. 

Sítios fenícios, orientalizantes e autóctones distribuídos pela Península Ibérica

Área tradicionalmente atribuída como sendo a área de Tartessos 

Sítios levantinos distribuídos pelo Mediterrâneo Oriental 

 Interpretação topográfica sobre Tartessos à época dos fenícios (século IX-VI a.C.). 

 Utilizando os , ,  e  esse conjunto de mapas tem como 

diferencial a apresentação dos sítios arqueológicos identificados pelas nossas referências 

bibliográficas e comentados ao longo da pesquisa. Para a plotagem dos sítios utilizamos as 

coordenadas geográficas dos mesmos, consultadas pelo próprio buscador do software. 

Diferenciamos cada sítio utilizando as variações de cores presentes nos mapas. No interior do 

software organizamos um banco de dados que elenca todos as informações representadas na 

legenda da carta ( ). 

O processo de produção do  seguiu os mesmos passos do . Entretanto, nessa 

carta, especificamente, podemos visualizar toda a rede hidrográfica do sul da Península 

Ibérica, fato que não seria possível de ser apresentado no  devido ao grande número 



 

 

de rios ibéricos que poluiriam a confecção do mapa impossibilitando a visualização de outras 

representações de importância. Desse modo, percebemos como a escala foi fundamental para 

uma apresentação clara e compreensível da rede hidrológica da Ibéria. Utilizamos a mesma 

tabela de dados do uma vez que o programa permite sua armazenagem, ampliação e 

aplicação para outros mapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 - Parte das tabelas utilizadas para a plotagem dos sítios durante a confecção dos mapas 3 e 
7. 

 
Fonte: Captura de tela do Arcmap. Autoria própria. 

 

Localização da área de estudos 

Munícipios atuais de Cádiz, San Fernando, Puerto Real, El Puerto de Santa María, 

Jérez de la Frontera e Chiclana de la Frontera 



 

 

Tendo como objetivo representar os acidentes geográficos da Baía 

de Cádiz optamos por confeccionar o  de modo a observar a diferença entre a altitude 

das terras litorâneas em comparação com as interioranas assim como mostrar os meandros 

dos rios e as áreas alagadas de suas margens. Já no , diferentemente dos mapas 

políticos tradicionais, que representam as divisões administrativas por linhas e polígonos, 

optamos por confeccionar mapas que tivessem condições de representar tanto a divisão pela 

jurisdição de cada munícipio quanto uma vista da paisagem, mostrando seus principais 

aspectos de modo a torná-la também agente da ocupação humana na área da Baía de Cádiz. 

2 

Divisão política, hidrografia, área de estudo, escala, coordenadas e 

orientação geográfica. 

 

Ortofotografia de Cádiz-1 

Ortofotografia de Cádiz-2 

Ortofotografia de San Fernando 

Ortofotografia de El Puerto de Santa María 

Ortofotografia de Chiclana de la Frontera 

Ortofotografia de Medina Sidonia 

Ortofotografia da ilhota de Sancti Petri 

Para a organização das nossas ortofotografias foi necessário a junção 

de uma ou mais estruturas, uma vez que as mesmas são coletadas separadamente. Com a 

coleta e confecção das ortofotografias foi possível compreender a realidade atual da Baía de 

Cádiz. Essa apresentação se fez necessária de modo a demonstrar ao leitor as dificuldades em 

realizar estudos arqueológicos em áreas intensamente urbanizadas. Tendo por base as 

ortofotos realizamos a plotagem dos pontos de cada local discriminado em nosso banco de 

dados, de maneira a situar o leitor sobre a localização do registro arqueológico.  

2 

Localização do registro arqueológico na contemporaneidade, escala, 

coordenadas e orientação geográfica. 

 

Enterramentos fenícios, púnicos e romanos descobertos em Cádiz durante as 

escavações de urgência 

Enterramentos fenícios do século VIII a.C. 



 

 

Enterramentos fenícios do século VII a.C. 

Enterramentos fenícios do século VI a.C.  

Uma vez que os enterramentos descobertos em Cádiz são pontuados 

costumeiramente pelo endereço em que foram encontrados, utilizamos como base uma carta 

da malha urbana atual para a identificação dos conjuntos de inumação e cremação. Esse 

conjunto de mapas foi organizado tendo por base as escavações arqueológicas urbanas de 

1985 até 2003. O problema do uso dos endereços por parte dos escavadores se evidencia 

quando há mudança na nomeação das ruas da cidade. Dessa maneira, tivemos que atualizar 

o nome de alguns endereços dos pontos plotados. 

Foi necessário inicialmente a coleta da informação da integralidade da necrópole (como se 

verifica no ) para posteriormente conseguirmos organizar a sua evolução ao longo 

dos séculos pelos ,  e . 

2 

Localização do registro arqueológico dos enterramentos na 

contemporaneidade, discriminação do conjunto de enterramentos por séculos, escala, 

coordenadas e orientação geográfica. 

 

Localização dos poços rituais fenícios em Cádiz 

Poços rituais do século VII a.C. 

Poços rituais do século VI a.C.  

Assim como os conjuntos de enterramentos, os poços rituais de 

Cádiz foram plotados e inseridos sobre a malha urbana atual, demonstrando a dificuldade em 

sua preservação frente à expansão urbana da cidade. Também, de modo igual às necrópoles, 

foi necessária uma organização do conjunto de dados em sua integralidade ( ) para a 

sua posterior divisão por séculos como pode ser visto nos  e .  

2 

Localização do registro arqueológico dos poços na 

contemporaneidade, discriminação do conjunto de enterramentos por séculos, escala, 

coordenadas e orientação geográfica. 

 

Suposta localização das áreas sagradas  



 

 

Optamos pela confecção desse mapa uma vez que as áreas sagradas 

da cidade são tradicionalmente pontuadas nessas localidades. Essa pontuação inicial serve 

apenas para ilustrar a distância entre os sítios e suas possíveis localizações. 

2 

Suposta localização das áreas sagradas da cidade antiga na 

contemporaneidade, escala, coordenadas e orientação geográfica. 

 

Área portuária de Gádir segundo Arteaga e Roos (2002) 

Com base nos pontos de sondagem perfurados por Arteaga e Roos, 

foi possível identificar uma área portuária assim como recuperar a formação paleoambiental 

insular. Plotamos os mesmos pontos utilizados pelos autores para que o leitor possa 

compreender a abrangência dessa área protegida pelas fortes perturbações marítimas do 

Oceano Atlântico. 

2 

Localização da zona portuária da cidade antiga na 

contemporaneidade, escala, coordenadas e orientação geográfica. 

 

Implantação aproximada com o detalhamento do sítio arqueológico de Gádir e 

seus vestígios estruturais 

Implantação do sítio arqueológico de Gádir, seus vestígios estruturais em relação 

ao levantamento topográfico realizado pelo autor 

Localização do sítio arqueológico de Casa del Obispo e seus vestígios estruturais 

Implantação do sítio arqueológico de Casa del Obispo, vestígios estruturais em 

relação ao levantamento topográfico 

Aprofundando o nosso estudo aos sítios arqueológicos de Cádiz e 

suas características apresentamos nesse conjunto os mapas da localização do sítio sob o relevo 

que conseguimos recuperar. Inicialmente coletamos estruturas de dados da nuvem de pontos 

do LiDAR para posteriormente realizarmos a junção das bases pela ferramenta Create LAS 

Dataset. Feito isso, modelamos todas as elevações a partir da nuvem de pontos. Assim, 

pudemos retirar tanto as coberturas urbanas e vegetais (no caso de parques urbanos) para 

extrair as curvas de nível da cidade. Feito isso, convertemos a estrutura de dados para um 

formato Raster utilizando o algoritmo de transformação da ferramente LAS Dataset to Raster 

mantendo a interpolação das células em níveis aproximados caso aja unidades sem valor. O 



 

 

resultado é uma estrutura de dados Raster (i.e. consiste em uma matriz de células ou pixels, 

organizados em linhas ou grades, onde cada unidade possui um valor que representa uma 

informação48) ( ). Com o raster consolidado é possível identificar os pontos de maior e 

menor altitude, e para facilitar a identificação dos topos, realizamos a mudança de cores como 

podemos ver nos mapas.  

 

 - Exemplo de unidades que compõem um raster 

 
Fonte: (Disponível em https://goo.gl/XZWe7E, acessado em 11/04/2018) 

 
 

Ressaltamos que as fundações de alguns edifícios muitas vezes são evidentes no mapa 

uma vez que ocorreu o nivelamento para o estabelecimento das construções modernas. Todo 

o processo pode ser visualizado na figura , abaixo: 

 

 - (Da esquerda para a direita de cima para baixo) Etapas de extração das curvas de nível 
utilizando a estrutura de dados LiDAR. Na primeira imagem, vemos a nuvem de pontos identificadas 
pelo LiDAR ainda sem terem sido unidos. Na segunda imagem podemos visualizar a modelagem da 
nuvem de pontos também em bases desunidas. Na terceira imagem, feita a junção das bases de dados 
visualizamos o nivelamento da modelagem. Já na quarta imagem temos a etirada das camadas 

                                                             

48 Disponível em https://goo.gl/XZWe7E, acessado em 11/04/2018. 



 

 

superficiais e a extração da topografia pretérita. Na quinta imagem, temos o raster consolidado e por 
último a imagem colorizada. 

 
Fonte: Captura de tela do Arcmap. Autoria própria. 

 

 Com a base topográfica da cidade, realizamos então a implantação da planta dos sítios 

arqueológicos insulares que foram conservados e musealizados. Para a concepção das plantas 

utilizamos o software Adobe Illustrator 2015.0.0. O processo utilizou as plantas de artigos que 

tratam sobre os sítios representados. Foi desenhado por cima das plantas originais de maneira 

simplificada uma vez que nosso objetivo consiste em situar as plantas na base topográfica.  

2 

Topografia, implantação dos sítios arqueológico, escala, 

coordenadas e orientação geográfica. 

Gádir ao final do século VI a.C. 

Esse mapa tem como objetivo situar os sítios arqueológicos doss 

século IX ao VI a.C. na malha urbana atual, unindo as informações dos demais mapas do 

, ,  e  de forma a observarmos o que poderia ter sido Gádir ao final do século VI 

a.C. 

2 

Localização de todos os sítios arqueológicos em sua totalidade até o 

século VI a.C., escala, coordenadas e orientação geográfica.



 

 

 

Modelo Digital De Elevação Em Cádiz 

Curvas De Nível De Cádiz Extraída A Partir Do LiDAR 

Esse Conjunto Fornece Informações Relacionadas À Altitude. O 

, Seguindo O Mesmo Processo De Confecção Do  Busca Evidenciar Os 

Pontos De maior e menor altitude. Como alertado anteriormente, o nivelamento do subsolo 

de algumas estruturas atuais, tal como pode ser notado tanto na estruturação do porto 

moderno e de outras estruturas tais como pontes, pode ser notado muito claramente. No 

entanto, ainda é possível delimitar as áreas de maior altitude e correlacioná-las com a 

localização dos sítios levantados. 

O processo de confecção desse conjunto e do próximo envolveu a conversão da nuvem de 

pontos da estrutura de dados LiDAR para o formato raster. A modelagem tridimensional do 

terreno foi feita com o auxílio da ferramenta Hillshade, algoritmo que insere foco de luz sobre 

um determinado terreno ( ). A base do mapa utilizada foi resultado da ferramenta 

Hillshade que modela tridimensionalmente um arquivo raster utilizando a iluminação 

hipotética por um determinado ângulo azimutal (no caso utilizamos 315º como ângulo 

azimutal padrão para os mapas com altitude de 45 graus)49 ( ).  

 

 - Da esquerda para a direita. Representação do funcionamento do azimute em 315º, 
enquanto à direita podemos ver a representação do sol em 45º de altitude, dadas essas informações é 

possível obter um modelo tridimensional de iluminação de um certo terreno 

 
Fonte: (Disponível em: https://goo.gl/CTdnL3, acessado em 15/05/2018) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

49 Disponível em: https://goo.gl/CTdnL3, acessado em 11/04/2018. 



 - Exemplo do resultado do processamento em Hillshade em Castillo de Doña Blanca. (De cima 
para baixo, da esquerda para a direita) A primeira imagem apresenta a nuvem de pontos geradas pelo 
LiDAR. A segunda imagem mostra a modelagem tridimensional da área sem as construções modernas 
ou vegetação, retiradas por nossa escolha. A terceira imagem mostra a transformação dos dados LiDAR 
em formato raster. A quarta imagem evidencia o resultado do processo de transformação do raster pela 
ferramenta Hillshade. A quinta imagem apresenta a conjunção entre o arquivo raster e o modelo 
resultante da transformação da ferramenta Hillshade sobrepostas em transparência. Por fim a sexta 
imagem apresenta o modelo com a aplicação das curvas de nível. 

Fonte: Captura de tela do Arcmap. Autoria própria. 

2 

Locais de maior e menor altitude, curvas de nível, escala, 

coordenadas e orientação geográfica. 



 

 

Vestígios arqueológicos da suposta área do templo de Baal-Hammon em Castillo 

de San Sebastián 

Suposta área do templo de Astarté 

Utilizando as bases topográficas elaboradas no  

, inserimos as informações relacionadas às áreas dedicadas ao templo de Baal-Hammon e 

ao de Astarté. No que diz respeito ao templo de Baal-Hammon inserimos no  um 

pequeno desenho de uma escavação de salvamento realizada no interior de Castillo de San 

Sebastián, área que trataremos em nosso  durante a interpretação de nossos dados. 

Já o  evidencia a falta de estruturas que deem conta de revelar a existência de um 

templo. Há, como pudemos observar em nosso banco de dados no , objetos votivos 

e rituais encontrados nas áreas inundadas de La Caleta. Os mapas foram confeccionados 

seguindo a técnica apresentada no pelo uso da ferramenta Hillshade. Dessa 

maneira, não é possível falar da existência de um templo, possivelmente pelos efeitos 

marítimos que castigaram o litoral da cidade. No entanto, tradicionalmente esse local é 

considerado como tendo sido a área dedicada à deusa Astarté.  

  

2 

Supostas áreas sagradas de Gádir, escala, coordenadas e orientação 

geográfica. 

 

Achados arqueológicos do século IX a.C. 

Achados arqueológicos do século VIII a.C. 

Achados arqueológicos do século VII a.C.  

Achados arqueológicos do século VI a.C. 

Visando situar cada registro arqueológico em seu século originários 

em consonância com as demais estruturas gadiritas compulsadas em nosso banco de dados, 

apresentamos o  que vai do século IX a.C. ao VI a.C. O processo de confecção 

utilizou a base com as curvas de nível extraídas anteriormente e teve como suporte a 

plotagem das estruturas levantadas durante a nossa pesquisa. Todo o processo foi resultado 

operações já comentadas nos conjuntos anteriores. 
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Localização dos achados arqueológicos referente à estruturação dos 

lugares da cidade antiga e sua progressão ao longo dos séculos IX-VI a.C., escala, coordenadas 

e orientação geográfica. 

 

Elevação do terreno, curvas de nível e localização do conjunto arqueológico de 

Cerro de las Madres 

Elevação do terreno, suas curvas de nível e localização do sítio arqueológico de 

Castillo de Doña Blanca e da necrópole de Las Cumbres

Elevação do terreno, suas curvas de nível e localização do sítio arqueológico de 

Cerro del Castillo

Elevação do terreno, suas curvas de nível e localização de Castillo de Sancti Petri

Elevação do terreno, suas curvas de nível e a localização de San Fernando

Elevação do terreno, suas curvas de nível e localização das fábricas de salgação de 

Puerto 19 em El Puerto de Santa María

Utilizando as técnicas de fabrico do conjunto 10, levantamos a 

topografia, com as curvas de nível das áreas perto de Cádiz, no caso, Cerro de las Madres, 

Castillo de Doña Blanca, Cerro del Castillo, Castillo de Sancti Petri (possível local da existência 

do templo de Melqart), San Fernando e El Puerto de Santa María. Esse conjunto busca mostrar 

a realidade topográfica dos sítios arqueológicos compulsados em nosso banco de dados e 

assim auxilia na compreensão das dinâmicas da Baía de Cádiz. 

2 

Elevação do terreno, suas curvas de nível e localização do sítio 

arqueológico, escala, coordenadas e orientação geográfica. 

 

Análise de visão comparativa a partir do conjunto arqueológico de fornos fenícios 

e púnicos 

Análise de visão comparativa do sítio arqueológico de Cádiz 

Análise de visão comparativa do sítio arqueológico de Cerro del Castillo 

Análise de visão comparativa da fábrica de salgações de Puerto 19 em El Puerto de 

Santa María 

Análise de visão comparativa desde o sítio arqueológico de Castillo de Doña Blanca 



 

 

Análise de visão comparativa do complexo industrial de salgações gaditanas de 

Camposoto, a partir de 5 metros de altura 

 Análise de visão comparativa do templo de Melqart, a partir de 5 metros de altura 

 – Análise de visão comparativa do conjunto arqueológico de Medina Sidonia 

 Análise de visão comparativa de todos os pontos 

 

 - Processo para obtenção da área de alcance de visão. (De cima para baixo, da esquerda para 
a direita) Na primeira imagem, podemos ver o arquivo em formato raster colorizado. Na segunda 
imagem temos a sobreposição do resultado do processo da ferramenta Hillshade. Já na terceira imagem 
aplicamos um ponto sobre o sítio arqueológico de Castillo de Doña Blanca para a aplicação do Viewshed 
Analysis. A quinta imagem mostra o imediato resultado obtido. Por sua vez na sexta imagem colorimos 
de modo a mostrar as áreas visíveis (em amarelo) e as áreas não visíveis (em preto). Por fim, a sétima 
imagem mostra a aplicação do resultado do trabalho transparecido sobre o resultado Hillshade. 

Fonte: Captura de tela do Arcmap. Autoria própria. 



 

 

As análises de visão comparativa foram confeccionadas com o intuito 

de verificar qual o alcance da visão de diferentes pontos da Baía de Cádiz. Para o seu 

desenvolvimento utilizamos a ferramenta Viewshed Analysis que, por meio de um algoritmo, 

consegue calcular a visibilidade a partir de um determinado ponto e altura indicado pelo 

usuário ( ) Em consonância com a imagem raster, o processo do Hillshade, auxilia na 

compreensão das altitudes das terras de modo a gerarmos uma interpretação mais acurada 

sobre o alcance da visão de cada sítio a partir de 5 metros de altura. 

2 

Alcance de visão, escala, coordenadas e orientação geográfica. 

 

Interpretação da Baía de Cádiz à época da chegada dos fenícios  

A Baía de Cádiz no século IX a.C. 

A Baía de Cádiz no século VIII a.C. 

A Baía de Cádiz no século VII a.C. 

A Baía de Cádiz no século VI a.C. 

 

Finalizando o conjunto de mapas de nosso catálogo apresentamos 

esse último grupo com base nos levantamentos dos mapas anteriores. O processo de 

confecção desse conjunto se valeu da interpretação apresentada por Arteaga e Roos (2002) 

sobre a configuração do litoral da Baía de Cádiz na Antiguidade. Realizamos uma sobreposição 

aproximada sobre o mapa do relevo atual e inserimos a proposta dos autores supracitados de 

modo a gerar um mapa de distâncias aproximadas. Feito esse mapa base inserimos as 

informações coletadas em nosso  por séculos com o intuito de mostrar a localização 

das estruturas sobre a forma antiga da Baía de Cádiz. Não foi possível recuperar as curvas de 

nível do litoral uma vez que as inúmeras transformações e construções, assim como a 

formação geomorfológica (arenosa de origem eólica) nos impediram de estabelecer curvas de 

nível da área. A própria proposta ilustrada de Arteaga e Roos (2002) não trata sobre esse 

aspecto e possui um caráter muito mais ilustrativo do que técnico. Desse modo aconselhamos 

a leitura dos demais mapas para comparação da área e para uma visão aproximada de como 

teria sido o litoral dessa área na Antiguidade. 
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Proposta de configuração do litoral da Baía de Cádiz na Antiguidade, 

plotagem dos sítios sobre a proposta de relevo pretérito, escala, coordenadas e orientação 

geográfica. 

 

The novice hunter, for example, travels through the country with his 
mentors, and as he goes, specific features are pointed out to him. Other 
things he discovers for himself, in the course of further forays, by watching, 
listening and feeling (INGOLD, 1993, p. 153). 

 Embasados por fundamentos teóricos específicos do campo da Arqueologia da 

Paisagem e da temática sobre a criação e uso dos lugares, optamos por realizar uma divisão 

instrumental simplificada de seis ( ) acidentes geográficos que nos chamaram atenção 

quando pensamos no contato entre alóctones e autóctones no sul da Península Ibérica. São 

eles: ) as montanhas ) as colinas, ) os campos, ) os rios, ) os litorais, ) as ilhas. Como 

nosso objetivo visa, sobretudo, empreender uma análise para compreender as mudanças 

ocorridas a partir do contato entre alóctones e autóctones optamos por apresentar nossas 

interpretações pelas paisagens supracitadas de modo a demonstrar sua contribuição como 

facilitadora ou constrangedoras dos contatos.  

Os arqueólogos americanos Kurt Anschuetz, Richard Wilshusen e Cherie Scheick 

sugerem que a Arqueologia, dentre outras Ciências Sociais, teria assim condições de definir e 

aplicar o conceito de paisagem (2001, p. 159). Esses mesmos autores afirmam, em outro 

trecho, que a paisagem seria a arena de todas as atividades diárias da comunidade (2001, p. 

161).  

No Mediterrâneo, é consideravelmente comum a descoberta de material arqueológico 

difuso pela paisagem. Algumas vezes, podem estar agrupados em coleções, representando 

talvez ocupações sedentárias como fazendas, assentamentos ou necrópoles. Nessa 

abordagem, a Arqueologia da Paisagem passou a considerar uma miríade de elementos que 

incluem a dispersão do registro arqueológico e a topografia na qual o mesmo estaria 

inserido50. 

                                                             

50 Toda informação desse parágrafo foi obtida do Survey Archaeology Disponível em: 
https://goo.gl/xPU3os, acessado em 03/01/2018. 



 

 

Com base nos dados levantados e nas nossas leituras específicas consideramos esses 

ambientes como pontos nevrálgicos para uma compreensão apurada sobre a expansão 

semítica pela Ibéria e o desenvolvimento da cultura tartésica, compreendendo a paisagem 

ibérica enquanto uma importante interface nas mediações entre autóctones e alóctones, 

tendo tanto papel ativo quanto passivo nas práticas sociais resultantes da interação entre 

tartésicos e fenícios.  

Sendo a paisagem uma função da comunidade, pode-se inferir que não deixaria de 

também ser étnica. A arqueóloga brasileira Cristina Kormikiari (2014, p. 18) afirma que 

etnicidade envolve comportamentos de inclusão e exclusão, desse modo, é presumível dizer 

que o registro arqueológico reflete as representações étnicas de cada grupo. A autora salienta 

que por mais que representação étnica não possua representação espacial, a criação das 

paisagens acontece na ação social, guiada pela tradição e ensaiada na arena das interrelações 

entre os membros do grupo (2014, p. 18). A paisagem providenciaria um senso de 

pertencimento sendo uma materialização da memória, como um microcosmo, ela estabelece 

ordem depositando significado em seus componentes, dando a cada um uma função na 

simbologia do grupo (ASHMORE; KNAPP, 1994, p. 13). 

A variabilidade teórica para a explicação do que é a paisagem é resultado de um 

refinamento conceitual que busca compreender a paisagem não apenas como um ambiente 

natural ou padrão de assentamento, mas considera o uso social e cultural a partir da 

implantação das sociedades humanas em determinado território. Em consonância com essa 

interpretação, Anschuetz, Wilshusen e Scheick (2001) afirmam que durante o processo de 

conceitualização da paisagem pelas sociedades, a percepção do tempo e do lugar são alguns 

dos elementos que se consolidam no interior da comunidade. Auxiliando positivamente na 

organização, estruturação e padronização da área de ocupação dos grupos humanos (2001, p. 

182). 

Visando a apresentação de nossas perspectivas enfatizamos que essas divisões são 

instrumentais, desse modo um acidente geográfico não necessariamente exclui o outro. Dada 

a proximidade de cada uma das áreas tratadas, nossas interpretações devem ser 

compreendidas como complementares umas das outras para o entendimento da paisagem 

enquanto meio fundamental que garantiu a singularidade da expansão fenícia e o contato 

tartésico na Ibéria, frente às demais paisagens que acomodaram fundações semíticas na Bacia 

do Mediterrâneo. 

 Dessa maneira, previamente recolhidos nossos dados e embasados com os autores 

comentados no decorrer dessa pesquisa propomos nessa seção nossa interpretação sobre o 



 

 

catálogo cartográfico desenvolvido, de modo a interpretar a paisagem ibérica, suas mudanças 

e os lugares da fundação de Gádir. 

 

 

No que concerne a paisagem ibérica, Cunliffe (1995, p. 15) em sua obra Social 

Complexity and the development of towns in Iberia: From the Copper Age to the Second Century 

AD, vai na mesma direção. Para esse autor as diferentes paisagens da Península Ibérica (

) deram condições tanto para o desenvolvimento de sociedades, quanto para a sua retração. 

Ainda segundo o autor, o estudo da origem do desenvolvimento de sistemas urbanos e sua 

expansão pela Ibéria está atrelado ao estímulo externo fenício51 sobre as comunidades 

tartésicas. No que toca o estudo do significado da paisagem pelos povos ibéricos, pouco 

temos acesso a como poderiam ter interpretado o meio em que habitavam. O mito grego 

sobre as Colunas de Héracles responde apenas à idealização helênica sobre o Extremo 

Ocidente, contudo nos faltam dados para acessar, com maior profundidade a versão ibérica e 

também a semítica. Sequer Estrabão em seus relatos tardios, entre os séculos I a.C. e I d.C., de 

sua monumental obra Geografia (3.5.5), conseguiu responder efetivamente o que eram e onde 

eram as colunas. A interpretação contemporânea localiza as Colunas de Héracles como sendo 

o Jebel Musa, candidata à coluna sul (Marrocos) e o Rochedo de Gibraltar, candidato à coluna 

norte (Território Britânico Ultramarino de Gibraltar). 

Tratar sobre a ocupação em planaltos ou picos se constitui uma difícil tarefa uma vez 

que são poucos os dados arqueológicos que nos dão condições de pensar a tomada das 

elevações por parte dos fenícios. No entanto, temos o município de Medina Sidonia na 

província de Cádiz ( ) enquanto um importante assentamento indígena que 

remonta à Idade do Cobre (data) localizado a mais de 3.000 metros de altitude no Cerro de las 

Madres. Privilegiado pela sua altitude é um posto importante para proteção do território 

graças à sua visibilidade desde seu topo ( . Como vimos no  há evidências 

                                                             

51 Cunliffe falta referenciar afirma que o estímulo fenício teria sido o mais antigo, no entanto, cabe 
salientar que não há um consenso sobre quando as explorações vindas do Mediterrâneo Oriental 
iniciaram suas visitações no Extremo Ocidente. Cunfliffe nos relembra da descoberta de cerâmicas 
micênicas encontradas no interior das terras na localidade de Montoro (Província de Córdoba). Esse tipo 
de testemunho recua a datação do tráfico marítimo nessa área da Bacia do Mediterrâneo para o século 
XII a.C., fato que segundo o autor pode ter contribuído para a construção do discurso de que Gádir 
(Munícipio de Cádiz), na memória dos autores antigos, tivesse sido fundada nas datas de 1104 ou 1103 
a.C. visto que fenícios e micênicos navegaram juntos pelo Mediterrâneo. 



 

 

arqueológicas, sobretudo cerâmicas, que comprovam o estabelecimento de trocas comerciais 

entre o litoral fenício e a hinterlândia tartésica, assim como há considerações de que Medina 

Sidonia teria sido a Asido fenícia (Mederos Martín, 2011, p. 89), contudo, faltam dados 

arqueológicos que corroborem essa interpretação. Alguns autores defendem a hipótese de 

que Asido teria sido uma fundação colonial sidônia de época tardia (701 a.C.) estabelecida por 

parte da população de Sídon logo após o ataque assírio de Senaqueribe à esta, evento que 

provocou a deportação dos habitantes (Mederos Martín, 2011, p. 89). Como demonstramos 

em nosso há um horizonte romano bem conservado disposto sobre um 

horizonte interpretado como sendo púnico. Desse modo, no que concerne o horizonte fenício 

há uma falta crônica de escavações que deem conta de responder se ocorreu de fato a 

consolidação de um assentamento fenício. De fato, seu posicionamento se configuraria como 

excêntrico frente ao modo de organização litorânea das demais fundações fenícias na 

Península Ibérica. 

Uma possível explicação referente à hipotética ocupação fenícia em Medina Sidonia 

diz respeito ao controle do território agrícola ao redor dessa mesma cidade (Mederos Martíns, 

2011, p. 91), no entanto, faltam dados arqueológicos, epigráficos e textuais que apoiem essas 

hipóteses. 

Como afirma Escacena (1994, p. 181), o território imediato de Medina Sidonia carece 

de estudos exaustivos assim como o conhecimento de sua realidade antiga se baseia 

exclusivamente pela análise de textos escritos e em pouca informação arqueológica. 

Comprovada uma presença fenícia nessa localidade, esse assentamento seria um importante 

exemplo de uma efetiva inserção na hinterlândia em um período ainda anterior à presença 

cartaginesa. Até o momento apenas as cerâmicas fenícias atestam os contatos entre as 

populações autóctones e alóctones, evidências que não conseguem respaldar se Medina 

Sidonia teria sido a fundação sidônia de Asido, mas que, entretanto, comprovam a inserção de 

uma cultura material vinda das ocupações semítica litorâneas a mais de 40 km de distância. 

Para além de nosso recorte cronológico, em 2015, um muro púnico foi 

arqueologicamente atestado em Medina Sidonia, datado do final do séc. III a.C., muito 

provavelmente ligado às ações cartaginesas no território por ocasião da II Guerra Púnica. Esse 

achado, levou alguns pesquisadores a proporem uma conexão entre Medina e um sítio fenício 

de contato muito importante, Castillo de Dona Blanca, situado a tantos metros de altitude, a 

nordeste de Gádir, e afastado apenas 10 km para o oeste de Medina Sidonia. Essa conexão 

entre esses dois assentamentos estaria ligada a uma refundação fundação de Medina Sidonia 

por obra de refugiados do sítio de Castillo de Doña Blanca pois, durante a referida II Guerra 

Púnica, os cartagineses ao invadirem a região teriam levado a população de Castillo a se 



 

 

deslocar durante este pesado assédio. Procurando um refúgio no interior das terras que 

distasse o suficiente dos rios navegáveis, possivelmente ocupados pela frota de Cartago, e que 

possibilitasse proteção e visibilidade sobre a Baía de Cádiz, a população de Castillo de Doña 

Blanca teria se refugiado no alto de Cerro de las Madres, ou seja em Medina Sidonia, contra o 

invasor cartaginês. No entanto, reforçamos que apenas um muro datado de época púnica (

) testemunharia esse episódio52. 

 

- Vistas gerais do setor, intramuros. O degrau mais abaixo é o topo do muro púnico 

 
Fonte: (Disponível em: https://goo.gl/2hri4x, acessado em 21/05/2018) 

 

Por mais que diste do nosso recorte geográfico na Baía de Cádiz, para entendermos o 

papel das montanhas nas dinâmicas tartésicas e fenícias, no que tange o aspecto sagrado, se 

faz necessário citar o interessante caso da Caverna de Gorham em uma das cavidades do 

Rochedo de Gibraltar (Território Britânico Ultramarino de Gibraltar) ( ). O Rochedo de 

Gibraltar, ou El Peñon de Gibraltar como é reconhecido pelo Reino da Espanha, se localiza na 

península homônima de formação calcárea de 6 km de superfície e 426 m de altura.  

 

                                                             

52 Disponível em: https://goo.gl/2hri4x, acessado em 21/05/2018. 



 

 

 - Situação da caverna de Gorham no Rochedo de Gibraltar 

 
Fonte: (GUTIÉRREZ LÓPEZ et al., 2012, p. 628) 

 

A Caverna de Gorham, se encontra na base sul do Rochedo. Suas escavações se 

iniciaram nos anos de 1940 por John D’Arcy Waechter, que realizou campanhas até meados 

da década de 1950. Pinturas rupestres e depósitos de ferramentas líticas foram descobertas 

dando condições de defender a hipótese de uma ocupação de refúgio neandertal (GUTIÉRREZ 

LÓPEZ et al., 2012, p. 2957). Do período arcaico (final do século IX a.C. e início do século VIII 

a.C.), foi possível identificar diversas oferendas de origem fenício oriental assim como 

produções ânforicas e de verniz vermelho vindas da costa andaluza, especificamente do 

Horizonte B1 de Morro de Mezquitilla na costa do sol (Província de Malága, Munícipio de Vélez-

Málaga) (ZAMORA LÓPEZ, et. al., 2013, p. 116). 

Durante todo o período arcaico até o século VI a.C., foi identificada uma cultura 

material diversa de origem tartésica, malaguenha, cartaginesa assim como de outros centros 

mediterrâneos, greco-itálicos, tais como os de origem nurágica, grega oriental e egípcia 

(GUTIÉRREZ LÓPEZ et al., 2014, p. 623-625).  



 

 

A partir da fase púnica (iniciada no século VI a.C.) há uma intensificação das 

movimentações no Estreito de Gibraltar, registrados pela novidade dos produtos de origem 

ebusitanas, tingitanas, turdetanas, áticas, assim como fabricações das oficinas cerâmicas 

gadiritas. Nesse período se destaca a manutenção de cerâmicas de origem tunisiana 

acompanhado de outros elementos centro-mediterrânicos tais como os escaravelhos em 

vidro e em jaspe possivelmente de origem sarda e, assim como cerâmicas campanienses A, 

ânforas greco-itálicas campanas e unguentários globulares cartagineses, que segundo 

ZAMORA LÓPEZ, et. al. (2013, p. 116) são indicativos da consolidação do uso cúltico do 

santuário. 

A Caverna de Gorham foi interpretada como sendo um santuário frequentado por 

gentes de origens diversas dada a heterogeneidade do conjunto material lá encontrado. Ora, 

não seria difícil pensar em um local sagrado nos confins do mundo conhecido, visto a difícil 

travessia do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Há muitas questões em aberto sobre 

esse local sagrado, se desconhece como era feita a deposição das oferendas, como era 

realizada a manutenção da gruta frente à presença multicultural dos frequentadores desse 

santuário proto-histórico (ZAMORA LÓPEZ, et. al., 2013, p. 113) nos pés do Rochedo de 

Gibraltar (GUTIÉRREZ LÓPEZ et al., 2014, p. 626). 

 

 Em seu artigo Recursos Agrícolas y Ganaderos em el ámbito fenício occidental ao analisar 

as demais regiões tocadas pelos fenícios e íberos, Pilar Iborra e Pérez Jordà (2003, p. 36) 

concluem que a paisagem vegetal que envolvia os assentamentos tanto autóctone quanto 

alóctone se caracterizava por um mosaico das mais variadas comunidades vegetais, 

resultantes da evolução bioclimática e da gestão realizada por essas comunidades. Os autores 

identificaram, por meio de análises antracológicas, em Castillo de Doña Blanca (El Puerto de 

Santa María) presença de materiais carbonizados de táxons de Olea europea, Pinus sp. Quercus 

ilex/coccifera Atriplex halimus, Vitis vinífera, Salix/Populus, Rhammus alaternus, Ruscus aculeatus 

e Juniperus que indicam o uso de ecossistemas diversos pelos fenícios, tais como marismas, 

florestas, espaços abertos e de cultivo, todos próximos ao assentamento (2003, p. 33). Tanto 

nas serras quanto nas colinas próximas ao litoral se identificou o desenvolvimento de bosques 

esclerofilos mediterrânicos, todos moderadamente degradados desde antes do I Milênio a.C. 

pela antropização do território (PILAR IBORRA; PÉREZ JORDÀ, 2003, p. 37).  



 

 

A partir do século VII a.C., os assentamentos das comunidades mistas (provavelmente 

povoadas tanto por alóctones quanto autóctones) começam a margear o Baixo Guadalquivir. 

Essas novas fundações contribuíram para a construção da identidade tartésica. Celestino e 

López-Ruiz (2016, p. 178) notam que o terreno preferido para a implementação de um novo 

assentamento era sobretudo sobre áreas elevadas. Essas fundações orientados 

estrategicamente podiam vigiar os rios navegáveis e as terras férteis. Segundo os mesmos 

autores o melhor exemplo de hibridização são as evidências tumbais de Huelva onde é 

possível identificar na necrópole de La Joya as tumbas principescas tartésicas como vimos em 

nosso  (CELESTINO PÉREZ; LÓPEZ-RUIZ, 2016, p. 171). 

O posicionamento dos grandes templos de El Carambolo, Cancho Roano e 

recentemente El Turuñuelo53 ( ) dominando a paisagem sobre grandes colinas, 

pelo potencial de sua monumentalidade, costumeiramente são compreendidos enquanto 

locais de troca entre alóctones e autóctones e centros políticos e econômicos de grande 

pujança (MUÑOZ FERNÁNDEZ, 2014, p. 132). Nesse sentido, a festa comunal e o banquete 

podem ser considerados enquanto uma atividade política que fortalece laços visando o 

estabelecimento de alianças e a manutenção de garantias. Na Península Ibérica essas 

dinâmicas se refletem no registro arqueológico por meio da introdução de novas práticas tais 

como a implantação, realizada pelos fenícios, de víveres exóticos ( ) bem como 

pelos achados arqueológicos de fornos, restos faunísticos e cerâmicos no ambiente de 

preparo de alimentos do complexo de El Carambolo (FÉRNANDEZ FLORES; RODRÍGUEZ 

AZOGUE, 2005, p. 128). As ânforas de vinho associadas às taças áticas, interpretadas como 

sendo voltadas para consumo dessa bebida em Cancho Roano (CELESTINO PÉREZ; JIMÉNEZ 

ÁVILA, 1993, p.  126), igualmente seriam indicadores de práticas de coesão social comunais. O 

impacto do empreendimento comercial fenício no oeste de Andaluzia, sobre as diversas 

comunidades ricas em metais, reconhecidas pelas fontes textuais como uma única identidade 

homogênea chamada ‘tartésica’, deu condições para o estabelecimento de uma nova 

organização social (López Castro 1995, p. 15-16). Essa explicação tem como base a teoria dos 

bens de prestígio, onde o poder é associado com o controle de aquisições e distribuição de 

produtos exóticos, esses que definem um status elevado àquele capaz de comandar as trocas. 

Em sociedades de menor complexidade social as trocas por produtos exóticos dariam crédito 

social aos indivíduos controladores das negociações, legitimando a sua posição de 

dominância social enquanto um ator político capaz de controlar as redes de trocas com outras 

sociedades, e ator econômico por dispor dos recursos suficientes para obter produtos 

                                                             

53 Dada a atualidade de Turuñuelo não há ainda interpretações disponíveis. 



 

 

exóticos. Uma vez que essa relação é baseada na redistribuição de produtos exógenos dos 

chefes para seus subordinados e desse grupo para seus dependentes, é essencial que o líder 

disponha de recursos suficientes para a preservação da estabilidade social, a hierarquização 

pode ir além, quando há acesso a mais, ou diferentes – produtos de prestígio (SANMARTÍ, 

2009, p. 53). 

Em seu artigo Theorizing the feast: rituals of consumption, commensal politics, and power 

in African context (2001), Dietler analisa o festim enquanto uma importante atividade ritual que 

envolve o consumo de alimentos e bebidas sendo um importante denominador na criação de 

alianças de grupos diferenciados, fato que o autor designa como uma política comensal, 

imprescindível durante a análise arqueológica. (2001, p. 65-67). O ritual e os festins criam um 

ambiente e um meio onde surgem as representações simbólicas das relações sociais, o ritual 

expressa a idealização de como os indivíduos acreditam que elas existem, ou deveriam existir, 

em vez do que são realmente manifestadas na vida diária. Assim os rituais camuflam relações 

assimétricas de poder tendo também o potencial de manipular indivíduos ou grupos sendo 

uma importante forma de atividade ritual potencialmente visível no registro arqueológico 

(2001, p. 65-72). 

 Nesse contexto, o papel da comensalidade e a ingestão de álcool são elementos que 

Dietler considera como potencialmente influentes na produção de uma mudança social. 

Entendendo o consumo do álcool, especificamente o vinho, enquanto um ato primariamente 

comensal, que tem um amplo alcance nas relações sociais em sociedades onde não havia sido 

introduzido, o álcool se torna um recurso de prestígio, em contextos indígenas tanto no 

Mediterrâneo Ocidental quanto na Europa Central, sendo um produto estratégico 

fundamental para a construção e manutenção do poder. Instrumentalizado, é um bem de 

consumo essencial que responde às necessidades políticas uma vez que facilita as interações 

sociais entre os grupos diversos (SANMARTÍ, 2009, p. 53). 

 

 Como visto no , houve uma intensa utilização dos campos para a agricultura 

e também para a pecuária. Se supõe que as fundações fenícias já contassem com uma pecuária 

desenvolvida baseada na criação de ovicaprinos, que garantiam a produção de lã, carne, leite 

e também a força da tração animal no arado da terra.  Pilar Iborra e Pérez Jordà (2003, p. 37) 

afirmam que as cidades fenícias do Extremo Ocidente transferiram a criação pecuária para os 

tartésicos em uma proposta similar, narrada por Políbio (XII.3: 2-4), ao que teria ocorrido em 



Cartago durante os séculos VI-V a.C., onde a capital púnica transferia a criação de bois e cavalos 

para as comunidades transumantes líbias no interior das terras. 

As comunidades semi-nômades foram vitais no estabelecimento de longas rotas que 

percorriam o interior norte-africano assim como foram fundamentais para o estabelecimento 

de dinâmicas próprias para o gerenciamento da região. Esses grupos, em alguns casos 

compostos de comunidades transumantes entravam em acordo com as comunidades 

sedentarizados consolidando trocas onde o trabalho era utilizado para a obtenção de 

alimentos e/ou outros produtos. Whitakker (1993, p. 334) considera esse modo de viver como 

uma interdependência uma vez que os grupos pastoris sempre precisavam da mão de obra 

de grupos fazendeiros durante suas colheitas. Vale salientar que essas relações envolviam a 

formação de alianças que rotacionavam o poder político de cada clã com base na sua 

capacidade de arregimentação. 

Dessa maneira, esse modo tradicional de organização se manteve inalterado tanto em 

época, fenícia, púnica e romana – considerando algumas mudanças superficiais que não 

modificaram a raiz do ordenamento estabelecido –, dada a sua efetividade em responder as 

limitações ambientais em um interior desértico.

Se por um lado temos uma ordenação tradicionalmente berbere entre sedentários e 

semi-nômades, no litoral norte-africano, temos a vigência do uso da mão de obra berbere 

presa por estreitas obrigações de clientela, encargos que exigiam o trabalho tanto na terra 

quanto no exército (WHITAKKER, 1993, p. 333). As fontes clássicas tendem à categorizar os 

berberes, enquanto constituintes do exército cartaginês, como mercenários contratados para 

lutar pela cidade. Essa relação se desvela como uma tentativa dos autores antigos gregos e 

romanos em tentar compreender as relações estabelecidas entre os cartagineses e os povos 

locais equivalendo-as relações com as lógicas helênicas ou latinas (cf. KORMIKIARI, 2001). 

Entretanto não devemos pensar que a escravidão não existia em Cartago, Fentress 

(2011, p. 68) afirma que a capital púnica possivelmente se beneficiou do comércio de escravos 

para sua manutenção. Todavia, podemos pensar que as elites cartaginesas podem ter se 

beneficiado do sistema tradicional que vigorava antes da fundação de sua cidade para 

estabelecer laços que culminaram nas supracitadas obrigações de clientela em seu favor. 

A situação de Cartago com a sua hinterlândia poderia se assemelhar à organização 

fenícia estabelecida na Península Ibérica. Valendo-se das estruturas de uma organização local, 

a liga de cidades fenícias extremo-ocidentais, poderia ter operado mudanças profundas no 

interior das sociedades ibéricas transferindo a criação de animais para os autóctones. Na Idade 

do Bronze, o gado era tanto um recurso econômico quanto um bem de prestígio. Pilar Iborra 

e Pérez Jordà (2003, p. 38) nos relembra que ovelhas, cavalos e cabras foram mais que apenas 



produtores de carne, nesse sentido, vale considerar o exemplo mais recente do sacrifício ritual 

desses animais. Em El Turuñuelo foi possível identificar no registro arqueológico, os vestígios 

osteológicos de 16 equinos, interpretados até o momento como sacrifícios, evidência que 

mostra o uso religioso de cavalos na Península Ibérica54. 

O uso agrário da terra, como comentado anteriores no nosso  sugere uma 

prática econômica diversificada, ainda em momentos recuados (século VIII a.C.), que se 

aproveitava da fertilidade do território tanto para criação animal quanto para o plantio. As 

análises paleobotânicas indicam a presença de cereais (cevada, trigo, espelta) leguminosas 

(grão de bico, lentilhas feijão e ervilhas) e árvores frutíferas (videira, figueira e a oliveira), que 

comprovam o uso das terras em assentamentos secundários na hinterlândia (WAGNER, 2015, 

p. 93).

No que toca o controle de víveres por mãos autóctones, Wagner acredita se tratar de 

uma estratégia colonial duvidosa uma vez que tornaria o fornecimento de alimentos 

dependente de fatores externos, em trocas difíceis de serem atestadas pelos vestígios 

arqueológicos. O padrão de assentamento fenício, até o momento, revela um efetivo controle 

de uma pequena porção do território onde se praticava uma agricultura intensiva e 

diversificada onde se cultivavam hortas e árvores frutíferas, em quantidades suficientes para 

o abastecimento das cidades semítica extremo-ocidentais, em uma perspectiva que contradiz

a ideia de empórios isolados em ilhas (WAGNER, 2015, p. 93). 

A aquisição de terras poderia ter sido realizada, por meio da violência ou da forja de 

alianças, contudo, os ambientes urbanos fenícios e também autóctones evidenciam uma 

composição social heterogênea, como foi possível perceber nos mapas e , nos 

assentamentos e nos enterramentos orientalizantes, que podem ser averiguadas tanto nas 

necrópoles autóctones do interior das terras quanto nos ambientes domésticos das fundações 

alóctones. Em Cádiz, no sítio arqueológico de Casa del Obispo, nas escravações microespaciais 

foram identificadas ferramentas líticas (30 peças sendo 28 de sílex e 2 de quartzito) associadas 

aos ambientes domésticos ( ), sendo um conjunto típico das sociedades do Bronze Final 

da Ibéria. Outro indicativo da possível presença autóctone em ambientes alóctones advém do 

achado de vestígios cerâmicos com elementos decorativos locais (métopas preenchidas com 

triângulos). Esses elementos são atestados em outras produções pintadas do tipo Carambolo, 

especificamente encontradas dos fondos de cabaña do sítio homônimo (GENER BASALLOTE, 

2014, p. 127). 

54 Disponível em: https://goo.gl/g9cR7Y, acessado em 03/06/2018 



 

 

 - b) Cerâmica à mão decorada (c. 820-800 a.C.); c) Amostra de material lítico encontrado do 
mesmo período 

 
Fonte: (GENER BASALLOTE et al., 2014, p. 126) 

 

  Outro produto explorado nos charcos da Baía de Cádiz é o sal. Ainda pouco tratado 

em contexto fenício inicial, esse recurso marinho foi um importante elemento na virada do 

século VI a.C., quando começam a surgir as primeiras oficinas de salgação. As salinas se 

perpetuaram até nossos dias enquanto importante gerador de sal marinho e sua organização 

alterou profundamente a paisagem da Baía de Cádiz como se pode observar nas 



ortofotografias de San Fernando, El Puerto de Santa María e em Chiclana de la Frontera 

( ). 

Além do seu uso na conserva de alimentos, o sal estaria estreitamente ligado às 

atividades metalíferas para a dinamização dos processos de transformação dos minerais, 

especificamente no caso da pirita, do ferro e da prata. Se desconhece como eram organizadas 

as salinas costeiras das cidades fenícias. No entanto, se acredita que essas salinas deveriam 

sofrer obras de estruturação para otimização da extração e produção do sal marinho, tal como 

a implementação de canalização para a recondução da água em uma estratégia que define o 

uso do calor do sol nas salinas para a evaporação da água e produção do sal. No entanto, o 

registro arqueológica desses campos de sal é de difícil visualização. Como a linha da costa se 

alterou devido aos processos geológicos, e em algumas áreas da Baía de Cádiz invadiu uma 

porção das terras tanto insulares quanto continentais, assim as salinas da Antiguidade podem 

passar despercebidas já que sua morfologia não se alterou e provavelmente os materiais 

utilizados – costumeiramente a madeira, ladrilhos, adobe e similares – para a delimitação dos 

campos se deterioraram. Desse modo, com a transgressão marinha essas salinas podem ter 

dado lugar às formações de suaves fundos marinhos passando desapercebidas em um 

trabalho de reconhecimento arqueológico (MARTÍNEZ MANGATO, 2012, p. 14-17). 

A fundação de assentamentos fenícios na costa sul da Ibéria, nos séculos IX-VII a.C 

introduziu uma nova dinâmica nas relações com os povos autóctones. Em litoral aberto, as 

fundações fenícias se desenvolveram desde a província de Múrcia até a Galícia ( ). 

As zonas planas próximas da costa testemunharam a substituição dos bosques 

esclerofilos por pinhais secundários com sub-bosques de arbustos e matagais diversos 

segundo cada setor biogeográfico do sul da Península Ibérica. A presença de formações 

palustres também caracteriza a biogeografia da região acomodando Juncus, Carex acutiformis 

e ervas nitrófilicas (PILAR IBORRA; PÉREZ JORDÀ, 2003, p. 37). 

No que concerne a paisagem litorânea, Celestino Pérez e López-Ruiz (2016, p. 177) nos 

relembra que processos naturais, como assoreamento de rios e catástrofes contribuíram para 

apagar as antigas linhas da costa, fenômeno que também aconteceu nas ilhas próximas do 

continente. A paisagem do sudoeste peninsular foi afetada tanto por ações antrópicas quanto 

por processos naturais, especificamente maremotos e terremotos. Outros fatores 

considerados pelos autores como menos abruptos seriam a mudança do nível do mar, por 



meio dos depósitos aluviais e pela sedimentação das desembocaduras dos grandes rios e dos 

pântanos.  

Na Baía de Cádiz, ainda que hoje o sítio arqueológico do templo de El Carambolo se 

localize no interior das terras, sabemos que na Antiguidade, existiram duas grandes 

desembocaduras na região de Andaluzia ( ), o Ligustino Lacu ou Sinus Tartesii  

comentados por Avieno (260-280), que margeava a antiga fundação fenícia de Spal, topônimo 

que traduzido do fenício significa terras baixas, planície verde ou ainda vale profundo (atual 

munícipio de Sevilha, na província de Sevilha), em uma área intensamente ocupada desde a 

Pré-História recente (PELLICER CATALÁN, 1998, p. 93, 95) e a Baía do Guadalete que banhava 

as margens da fundação de Castillo de Doña Blanca, hoje, extintas ( ). Celestino Pérez e 

López-Ruiz (2016, p. 177) afirmam que, por mais que não aja evidências arqueológicas, 

epigráficas ou textuais, não é impossível pensar na Baía de Guadalete enquanto o verdadeiro 

Lago Ligustino comentado por Avieno, dada a suposta área de sua paleodesembocadura.  

Sobre Spal, se sabe que teria sido fundada no período do Bronze Final, por volta da 

segunda metade do século VIII a.C., em uma ilhota entre os meandros do Guadalquivir, em 

uma cota de 17 e 15 metros acima do nível médio do mar no meio da atual rua de San Isidro. 

Spal se encontraria nas cercanias de um povoado autóctone sendo um subúrbio portuário e 

comercial de Gádir (PELLICER CATALÁN, 1998, p. 92, 95). A cidade também estaria integrada 

tanto politicamente quanto economicamente ao templo de Carambolo Alto, 3 km à oeste. No 

século VII-VI a.C., Spal se converteu em um importante empório comercial em função do 

tráfico fluvial do Guadalquivir (PELLICER CATALÁN, 1998, p. 93). 

Os efeitos das inovações introduzidas pelos fenícios foram experimentados sobretudo 

na arquitetura urbana de Spal. As cabanas de barro e ramos de planta circular (fondos de 

cabaña) que antecederam a construção do santuário de Carambolo Alto, foram substituídas 

pelas habitações de planta retangular, construídas com pedras, e muros de adobe rebocados 

com cal, inovação que insere elementos do urbanismo oriental em um contexto autóctone 

ocidental. 

Como as fundações fenícias foram estabelecidas nas proximidades da desembocadura 

de um rio, é importante salientar que essas áreas poderiam ter desenvolvido uma cobertura 

vegetal de Tamarix, arbustos altos de climas áridos, semiáridos ou úmidos que, por ser halófilo, 

se adaptam bem à presença de sais no solo. Nas áreas dunares é possível supor o 



desenvolvimento de pastagens anuais onde floresciam labiadas como o tomilho, arbustos e 

alguns pinheiros. Ainda junto aos rios, se desenvolveram fresnos, álamos e salgueiros, rosas, 

espinheiro-branco, juncos e outras espécies no sub-bosque. 

As implantações fenícias aconteceram em: regiões férteis, propícias tanto para a 

exploração de recursos agrícolas, piscícolas quanto metalíferos; mormente sempre próximas 

da costa, habitualmente nas cercanias dos afluentes das grandes redes hidrográficas ou na foz 

dos rios maiores, tais como acontece nas cercanias do rio Júcar, Segura, Guadalquivir, 

Guadiana, Tejo, chegando no Douro ( ); geralmente os estabelecimentos semíticos são 

edificados em terras de pouca altitude, reservando o interior das terras para as ocupações dos 

povos autóctones (

O sistema socioeconômico indígena se modificou amplamente, fato que pode ser 

observado no rico mobiliário funerário orientalizante (vide ) adotado nos 

enterramentos da aristocracia local encontrados no sul da Ibéria, por exemplo, nas necrópoles 

orientalizantes de Las Cumbres, Las Cabezas de San Juan, Osuna, Montemolín, Setefilla e 

Vegas de Santa Lucía, La Joya e Ategua e nos tesouros orientalizantes de El Carambolo, Ébora 

e La Aliseda (  ). 

No que concerne as necrópoles fenícias, Neville (2007, p. 47) afirma que a localização 

das mesmas sempre se dá em baixas colinas próximos ao mar e ao assentamento, no entanto, 

a característica mais marcante seria sua divisão da área de habitação por um curso d’água. 

Restringindo os mapas até a nossa área de pesquisa, o e o  mostram uma 

representação de todos os cursos d’água de maior e menor vazão e a localização de alguns 

assentamentos e necrópoles da região do nosso estudo. Nessa representação é possível 

confirmar a constatação de Neville sobre a separação da área da necrópole da área de 

habitação por um rio, fato que demonstra não só essa divisão acontecendo na área de domínio 

fenício, no caso, a região litorânea de Andaluzia, como também sendo uma prática presente 

na ordenação da hinterlândia ibérica revelando um território autóctone (ou híbrido) 

profundamente tocado pelas dinâmicas da organização territorial levantina. 

Os sítios arqueológicos indicam que os cursos d’água desempenharam um papel 

fundamental na expansão do modo de vida urbano e oriental para o interior das terras na 

Idade do Bronze e início do Ferro na Península Ibérica. Castillo de Doña Blanca foi um 

assentamento que controlava a rota fluvial de acesso e saída de produtos, por meio de uma 

grande visibilidade da paleobaía do Guadalete  procedentes de Arcos, Bornos, 

dentre outros (MEDEROS MARTÍN; RUIZ CABRERO, 2011, p. 100). 

Tal como ocorreu na Sardenha, os fenícios encontraram na Península Ibérica uma 

paisagem que permitia a realização de suas navegações pelo interior das terras, não pelo uso 



de grandes embarcações, mas por canoas ou botes por meio dos grandes rios ibéricos 

supracitados e de seus ramais menores, seus canais, riachuelos, ribeiras, riachos e córregos 

intermitentes ou perenes, entrando em contato com as populações autóctones ribeirinhas. 

A revelam a presença das necrópoles orientalizantes de Setefilla, Vegas 

de Santa Lucía, Ategua, Osuna e Montemolín, às margens ou do rio Guadalquivir ou de seus 

afluentes, conformação que nos dá condições de interpretar a navegação por esse rio 

como sendo corriqueira, contribuindo para um contínuo fluxos de ideias, artefatos, ecofatos 

e biofatos. Edgeworth e Benjamin em seu artigo What is a River? The Chicago River as 

Hyperobject (2018) consideram o conceito de rio sob uma perspectiva fenomenológica, 

compreendendo os cursos d’água enquanto um complexo emaranhamento de forças 

naturais e artificiais, sendo uma forma híbrida, nem natural tampouco cultural, nem humana 

ou humanizada, mas a confluência ou a amálgama de tudo isso. Nesse sentido, para os 

autores, não é possível insistir nas categorias de natural ou artificial para se entender os 

fenômenos híbridos ocorridos no Antropoceno (EDGEWORTH , 2011, p. 15, EDGEWORTH; 

BENJAMIN, 2018, p. 162-163). 

Além de sua forma, os rios formam um instrumental para uma diversificada gama de 

atividades, tais como a lavagem de roupas, a pesca de peixes, transporte de madeira, 

movimentação dos barcos, irrigação ou drenagem dos campos, condução de rodas d’água, 

descarga de lagos, resfriamento de materiais aquecidos assim como outras inúmeras tarefas. 

Deste modo, a sua modelação pelas mãos humanas pode acontecer para maximizar o seu uso 

enquanto ferramenta para as atividades humanas. Há um momento em que a água se torna 

sujeita ao controle cultural e às suas transformações materiais, estágio em que o curso d’água 

não é mais uma energia natural mas se torna um gerador de força artificial, que pode ser 

restrito ou irrestrito pela vontade humana. Edgeworth afirma que nessa categoria os exemplos 

arqueológicos dos aquedutos e fontes romanos e os canais e as cisternas cartaginesas são 

alguns dos representantes da administração e controle da água. No entanto, o autor salienta 

que sua leitura sobre gestão da água nada tem a ver com sua proposta uma vez que dá ênfase 

no controle cultural o que implica em uma forte passividade da água frente à agência humana 

(EDGEWORTH, 2011, p. 19-21). A água pode inundar os canais, rios podem ultrapassar os 

limites conhecidos e inundar campos inteiros afetando as dinâmicas das populações 

ribeirinhas, assim como podem secar em períodos de seca limitando e moldando a ação do 

homem. Na Península Ibérica, no litoral mediterrânico, geomorfólogos identificaram nas 

escavações arqueológicas da cidade de Carteia registros de grande onda de origem sísmica 

que teria devastado o bairro oleiro da fundação por volta do século I d.C. (JIMENEZ VIALAS, 

2011, p. 432). Em nossa área de estudos, no litoral atlântico, tanto o Lago Ligustino e a Baía do 



Guadalete deixaram de existir dada a sedimentação de suas desembocaduras, mudando as 

dinâmicas humanas nas comunidades que as margeavam. 

A própria natureza dos cursos d’água dificulta o trabalho dos cartógrafos visto que 

suas margens estão em constante mudança, portanto, as representações que temos são 

capturas de curtos momentos da vida de um rio. A Mapa e revelam as mudanças ocorrida 

nas regiões do Lago Ligustino e da Baía do Guadalete, atualmente as desembocaduras se 

encontram sedimentadas e são áreas de grande fertilidade utilizadas para a prática agrícola. 

Dada a modificação realizada pelo ser-humano nos rios, é difícil pensar em cursos de 

água em condições pristinas (EDGEWORTH, 2011, p. 14). Sendo assim, Edgeworth e Benjamin 

assumem o rio enquanto um hiperobjeto, i.e., objetos relativos ao ser-humano distribuídos 

massivamente no tempo e no espaço, tão grandes que nunca poderão ser apreendidos em 

sua totalidade (EDGEWORTH; BENJAMIN, 2018, p. 163). 

Par excellence as ilhas formam o conjunto de acidentes geográficos mais buscadas para 

a instalação de fundações fenícias. Como identifica Moscati (1999, p. 20), as pequenas ilhas, 

banhadas por águas não muito profundas perto da costa são geralmente vistas como locais 

ideais para a implementação de um assentamento semítico dada a facilidade em realizar sua 

defesa ou fortificação, em caso de cercos, tal como acontecia na própria Fenícia. As cidades se 

localizavam na costa, sobre promontórios que dominavam as baías ou em pequenas ilhas, 

com condições suficientes para a proteção das embarcações dos ventos e das tempestades, 

tal como acontecia em Biblos, Beirute, Sarepta, Sídon, Akko, Akhziv, Tiro e Arvard (AUBET, 

2001, p. 16) ( ). 

Numerosos são os exemplos desse tipo de escolha de território por toda a Bacia do 

Mediterrâneo, no entanto, trataremos aqui sobre essa escolha somente na paisagem da Ibéria. 

Na Península Ibérica, frente ao Oceano Atlânico, temos o exemplo do arquipélago das 

ilhas Gadeiras (Eritéia, Cotinussa e Ant p lis), sendo o atual município de Cádiz e de San 

Fernando ( ). Próxima às Gadeiras, a ilhota de Sancti Petri representa um tipo 

de ambiente insular de caráter sagrado que possivelmente abrigou o templo de Héracles/

Melqart ( , ,  e ) até a sua destruição. Spal, o atual município de 

Sevilha, contava com um paleoambiente insular durante a época dos fenícios. Em Cerro 

de Villar, às margens da Bacia do Mediterrâneo e a 4 km de Málaga também teria tido 

uma formação insular, sendo uma pequena ilha de superfície aproximada de 260 m por 200 

m no centro da desembocadura do 



 

 

rio Guadalhorce. Em Portugal, os sítios de Santa Olaia e Setúbal, segundo sua atual localização, 

deveriam ter sido na Antiguidade ilhas localizadas em um sistema de desembocadura. 

Possivelmente Huelva (Onoba) tivesse no passado uma formação insular. No Mar 

Mediterrâneo temos o exemplo das ilhas Baleares como exemplares de acidentes geográficos 

tipicamente tocados pelos fenícios durante a sua expansão pelo Mar Mediterrâneo. 

 O conceito de insularidade, como defende Constantakoupoulos (2007, p. 2) e Rainbird 

(2007, p. 66-67) deve ser compreendido tanto como uma expressão de conectividade ao 

tempo que também indica isolamento. Para essa autora as ilhas seriam, na tradição Ocidental, 

ambientes distintos, sendo mundos fechados, localizações ideais onde o extraordinário, o 

exótico e o bizarro confluem  

Devemos ter em mente que Constantakopoulos narra sobre processos de insularidade 

que aconteceram no Mar Egeu, no entanto, a perspectiva apresentada pela autora não deve 

ser desprezada para os demais contextos mediterrânicos. Ora, não seria diferente pensarmos 

na construção do templo de Héracles/Melqart em uma ilha, nas cercanias de onde os mitos 

contam sobre a realização de um de seus trabalhos, no caso a recolha dos bois de Gérion, 

gigante que fora senhor da ilha de Eritéia (Teogonia, 979).  

No entanto, Broodbank (2001, p. 19) considera necessária a revisão dos estereótipos 

insulares de modo a inserir uma maior complexidade na análise desses acidentes geográficos 

indo além dos pressupostos crus que restringem o estudo das ilhas. Broobank afirma que é 

necessário enxergar a agência humana. Para esse autor os ambientes insulares estariam num 

contínuo entre abertura e fechamento segundo a decisão de seus ilhéus. 

 No que toca o modo de vida dos ilhéus, Rainbird (2007, p. 64) identifica as populações 

que se valeram das navegações como nômades-oceânicos. O autor afirma que essas gentes 

teriam sido mais frequentes na Antiguidade do que na contemporaneidade55. Rainbird 

considera os fenícios como sendo um exemplo dessas populações nômade-oceânicas. Horden 

e Purcell (2000) argumentam que a principal vantagem de um ambiente insular consiste na 

sua conectividade para todas as direções. Para Rainbird (2007, p. 64-65) aqueles que vivem no 

mar estariam habituados com a alteridade, essa, presente nos encontros contínuos com o 

diferente, tanto em seu território quanto no lugar do outro. Os mares e os oceanos estariam 

incorporados na percepção e na experiência desses indivíduos que fazem suas vidas nas águas 

marítimas. 

 Em um conjunto de pequenas ilhas a interdependência pode tornar o grupo em um 

único todo, maior que seus constituintes individuais, contudo essa afirmação nem sempre é 

                                                             

55  Rainbird identifica o sudeste asiático enquanto umas das últimas áreas que abrigam os nômades-
oceânicos (2007, p. 64). 



verdadeira uma vez que os grupos ilhéus podem se dividir em ramos tal como acontece com 

algumas ilhas mediterrânicas, pacíficas e caribenhas onde várias entidades políticas 

diferenciadas foram geradas num mesmo ambiente insular (BROODBANK, 2001, p. 22-23). 

Sobre a relação de interdependência, devemos compreende-la sob um viés que vai além do 

físico, atingindo uma mutualidade espiritual de modo a equilibrar a divisão da terra entre o 

mundo dos vivos e o mundo dos mortos. No caso do antigo arquipélago das Gadeiras, nota-

se uma diferenciação do espaço onde uma ilha, Eritéia, abrigava os vivos sob os auspícios de 

seu templo, o templo de Astarté, enquanto Cotinussa, área do templo de Baal, seria a terra 

reservada aos mortos. Entre esses dois ambientes há o local das trocas, o porto de Gádir, que 

nesse sentido atua enquanto delimitador dos dois mundos. A água então, é definida por 

Rodríguez Muñoz (2008, p. 22) enquanto elemento purificador e mágico relacionada 

diretamente a divindade de Astarté. Ao passo que existiria uma divisão entre os mundos dos 

vivos e dos mortos, como veremos no nosso próximo subtópico desse capítulo. Os cultos 

aconteciam na área dos mortos, tão importante foi essa área para o ambiente dos vivos que 

um grande monumento foi erguido ali, no atual sítio arqueológico de Casa del Obispo, sendo 

possivelmente um grande marcador na paisagem. 

Broodbank (2001, p. 21) aponta que os ilhéus, enquanto sociedade, não teriam como 

intenção praticar o isolamento, condição essa que imporia diversas dificuldades para a 

manutenção de seu estilo de vida em ambientes insulares. Como vimos nos capítulos 

anteriores e como afirma Broodbank (2001, p. 21) há numerosos exemplos de interações entre 

ambientes insulares e áreas continentais. Onde as sociedades insulares floresceram e 

prosperaram porque seu poder marítimo permitiu uma interação com a terra-firme em seus 

próprios termos. Salientamos que, geralmente, esses pontos de comunicação aconteciam no 

território continental, tal como percebemos nos casos dos grandes templos de El Carambolo 

e Cancho Roano, localizados no antigo litoral, sendo os mais próximos santuários da Baía de 

Cádiz ( e ). 

Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra. ‘Mas qual é a pedra que 
sustenta a ponte?’, pergunta Kublai Khan. ‘A ponte não é sustentada por 
esta ou aquela pedra’, responde Marco, ‘mas pela curva do arco que estas 
formam’. Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta: 
‘Por que falar das pedras? Só o arco me interessa’. Polo responde: ‘Sem 
pedras, o arco não existe’ (Ítalo Calvino, 2009, Cidades invisíveis).

Parece claro que nenhuma cultura se organiza de maneira aleatória na paisagem. 

Contudo, não podemos afirmar de modo universal esse entendimento para dar conta de todas 



as populações que se apropriaram do espaço. É intuitivo pensar que antes mesmo da 

fundação de um assentamento humano, a paisagem já é dotada de significação por aqueles 

que a alcançam. Características topográficas, como montanhas, penhascos, mares, rios, 

florestas e desertos parecem integrar, de maneira imediata e efetiva, as narrativas simbólico-

imagéticas de cada cultura. Os marcos naturais servem aos mitos muito antes da efetiva 

apropriação humana do espaço. É do nosso conhecimento que, ainda em sua localidade 

inicial, os grupos humanos conferem significação aos elementos topográficos que os cercam, 

criando, por exemplo, uma própria dimensão mitológica ou cosmológica. Em nossa opinião, 

parece evidente o potencial simbólico da paisagem. Todo o desconhecido é, portanto, um 

contínuo porvir. 

Pouco se conhece sobre a organização territorial da sociedade fenício-púnica. Escassas 

são as fontes epigráficas e textuais. Quando existem, comumentemente são relatos escritos 

por gregos e romanos, com os quais muitos conflitos históricos foram travados. Assim, pouco 

se conhece sobre os fenício-púnicos por eles mesmos, fato que torna o nosso entendimento 

ainda mais problemático. Entretanto, a Arqueologia tem contribuído para o redescobrimento 

dessa identidade semítica com o suporte de novas abordagens. 

Nesse capítulo final apresentaremos nossa interpretação sobre o registro 

arqueológico de nosso recorte, com base na contribuição conceitual de autores que tratam 

para além da Paisagem, conceitos que envolvem o Espaço, a Percepção, Memória, Lugar, 

Temporalidade e Ambiente Construído, ideias basilares para o exame aprofundado sobre as 

mudanças da cidade de Gádir do século IX a.C. ao VI a.C. 

Para tanto, apresentaremos inicialmente uma breve análise sobre os léxicos fenício-

púnicos resgatados de raras fontes epigráficas e textuais por autores específicos dessa 

temática. A triagem desses termos nos é cara uma vez que os vocábulos escolhidos se referem 

ao entendimento semítico sobre os lugares. Salientamos que nosso breve glossário não tem 

como intenção exaurir a temática, mas tem como objetivo expor alguns dos poucos conceitos 

fenício-púnicos que chegaram até nós. 

O idioma fenício, versado por Krahmalkov (2001, p. 5) como dabarim ponnim; “língua 

fenícia” ou “letras fenícias”, e o púnico foram línguas semíticas que se valiam de uma escrita 

consonantal, escrita da direita para a esquerda, tal como o atual hebraico e o árabe e como o 

aramaico, o ugarítico e o siríaco. Tanto o fenício e o púnico eram línguas que faziam parte do 

sistema abjad, acrônimo das quatros letras iniciais do alfabeto árabe, Alef, Bâ, Jîm e Dâl. Nesse 



sistema de escrita as vogais não eram representadas nos textos. No caso do árabe 

contemporâneo, sua leitura se dá por meio do uso de sinais diacríticos, que indicam as vogais 

que acompanham as consoantes. Contudo, o uso das vogais geralmente é reservado durante 

a infância e para a leitura do Corão sendo descontinuado após a puberdade. No caso da escrita 

fenícia, há pouca documentação (epigráfica e textual) substanciosa, fato que resulta em uma 

profunda carência de termos semíticos na compreensão do disciplinamento territorial de suas 

fundações. Assim, é recorrente o uso de termos advindos de outros povos para se tentar obter 

um médio alcance que jogue luz sobre como os fenícios ordenavam seus territórios e 

compreendiam sua paisagem.  

De posse do nosso breve glossário de termos fenícios e púnicos, podemos fazer um 

exercício de inserção desses conceitos para o registro arqueológico semítico de modo à 

contribuir no processo de descolonização da linguagem. 

Buscando uma melhor compreensão no disciplinamento do espaço semítico e tendo 

o suporte das obras de Zelling (1936) Tomback (1978) e Krahmalkov (2001) Lete e Sanmartín

(2003) pudemos compulsar vinte e oito (28) termos que se referem e se aplicam à paisagem 

fenícia e púnica. Segundo nosso levantamento, os fenícios e os púnicos denominavam o 

território ou as regiões, ou também os distritos de suas cidades como ‘RS (ers) (singular) e 

(arasut) (plural) (ZELLIG, 1936, p. 81; TOMBACK, 1978, p. 31-32; KRAHMALKOV, 2001, p. 32) tal 

como acontece na inscrição ‘M ‘RS Z (KRAHMALKOV, 2001, p. 90), traduzida como “o povo 

dessa terra”, em SDN ‘RS YM: “Sídon, terra do mar”, ou em WYSPNNM ‘LT GBL ’RS LKNNM 

LSDNM L’LM onde pode ser lido um breve relato de conquista: “nós anexamos ambas (Dor e 

Joppa) ao território de nossa terra que deverão pertencer aos sidônios para sempre” 

(KRAHMALKOV, 2001, p. 66).  

Na sentença anterior também surge o vocábulo GBL/GBLY (gubulim? Gebul em 

hebraico; Jabalun em arábico, esse último versado enquanto “montanha”) que seria um termo 

usado tanto para o próprio território quanto para uma parte mais afastada ou fronteiriça 

(TOMBACK, 1978, p. 61) como pode ser visto em YSBM NK BQST GBLY “eu os reassentei em 

uma parte distante do meu território” (KRAHMALKOV, 2001, p. 212) ou em W’N ‘NK ‘RST ‘ZT 

BMB SMS ... YRDM ‘NK YSBM ‘NK BQST GBLY BMS SMS WMNNYM YSBT SM que foi traduzido 

como: “Eu conquistei as poderosas terras no Oeste, e eu os deportei (a população) e os 

reassentei nas partes mais distante do meu território no Leste; eu assentei os Danunios lá (nas 

áreas despovoadas do Oeste” (KRAHMALKOV, 2001, p. 263).  

De maneira semelhante, acre, território, campos, interior, terra firma ou necrópole 

também eram designados enquanto SD (sadi) (singular) e SDYT (sadiyut) (plural) (ZELLIG, 1936, 

p. 149; TOMBACK, 1978, p. 314; KRAHMALKOV, 2001, p. 123, 127; LETE; SANMARTÍN, 2003, p.



190), referenciada em BGBL SD NRNK “do território dos campos de NRNK”, SD LNM: 

“cemitério” (TOMBACK, 1978, p. 314) ou em SD LWBYM: “território dos líbios” (TOMBACK, 

1978, p. 314; KRAHMALKOV, 2001, p. 148). 

Nos limites da fronteira, o QSY qase (singular) representaria o fim ou o extremo de algo 

ou de todo o território como pode ser percebido em BQST GBLY: “No final da minha fronteira” 

ou em HQH H SHBHRM: “na beira do poço” (TOMBACK, 1978: 291). Quando tratamos sobre os 

termos utilizados para tipos de assentamentos temos o MQM (maqom) (singular), que definiria 

um lugar, uma cidade ou um lugar sagrado como acontece em BMQM S NNT: “no lugar onde 

eu construí” ou em WBN NK HMYT BMQMM HMT: “e eu construí uma fortaleza naqueles 

lugares” ou ainda em ‘LT MQM Z: “Sobre esse lugar sagrado” (ZELLIG, 1936, p. 142; TOMBACK, 

1978, p. 195-196; KRAHMALKOV, 2001, p. 23; LÓPEZ CASTRO, 2008, p. 150). 

Há também o termo clássico para fazer referência à uma cidade, QRT (qart) (singular) 

e QRHT (qarahut) (plural) (TOMBACK, 1978, p. 294; KRAHMALKOV, 2001, p. 123), tal como em 

WBN ‘NK HQRT Z: “e eu construí essa cidade” ou em WKL ‘LN QRT: “e todos os deuses da 

cidade”. O termo QRT surge como prefixo no nome de algumas fundações, tais como Cartago 

(Tunísia) e também em Carteia (Espanha). 

Sobre as estruturas que comporiam essa cidades temos, do ambiente doméstico para 

o público, a casa BT (bêt) (singular) e BT (battê) (plural) (KRAHMALKOV, 2001, p. 122, 127), que

pode ser utilizado para designar tanto casa, quanto templos e dinastias tal como ocorre 

seguidamente em BT MPS: “a casa de MPS”, em ‘BD BT MLK STRT: “servo no templo de Melqart 

STRT”, e em KN BT ‘BY BMTKT MLKM ‘DRM: “a casa de meu pai está no meio dos grandes reis” 

(ZELLIG, 1936, p. 12; TOMBACK, 1978, p. 58-59; KRAHMALKOV, 2001, p. 30, 127). 

Como veremos adiante, o monumento funerário de Cádiz recebeu o termo nefesh, que 

segundo Maestre (2010, p. 124) seria a alma física do morto que sempre perpetuará em sua 

tumba. Também listamos o termo BR (Bur) (Singular) enquanto um léxico que se referiria à 

tumba física propriamente dita (KRAHMALKOV, 2001, p. 86). De contexto funerário, para se 

fazer referência à necrópole, encontramos somente o termo SD ‘LNM (sadi allonim? transcrição 

nossa), traduzido por Tomback (1978, p. 314) como “cemitério”. 

Já no que concerne os locais de trocas, o MHZ (Mahoz em hebraico; Mahazu em acádio; 

Mahoza em siríaco, Mahuza em mandaico e Mahuzun em arábico), que pode ser entendido 

tanto enquanto porto, baía ou mercado. Em siríaco, o termo se traduz como “pequena cidade 

fortificada”, em mandaico a sua versão pode ser compreendida enquanto “cidade, pequena 

cidade murada”. Muito possivelmente esses últimos termos poderiam fazer referência às 

cidades fenícias enquanto cidades mercantis muradas (TOMBACK, 1978, p. 169). 



Mílk Mílk MílIk  Rei 
 Reis 

KRAHMALKOV, 2001, 
p. 43 

Maqom Maqom Maqumim Lugar 
 Lugares 

KRAHMALKOV, 2001, 
p. 85, 126 

Qart Qart Qarahut  Cidade 
Cidades 

KRAHMALKOV, 2001, 
p. 85, 126 

DRIDI, 2006, p. 260 

Bet Bet Battê ) Casa; Templo 
Casas; Templos 

KRAHMALKOV, 2001, 
p. 127 

Sussibti? Síbti? Síbti -  A casa dele; 
Residência 

KRAHMALKOV, 2001, 
p. 124 

Sucartim - - Memória KRAHMALKOV, 2001, 
p. 127, 138, 175

Gubulim? 
Gebul 

Jabalun 
 

Gubulim? - 

Território; 
Distrito 

Território 
Montanha, 

território afastado 

KRAHMALKOV, 2001, 
p. 209, 233 

Qase - - Beira; 
Extremidade 

TOMBACK, 1978, p. 
291 

Sadi Sâde Sadiyut Campo 
 Campos 

KRAHMALKOV, 2001, 
p.125 

Qiddis - - Sagrado KRAHMALKOV, 2001, 
p. 97, 144

Migdal Migdal - Torre KRAHMALKOV, 2001, 
p. 128 

Allonim - Allonim  Deuses KRAHMALKOV, 2001, 
p. 128 

Uallonut - Uallonut  Deusas KRAHMALKOV, 2001, 
p. 128 

Ers? Ars? Ers? Ars? Arasut? 
Arsot? 

 Terra; 
Província 

 Terras; 
Províncias 

KRAHMALKOV, 2001, 
p. 139, 143 

Bal (h)ars - -  Arquiteto KRAHMALKOV, 2001, 
p. 32 

Miqdasim - Miqdasim Santuários KRAHMALKOV, 2001, 
p. 105, 117

Softim Souphet Softim Sufete; Juíz
 Sufetes; Juízes 

TOMBACK, 1978, p. 
329 

DRIDI, 2006, p. 262 

Kohnim Kuhen Kohnim Sacerdotes KRAHMALKOV, 2001, 
p. 97, 197

Qasit Qasit Qasiyut 

Área afastada; 
distante 

 Áreas 
afastadas; Distantes 

KRAHMALKOV, 2001, 
p. 212 

TOMBACK, 1978, p. 
295 

Qabar - - Tumba; 
Enterramento 

KRAHMALKOV, 2001, 
p. 208 

Bur Bur -  Tumba KRAHMALKOV, 2001, 
p. 208 



 

 

Rab Rab -  Chefe; Mestre KRAHMALKOV, 2001, 
p. 128 

Soher Soher -  Comerciante; 
Negociante 

TOMBACK, 1978, p. 
226 

Makkaru 
(Acádio)  

Mekar (Siríaco)  
Mekar 

(Aramaico) 

- - Mercador; 
Vendedor

TOMBACK, 1978, p. 
177 

Sadi Allonim (?) - - Necrópole TOMBACK, 1978, p. 
314 

Emeq (Hebraico)  
Amiqta (Siríaco)  

Amqun (Arábico) 
- - 

 Vale; Planície
Um abismo 

profundo
O fundo de 

um poço ou de um 
vale

TOMBACK, 1978, p. 
250 

Mam (Hebraico)  
Yama (Siríaco)  

Yamum (Arábico) 
- - Mar TOMBACK, 1978, p. 

126 

Mahazu (Acádio) 
Mahoza (Síriaco) 

Mahuzun 
(Arábico) 

- - 

Porto; Baía
 Mercado; 

Cidade
Uma pequena 

cidade fortificada
Porto

TOMBACK, 1978, p. 
198 

Hus Hus - 
 Rua; Fora; 

Mercado TOMBACK, 1978, p. 
111 

Desconhecida - - Colônia KRAHMALKOV, 2001, 
p. 87 

Magar - - Casa rural? 
Fazenda? HARRIS, 1936, p. 92 

Te ala (Hebraico) - - Canal, curso 
d'água

TOMBACK, 1978, p. 
343 

Marzah? 
Marzeah? 

Marzah? 
Marzeah? - Associação 

religiosa DRIDI, 2006, p. 261 

Naggâr - Naggâr Carpinteiros DRIDI, 2006, p. 261 

Sippah Sippah - Família TOMBACK, 1978, p. 
329 

 

 Acreditamos que os termos acima, que conseguimos ter acesso, jogam luz sobre o 

disciplinamento territorial fenício e púnico, e tem o potencial de reavivar o debate sobre a 

nomenclatura dos lugares assim como também podem fornecer melhores condições para a 

interpretação das paisagens tocadas pelos povos levantinos. Os demais termos compulsados 

em nosso breve glossário serão usados como auxiliares na redação da próxima seção onde 

faremos uso, de modo crítico, dos léxicos selecionados. 



 

 

  

 De acordo com Tucídides, se a capital dos lacedemônios fosse destruída, e só restasse 

as fundações de seus templos, a posteridade não acreditaria em sua fama e no seu poderio 

assim como não se aceitaria que havia dominado 2/5 do Peloponeso, nem a hegemonia que 

exerceu sobre seus numerosos aliados no exterior. Ainda segundo Tucídides a posteridade 

consideraria Atenas com o dobro da grandeza que realmente possuía (I.10.2). Organizada em 

katà kómas e sem muralhas, Esparta é considerada pelo autor como um aviso para que a 

Arqueologia tenha cautela em suas interpretações, a pólis que era a federação de cinco 

aldeias, é um interessante caso levantado por Chic García (2004, p. 1) para abrir o debate sobre 

a gaditanização da Ibéria. Das paisagens insulares ibéricas tocadas pelos fenícios, o 

arquipélago das Gadeiras foi o mais notável dentre as ilhas, sendo o local de instalação de 

Gádir, a fundação semítica mais importante do Extremo Ocidente e uma das mais famosas 

cidades da Antiguidade (AUBET, 1999, p. 281; NEVILLE, 2007, p. 83). García defende a 

preponderância de Gádir frente às demais fundações fenícias no Ocidente, tanto na Península 

Ibérica quanto no Norte da África Ocidental.  

 Neville (2007, p. 93) afirma que a localização de Gádir, parece ter sido uma escolha 

ímpar se consideradas as dificuldades de navegação ao cruzar o Estreito, que divide o 

Mediterrâneo do Atlântico. Segundo a mesma autora, Gádir replicou o mesmo padrão de 

assentamento de sítios fenícios do Ocidente Mediterrânico, tais como Motia, situada na ilha 

de San Pantaleo (Itália), em Cerro de Villar do outro lado do Estreito de Gilbratar e mesma a 

própria Tiro (Líbano), em situações geográficas que ofereciam condições defensivas 

excepcionais que evitavam o arriscado contato com a terra-firme e seus habitantes.  

Atualmente os trabalhos arqueológicos que ocorrem no centro urbano da atual Cádiz 

são em grande medida pontuais e emergenciais visto que a cidade continua intensamente 

ocupada desde sua fundação ( e ), com alguns curtos hiatos de desocupação, 

específicos de algumas de suas áreas. De fato, a cidade conta com apenas três sítios 

arqueológicos bem escavados de época fenícia, sendo eles o Yacimiento Arqueológico de Gádir, 

o Yacimiento Arqueológico Casa del Obispo e os Jardínes Varela56. 

 A fundação teria sido erguida na menor das ilhas Gadeiras, contudo, é importante 

salientar a escolha estratégica do local, a duna escolhida pelos tírios se encontrava 20 metros 

                                                             

56 Esse último sítio se constitui como uma praça pública onde se evidenciam alguns enterramentos 
fenícios, púnicos e romanos e sarcófagos descontextualizados. 



acima do nível do mar, atualmente na área da Torre Tavira, fato que garantia visibilidade e 

defesa de sua ers . 

Bondì (1999, p. 311) afirma que os fenícios não tinham muita preocupação em ocupar 

grandes extensões de terras planas. Grande parte das cidades era orientada para o mar e suas 

possibilidades econômicas, tais como o comércio e a pesca, dentre outras práticas, no entanto 

há exceções a partir do século VI a.C. que mostram uma real estratégia de dominação de 

outros arasuts. 

Gádir, enquanto cidade estaria localizada no arquipélago das Ilhas Gadeiras, se 

assentando na pequena ilha de Eritéia, essa que se conectava à ilha de Cotinussa, sua 

necrópole, por um estreito tômbolo de origem sedimentar. Entre essas duas ilhas foi 

descoberta a existência de um porto fenício protegido entre a zona de habitação e a zona de 

enterramentos. Ant p lis seria a ilha mais próxima ao continente, hoje atual munícipio de 

San Fernando, local onde se encontram vestígios das oficinas dessa salgação e poços 

rituais. 

 - Paleo-topografia da Baía de Cádiz durante o período fenício 

Fonte: (NEVILLE, 2007, p. 89). 



 

 

 No que tange Gádir, Avieno afirmam que a ilha de Eritéia ( ) também era 

conhecida como Afrodísias e que os gadiritas haviam consagrado essa ilhota à Vênus (Avieno, 

Ora Marítima, 310-315). Seria nesse ambiente insular que os fenícios instalariam a primeira 

área de habitação da fundação.  

Avieno descreve a fundação fenícia como sendo o forte de arx Gerontis. Segundo 

Neville (2001 p. 90), esse lugar provavelmente se localizaria no centro antigo da cidade nas 

redondezas da Torre de Tavira, ponto mais alto da cidade moderna, local onde, em 1928, foi 

encontrada uma estatueta que ficou conhecida como sacerdote de Cádiz e representa, 

possivelmente, o deus egípcio Ptah datada de meados do século VIII-VI a.C. ( ). 

 

 

 - Sacerdote de Cádiz (Séculos VII-VI a.C.), a estatueta é trabalhada em bronze, ouro, arsênio e zinco, se 
acredita que seja uma importação levantina 

 
Fonte: Museu Arqueológico Nacional, 2018 (Disponível em: https://goo.gl/HU8SYa, acessado em 

15/04/2018). 
 

 As suposições de Neville seriam confirmadas em 2010 após a descoberta de um núcleo 

habitacional fenício por debaixo do atual Teatro Cómico de Títeres La Tía Norica, nas cercanias 

da Torre Tavira, fato que fez cair por terra a suposição de Diego Ruiz Mata (1999), que 

acreditava que, dada a raridade dos achados arqueológicos estruturais em âmbito insular, a 

Gádir arcaica se localizava em Castillo de Doña Blanca. 

 Segundo Zamora López et al. (2010), na área não existiam colinas ou promontórios, a 

paisagem era essencialmente dominada por dunas de formação eólica que se elevavam desde 

o Canal Bahía-Caleta e alcançava altura máxima de 6 metros. Foram nessas dunas que se 



ergueram os primeiros vestígios estruturais da presença fenícia na Península Ibérica. Essa 

primeira fundação do núcleo de habitação aparentemente não se apresenta no interior de 

uma grade ortogonalizada ( ). O disciplinamento do espaço urbano muito 

provavelmente poderia responder a outros estímulos os quais, sem trabalhos de escavação, 

fogem à nossa atual compreensão. 

Como afirma o arqueólogo americano Michael Smith (2007, p. 4) o disciplinamento do 

espaço vai além da diferenciação entre grades ortogonais e não-ortogonais, no entanto a 

idealização etnocêntrica da ortogonalidade predomina sobre uma variedade de 

planejamentos urbanos desenvolvidos por diversos povos ao redor do globo (Smith, 2007, p. 

4): 
Ancient kings and builders were clearly involved in “urban planning”, and 
their cities were “planned” settlements, following common sense notions of 
planning. Yet most ancient cities are classified as “unplanned” in the 
literature on historical urbanism (Smith, 2007, p. 3). 

Pela quantidade de grupos estruturais, que totalizaram 8 construções, o conjunto foi 

interpretado como sendo uma área reservada para a edificação das battê (casas), a área 

escavada se configuraria enquanto uma área escolhida para a construção de casas devido suas 

qualidades topográficas já comentadas. 

Listaremos abaixo os 3 períodos de uso dessas battê. Salientamos que a ocupação da 

área foi conturbada por diversos desastres ainda não bem compreendidos seguidos de hiatos 

temporais e rearranjos tanto da estrutura do espaço como nas técnicas arquitetônicas.  

Período I - IX a.C. c. 820/800 a.C. 

Na sua primeira fase, que consiste no período do Bronze Final que marca os anos finais 

do século IX a.C. c. 820/800 a.C. foi possível identificar uma estrutura elíptica de 1,60 m de eixo, 

em seu interior foi possível identificar uma massa compactada de cor púrpura formada por 

argila e moluscos triturados da espécie Murex Trunculariopsis Trunculus. A 13 m de distância 

dessa estrutura, ao sul, foi possível identificar três estruturas de combustão. Acredita-se que 

possa ter sido utilizada como algum tipo de sinalização. Desse mesmo momento foram 

identificadas cerâmicas fenícias de torno que, no entanto, são de difícil identificação (ZAMORA 

LÓPEZ et al., 2010, p. 205-206). 



Período II – Fenício A. c. 820/800-720 a.C. 

Desse momento, 4 grupos estruturais foram recuperados, onde se diferenciam 8 

unidades domésticas. Essas edificações se erguiam sobre terraços e estavam articuladas pelas 

ruas que desciam até o Canal Bahía-Caleta ( , , , e ). Todo esse grupo 

estrutural estava organizado em várias unidades com distintos usos domésticos e de produção 

artesanal, sendo as cozinhas as mais evidentes onde fornos do tipo tannur ( , 

) auxiliaram na sua interpretação (ZAMORA LÓPEZ et al., 2010, p. 206). 

Período III – finais do século VIII a.C até o início do VI a.C. 

Todo o grupo estrutural foi abandonado, provavelmente devido uma catástrofe 

natural57. Essa interpretação só foi possível pela recuperação, no meio dos escombros, de um 

cadáver sem nenhum tratamento funerário. Após o período de hiato as construções antigas 

foram abandonadas e surgiram novas construções de alvenaria com suporte de pilares do tipo 

opus africanum. Entretanto esse novo edifício desapareceu muito possivelmente por um novo 

acontecimento traumático do período anterior. Desse período foi recuperado o cadáver de 

um indivíduo adulto (25-30 anos) falecido in situ em posição de defesa, sua morte foi 

interpretada como tendo ocorrido por asfixia, no entanto, o falecido fraturou o fémur 

esquerdo por um traumatismo de alta energia, podendo ter caído de uma certa altura. Se faz 

interessante salientar que segundo as análises osteológicas de Manuel Calero, o indivíduo 

sofria de uma má-formação congênita conhecida como síndrome de Arnold Chiari que afeta 

o cerebelo medular e causa cefaleia severa, vertigem, náusea, vômitos e dores cervicais. Se

acredita que esse indivíduo escapou de um incêndio de grandes proporções onde o foco 

estaria fora da área de escavação. Evidências desse incêndio são encontradas pela presença 

de manchas negras, elementos que sugerem um desastre de razoável magnitude (ZAMORA 

LÓPEZ et al., 2010, p. 206-210). 

57 Possivelmente um terremoto ou um maremoto. Há poucas pesquisas sobre as catástrofes naturais 
que podem ter assolado Cádiz na Antiguidade. Contudo, sabemos que em uma apresentação de 
Manuel Álvarez Martí-Aguilar intitulada Tsunamis en el Golfo de Cádiz en época antigua: respuestas 
religiosas y longue durée ocorrida durante no X Colóquio Internacional do Centro de Estudos Fenícios e 
Púnicos (CEFYP) em 2017, da qual não tivemos acesso, demonstra como o tema vem se tornando 
necessário para a interpretação do registro arqueológico gaditano. 



Sobre a área portuária, Oswaldo Arteaga et al. (2001, 2002, 2004 e 2008) fizeram um 

importante avanço na compreensão do paleoambiente de Cádiz. O levantamento 

geoarqueológico realizado por Oswaldo Arteaga e Anna-María Ross desmitifica uma das ideias 

mais difundidas com relação à cidade de Gádir. Acreditava-se, com base nas fontes textuais, 

que o Arquipélago Gaditano era composto por três ilhas, Eritéia, Cotinussa e Antípolis. 

Entretanto as sondagens realizadas pelos autores identificaram um assoreamento que unia a 

ilha de Eritéia à Cotinussa e uma pequena ilha que dividia a suposta área portuária em dois 

ramais. O estreito assoreamento que existia entre as ilhas foi utilizado pelos fenícios no 

momento de sua chegada na Península Ibérica como um porto protegido ( , 

,  e ). 

Arteaga e Roos (2002, p. 31) identificaram uma possível zona portuária onde, por meio 

de sondagens geoarqueológica, conseguiram recuperar camadas estratigráficas antrópicas. 

Por meio de vestígios cerâmicos, os autores conseguiram uma datação não absoluta de 

meados do século IX-VIII a.C, o que auxilia na confirmação da antiguidade de Gádir. 

Com mais de 20 anos de investigação, o estudo da paisagem litoral de Andaluzia, 

levado a cabo por Oswaldo Arteaga e Anna-María Roos, expôs a variação da antiga linha 

costeira do Mediterrâneo ao Atlântico da citada localidade. 

Arteaga e Roos Roos (2002, p. 23) afirmam que a Geoarqueologia do Holoceno pouco 

se desenvolveu na Espanha até começo dos anos 80. Para os autores, os trabalhos anteriores 

teriam sido apenas suposições, sem base científica, realizadas na tentativa de se compreender 

a variação do litoral. Representações sobre as supostas linhas costeiras foram utilizados 

repetidamente com “ingeniosas representaciones cartográficas” (2002, p. 23) sem conseguir 

responder de maneira efetiva como o litoral andaluz se desenvolveu.  

Ao invés do uso dos antigos mapas existentes que tratavam pouco sobre a evolução 

paleo-topográfica, descritivos, mas não explicativos Arteaga e Roos aplicaram em seu intento 

uma metodologia crítica aberta à incorporações. Em uma pesquisa interdisciplinar que 

envolveu a Universidade de Bremem, a Universidade de Sevilha e o Instituto Arqueológico 

Alemão de Madrid, foi desenvolvida uma metodologia específica para ser aplicada nos 

projetos geoarqueológicos de marismas do rio Guadalquivir e na Bahía de Cádiz. Essas 

atividades se somaram a um projeto de maior envergadura conhecido como Geoarqueologia 

Holocena do Litoral de Andaluzia (2002, p. 24). 

Sob uma perspectiva fenomenológica, a pesquisa geoarqueológica de Arteaga e Roos 

deu condições para novas interpretações sobre a relação entre povos pretéritos e seus 



ambientes no passado. Auxiliando uma leitura mais aprofundada, embasadas em dados 

empíricos, sobre a organização espacial da sociedade fenícia e púnica.  

Para a interpretação teórica acreditamos que os conceitos de paisagem, espaço, lugar, 

tempo, ambiente construído e urbanismo são abordagens que tem o potencial de 

aplicabilidade na leitura do registro arqueológico na tentativa de uma melhor compreensão 

sobre a organização da cidade fenícia, em nosso caso, Gádir. Esse conhecimento se faz 

necessário uma vez que nos daria condições de compreender, a partir dos dados 

arqueológicos, as origens do urbanismo e a sua função como mantenedor de uma ordem 

social cosmológica. O senso do lugar auxilia na reconstrução do compromisso social com a 

paisagem. A mediação entre a experiência espacial e a percepção cria, legitima e reforça as 

relações sociais e as ideias (VAN DYKE; ALCOCK, 2003, p. 5). 

Como arcabouço metodológico, Arteaga e Roos, ao invés do uso dos antigos mapas 

existentes que tratava pouco sobre a evolução paleo-topográfica, realizaram uma série de 

perfurações geoarqueológicas ( ) que permitiriam compreender o processo de 

assoreamento no Canal Bahía-Caleta (ARTEAGA; ROSS, 2002, p. 25).  

Ao se questionarem sobre qual seria a aplicação geoarqueológica urbana mais 

apropriada para o estudo, os pesquisadores realizaram campanhas inicias do projeto na 

averiguação de uma técnica mais adequada. A primeira na Plaza de la Candelaria buscava 

observar o processo de assoreamento e a segunda no descampado do Cine Cómico tentava 

compreender o potencial estratigráfico do promontório. Ambas foram exitosas e conseguiu-

se chegar aos níveis de ocupação fenícios (ARTEAGA; ROSS 2002, p. 26). 

Os primeiros ensaios aconteceram em parceria com a universidade de Kiel em 1984, 

em uma escavação sistemática em Toscanos, junto ao IAA e a Universidade de Bremem. Em 

2001 por meio de um novo convênio com Universidade de Sevilha, Bremem e Nantes uma 

agenda para as atividades foi organizada abarcando o ano de 2003 até 2010. Os projetos foram 

desenvolvidos em diferentes áreas, sendo elas o Baixo Guadalquivir, a Bahía de Cádiz, a Costa 

Onubense, Loira (França), Bahía dos Lagos (Portugal) e, isoladamente, Mar das Antilhas 

(Venezuela) (ARTEAGA; ROSS, 2002, p. 24). 

A pesquisa ao ser iniciada foi intitulada como Projeto Antípolis, planeamento 

integrante do Projeto Geoarqueologia Holocena do Litoral de Andaluzia. Ao se questionarem 

sobre qual seria a aplicação geoarqueológica urbana mais apropriada para o estudo, os 

pesquisadores realizaram campanhas inicias do projeto na averiguação de uma técnica mais 

adequada. 

Gádir era até então considerada como uma fundação trimilenária, com base nas fontes 

textuais, no entanto faltavam dados arqueológicos que comprovassem esse pressuposto. 



 

 

Alguns pesquisadores defendiam a hipótese de Castillo de Doña Blanca, próximo ao Puerto 

de Santa María, como sendo a antiga Gádir (ARTEAGA; ROSS, 2002, p. 26), entretanto, por meio 

das perfurações realizadas conseguiu-se identificar, em cinco setores estudados, os níveis de 

ocupação fenícios. Em um ponto de perfuração, foi encontrada uma enócoa de tipologia 

arcaica datada como sendo do século IX-VIII a.C., encontrada nessa possível zona portuária 

(ARTEAGA; ROSS, 2002, p. 31). 

 Apresentaremos a seguir as áreas de perfuração geoarqueológica que foram 

estudadas por Arteaga e Roos na atual Cádiz, são elas: 1) La Viña, 2) Puerto Chico, 3) Plaza de la 

Catedral, 4) La Corredera e 5) Puerto Natural de Cádiz. Os seguintes pontos de sondagem foram 

escolhidos sistematicamente com base em suas características geomorfológicas, as áreas mais 

altas foram consideradas como tendo um alto potencial arqueológico uma vez que os povos 

do passado as ocupavam para uma melhor visão das áreas adjacentes. Discutiremos a seguir 

o resultado da estratigrafia vertical, as sequências relativas a cinco setores adjacentes ao Canal 

Bahía-Caleta. 

Em La Viña os autores ao realizaram as perfurações identificaram que o Canal, à época 

dos fenícios, não era aberto como se acreditava, mas era um ambiente fechado por um estreito 

assoreamento onde as duas ilhas já se encontravam unidas por um braço de terra. O canal 

estaria aberto em 6500 B.P e o processo de assoreamento uniu as ilhas. Concluiu-se que os 

fenícios utilizaram esse porto natural principal como um kóthon posicionado 

estrategicamente na enseada interior (ARTEAGA; ROSS, 2002, p. 28). 

Já em Puerto Chico foi possível verificar nesse setor a continuidade do porto fenício até 

a época do Alto Império onde foram identificados numerosos fragmentos cerâmicos do 

tempo dos Balbo. A granulometria dos sedimentos também revelou que se tratavam de águas 

relativamente tranquilas (ARTEAGA; ROSS, 2002, p. 29). 

Na Plaza de la Catedral, as perfurações forneceram um interessante material cerâmico 

fenício do século IX-VIII a.C. A intenção era de fazer uma perfuração de 7 metros a 7 metros e 

meio, no entanto com apenas 2 metros os materiais começaram a surgir. Junto à cerâmica, se 

identificou limo e pedras. Fato que os autores interpretaram como uma zona portuária da 

antiga Gádir, sendo os sedimentos marinhos mais antigos até então encontrados. Os autores 

aferiram que não existia anteriormente nenhum centro de poder tartésico em âmbito insular, 

como já se chegou a imaginar seguindo as indicações das fontes clássicas, de períodos tardio. 

Essas que afirmaram que Tartessos estaria localizada nas ilhas Gadeiras (ARTEAGA; ROSS, 2002, 

p. 30-32). 

As sondagens em La Corredera deram condições para interpretar esse setor como 

sendo uma antessala marítima uma vez que tem águas de menor profundidade em 



 

 

comparação com o ancoradouro anterior, mais profundo. Interessantemente podemos pensar 

em semelhanças com o kóthon de Cartago. Também se verificou que pela elevação da ilhota 

, poderia ser um local de existência de um farol gaditano, contudo os autores não 

aferem se seria uma estrutura de período romano, fenício ou púnico (ARTEAGA; ROSS, 2002, 

p. 32-33). 

Por fim, no Puerto Natural de Cádiz foi possível identificar a progradação (i.e. processo 

natural da ampliação das praias provocado pela sedimentação das orlas) formativa das 

margens que viriam a formar o ancoradouro atual (ARTEAGA; ROSS, 2002, p. 33). 

 Os autores conseguiram chegar ao seu objetivo de compreender a paleotopografia da 

Gádir por meio de métodos sistemáticas da Geoarqueologia junto com convênios com outros 

áreas disciplinares e universidades. Assim aclararam a questão sobre a formação da topografia 

atual e verificaram a continuidade histórica do kóthon de Gádir. 

  

 

Se acredita que três templos rodeavam Gádir, sendo o mais próximo localizado na 

mesma ilha (Eritéia) dedicado à Astarté na porção oeste da ilha, outro na ilha de Cotinussa 

consagrado à Baal também à oeste e um outro destinado à Melqart, erigido em uma pequena 

ilhota, na parte sudeste da ilha de Eritéia. Da construção desses templos não restou sequer 

resquícios de suas fundações. Por mais que a presença fenícia possa remontar a finais do 

século IX a.C., não há evidências da existência desses templos em momentos tão recuados, os 

únicos elementos arquitetônicos levantados em nosso Corpus Documental assim como 

objetos votivos e objetos rituais são datados como sendo do século VIII a.C. Dessa maneira, 

dada a falta de construções específicas para o uso religioso podemos pensar inicialmente na 

prática cultual acontecendo em paisagens sagradas tais como grutas, cavernas, na área 

portuária ou também a céu aberto onde aconteciam os cultos. Do templo de Melqart, o mais 

comentado templo da Península Ibérica na Antiguidade (referenciar com os textos antigos), 

muito provavelmente sua localização se deu obedecendo a direção do nascimento do sol à 

leste. 

Assim, podemos compreender a implantação dos locais de culto dos gadiritas 

enquanto um projeto de imputação de narrativas na paisagem para criação de um 

microcosmo distante de casa, funcionando como um reforço identitário que garante a 

manutenção de uma ordem social da cidade frente à uma ordenação cosmológica. 

Não ficou claro porque os templos estariam nessas ilhas, retome a questão dos 

achados artefatuais. 



 

 

 Deus solar, agricultor, navegante e colonizador. O deus do nascer e do morrer por 

excelência. Sendo uma das faces de Baal, reina tanto no espaço celeste quanto no espaço 

terrestre. Em sua égersis, a divindade se põe e renasce pela graça de Astarté no infindável ciclo 

dos astros. Sua divindade irradia na órbita do firmamento, fazendo de Melqart, o verdadeiro 

rei da cidade. 

 Melqart é uma divindade razoavelmente nova no panteão tírio, não aparecendo nos 

textos de Ras Shamra e sendo comentado pela primeira vez no século X-IX a.C. em aramaico 

em uma estela do século IX a.C, encontrada no norte de Aleppo (KAI 201 apud RIBICHINI, 

1999b, p. 563; NEVILLE, 2007, p. 86). Sergio Ribichini (1999b) afirma que na inscrição dedicada 

a Bir Hadad, rei de Aram, na atual Síria, a divindade recebe inicialmente a alcunha de deus 

guerreiro. 

Melqart (MLQRT) se traduz como rei da cidade sendo o prefixo mílq (MLK) o título de 

rei e sufixo Qart (QRT), cidade. Seu nome faz com que se pense que a palavra Qart remeta 

diretamente à cidade de Tiro, em estreita relação com a dinastia governante, sendo 

representado enquanto arquétipo do rei de Tiro, responsável pelo bem-estar e proteção de 

seus súditos (NEVILLE, 2007, p. 86) No entanto, em vista de suas características ctônicas, o 

termo cidade pode ser interpretado também como o mundo dos mortos, segundo as tradições 

mesopotâmicas (RIBICHINI, 1999b, p. 563). 

Mesmo sendo uma das mais jovens divindades do panteão fenício, as origens de 

Melqart são antigas, remontando do 2º e 3º milênios. Os mílik que governaram a Siro-Palestina 

foram divinizados após suas mortes e colocados enquanto ancestrais dos monarcas reinantes. 

Os arquivos de Ugarit se referem à esses reis mortos enquanto Rephaim, ancestrais que tinham 

um status privilegiados entre os mortos, sendo invocados pelos reis vigentes para retornarem 

à sua cidade e proverem a fertilidade da terra e a cura dos doentes (NEVILLE, 2007, p. 86). 

No século X a.C., o rei Hiram I de Tiro instaura a grande festividade da égersis em 

homenagem à Melqart em comemoração ao despertar, morte e ressureição dessa divindade 

de origens humanas divinizada pelos tírios se tornando um deus completo (NEVILLE, 2007, p. 

86) Segundo Corinne Bonnet (1988, p. 37) o festim ocorria entre 16 de fevereiro e 17 de março 

e não seria o único que aconteceria em homenagem ao deus, Ribichini (1999b, p. 565) afirma 

que em Tiro haveriam jogos ginásticos celebrados à cada cinco anos em honras à Melqart. 

 No Extremo Ocidente é provável que os fenícios, juntamente no ato de fundação de 

Gádir – arqueologicamente atestada como sendo, até o presente momento, uma fundação do 

século IX a.C. – também delimitaram uma área para a construção de um templo dedicado ao 



 

 

deus. Possivelmente localizado na ilhota de Sancti Petri ( ), esse templo estaria 

associado com os outros templos que existiram em Gádir, como o de Baal, localizado na ilha 

de Cotinussa, e o de Astarté localizado na ilha de Eritéia. Podemos refletir sobre a possibilidade 

de o templo estar estritamente relacionado a um ritual, conhecido como égersis (em grego: 

ἔγερσις) – a ressureição –, que aconteceria duas vezes por ano.  

 O templo provavelmente possuísse visão dos navegantes que chegavam à Baía de 

Cádiz , mas que no entanto, teria pouca visão das terras do interior.  

Em oposição à Bonnet (1988, p. 37) María Eugenia Aubet (2001, p. 154) afirma que o 

culto aconteceria na primavera, logo após o fim da temporada de chuvas, assim é possível 

considerar a divindade como tento tanto atributos solares como agrícolas. José Luis Escacena 

Carrasco (2009, p. 112) aponta a égersis como sendo celebrada em algum momento entre 

fevereiro e março. No entanto, o próprio autor reconhece que há divergências referentes a 

quantas vezes o mesmo era realizado e quais eram suas datas, essas que poderiam variar ao 

longo do ano, transferindo o culto para os meses de junho ou dezembro (ESCACENA 

CARRASCO, 2009, p. 112).  

 De acordo com Alfredo Mederos Martín (2009, p. 194) o culto duraria três dias e a 

entrada de estrangeiros na cidade estaria proibida (PAUSÂNIAS, X, IV.6). A liturgia consistiria 

na imolação do deus em meio a um ritual final de imolação por cremação do mesmo, tendo 

como intenção o seu renascimento e imortalização pela virtude do fogo (AUBET, 2001, p. 153-

154).  Para Bonnet (1988, p. 79) haveria, no primeiro dia, uma sucessão de eventos rituais onde 

o deus era queimado em uma pira. Ao lado dessa, haveria um altar onde se realizavam 

oferendas animais e vegetais. No segundo dia o deus era enterrado na presença de seus 

sacerdotes, o rei e um personagem feminino, possivelmente uma sacerdotisa, que usaria 

chifres e um cetro representando Astarté, a deusa par de Melqart. No amanhecer do terceiro 

dia o deus ressuscitaria com dois pássaros em suas mãos. 

 No entanto, para Mederos Martín (2009, p. 194) na primeira noite da liturgia as 

mulheres realizavam as celebrações, realizando vigílias, lamentações e banquetes fúnebres. 

No segundo dia, as fenícias seguiam em procissão em direção ao mar levando a imagem do 

deus morto em madeira até a costa e lá o incendiavam. No terceiro dia ocorria a ressureição 

do deus. 

Pelas divergências existentes entre os autores sobre como eram realizadas as 

celebrações, tudo leva a crer que poderiam existir diferentes liturgias entre Tiro, Gádir e 

possivelmente com as demais fundações fenícias. No entanto é perceptível a existência de um 

arquétipo litúrgico da celebração, tal como a constituição de três dias de eventos, em um, ou 

dois, períodos do ano. A mudança de estação também parece-nos ser um dos cânones dessa 



 

 

cerimônia, sendo a primavera a mais recorrente. Possuindo também aspectos ctônicos, o ato 

de imolação pública da imagem do deus para os fiéis representaria o início de um período 

fértil, onde a terra estaria no ápice de sua fecundidade.  

 Em Tiro, no interior da celebração aconteceria o hiero gamos (em grego: ιερός γάμος) 

momento em que o monarca participava das festas e unia-se à uma sacerdotisa de Astarté ou 

à própria rainha, interpretando a união entre Melqart e Astarté (AUBET, 2001, p. 154). Mederos 

Martín afirma que a união acontecia durante a morte do deus (2015, p. 194). Haveria também 

nessa celebração um indivíduo encarregado por realizar a ressureição da divindade. 

Conhecido como MQM ‘LM, esse sacerdote era o principal responsável pela liturgia da égersis 

de Melqart. Seria, segundo Escacena Carrasco (2009, p. 111), o conhecedor máximo do ciclo 

do Sol. Provavelmente se trataria de um astrônomo encarregado de anunciar aos sacerdotes 

a morte do deus, tendo como base a contagem dos dias e a leitura das estrelas. Da égersis há 

apenas um vaso de mármore, de Sídon, datado do século IV a.C. que narra as práticas da 

celebração. Escacena Carrasco aponta o personagem principal desse vaso como sendo Baal, 

no entanto essa divindade poderia designar Melqart, uma vez que ambas possuem qualidades 

solares e muitas vezes se confundem pela alcunha B’L (2009, p. 110). As inscrições do Vaso de 

Sídon dão conta de assegurar a vinculação de Melqart com o fogo pelo epiteto B’L KR. 

Segundo Elena Moreno Pulido (2011), como elemento ambivalente o fogo que favorece tanto 

a vida como a morte. O corpo decadente de Melqart seria então imolado pelas chamas para a 

renovação de suas energias criacionais do mesmo modo como é feita a queima dos campos 

para seu retorno mais fértil (MORENO PULIDO, 2011, p. 106). 

O Vaso de Sídon desapareceu do Museu de Berlim durante a Segunda Guerra Mundial, 

o que impossibilita sua pesquisa em busca de uma melhor compreensão das práticas litúrgicas 

da égersis. Afortunadamente foram realizadas fotografias das faces do vaso que representam 

diferentes momentos da celebração, imagens presentes em nosso Corpus Documental. 

 A partir dos apontamentos anteriores, consideramos o templo de Melqart, 

estritamente vinculado com o santuário de Astarté. Dessa maneira, pensamos na possível 

coexistência de ambos desde os momentos inicias da fundação de cidades fenícias como no 

caso de Gádir (MEDEROS MARTÍN, 2009, p. 194). 

 No século VII a.C., o deus aparece como Milqartu, sendo junto à Eshmun, mediador de 

um acordo entre o rei de Tiro, Baal, e o rei da Assíria, Assaradão. Caso o tratado fosse 

descumprido, as duas divindades puniriam o transgressor, destruindo suas terras, 

escravizando seus povos. O desobediente ainda seria privado de alimentação, roupagem e 

azeite (SAA 2, 5 IV: 14; ANET, 534 apud RIBICHINI, 1999b, p. 563). Em uma outra inscrição do 



 

 

século IX a.C., o deus é atestado como Melqart em Tiro (MLKRT BSR) (BORDREUIL 1990, p. 19 

apud RIBICHINI, 1999b, p. 563).  

Já em Malta no século II a.C. uma inscrição bilíngue (KAI 47) revela Melqart como sendo 

equivalendo à Héracles. Essa mesma epígrafe considera o deus como sendo o Baal de Tiro (B’L 

SR). Aqui relembramos que Baal, além de ser o deus supremo do panteão fenício, também se 

traduz como senhor, fazendo de Melqart o chefe dessa cidade. 

Esse sincretismo religioso e o conceito de que esse deus foi um dia um homem, pode 

ser a chave para a compreensão de como Melqart será interpretado pelos helênicos e pelos 

latinos (NEVILLE, 2007, p. 86). Héracles e Hércules, são heróis divinos, que assim como Melqart 

foram tanto mundanos quanto celestiais. 

Os templos de Melqart são intimamente ligados com a empresa expansionista. 

Segundo Diodoro Sículo (XX.14.1) Melqart, referido em uma passagem enquanto Héracles, 

acompanhava a fundação das novas cidades. Dada a sua função, seus santuários estão sempre 

em relação ao mar, em ambientes que pudessem ser frequentados por marinheiros e 

comerciantes. A fundação de assentamentos é geralmente acompanhada pelo 

estabelecimento desse lugar sagrado. Diferentemente de Astarté, Melqart não fez parte dos 

cultos indígenas (NEVILLE, 2007, p. 87). 

Esse ambiente sagrado também era parte de uma estratégia para o firmamento de 

tratados com outros povos, tais como se acredita que ocorreu na Península Ibérica. Sob a égide 

da divindade, o comércio era realizado estabelecendo relações entre alóctones e autóctones. 

Segundo Neville (2007, p. 87) Heródoto (II.115) sugere que os templos fenícios eram locais de 

asilo para os viajantes que naufragavam assim como também ofereceriam a prática da 

prostituição sagrada de ambos os sexos, prática de hospitalidade que deve ter corroborado 

para a frequentação desses ambientes sagrados. 

Do templo de Melqart gadirita, arquitetonicamente nada restou, apenas alguns ex 

votos que representariam a imagem da divindade assim como algumas poucas estátuas de 

bronze de período posterior, visto que esse grande templo, como pudemos ver em nosso 

Corpus Documental foi intensamente visitado por importantes personagens, indo desde 

Aníbal à Júlio César. O templo supostamente teria sido destruído por Alí ben `Isá ben Maymūn 

em 540 d.C., contudo, sua monumentalidade foi imortalizada nos versos do poeta Abu Utman 

al-Saduni (apud ALMAGRO-GORBEA, sem data: 162): 

 
(...) há um negro que está de pé sobre um pináculo, como se o vento o 
crucificasse. Avança com a perna direita quase para cima. Como estivesse 
fazendo um esforço descomunal. Na mão direita apresenta uma chave que 
tu tomarias como oferta, se não fosse porque ele está pesaroso. E um 
pergaminho na esquerda, mão que leva cerrada como se quisesse ocultar 



seu conteúdo. Do mar aponta para o oeste e sua região, mirando erguido o 
pôr-do-sol (...). Os digo que em suas notícias há algo de espetacular, assim, 
não me pergunte se era de ouro ou de latão (...). (Tradução nossa) 

Atestado pela primeira vez na segunda metade do século IX a.C. (830-825 a.C.) em 

Zinjirli (Sam’al) na Anatólia sul-oriental na antiga capital do reino de Yaoudi (Y’DY) em uma 

maldição de uma inscrição de Kilamuwa. Essa inscrição conjura que quem a danificar será 

punido pela divindade. Qualificado também como B’L BT (i.e. Senhor da Casa ou Dinastia) de 

Yaoudi, Baal-Hammon é, desde o início, uma deidade dinástica (XELLA, 1991, p. 34). 

A presença de Baal-Hammon na Síria do Norte nos obriga a pensar nas trocas que 

aconteciam entre as regiões do Levante muito além de somente uma perspectiva mercantil. 

Xella afirma que temos aqui um processo de penetração cultural das elites locais, entre os 

séculos XI a.C e VIII a.C., a dominação tíria se impõe sobre as demais cidades da região. Ao 

mesmo passo, ao fundarem Cartago, os tírios levam Baal-Hammon e o adotam enquanto uma 

divindade ancestral de sua cidade (XELLA, 1991, p. 35). 

Sabemos que essa divindade junto à deusa Tinnit teve um importante papel no culto 

público de Cartago até o século V a.C (MARÍN CEBALLOS, 1992, p. 11). A partir dessa data se 

opera uma mudança na ordenação da divindade a ser representada em primeiro lugar nos 

textos votivos das estelas do tofet58. Tinnit passa a ser a divindade primeiramente mencionada, 

acompanhada seguidamente por Baal-Hammon (XELLA, 1991, p. 51; KORMIKIARI, 2017, p. 

106). 

Aqui, salientamos que devemos nos atentar à preeminência de Tinnit. Essa divindade 

assume a alcunha pene Baal (i.e. face de Baal), o que evidencia uma mudança que continua 

respeitando Baal enquanto a divindade ancestral escolhida pela cidade, intimamente 

associado à Tinnit (MARÍN CEBALLOS, 1992, p. 11). 

Baal-Hammon é geralmente interpretado enquanto uma divindade solar, no entanto, 

elementos como a sua coroa radiada podem fazer alusão à sua natureza enquanto senhor 

supremo do céu. A divindade é usualmente representada enquanto personagem de idade 

avançada, barbado, e seu trono é frequentemente flanqueado por esfinge aladas. Sob sua 

58 De acordo com Kormikiari (2017, p. 103) o tofet (termo vocalizado como tōpheth e utilizado no Velho 
Testamento) aliaria características de uma necrópole excepcional às de um santuário a céu aberto 
sendo um lugar típico dos assentamentos fenício-púnicos localizados em uma porção específica do 
Mediterrâneo, no caso o Mediterrâneo Central (na atual Tunísia, leste da Argélia, Sardenha e Malta). A 
autora afirma que, com certeza, contam-se dez tofets, sendo três no Norte da África, seis na Sardenha, 
um na Sicília e dois, com evidências inconclusivas na Sicília e em Malta). Como pontua a autora, esses 
lugares ainda não foram identificados nem na Península Ibérica, nem no ocidente do Norte da África 
(Marrocos) e tampouco no Levante, área semítica originária. 



 

 

cabeça porá uma coroa ou, às vezes, uma mitra apontada, habitualmente descrita como 

radiada. Seu gesto, no geral, com a mão direita levantada é compreendido enquanto uma 

benção aos seus fiéis, enquanto a esquerda detém um cetro que consiste em uma alça (

) (XELLA, 1991, p. 112).   

 

 - Estátua de terracota representando Baal procedente do santuário de Thinissut na Tunísia 

 
Fonte: XELLA, 1991, p. 112 

 

Como comenta Marín Ceballos (1992, p. 11-12) Baal é comentado pelos autores 

clássicos de modo um tanto confuso, em diversos lugares na Península Ibérica, paisagens que 

estariam consagradas ao seu equivalente grego e romano, Cronos e Saturnos. O Kronion de 

Gádir (Estrabão, Geografia, 3.5.3), as colinas de Cartago Nova (Políbio, X.10.11), o promontorium 

quod Saturni dicitur identificado como promontório do Cabo de Palos (Plinío, História Natural, 

3, 19), a insula Pelagia sacra Saturno, talvez a atual ilha Berlanga (Avieno, Ora Marítima, 164-

165), o desconhecido cautes sacra Saturni, talvez a Punta de Sagres ou o Cabo Sacro (Avieno, 

Ora Marítima, 215-216).  

A autora identifica todos esses locais, como ilhas, cabos, rochedos elevados, e os 

interpreta enquanto paisagens consagradas por marinheiros púnicos que frequentavam as 

costas da Península Ibérica desde o século V a.C. Marín Ceballos ainda afirma que Baal não 

possui atributos de um deus da navegação com exceção de uma epígrafe em Tiro que trata 

do caráter marítimo de Baal Saphon (1992, p. 12).  

 Marín Ceballos (1992, p. 11) afirma que os lugares consagrados para essa divindade 

merecem destaque. Localizados em lugares elevados e extra urbanos. Atualmente, graças às 

escavações de Lorenzo Di Nigro (2004, 2012), foi possível descobrir em Motia, um templo 



 

 

dedicado à Baal Addir, atuante enquanto um deus protetor da navegação, onde em sua área 

sagrada há também um santuário dedicado à Astarté e um kóthon voltado para a observação 

dos astros, possivelmente servindo como uma carta náutica celeste e um calendário. Esse fato 

nos leva a considerar uma possibilidade real de existência de um templo, uma gruta ou uma 

caverna em Gádir dedicada à essa divindade, uma vez que também atua em conjunto com 

Astarté. 

Entre 2009 e 2012, foi realizada uma restrita escavação arqueológica em Castillo de 

San Sebastián onde foi possível documentar a existência de uma estrutura datada do século 

VII-VI a.C, ( ,  , , ) que interessantemente foi utilizada até o período 

romano. Essa estrutura conta com numerosos muros, levantados pela técnica da alvenaria. Há 

o quê? sobre uma camada de areia avermelhada que serviu para nivelação dos primeiros 

pavimentos, feitos em pedra ostionera, que aparecem de maneira homogênea por 15 m, na 

mesma cota. Em associação à essa estrutura foram encontrados ovos de avestruz e fragmentos 

cerâmicos de cronologia fenícia. Entre o repertório, um prato de engobo vermelho onde sobre 

a borda foi escrito um grafite apelativo com um nome teofórico do deus Eshmún ( , 

e ), possivelmente Bodeshmún ou Abdeshmún, mas não é possível ter certeza 

visto que os radicais iniciais foram perdidos. No aspecto sagrado essa divindade estaria 

relacionada à cura e à saúde. Desse grafite, não é possível extrair muitas informações, apenas 

que a família desse indivíduo possuía uma especial devoção ao deus da cura (MAYA 

TORCELLY, 2014, p. 176-177; 2015, p. 432).  

Os dados da escavação não conseguem confirmar se realmente o que foi escavado era 

de fato um templo dedicado à Baal. O capitel proto-eólico encontrado nas cercanias de Castillo 

de San Sebastián, em La Caleta , reforçam que naquela área existiu um templo, no 

entanto, não confirma sua localização exata. Não temos condições até o momento de 

considerar esse capitel como tendo sido de fato utilizado na edificação de um lugar sagrado. 

No entanto, a bibliografia acadêmica mais antiga sobre o tema no geral o identifica, 

acriticamente, como sendo uma parte das colunas do templo de Baal-Hammon. 

Em sua reinterpretação sobre o capitel proto-eólico, geralmente identificado 

enquanto um capitel do conjunto Timorah59, Cruz Marín e Jiménez Flores (2001, p. 127) 

afirmam que, por conta de suas dimensões reduzidas (27 cm de altura por 30 cm de largura 

de voluta à voluta), esse capitel poderia ter sido parte de um ambiente sagrado sim. No 

                                                             

59 Conjunto de capiteis com características muito distintas, sendo utilizados, sobretudo, em pilares e 
pilastras construídas à base de silhar e não em colunas. Sobre a sua decoração podemos dividi-la em 
duas partes principais: 1) um triângulo central emoldurado com molduras triplas em seus lados 
superiores e; 2) duas grandes volutas laterais. Como elementos secundários há também quatro 
pequenas folhas, duas abaixo das volutas e as outras duas acima (CRUZ MARÍN, 2003, p. 127). 



 

 

entanto, talvez em uma pequena capela ou sancta santorum. Além disso, sua cronologia é 

objeto de intenso debate. Os séculos VIII-VII a.C., são datações muito elevadas sendo mais 

verossímeis as datações do século VI e V a.C. (CRUZ MARÍN; JIMÉNEZ FLORES, 2001, p. 127). 

 Serão necessários mais trabalhos arqueológicos de extensão para trazer à superfície o 

restante da estrutura descoberta no interior da fortaleza moderna para verificar se o conjunto 

estrutural que foi erguido ali era de fato um templo fenício, fato que daria um maior fôlego na 

compreensão da estruturação desses ambientes construídos por povos semíticos. 

Há de se ter em mente que, por mais que os vestígios estruturais datem do século VII 

a.C. e que tenham tido um uso continuado até o século II-III d.C., podemos seguir as 

considerações finais que os arqueólogos responsáveis pela intervenção trazem à baila. Esse 

templo de Baal poderia ser fruto de uma intervenção Bárcida durante o período de seu 

desembarque e efetivação da conquista da Ibéria que se sobrepôs à uma estrutura anterior 

(MAYA TORCELLY, 2015, p. 445-446). Essa reinterpretação se harmoniza com a posteridade das 

poucas fontes textuais (séculos I-V d.C.) sobre o templo dedicado à Baal-Hammon em Gádir, 

tratado, pelas mesmas, enquanto seu equivalente helênico Cronos e latino Saturno.  

 

Se há poucos vestígios arqueológicos para os templos de Baal e de Melqart, o cenário 

não é diferente para o templo de Astarté em Gádir ( , ). Os relatos clássicos 

narram o estabelecimento de um templo de Astarté nas imeditações da ilha de Eritéia (Plínio 

o Velho, História Natural, IV.22, 120; Avieno, Ora Maritima, 305-315), próxima ao centro urbano 

gadirita. Alguns pesquisadores situam Castillo de Santa Catalina enquanto local onde se 

erguia o templo de Astarté (MEDEROS MARTÍN, 2011, p. 190).  Há autores que 

afirmam que seu templo e/ou caverna com oráculo poderia se localizar nas proximidades da 

atual Torre Tavira, parte mais alta da cidade, onde se encontra o assentamento de Gádir. De 

fato, há um conjunto de vasos miniaturizados de distintas cronologias assim como também 

há peças em terracota possivelmente de caráter votivo que foram ali encontrados. É difícil, 

entretanto, atribuir essa coleção ao templo de Astarté, uma vez que a cultura material 

descoberta poderia remeter à qualquer outra divindade fenícia (MARÍN CEBALLOS, 2010, p. 

235). 

 Pelo relato de Avieno e sua interpretatio romana que atribui o templo dessa ilha à 

Vênus Marina (Avieno, Ora Maritima, 305-315), podemos interpretar Astarté enquanto uma 

divindade dedicada à proteção da navegação, tal como aconteceu no santuário maltês de Tas 



 

 

Silg, localizado na baía de Marsaxlokk identificado enquanto a deusa grega Hera e Juno 

romana (MARÍN CEBALLOS, 2010, p. 235). 

 De fato, não há nenhum vestígio estrutural do complexo desse templo ou dessa 

caverna, sendo também muito difícil a realização de trabalhos arqueológicos de extensão uma 

vez que a cidade de Cádiz se mantém viva cobrindo suas camadas pretéritas. Como 

evidenciado em nosso Corpus Documental foram descobertos importantes objetos que 

fizeram parte de um conjunto do mobiliário funcional, cultual e votivo em Punta de Nao, nos 

istmos rochosos próximos à Castillo de Santa Catalina. 

 Um disco de terracota com motivos rosáceos (datação desconhecida) ( ,

), um thymiaterion oco moldado em terracota (VII-VI a.C.) ( , ) 

assim como uma terracota oca representando talvez a cabeça de uma divindade (século VI-V 

a.C.) ( , ). 

 Rodríguez Muñoz (2008) argumenta em favor do entendimento desse conjunto 

enquanto um depósito votivo do templo/santuário/cova de Astarté e os interpreta enquanto 

elementos que demonstram o uso cúltico da água pelos gadiritas. Essa mesma autora defende 

que o caráter sagrado desse lugar estava intimamente ligado à água, elemento que Rodríguez 

Muñoz entende enquanto um símbolo sagrado de purificação, sendo a fonte da vida e da 

regeneração (RODRÍGUEZ MUÑOZ, 2008, p. 33-34). 

 Sobre os atributos das divindades femininas Ribichini afirma que poderiam estar 

vinculadas à prosperidade, fertilidade, ao amor e também à guerra, no entanto, não é possível 

ter certeza sobre essas atribuições (RIBICHINI, 1999a, p. 122). Sabemos que o culto de Astarté 

foi difundido em Tiro, ao lado de Melqart. De acordo com o tratado do rei assírio Assaradão, 

transcrito em acádio (RIBICHINI, 1999a, p. 127), Astarté é apresentada enquanto a divindade 

responsável pela punição daqueles que ousassem violar as cláusulas do acordo. No Egito, 

Astarté era conhecida enquanto “A Senhora das Batalhas” e “Deusa dos Asiáticos”. Ribichini 

(1999a, p. 129) nos relembra também que, na tradução fragmentária de Filo de Biblos60, da 

obra de Sanconíaton61, Astarté é, segundo a interpretatio graeca, identificada enquanto a 

esposa de seu irmão Cronos e mãe de muitos filhos sendo louvada em Tiro pela alcunha de “A 

Altíssima”. 

 De posse das fontes textuais e de alguns vestígios arqueológicos interpretados 

enquanto objetos desse templo e em conjunto com a sua suposta localização, podemos supor 

                                                             

60 Gramático e historiador fenício nascido na cidade homônima durante os tempos do imperador 
Adriano. 
61 Suposto autor de uma obra em fenício, que não chegou até nós completa, que narra a cosmogonia 
das divindades semíticas. Partes de seus escritos sobreviveram pelas traduções de Filo de Biblos e 
posteriormente pela escrita de Praeparação ao evangelho de Eusébio de Cesáreia. 



 

 

que essa área sagrada estivesse em profunda relação com o núcleo urbano estabelecido em 

Eritéia assim como também com os demais templos de Baal-Hammon e de Melqart, esse 

último, profundamente em relação com a divindade de Astarté pela égersis como citamos 

anteriormente .  

Muito possivelmente esse templo/santuário/caverna tivesse sido erigido/escolhido 

enquanto lugar sagrado, uma vez que seus atributos supostamente estariam relacionados à 

fertilidade e à prosperidade do assentamento. Se considerarmos Astarté enquanto uma deusa 

justiceira, segundo o tratado de Assaradão, além de garantir a fortuna da fundação, também 

seria a deusa que puniria todos aqueles que a ameaçassem. E presumindo que a prostituição 

sagrada fosse uma prática utilizada por esse ambiente sagrado enquanto prática de 

hospitalidade, a paisagem onde se acredita que tivesse existido o recinto não poderia ser 

menos propícia: em frente ao mar dando condições para que os navegantes pudessem 

desembarcar nas cercanias de suas praias, que atualmente não existem mais. 

  

 
 

Através dos dados arqueológicos é possível remontar a presença fenícia em Cádiz até 

finais do século IX a.C, seu assentamento mais antigo se localizaria na antiga Ilha de Eritéia, 

ilha que fazia parte do Arquipélago das Ilhas Gadeiras (ZAMORA LÓPEZ et al. 2010, p. 203). 

Junto ao Yacimiento Arqueológico de Gadir onde se localiza a ocupação fenícia mais arcaica na 

ilha de Eritéia, o Yacimiento Arqueológico de Casa del Obispo será nosso objeto de 

estudo nessa seção. Casa del Obispo é um sítio arqueológico musealizado localizado na antiga 

ilha de Cotinussa, esta que teria função de necrópole enquanto Eritéia teria a função de 

habitação. Essa tumba do século VI a.C., no entanto se encontra afastado da área de 

enterramentos fenícia, interessantemente trata-se de uma estrutura monumental de algum 

indivíduo de grande prestígio para a sociedade gaditana. Nos basearemos no trabalho de José 

María Gener Basallote et al. em seu artigo El proceso de sacralización del espacio en Gadir: El 

yacimiento de la Casa del Obispo (Cádiz). Parte I (2014) onde o autor e sua equipe descrevem os 

dados encontrados nesse sítio em que realizaram a escavação. Após a análise da tumba da 

Casa del Obispo ficou evidente a importância do indivíduo ali enterrado e suas marcas até os 

dias atuais. A antiga residência episcopal com extensão de 2300 m2 se localiza em uma área 

conhecida do Barrio de El Pópulo como entre catedrales por se encontrar as popularmente 

conhecidas catedrais vieja e nueva (GENER BASALLOTE et al. 2014, p. 123). 

Os autores sugerem uma cronologia de ocupação de oito períodos indo do século VIII 

a.C. até o ano de 1997, como se pode ver abaixo: 



 - Períodos de ocupação documentados na Casa del Obispo 

Fonte: (GENER BASALLOTE et al., 2014, p.125. 

 - Plantas e reconstruções 

Fonte: (Gener Basallote, 2014, p. 125 adaptado por Araújo de Lima, R. 2015) 

Sobre os dois primeiros períodos (Fenício A e B) Gener Basallote et al. (cf. 2014) 

afirmam que a primeira ocupação de uso doméstico do lugar aconteceu por volta de 820/800 

a.C até princípios do século VI a.C. Devido aos dados relacionados às funções do sítio, os 



autores dividiram os períodos em duas fases. A partir do II período nos questionamos sobre a 

ruptura entre o período II - Fenício B (finais do século VI a.C.) e o III - período Romano A 

(segunda metade do século II a.C. e metade do século I d.C.) (fig. ). Entre esses dois 

períodos, segundo os próprios autores, ocorreu o momento da sacralização do lugar como o 

enterramento monumental. Como o foco do nosso trabalho se limita à presença fenícia até a 

púnica em Gádir, percebemos e sugerimos que seria oportuna uma melhor denominação que 

correspondesse à presença púnica, essa anterior à romana, para que a cronologia da Casa del 

Obispo não tenha uma quebra súbita entre seus períodos. Antes da apresentação das fases, 

percebemos que as principais fontes de informação utilizadas (GENER BASALLOTE et al. 2014; 

DOMÍNGUEZ-BELLA, et al. 2011; Instituto Andaluz del Patrimonio Historico (IAPH) divergem em 

relação à denominação e à cronologia e algumas têm informações muito incipientes, dessa 

forma comparamos os dados desses autores e do instituto para uma apresentação 

cronológica mais harmoniosa. 

Fase I - Fenício A  

Séculos VIII a.C até começo do século VI a.C. 

A escavação arqueológica atestou um complexo construído em terra com paredes 

fabricadas com argila verde, a qual é muito maleável e seca, dando estabilidade ao edifício. 

Alguns indícios sugerem a utilização de moldes para a construção, mas não se tem certeza 

devido a irregularidades do edifício, então, provavelmente usava-se a técnica em taipas, 

técnica construtiva baseada em argila e cascalho. Presumivelmente também se utilizava a 

mistura de água e areia antes da colocação do que?. Para a estabilização dos edifícios os 

construtores ergueram o conjunto usando formas angulares em “L” e em “T”, essas que tinham 

o objetivo de evitar o colapso das paredes. Para o tratamento das paredes foram encontrados

também vestígios em argila vermelha, provavelmente usada nos interiores uma vez que a 

fachada não suportaria as intempéries da região. Acredita-se que a estrutura estaria dentro de 

um edifício maior que se delimitava em uma superfície de 36 m2 dividida em quatro cômodos, 

em uma planta de tendência retangular orientada 64º SW-NE. O pavimento era 

consistentemente feito com areias vermelhas pisadas sem nenhum tipo de camada (cf. GENER 

BASALLOTE et al. 2014, p. 125). 

Trinta peças de material lítico foram encontradas sendo típicas de sociedades do 

Bronze Final, também foram encontrados fragmentos de um vaso cerâmico decorado de 

corpo ovóide, não sendo uma forma habitual do sudoeste peninsular, mas com paralelismos 

às encontradas em Cartago de fins do século VIII a.C. e início do VII a.C. Gener Basallote et al. 



 

 

(2014, p. 127) afirmam que a decoração é muito similar a um pequeno fragmento encontrado 

em Castillo de Donã Blanca. Sobre o edifício os autores argumentam que dada a sua planta 

retangular, sugerem como sendo pertencente ao âmbito fenício colonial, entretanto afirmam 

que existiriam casamentos mistos entre homens fenícios e mulheres indígenas (GENER 

BASALLOTE et al. 2014, p. 127) devido ao uso de líticos no contexto doméstico. No entanto, 

acreditamos que tal afirmação seja problemática devido à inexistência de vestígios 

arqueológicos que confirmem essa hipótese. Na segunda metade do século VIII a.C. esse 

conjunto foi abandonado, sobre ele encontrou-se estratos de areia e cinzas com restos de 

vigas de madeira queimadas o que indica que as construções sofreram um incêndio. Depois 

desse incêndio ocorreu um hiato em que não há nenhuma ocupação sucessora, dessa forma 

a areia, de origem eólica se depositou por 40 centímetros sobre o solo.  

 

Fase II – Fenício B 

Finais do século VI a.C. 

Essa é a fase de pior estado de conservação devido a perturbações do período romano, 

moderno e contemporâneo, felizmente é possível perceber algumas mudanças na técnica de 

construção, como o uso de adobe somado à antiga técnica construtivo de taipa. Gener 

Basallote et al. (2014, p. 127) acreditam que o uso do adobe tenha sido empregado para dar 

maior sustentação ao edifício. Achados cerâmicos sugerem que essa ocupação continuou 

como tendo uso doméstico, por mais que seja difícil afirmar que essa estrutura se encontrava 

dentro de um traçado urbano os autores dão a indicação de uma escavação arqueológica que 

aconteceu na Rua Concepción Arenal (a 370 metros de distância), onde se encontraram restos 

arquitetônicos similares aos da Casa del Obispo. Por mais que não exista uma relação que os 

inclua dentro do traçado urbanístico os autores sugerem que sendo a ilha de Eritéia a 

ocupação arcaica mais antiga os achados em Cotinussa poderiam indicar uma área extra-

urbana (GENER BASALLOTE et al. 2014, p. 128). 

O último momento dessa fase (finais do século VI a.C.) consistiria no enterramento do 

morto em um grande monumento funerário ( , , , e ) distanciado 

propositalmente da necrópole gadirita. Não se sabe como esse processo se iniciou, se o morto 

foi enterrado em um lugar onde se manifestou uma hierofania ou se o caráter sacro do 

indivíduo enterrado foi transferido para todo o entorno. Acredita-se na vinculação desse 



 

 

indivíduo com esse lugar62 ainda em vida assim como também se supõe que a escolha do local 

para o enterramento não foi casual, uma vez que se tratava de uma ligeira elevação da ilha de 

Cotinussa com excelente visibilidade – acredita-se que era possível até mesmo a visão do 

assentamento antigo. 

 Imediatamente ao pensamos em lugar evocamos também, implicitamente dois 

processos neurais: percepção e memória. O neurocientista brasileiro Roberto Lent (LENT, 2010, 

p. 613) afirma que a percepção é a capacidade de associar as informações sensoriais à memória 

e à cognição. Enquanto a memória, por sua vez, é a responsável pelo armazenamento de 

informações (LENT, 2010, p. 613, 644). Trataremos separadamente sobre esses aspectos a 

seguir. 

 Uma das características mais importantes da percepção é a constância perceptual. 

Graças à essa capacidade somos capazes de distinguir o mesmo objeto em posições 

diferenciadas e conseguimos identificar vozes familiares em virtude desse mecanismo. Como 

um dos primeiros estágios da percepção, o processamento analítico é responsável pela 

extração de características individuais de cada objeto, como cor, movimento, localização 

espacial, entre muitas outras. As combinações das características de diferentes modalidades, 

como visual, auditiva, espacial, entre outras, são então enviadas para o Sistema Nervoso 

Central onde o objeto ou evento é reconstruído para ser memorizado. Posteriormente ao 

processamento analítico, a construção mental do objeto ou do evento orientará a nossa 

conduta em relação à ambos (LENT, 2010, p. 613).  

 Ao narrar a trajetória dos processos de memorização, Lent elucida que a aquisição é o 

primeiro dos processos mnemônicos e é por ela que o evento entra nos sistemas neurais 

ligados à memória. Os eventos podem ser tanto do mundo externo quanto do interno. No 

decorrer da aquisição ocorre uma seleção onde apenas os aspectos mais relevantes para a 

cognição são elegidos e depositados nos engramas63, dada a complexidade dos eventos. 

Apenas alguns elementos dos eventos sensorialmente mais fortes são selecionados, ou 

priorizados por critérios ainda desconhecidos. Seguida a seleção, o processo de retenção 

armazena os eventos por determinado tempo, variando desde poucos segundos até muitos 

anos (2010, p. 647). 

                                                             

62 Os autores utilizaram o termo espaço, entretanto, guiados por Ingold em seu artigo Temporalidade do 
Lugar (1993) acreditamos que o melhor termo para nos referirmos a Casa del Obispo e seu entorno seja 
o termo lugar. 
63 Eventos, pessoas, objetos, histórias ou qualquer item memorizado são armazenados nos engramas, 
unidades físicas da memória. Até hoje, esse complexo proteico não foi completamente compreendido 
(LENT, 2010, p. 676). 



 

 

É interessante notar que os elementos distratores64 são fortes influenciadores no que 

terá maior ou menor retenção. Na maior parte das vezes esse processo de retenção das 

informações é apenas temporário. Durante a passagem do tempo, algumas ou todas as 

memórias podem ser perdidas no processo de esquecimento. O que definirá o esquecimento 

natural será a utilização feita por cada evento adquirido. Esse processo mantém os sistemas 

cerebrais sadios prevenindo sua sobrecarga. Quando um evento é memorizado por um certo 

período - ou permanentemente - houve a consolidação. Por fim, Lent conclui que o último dos 

processos mnemônicos é a evocação. Através dessa última etapa somos hábeis em acessar a 

informação, depositada em um engrama, sobre um evento na cognição, na emoção e na 

exteriorização de um comportamento (2010, p. 647). 

 Sob uma perspectiva cognitiva, as arqueólogas americanas Susan Alcock e Ruth Van 

Dyke afirmam que as pessoas lembram ou esquecem o passado de acordo com as suas 

necessidades presentes, fazendo da memória um processo em contínuo movimento (2003, p. 

3). Assim, a memória não é um reflexo do passado, mas sim um conjunto selecionado de 

reconstruções (LOWENTHAL, 1985, p. 210 apud VAN DYKE; ALCOCK, 2003, p. 3). 

Comportamentos rituais, narrativas, representações e objetos formam um conjunto 

materializado de espectros das práticas da memória. Para as autoras, esses elementos, por sua 

vez, têm forte relação com as paisagens, marcos naturais, monumentos, tumbas e entre 

muitos outros lugares embebidos de significação (2003, p. 5). 

 

                                                             

64 Elementos que distraem o foco de atenção de um indivíduo durante a tarefa de memorização (LENT, 
2010, p. 676). 



 

 

 - Reconstrução do monumento funerário 

 
Fonte: (https://goo.gl/pF3X4s, acessado em 03/10/2015) 

 

 Outro elemento importante é que a localização do monumento era ponto de divisão 

entre os três santuários mais importantes de Gádir, o templo de Baal-Hamon, o templo de 

Astarté-Tinnit e o templo de Melqart. Em época púnica toda a zona passou por um grande 

processo de monumentalização, infelizmente devido às reestruturações em época romana a 

configuração original foi muito afetada (2014, p. 140). Do monumento que provavelmente se 

encontrava por cima da tumba nada chegou até nós, mas os autores afirmam que 

provavelmente se erigia um monumento turriforme do tipo nefesh65. Contudo também é 

possível afirmar que a tumba estivesse dentro de uma estrutura maior que Gener Basallote et 

al. (2014, p. 133) chamam de tumba-templo ( ). 

 Existe também a hipótese de se tratar de uma tumba-altar, todavia não há como 

demonstrá-la por falta de dados arqueológicos. Desse período se atesta uma série de galerias 

com o teto abobadado que os autores afirmam se tratarem de criptas, as salas foram revestidas 

de gesso de composição idêntica ao monumento funerário, conservadas por reestruturações 

de época romana. Em algum momento do período púnico essas construções foram 

reformadas e se tornaram o porão de um edifício de maior envergadura (cf. GENER BASALLOTE 

et al. 2014, p. 141). 

 

                                                             

65 Alma física do morto que descansa em sua tumba. 



 

 

 - Planta e reconstrução do complexo cultural da época púnica da Casa del Obispo: estâncias 
subterrâneas, monumento funerário e área de rituais 

 
Fonte: (GENER BASALLOTE et al., 2014b: fig. 3). 

 

 No artigo Análisis de restos orgánicos de la tumba púnica de la Casa del Obispo, Cádiz. 

Reconstruyendo la memoria fenicia en el Occidente del Mediterráneo (2011), Domínguez-Bella et 



 

 

al. (2011, p. 308) afirmam que até o século III a.C., pela riqueza do enterramento, pelos rituais 

e objetos depositados no seu entorno, podemos afirmar que um indivíduo heroicizado ou até 

mesmo divinizado estava ali deposto, o que converte o conjunto em um santuário com 

aposentos subterrâneos ( ) que possivelmente estariam ligados à rituais de caráter 

ctônico.  

 

 Na primeira parte de seu artigo El proceso de sacralización del espacio en Gadir: el 

yacimiento de la casa del Obispo (Cádiz), Gener Basallote et al. (2014) afirmam que o saque da 

tumba do antigo palácio episcopal foi uma das maiores perdas do patrimônio arqueológico 

gaditano. Os autores narram que desde o começo das escavações pela equipe tentou-se 

encontrar o paradeiro das peças e dizem que a primeira informação que obtiveram era digna 

do primeiro capítulo de uma novela, tanto que os supostos saqueadores denominaram o 

acontecimento como la noche de la tumba. A tumba havia sobrevivido intacta durante séculos, 

sendo respeitada em época romana, passou sem ser percebida durante a ocupação dos 

árabes, que ficariam conhecidos na história da cidade por seus saques, resistiu à construção 

do palácio episcopal e aos fortes temporais, mas bastou uma pequena obra de saneamento 

em 1964 para o monumento ser descoberto e saqueado (2014, p. 134). A tumba foi descoberta 

em uma manhã de 1964, o roubo foi previamente planejado, os espoliadores, dentre eles um 

representante da igreja, o chefe de obras, um joalheiro da cidade e um operário esperaram 

anoitecer para realizar o saqueio. Dias após o ocorrido o operário responsável por realizar a 

exumação – que levou a pior parte do espólio – caiu de um andaime da obra, os autores 

lamentam a morte desse último já que ele poderia ter sido o que mais facilmente repassaria 

algum tipo de informação. Sobre os descendentes dos outros saqueadores, os autores (2014, 

p. 134) ironicamente afirmam que deles – apesar do delito e explicada a importância dos 

dados perdidos – só conseguiram un silencio sepulcral (nunca mejor dicho). É importante 

lembrar que a tumba, depois do episódio voltou a ser ocultada e só foi escavada 

arqueologicamente em 1998 pelo arqueólogo municipal José María Gener Basallote e sua 

equipe (DOMÍNGUEZ-BELLA, 2011, p. 308). A massa óssea do cadáver estava em condições 

muito degradadas, algo comum em Cádiz devido aos altos níveis de umidade e salinidade, 

ademais, quando em uma cripta a decomposição aumenta consideravelmente. Não se 

encontrou nenhuma peça dental dentro da tumba de Obispo provavelmente devido o saque 

dos restos do crânio e dos dentes pelos saqueadores (2014, p. 134; PEREA et al. 2004, p. 233).  

 



 

Dada a vasta quantidade de dados arqueológicos recolhidos por José María Gener 

Basallote e sua equipe não temos a intenção aqui de analisar a técnica construtiva, as 

ferramentas e a metrologia aplicada no conjunto, falaremos brevemente sobre o processo 

produtivo da tumba, alguns dos materiais empregados, as dimensões da câmara funerária e 

seu revestimento. Aconselhamos a leitura do artigo El proceso de sacralización del espacio em 

Gadir: el yacimiento de la Casa del Obispo (Cádiz). Parte I (2014) no qual nos apoiamos e onde os 

autores discorrem minuciosamente sobre as características arquitetônicas desse 

enterramento monumental. A estrutura sofreu grandes alterações, no entanto, Gener 

Basallote et al. (2014), conseguiram compreender o processo produtivo do monumento. Para 

os autores existiu uma planificação prévia, nada foi feito às pressas, o terreno foi preparado e 

escavado até a rocha para o preparo da cista. Todo o conjunto foi coberto por silhares e in situ 

todas as imperfeições do silhar lavrado foram corrigidas ( e ).  

 - Sala 8, sala do monumento funerário fenício 

Fonte: (https://goo.gl/pF3X4s, acessado em 01/10/2015). 

Posteriormente a câmara recebeu um tratamento em gesso interpretado pelos 

autores como uma tentativa de se criar um lugar simbólico onde o morto estivesse imerso em 

um espaço asséptico, uniforme e neutralizado, baseando-se em hipogeus púnicos 

encontrados pelo Mediterrâneo (GENER BASALLOTE et al., 2014, p. 130). Portanto a tumba 

deveria ser construída dentro de uma concepção homogênea do espaço que reflete a 



sacralidad cósmica (GENER BASALLOTE et al., 2014, p. 130). O espaço interior tem 260 cm de 

comprimento, 110 cm de largura e 130 cm de altura, dentro do espaço havia indícios de 

madeira, o que sugere que o indivíduo foi deposto dentro de um ataúde. Há também dois 

pequenos orifícios cheios de areia de duna que ainda se desconhece o significado e a 

funcionalidade (PEREA et al., 2004, p. 233). Por fim, a tumba foi tampada com uma cobertura 

monolítica de 310 cm de comprimento, 165 cm de largura e 80 cm de altura (GENER 

BASALLOTE et al 2014, p. 131).  

 - Processo construtivo do monumento funerário 

Fonte: (GENER BASALOTTE, 2014, p. 131).



 

Pelo saqueio da tumba nos anos de 1960, importantes dados que poderiam ser 

recolhidos do mobiliário funerário foram perdidos: como os rituais de inumação e 

características morfológicas e sociais do morto (PEREA et al., 2014, p. 232). Entretanto graças 

às novas tecnologias, encontrou-se uma série de microestruturas que nos dão meios de 

interpretar esse enterramento. Em seu artigo El ajuar de oro de la tumba fenicia de Obispo 

(2004), Perea et al. (2014), por meio de análises microscópicas realizadas nos laboratórios do 

Departamento de Física Química da Faculdade de Ciências da Universidade de Cádiz, afirmam 

que os pequenos fragmentos das duas lâminas de ouro ( ), uma lisa e outra em zig-zag 

poderiam indicar seguidamente: a primeira, um sistema de fixação em algum fio; e a segunda, 

tiras de dobragem ou frisos sobre um tecido (PEREA et al., 2004, p. 240). Como outro elemento 

importante, por meio dos vestígios de madeira encontrados dentro da câmara foi possível a 

realização de uma análise laboratorial que corrobora com a suntuosidade desse enterramento. 

 -Lâminas de ouro encontradas no enterramento 

Fonte: a) lâmina em zig-zag (3 cm de comprimento e 0,5 mm de largura); b) lâmina lisa (4 mm de 
comprimento e 1mm de largura) (PEREA, 2004, p. 329; Adaptado por Araújo de Lima, R. 16/10/2015). 

Felizmente devido ao descuido dos ladrões, uma das peças mais importantes do 

mobiliário funerário foi poupada. Trata-se de um anel signatário de 2,4 cm de diâmetro 

pesando 10,5 gramas (PEREA, 2004, p. 233) ( ) com desenho de dois golfinhos 

acompanhados de uma composição arquitetônica complexa com cilindros laterais, flores de 

lótus, rosetas e um aro formado por um cordão (GENER BASALLOTE et al., 2014, p. 138-139). 

Pelo grau de desgaste se supõe que deva ter sido usado continuamente pelo indivíduo 

enterrado Perea et al. (2004, p. 238-239) consideram a hipótese de o anel ter sido importado 



devido ao grau de purificação do ouro, incomum na Península Ibérica66. Podemos afirmar que 

pelo estado de degradação, seu uso foi contínuo durante gerações: no mínimo duas e no 

máximo três (PEREA et al., 2004, p. 241; GENER BASALLOTE et al., 2014, p. 140), algo que pode 

ser interpretado como um cargo que passou de geração em geração talvez de um kouhanîm 

(sacerdote) ou um rab kouhanîm (sacerdote-mor).  

 - Anel pertencente ao conjunto do monumento funerário.  A – Vistas frontais e laterais; B – 
detalhe do golfinho inferior. 

Fonte: (Departamento de Física e Química da Universidade de Cádiz) (GENER BASALLOTTE et al., 2014, 
p. 139).

Gener Basallotte et al. (2014, p. 136), por meio de análises físico-químicas, obtiveram 

informações sobre o ataúde utilizado para o enterro do indivíduo. Descobriu-se que a madeira 

utilizada para fabricação do móvel é o Afrocarpus gracilior, originário dos bosques do Sudão e 

Etiópia, que pode ter sido utilizada devido a sua durabilidade e excelente qualidade. 

66 Outro trabalho importante que estuda, por meio de análises microscópicas, os artefatos em ouro na 
Península Ibérica é a obra El proyecto AU: Estudio Arquiométrico de la producción de oro en la península 
ibérica (2010) onde se encontra a versão integral da microanálise desse objeto. 



 

Lamentavelmente, com o saqueio da tumba muitos aspectos dos ritos de 

enterramento se perderam. No fundo da câmara se encontrou cavidades com areia muito 

limpa vertida antes da deposição do ataúde. Gener Basallote et al. (2014, p. 136) reconhecem 

a areia como um elemento ritual comum na necrópole púnica de Gádir e em outras 

necrópoles do mundo fenício-púnico. As pequenas lâminas de ouro comentadas 

anteriormente também são importantes indicativos dos ritos realizados na Casa del Obispo. 

Detectou-se nelas a presença de componentes de gordura vegetal e animal, que os autores 

interpretam como compostos que ungiram e embalsamara o morto antes de seu 

sepultamento e mesmo sendo difícil inferir sobre qual foram os ingredientes utilizados, 

pode-se supor que seja azeite de oliva, o qual teve a produção bem documentada na Baía de 

Cádiz. Moléculas de Jasminum officinale assim como orégano, cannabis, pimenta negra ou 

canela também foram encontradas. Os autores interpretam que a unção post-mortem tinha 

dois papeis durante os ritos funerários: o caráter de limpeza corporal pela preservação e 

higiene - serviria para mascarar a decomposição - e o caráter de purificação espiritual. O 

perfume seria elemento etéreo para o indivíduo ter o cheiro apropriado para a divindade 

(GENER BASALLOTE et al., 2014, p. 136). Interessantemente se encontrou nas lâminas de ouro 

estratos de pigmentação violácea. Após a análise cromatográfica, uma série de moléculas 

provenientes do murex trunculus foram encontradas, o que sugere que o cadáver estaria 

envolto em tecidos banhados em púrpura (Idem, 2014, p. 138), a cor aos quais os gregos 

definiam os fenícios. Os gregos identificavam os habitantes como φοίνικες e φοινίκη era o 

território (KORMIKIARI, 1994, p. 5), uma vez que essas palavras designavam a cor-púrpura pela 

qual aquele povo era famoso produtor para seus tecidos. Segundo Aubet (2001, p. 7) uma das 

teorias sobre o gentílico ‘fenício’ diz respeito aos contatos marítimos entre a Grécia e o 

Levante durante o período Homérico (séculos XII-VIII a.C.), os gregos provavelmente 

passaram a usar o termo ‘vermelhos’ ou phoínikes uma vez que as cidades levantinas 

produziam tingimentos vermelhos a partir do múrex67. Outra teoria postula sobre a conexão 

entre a palavra e o herói homônimo, Phoinix, ao qual é atribuída a invenção da cor púrpura. 

A lenda, segundo Júlio Pólux (Onomasticon, 1:45-48), conta que o cão perdigueiro de 

Héracles (Melqart) mordeu um molusco e se tingiu de vermelho, ao ver a beleza da cor 

vermelha uma ninfa pediu vestes daquela cor e assim surgiu a tintura púrpura. 

67 Murex Brandaris em Tiro, Murex Trunculus em Sídon (KORMIKIARI, 1994, p. 5). Molusco do qual era 
extraído a cor púrpura usado para a coloração de tecidos. Após o animal ser esmagado ou aberto, suas 
glândulas eram retiradas e salgadas durante três dias, a mistura depois era fervida durante dez dias, o 
resultado era uma solução clara, os restos eram separados por decantação, por fim o tecido era 
mergulhado e posto no sol para revelar sua cor. 



Essa pode ser uma das razões de algumas moedas de Tiro carregarem a imagem do famoso 

animal, todavia é importante ressaltar que o relato de Pólux é muito posterior ao período 

descrito pelo mesmo, uma vez que o autor escreve no século II d.C. (AUBET, 2001, p. 7). 

Partindo de uma visão estruturalista as práticas mortuárias têm a intenção de manter 

o equilíbrio social sem refletir as estruturas sociais. Essa abordagem visa entender a ideologia

funerária, nessa perspectiva o registro funerário não é estático, mas sim cheio de valores, os 

rituais funerários têm papel: simbólico onde os indivíduos tentam superar a morte através dos 

ritos, e, ideológico por legitimar e manter as tradições e estruturas sociais e políticas de um 

grupo. Outro significado, ao qual já tratamos, seria a morte heroicizada, com o intuito de o 

indivíduo ser lembrado como um herói transpondo a morte ao ser lembrado pela eternidade. 

Para os fenícios a tumba era um local sagrado onde o morto não deveria ser 

perturbado pelos vivos e nem por espíritos malignos, na crença cananita a alma é formada por 

dois elementos: o nefesh, a alma física que sempre residirá em sua tumba e a alma espiritual, o 

barlat, esse que abandonaria o mundo terreno para o Além (MAESTRE, 2010, p. 124). Segundo 

Ribichini (2004, p. 1) para se referir tanto ao local quanto à duração do estado de morte a 

epigrafia fenício-púnica utiliza o termo ‘LM, eternidade, sendo, portanto, um local perpétuo 

do morto. Esse termo é bem documentado em contexto funerário fenício-púnico sendo 

também atestado no sarcófago do rei Ahiram ( ) preparado por seu filho Itobaal onde se 

traduz que o túmulo foi feito para colocá-lo na eternidade [(...) egli lo pose nell’eternità(...)]68 

Ribichini (2004, p. 1). Posteriormente, no Norte da África do período helenístico, conhecemos 

a expressão L‘LM, variante neopúnica da anterior. 

68 Há duas propostas de interpretação sobre o termo: Teixidor (1997, p. 31) traduz a primeira sentença 
da seguinte forma: Coffin which Itthobaal son of Ahiram, king of Byblos [gbl], made [pˁl 25 ]for Ahiram, his 
father, when he placed him in eternity [kšth b lm], essa proposta se harmoniza com a de Dussaud (1924, p. 
136) [Ipphe] sba´al, fils d’Ahiram, roi de Gebal, a fait ce sarcophage pour Ahiram , son père, comine 
sademeure pour l’ eternité ao utilizarem o termo eternidade para se referir à primeira sentença. 
Entretanto Reinhard G. Lehmann (2005, p. 38) em sua obra Die Inschrift(en) des Ahirom-Sarkophags und 
die Schachtinschrift des Grabes V in Jbeil (Byblos), propõe uma reinterpretação baseada em fotografias 
iluminadas de alta qualidade que melhoraram amplamente o nível das imagen. Lehman reinterpretou 
a significação de algumas palavras: A coffin made it [It]tobaal, son of Ahirom, king of Byblos, for Ahirom, 
his father, lo, thus he put him in seclusion. Diferentemente dos autores anteriores Lehmann prefere o uso 
do termo seclusão ao contrário do termo eternidade. 



 - Inscrição do sarcófago de Ahiram. Cópia feita depois da estampagem 

Fonte: (DUSSAD, 1924, p. 18: Adaptado por Araújo de Lima, R. 09/10/2015). 

Segundo a interpretação de Dussaud (1924, p. 136) lê-se: 

1.  [Ipphe] sba´al, fils d’Ahiram, roi de Gebal, a fait ce sarcophage pour Ahiram, son père, com ne

sa demeure pour l’eternité. 

2. Et s’(Il est) un roi parmi les rois, ou un gouverneur parmi les gouverneurs, qui dresse le camp

contre Gebal et qui découvre ce sarcophage sous le dallage, Hator (sera) son juge: le trône de

son roi se renversera et la destruction fondra sur Gebal tandis que lui (le profanateur) effacera 

cette inscription à l’entrée (?) de l’Hades(?)

Maestre afirma que, para os púnicos, a importância de se ter uma sepultura era a única 

maneira de não ser esquecido (MAESTRE, 2010, p. 124). Por mais que a identidade de alguns 

tenha se perdido para sempre seja por fatores culturais ou naturais, ainda é possível perceber 

o impacto da morte de alguns na criação de lugares sagrados, esses que assim continuam até

nossos dias, como o monumental enterramento da Casa Del Obispo. 

Para se referir a esse enterramento monumental Niveau de Villedary o classifica como 

uma espécie de herôon (Cf. 2014, p. 489). Entretanto, são inúmeras as armadilhas que se 

escondem por detrás do uso de vocábulos gregos para se referir à processos fenício-púnicos. 



Assumimos que o herôon69 ἡρῶον, além de uma estrutura física visível, é um instrumento 

político e ideológico utilizado para legitimar a supremacia dos chefes locais por meio de uma 

ancestralidade, real ou pretendida, com o herói durante a passagem dos palácios micênicos 

para a formação das pólis70. Para ilustrar esse processo vale relembrar da narração de Homero 

sobre a reunião dos líderes troianos em tempos de crise ao redor do túmulo do príncipe morto, 

esse que segundo Bérard, em seu artigo intitulado Récupérer la Mort du Prince: héroïsation et 

formation de cité (1982), representaria as origens da cidade e seria também uma fonte de 

inspiração e orientação. Bérard (1982, p. 98) é da opinião de que a heroicização é uma alegoria 

da monarquia, isto é, faz a realeza recuperar certas prerrogativas que possuía antes de ser 

abolida. A existência de um herôon revela um sistema complexo que ao mesmo tempo facilita 

a recuperação dos privilégios reais do soberano, mas relembra o chefe de que ele não é mais 

absoluto e que não pode perturbar o equilíbrio entre os líderes. Bérard ainda afirma que a 

heroicização consiste na igualdade entre os membros governantes, sendo uma idéia eficaz 

para conservar a harmonia da formação das falanges onde os hoplitas lutariam como iguais 

em soLiDARiedade à uma causa comum, esse tipo de organização representaria portanto a 

democracia da aristocracia. A toumba de Lefkandi do período proto-geométrico na Eubeia, é 

um edifício de grandes dimensões (por volta de 50m X 10m), datado do século VIII a.C., 

interpretada como o domínio de um chefe local. Escavada pela Escola Britânica de Atenas a 

partir de 1981 sob a direção dos arqueólogos Mervyn Popham e Hugh Sacket, a toumba de 

Lefkandi concluiu-se que foi ocupada por apenas 25 anos e seria para alguns arqueólogos – 

dado a riqueza dos objetos enterrados com os dois indivíduos – um típico exemplo de herôon, 

outros acreditam que seria a residência do chefe e que depois de seu falecimento teria sido 

utilizada como local de culto. À sua frente foram encontrados outros enterramentos também 

equipados com um rico mobiliário funerário, estes interpretados, segundo a hipótese 

anteriormente apontada por Claude Bérard, como uma forma das elites locais se assumirem 

como herdeiros do morto. 

69 Templo de um herói; construção dedicada a um morto deificado ou semideificado segundo o 
glossário do Labeca. Disponível em: https://goo.gl/4i4k4Z, acessado em 18/04/2018 
70 Na Sicília, eram erguidas em homenagem ao oikista, o fundador de uma cidade. Após a sua morte, o 
oikista era enterrado na ágora e recebia anualmente, culto heroico segundo o glossário do Labeca. 
Disponível em: https://goo.gl/4i4k4Z acessado em 03/06/2018. 



 - Planta do provável herôon em Lefkandi, Eubéia 

Fonte: (Snodgrass, 1987, p. 183) 

Em seu artigo Cult and death in early 7th-century Euboea: the aristocracy and the polis 

(1988) Jan Paul Crielaard analisa a continuidade da aristocracia em Erétria pelos vestígios dos 

enterramentos. No sítio, também situado na Eubeia, foi descoberta uma pequena necrópole 

na parte noroeste da cidade próxima ao Portão Oeste onde foram encontrados ricos 

enterramentos em que as cinzas dos indivíduos foram depostas dentro de caldeirões de 

bronze. Dentre essas cremações o enterramento denominado T6 (Túmulo 6) é provavelmente 

uma das cremações mais antigas e ricas.  

Nele se encontram dois caldeirões (um com as cinzas e o outro deposto de cabeça para 

baixo para servir como uma tampa), um grande número de armas (espólios de guerra?) 

incluindo uma espada micênica (CRIELAARD,1988, p. 45). Ao redor do caldeirão de bronze 

desse indivíduo, encontrou-se uma espada retorcida, a ponta de uma lança, um cajado ou um 

cetro (símbolo do ánax micênico). Esse último artefato sugere, em consonância com a riqueza 

dos objetos, que se tratava de um indivíduo de grande importância. Tanto que outros 

enterramentos, assim como aconteceu em Lefkandi ( ), foram depostos no seu entorno, 

esses igualmente ricos. Por volta de 680 a.C., foi construído um períbolo71 e uma estrutura 

triangular sobre os enterramentos. Posteriormente, por volta de 675-625 a.C., um bóthros72 

βόθρος foi escavado ( ), nele foram encontrados materiais cerâmicos e restos ósseos de 

animais. As evidências arqueológicas também sugerem a existência de um monumento ao 

herói do século VIII a.C., assim como em Lefkandi. Todo esse conjunto foi interpretado como 

sendo um herôon onde, após a heroicização de um indivíduo morto, os indivíduos enterrados 

71 Em grego: περίβολος. Recinto, espaço circundado por limites físicos definidos segundo o glossário do 
Labeca. Disponível em: https://goo.gl/4i4k4Z, acessado em 18/04/2018. 
72 Buraco; cavidade; cova; fosso para libações e oferenda de sacrifícios segundo o glossário do Labeca. 
Disponível em: https://goo.gl/4i4k4Z, acessado em 18/04/2018. 



posteriormente, conforme a abordagem de Berárd (1982), teriam a intenção de estabelecer 

uma relação – real ou pretendida – com o herói morto buscando a legitimação de seu poder.  

Esse fenômeno demonstra o princípio da formação da pólis grega e a passagem do 

poder individual do basileu para o poder coletivo do corpo de cidadãos. 

 - Tumbas, bóthros e o herói arcaico em Erétria 

Fonte: (CRIELAARD, 1998, p. 58 adaptado por Araújo de Lima, 2015) 

Na Casa del Obispo vemos um processo completamente diferenciado do que 

acontece com os exemplos mais conhecidos de herôa. Não há nas proximidades do nefesh 

nenhum enterramento, ao contrário, Obispo se encontra afastado do restante da necrópole 

fenícia de Cotinussa ( ), estando mais próximo da área portuária. O que remete a outro 

processo sujeito a outras interpretações. Dessa forma o vocábulo herôon pode confundir 

nosso entendimento sobre a organização política das fundações fenícias no Ocidente, sendo 

que esse termo está vinculado intimamente com a formação da pólis grega que ainda se 



estruturava no século VIII a.C. Deve-se fazer um esforço em utilizar alguns dos vocábulos 

fenício-púnicos com significação conhecida que chegaram até nós a fim de evitar 

aproximações – de processos distintos de longa duração – que podem comprometer o 

entendimento do objeto de estudo e qualidade da pesquisa.  

Sem dúvida podemos afirmar que o indivíduo enterrado no túmulo de Obispo possuía 

uma posição de prestígio dentro da organização da sociedade gaditana. Dessa forma a 

importância de sua persona social, é atestada pela monumentalidade do enterramento e o 

pequeno conjunto de mobiliário funerário encontrado dentro de sua tumba e também pela 

sua separação da necrópole de Gádir. O contexto da época em que o indivíduo é enterrado 

também é motivo de debate, assume-se que o século VI a.C foi um momento de crise em que 

aconteceu uma reestruturação econômica e espacial na Península Ibérica por diversos fatores, 

sendo eles: o colapso do comércio da prata dada a sua desvalorização, há uma interrupção da 

extração da prata no interior das terras (AUBET, 1999, p. 288); e a pressão assíria sobre as cidade 

da Fenícia, levando-as a perder sua autonomia política e a gestão sobre sua rede comercial 

(MOSCATI, 1999, p. 45; KORMIKIARi, 1994, p. 8); posteriormente a monarquia fenícia perde 

força frente ao domínio babilônico que passa a escolher os reis locais, e em 564 e 556 a.C. Tiro 

é a primeira cidade a adotar uma forma de governo republicano liderado por sufetes 

(MOSCATI, 1999, p. 44). Dessa forma os assentamentos na Península Ibérica que extraiam os 

recursos argentíferos foram obrigados a se reestruturarem e intensificarem sua exploração 

agrária (LÓPEZ CASTRO, 1995, p. 56). 

Considerando esse enterramento como um elemento ativo na formação da paisagem 

do assentamento fenício estando: próximo ao mar e possivelmente sendo avistado pelas 

embarcações; em uma área divisora entre os três templos mais importantes, de Baal-Amon, 

Astarté-Tinnit e Melqart; e provavelmente visível73 da ilha de Eritéia, arqueologicamente o 

assentamento mais arcaico, podemos pensar esse monumento, nos baseando na oitava 

hipótese da obra Social Dimension of Mortuary Practices de  Arthur Saxe (1970), como um 

marcador territorial. Dessa forma o enterramento de um indivíduo de prestígio é capaz de 

estabelecer uma área de domínio de um grupo em um momento de reestruturação em que 

os assentamentos fenícios na Península Ibérica se reorganizavam diante da hostilidade dos 

povos autóctones organizados em oppida como aprofundaremos adiante. Os vestígios 

arqueológicos de uma presença tartésica em ambiente insular nesse período são incipientes 

se comparados aos artefatos líticos autóctones (vide ), encontrados no mesmo sítio, 

em momentos anteriores (c. 820/800 a.C.). 

73 Dependendo de sua altura como monumento turrifome. 



Durante a crise do século VI ocorreram êxodos, como aconteceu na colina de 

Toscanos, esta que se voltou a ser habitada apenas durante o período imperial de Roma 

(AUBET, 1999, p. 288). Outro ponto que merece consideração se relaciona ao tipo de 

enterramento, ao contrário do Oriente, a cremação é a prática mais recorrente durante época 

arcaica até o século VI a.C, não se conhecendo em Gádir nenhum registro de inumação antes 

desse período (PEREA et al., 2004, p. 233). O indivíduo enterrado na Casa del Obispo se 

encontra no momento de transição onde a inumação começa a se estabelecer em Gádir. Dessa 

forma, a persona social do morto poderia ter sido um fator relevante na escolha desse tipo de 

enterramento para o restante da população (PEREA et al., 2004, p. 233) ou pelo menos para o 

grupo representado pelo morto.  

A necrópole de Gádir se situa em sua totalidade na antiga ilha de Cotinussa . 

A reserva dessa antiga ilha, assim como Eritéia, também de formação dunar, é de especial 

interesse para os pesquisadores visto a escolha da maior ilha para a deposição dos mortos. 

Inicialmente podemos interpretar essa predileção como estratégica. A proteção de uma ilhota 

de menor tamanho se torna mais viável se comparada com uma grande e alongada ilha. Dessa 

maneira, nota-se em Gádir uma profunda nuclearização em uma porção de terra de tamanho 

reduzido, mesmo processo que ocorreu em muitas outras cidades fenícias pela Bacia do 

Mediterrâneo (e.g. no Levante: Tiro, Biblos, Arvad, na Sicília: Motia, no Norte da África: 

Mogador). Essa área urbana possivelmente seria um ambiente amuralhado como faz 

referência o próprio nome da cidade em fenício GDR, que é compreendido como a tradução 

do termo recinto amuralhado, no entanto, nenhum vestígio arqueológico dos muros de Gádir 

foram descobertos até o momento.  

Contudo é costumeiro que os pesquisadores definam a suposta área de abrangência 

da cidade enquanto núcleo urbano, hoje no centro da atual Cádiz, termo utilizado para se fazer 

referência à Eritéia74, enquanto a necrópole geralmente é identificada como um lugar 

extramuro. Denominada por Aubet (2001, p. 269) como necrópole de Puertas de Tierra, essa 

extensão de terra de aproximadamente 1,52 km2 é conhecia enquanto local de deposição dos 

mortos desde 1887, no entanto, será apenas a partir de 1980-1990, com a intensificação de 

atividades arqueológicas na cidade de Cádiz, que enterramentos anteriores ao século V a.C. 

serão descobertos. 

74 Na Antiguidade, ligada por um pequeno istmo à ilha de Cotinussa, próximas à ilha de Antípolis e ao 
continente 



Uma parte considerável das orlas da necrópole se perdeu devido às condições 

climáticas que assolavam Cádiz. Sobre a hidrodinâmica da Baía de Cádiz, Corzo Sánchez (1992, 

p. 265) afirma que se trata de uma paisagem muito complexa e de grande variabilidade

estacional. Os temporais atlânticos alcançam a frente da Baía com toda a sua intensidade, 

chocando-se com grande força contra o afloramento. Atualmente, dada a presença dos 

edifícios nas orlas da cidade, a regeneração das praias - pela areia carregada dos ventos do 

continente - diminuiu notavelmente, fato que vem se tornando um motivo de grande 

preocupação urbana. Assim a análise da topografia antiga da necrópole foi reduzida à um 

suporte físico de ¼ de sua extensão na frente oceânica (CORZO SÁNCHEZ, 1992, p. 265). 

Contudo, durante o levantamento dos conjuntos de enterramentos nos relatórios de 

escavação de Cádiz dos anos de 1985 até 2006 (  ) pelo Anuário Arqueológico de 

Andalucía, foi possível obter uma amostra de 437 conjuntos de enterramentos de diferentes 

períodos ( ) distribuídos sobre uma área que abrange não só a antiga Cotinussa como 

também Eritéia75. 

 - Quantidade de conjunto de enterramentos descobertos pelas intervenções 
arqueológicas de 1985-2006 de acordo com o Anuário Arqueológico de Andalucía 

Optamos pelo uso do termo conjunto de enterramentos uma vez que grande parte 

dos relatórios de escavações não faz referência à quantidade de indivíduos enterrados. 

Salientamos que a necrópole foi utilizada durante período romano assim como teve algumas 

75 Percebemos que esses enterramentos específicos são pertencentes a outros períodos cronológicos 
de difícil datação. A letra das notas é diferente da letra do texto 
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de suas partes suplantadas por outras construções e sofreu saqueios do período antigo até a 

contemporaneidade. Por se tratar muitas vezes de escavações emergenciais em âmbito 

urbano, a datação, por vezes, não é informada e quando o é, faz referência ao nome de um 

período histórico, tal como acontece quando os enterramentos são inseridos em um período 

púnico-tardio ou tardorromano. Foi notável a falta crônica de uma padronização que otimize 

o entendimento dos períodos cronológicos por séculos. As datações utilizadas pelo Anuário 

Arqueológico de Andalucía raramente estabelecem os séculos, utilizando assim, muito 

constantemente, períodos históricos tal como época púnica, época púnica tardia, época 

romana ou tardorromana. Mesmo diante dessas dificuldades, os dados compulsados são 

extremamente relevantes no entendimento da espacialidade e alcance dessa necrópole. 

Reiteramos que nossa pesquisa não tem como objetivo os estudos das práticas 

mortuárias da necrópole fenícia, no entanto, visto que nossa temática se restringe a 

compreensão da paisagem e sua significância social, fomos impulsionados à tentar 

compreender a distribuição dos enterramentos na formação de uma paisagem sagrada. 

 As evidências arqueológicas da necrópole gadirita do século VIII a.C. ao VI a.C., nosso 

recorte temporal, são bastante reduzidas, compondo um total de aproximadamente 70 

conjuntos de enterramentos, ou seja, 20,34% do total de dados levantados que se distribuem 

pelas áreas dos Mapas , , . 

 Ferrer (2010, p. 82) comenta que a existência de uma necrópole pode ser considerada 

como um ato transcendente de comunidade e não apenas o depósito dos restos de seus 

ancestrais, sendo um lugar de socialização. O autor acredita que uma das principais causas 

para o aumento do número de enterramentos no século V a.C., signifique a extensão de uma 

prerrogativa relacionada ao direito da cidadania. Se comparada com as demais necrópoles 

fenícias ou mesmo púnicas, a necrópole de Gádir possui uma distinta estruturação, suas 

tumbas são construídas em silhares de piedra ostionera, que surgem ora em agrupações ou 

isoladas. Os agrupamentos foram interpretados enquanto panteões familiares. Outra 

peculiaridade são os ricos mobiliários funerários que acompanham alguns enterramentos, 

como demonstrado em alguns dos conjuntos de enterramento em nosso Corpus Documental. 

Brincos, pingentes, pendentes, anéis e cerâmicas fazem parte de diversos conjuntos de 

enterramentos e são interpretados por Ferrer não como apenas manifestação da riqueza das 

famílias ou da classe e nem unicamente a crença do morto, mas poderiam ser uma norma 

consuetudinária que conferia identidade ao falecido (FERRER, 2010, p. 83-85). 

 De acordo com os dados obtidos em nosso levantamento, em nossas observações, foi 

possível identificar a presença de restos de peixe, no caso o atum, assim como o múrex que 



 

 

dialogam com outro tipo de estrutura presente na necrópole os poços rituais gadiritas (

.  

 Tal como afirma Ferrer (2010, p. 85) o banquete fúnebre era uma característica 

marcante dos ritos para com a deposição e cremação do morto. Esse complexo festim envolvia 

a deposição o consumo e a deposição de alimentos e o uso de poços rituais, os quais 

trataremos na próxima seção, que foram interpretados por Niveau de Villedary y Mariñas 

(2001, 2006) como depósitos sagrados. Essa utilização da paisagem da necrópole enquanto 

cenário para a comensalidade e a ritualização da morte demonstram um alto grau de uso 

social do lugar funerário, mostrando a capacidade da leitura do registro arqueológico da 

necrópole de Gádir, ainda que lacunar, na compreensão da identidade gadirita. 

 

Em seu artigo Pozos púnicos en la necrópolis de Cádiz, evidencias de prácticas rituales 

funerárias (2001), Niveau de Villedary trata sobre as práticas litúrgicas na necrópole de Gádir 

durante o período púnico ( ,  , , ). No entanto, para fazer algumas 

considerações sobre inovações e tradições a autora retorna ao período fenício. 

Ao tratar sobre os poços rituais fenícios ( ), a Niveau de Villedary afirma que os 

mesmos poderiam ser construções que inicialmente teriam como propósito a captação de 

água dos aquíferos da ilha de Cotinussa ( e ). Ao esgotarem, poderiam ser 

reutilizados como tendo funções de caráter religioso voltada para os enterramentos que 

aconteciam em suas proximidades. Há exemplo de enterramentos que se conectavam à esses 

poços por canais de argila. 

 



 

 

 - Poços da praça de Asdrúbal e Amílcar Barca. De cima para baixo, poço 1 (A-5), poço 2 (C-
6/C-7), poço 3 (H-3) e poço 4 (A-10/B-10) 

 
(Niveau de Villedary y Mariñas, 2001, p. 206) 

Sobre os sacrifícios, animais como aves e cachorros eram sacrificados e não 

consumidos. Durante o enterramento, acontecia um banquete funerário de caráter festivo 

onde carne e vinho eram consumidos. Essa tradição de oferendas sacrificiais é originária da 

Síria pré-clássica, no entanto o culto aos mortos perde o caráter oficial, no entanto a autora 

acredita que o mesmo persistiu em nível popular. 

Diferente do mundo púnico ocidental os enterramentos gadirita raramente possuem 

joias funerárias em seu mobiliário, sendo mais comum a oferenda de comidas e cerâmicas. 

O que se encontra nos enterramentos são os restos de atuns depositados dentro de 

uma fossa funerária. 



 

 

E pela primeira vez é possível observar o desenvolvimento de todo o processo 1) 

sacríficos, 2) preparação dos alimentos, 3) libação, 4) consumo, 5) ruptura ritual, 6) deposição 

final. 

A marzeah, a alimentação do defunto que poderia acontecer em um local especial, 

conhecido como bêt marzeah, ou na própria casa do falecido era oferecida tanto para os 

mortos quanto para os vivos (DELGADO, 2012, p. 146).  

Sobre os poços a autora afirma que podem ser considerados depósitos sagrados. No 

entanto, ao tratar sobre a homogeneidade dos poços a autora não estabelece a cronologia 

dos mesmos. No entanto, acreditamos que se tratam de estruturas de momentos recuados, 

sem podermos precisar com exatidão o século. 

Uma das coisas interessantes tratadas sobre o artigo diz respeito ao consumo de 

porco, até então afirmado como sendo proibido entre os fenícios. Pode-se averiguar que em 

Gádir foi consumido nos períodos fenícios e seu consumo foi aumentado em momentos 

púnicos.  

Referente às oferendas sacrificiais cachorros eram sacrificados, assim como aves, 

enquanto restos de peixes e moluscos eram consumidos durante o banquete.

Niveau de Villedary (2011) afirma que a carne e o vinho eram elementos essenciais no 

banquete funerário fenício. Segundo os mitos ugaríticos haveriam deuses que não contentes 

com oferendas alimentícias demandavam aos homens animais domésticos e produtos 

agrícolas elaborados, como o pão e o vinho. O vinho possivelmente era bebido à síria (i.e. 

misturando vinho, água e diversas especiarias tais como o queijo e outros ingredientes 

aromáticos). Sobre os animais algumas partes não eram ingeridas, tais como a gordura e o 

sangue, veículos da vida segundo a autora. Eles eram oferecidos aos deuses e derramados no 

altar. 

Ainda nos textos de Ugarit o vinho tinha função de inebriar sendo fundamental para a 

conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos, um veículo de comunicação. Assim como 

também era utilizado durante as libações e foi levado ao Ocidente. 

Sobre o consumo de peixes, foi algo comum em Gádir dada a riqueza piscícola da 

região. Alguns autores afirmam que estariam sendo ofertados para divindades femininas tais 

como Astarté uma vez que é difícil averiguar o culto à Tinnit em Gádir. Para essa interpretação, 

os autores utilizam o exemplo grego de Artémis e Hécate que à elas era ofertado o peixe.  

Queimadores de perfures foram encontrados no registro arqueológico o que revelam 

uma preocupação com os aromas durante a liturgia. O azeite seria um desses utilizado durante 

essas ofertas. 

 



 

 

 A partir do século VI a.C. Gádir diversificará suas atividades econômica. A acumulação 

das práticas pesqueiras dará condições para o desenvolvimento da salgação de peixe se 

tornará uma das (se não a) principais práticas de produção econômica da cidade. O 

desenvolvimento das oficinas sempre foi compreendido enquanto o resultado da crise do 

comércio da prata tartésica, que pelo seu desencadeamento obrigou Gádir a buscar fontes 

alternativas de produção de riqueza. Esse fenômeno ocorreu não somente na cidade de Gádir 

como em toda a área do das fundações fenícias no Extremo Ocidente, no entanto as causas 

para essa substituição ainda nos são desconhecidas (GARCÍA VARGA, 2001, p. 22).  

 Para além da mudança econômica, houve um processo de reorganização de todas as 

cidades fenícias após o século VI a.C. Os assentamentos que estavam em relação com o 

comércio de metais são em grande parte abandonados ou tiveram que encontrar novos meios 

para a garantia de sua manutenção. Aliando esse processo de reestruturação, as antigas 

atividades econômicas são substituídas por meios tradicionais de geração e recursos tais 

como as atividades agropecuárias (NEVILLE, 2007, p. 168). 

 À baila do processo de reestruturação econômica, surgem no interior das terras os 

oppida, locais, geralmente estabelecidos em lugares elevados, onde se concentraram as 

populações possivelmente dos assentamentos mineiros abandonados. O mais poderoso deles 

teria sido Carmona, oppidum que subjou outras cidades assim como controlou um extenso 

território. Como nos relembra Neville (2007, p.169) não sabemos quais foram as relações que 

os oppida ibéricos estabeleceram com as cidades fenícias na costa, contudo temos no relato 

de Macróbio (Saturnalia, I.20.11) um suposto ataque de um rex Theron sobre a cidade da Gádir, 

ataque que foi suprimido pela intervenção de Cartago. A problemática sobre a narrativa desse 

evento se dá quando pensamos em sua cronologia. Não é possível saber se o mesmo 

aconteceu no século VI a.C. ou em momentos muito posteriores tal como com o desembarque 

dos Bárcidas na Ibéria.  

O que pode ser extraído arqueologicamente do século VI a.C. diz respeito à 

reorganização do padrão de dos assentamos (tanto alóctones quanto autóctones), 

reorientação sobre a produção de recursos (da extração de minérios para a agricultura e 

pecuária), o fim de Tartessos (sucedido pelos povos que os romanos chamarão posteriormente 

de turdetanos) e a mudança na dinâmica entre os demais povos ibéricos no interior das terras 

e os fenícios no litoral, dinâmica que, ao que se acredita, tenha sido belicosa. No interim dessa 

época de crises (ou transições), as oficinas de salgação de peixe se consoLiDARam enquanto 

uma prática par excellence das cidades fenícias do Extremo Ocidente possivelmente 



capitaneadas pelos mercadores e oficineiros gadiritas e prestigiada em outras localidades não-

fenícias na Bacia do Mediterrâneo. Há evidências arqueológicas no interior do Punic Amphora 

Building de Corinto, onde foram encontrados fragmentos da Mañá-Pascual A-4ª contendo 

derivados de peixe. As análises sugerem que teria sido importada ou do sul da Península 

Ibérica ou do Norte da África Ocidental, (i.e. de áreas sobre a direta influência econômica de 

Gádir) (NEVILLE, 2007, p. 170). 

Neville (2007: 169) aclara o debate acerca da mudança do padrão de assentamentos 

afirmando que as cidades fenícias no litoral se voltaram para si mesmas e afirma que o 

movimento de mudança da prática econômica respondia ao único recurso controlado 

diretamente pelas populações semíticas, nesse caso, a produção do molho de peixe, que se 

tornará um dos produtos mais prestigiados pelo restante dos povos da Bacia do Mediterrâneo 

até o período romano. 

Cabe ressaltar que essa prática não foi um experimento ex-novo. A produção de 

derivados dos pescados remeteria supostamente ao século VII a.C., possível período de sua 

concepção. Os achados de ânforas R-1 em Cerro de Villar associadas à restos de peixe em uma 

área que se acredita ser o mercado e em Acinipo, sítio autóctone no interior montanhoso das 

terras evidenciam que a produção dos derivados do peixe fazia parte das dinâmicas de trocas 

entre os povos, no entanto, em uma escala reduzida se comparada com o crescimento 

substancial das oficinas no século VI a.C. (NEVILLE, 2007, p.169). 

Dentre as oficinas de salgação e seus assentamentos relacionados, El Puerto de Santa 

María é a área que engloba uma realidade arqueológica muito diversa. Nessa área, as oficinas 

de Las Redes (século V a.C.  ao III a.C.) e La Manuela e as denominadas 16 e 19 se distinguem 

por seu caráter plurifuncional tal como fora assim identificadas por García Varga (2001, p. 25). 

Por plurifuncional, o autor afirma que as oficinas de salgação seriam estruturas que possuíam 

áreas para o preparo do peixe, sua transformação do molho e armazenamento de ânforas e 

ferramentas para pesca. 

Desde o século VIII a.C., há vestígios arqueológicos de uma atividade incipiente de 

salgação no arquipélago das ilhas Gadeiras no entanto será a partir do século VI a.C., que 

ocorrerá um crescimento exponencial no número de oficinas de salgação no atual município 

de San Fernando e em El Puerto de Santa María ( ). 

As principais áreas de expansão serão justamente os locais próximos da costa e em 

terra-firme das salinas. Como explicado anteriormente, as condições ambientais desses 

lugares farão com que as oficinas de salgação se instalarem tanto na antiga Cotinussa, 

território da necrópole, como em Antípolis (atual San Fernando) e em El Puerto de Santa María, 

atual desembocadura do Rio Guadalete, principal via hídrica que, à sua época, se configurava 



enquanto uma grande baía que também banhava a fundação fenícia de Castillo de Doña 

Blanca. 

Traremos à baila as oficinas de salgação externas ao núcleo gadirita, uma vez que 

compreendemos a organização de Gádir enquanto uma cidade que possuía ramais tanto em 

outras ilhas como em terra-firma, tal como acontecia também em outras localidades fenícias 

(e.g. Tiro e sua extensão Paleotiro ou Ushu na Fenícia, que hoje correspondem à Rachiiyé e Ras 

el’Ain) (RAMAZZINA, 2012, p. 169).  

As oficinas de salgação não puderam aproveitar os mesmos mecanismos e circuitos 

em que operava o tráfico da rota da prata A indústria da salgação requeria uma mão de obra 

especializada com infraestruturas mínimas auxiliadas com um mecanismo de exportação bem 

organizado assim como um mercado receptivo à suas produções, o que significa que Gádir 

dificilmente poderia ter se utilizado da anterior estrutura do comércio da prata. Por outro lado, 

a rota do estanho obtido supostamente nas Cassitérides (Ilhas Britânicas? Galícia?) deu um 

novo ímpeto para o tráfico do sal. Há uma estreita relação entre o sal e o estanho tal como foi 

narrada por Estrabão (3.5.11). O geógrafo conta que os fenícios de Gádir obtinham de povo 

que habitavam as Cassitérides, o estanho em troca de vasos de cerâmica, vasos de bronze e 

do sal (GARCÍA VARGA, 2001, p. 22). 

Arqueologicamente, o desenvolvimento de cerâmicas anfóricas específicas para 

conter os derivados da pesca (Vuillemot R-1, Cádiz A-3 e A-4) datam do século VI a.C. ao início 

do V a.C. (GARCÍA VARGA, 2001, p. 23). 

A escolha por San Fernando , tradicionalmente identificada como Antípolis, 

não poderia ser diferente. O munícipio abriga extensos campos de salinas tanto para o interior 

da baía e para a frente oceânica para a produção de sal marinho, matéria-prima indispensável 

para a alimentação das oficinas de salgação e de conserva gadiritas. Podemos então notar, a 

partir do século VI a.C., uma especialização dos lugares. San Fernando apresenta, além dos 

campos de salinas, um território com condições geológicas favoráveis uma vez que dispõe de 

diversos canais navegáveis entre as salinas e recursos hídricos abundantes. Sua situação 

geográfica o situa próximo a outro assentamento fenício na cidade de Chiclana de la Frontera 

( , , , e ) e nas proximidades da suposta área do templo de Melqart 

(NIVEAU DE VILLEDARY, 2015, p. 228) além de possuir grande visibilidade do 

litoral (



 

 

 San Fernando possui um relevo plano, com pequenas elevações casuais que não 

passam dos 30 m acima do nível do mar. No término do município há as áreas de marismas 

foram transformadas para a exploração do sal, assim, muito da configuração ambiental 

desapareceu. Nas escavações arqueológicas de Pelayio Quintero (1930-1931) foi descoberto 

um hipogeu púnico em Cerro de los Mártires, ponto mais alto do munícipio, esse 

enterramento foi escavado na rocha natural e era composto por várias galerias e câmaras 

sepulcrais contendo peças de cerâmica, como uma máscara de traços negroides importada de 

Cartago. Muitas outras partes do mobiliário dessa estrutura foram perdidas uma vez que o 

hipogeu foi objeto de saques desde a Antiguidade. Durante a intervenção arqueológica 

realizada em Camposoto, em San Fernando, foram encontrados um conjunto de fornos. Nos 

mesmos anos, foram identificadas inumações e incinerações associados a objetos de época 

púnica. Três poços também foram descobertos, no entanto, não foram escavados. 

 Outros achados foram realizados, tais como um silo desocupado e limpo assim como 

também se encontrou junto ao hipogeu encontrado anteriormente as fundações de um 

edifício de base elíptica rodeado por um fosso aberto na rocha com uma série de galerias 

subterrâneas que Pelayo Quintero denominou como sendo um “castro”. 32 anos após as 

escavações de Pelayo Quintero, em 1963, com o avanço da pedreira de cal, foram descobertos 

fortuitamente uma máscara púnica de pequenas dimensões. Já nos anos 1970 outras tumbas 

púnicas foram descobertas feitas com silhares de piedra ostionera muito similar às técnicas 

gadiritas. Em 1975 o Museu de Cádiz escavou em Cerro de la Calera, próximo à necrópole 

púnica, um hipocastrum romano e nos anos 90, graças às prospecções sistemáticas foi 

identificado nódulos de sílex e de outros materiais pertencentes ao Neolítico e ao Calcolítico, 

confirmando a ocupação de San Fernando desde momentos anteriores ao desembarque 

fenício (GAGO VIDAL et al., 2000, p. 39). 

 Já os fornos foram escavados com expansão da urbanização de Torre Alta, em San 

Fernando. 7 fornos foram escavados em 3 zonas e foram divididos em 2 grupos distintos 

segundo suas características. Os fornos chegaram ao Ocidente com os fenícios e tem 

similaridades com os fornos de Motya em especial o forno nº 4 de Motya e os fornos nº 1 e 2 

de Camposoto. Os fornos ( , e ), com exceção do nº 3, que foi mantido 

enterrado e protegido, foram transferidos para a rotatória da Gran Vía Benjamín López. Essa 

transferência deu condições para a identificação de um terminus post-quem que, dados os 

vestígios arqueológicos, confirmam a existência de uma outra necrópole durante os finais do 

século VIII a.C até VII a.C. Com a descoberta de uma série de 54 ânforas, foi possível identificar 

materiais orgânicos que indicam que além de fornos voltados para a atividade oleira, o 



 

 

complexo onde essas estruturas estariam levantadas fariam parte de uma oficina de salgação 

de peixe, de diferentes tipos e variedades (GAGO VIDAL et al., 2000, p. 39-46). 

  

Localizado em 1980 em el Puerto de Santa María, Puerto 19 se encontra situado na 

lateral da rua Almirante Cañas Trujillo, próximo à Puerto Sherry, região submetida à um intenso 

processo de urbanização ( . A área dos sítios se caracterizada por estar disposta sobre 

um relevo arenoso sobre dunas fósseis. A superfície da área está coberta por pinhais e 

eucaliptos (GUTIÉRREZ LÓPEZ, 2000, p. 12). Na Antiguidade muito provavelmente estivesse 

relativamente próximo à costa assim como também, como nos dias atuais tivesse visão do 

núcleo urbano de Gádir . Puerto 19 formaria parte do mesmo sistema de 

assentamentos de Las Redes junto à mais de um vintena de outros localizados nas 

prospecções realizadas em El Puerto de Santa María. Dado o intenso processo de urbanização, 

essa região foi alvo de atividades de urgência em 1996 e 199776. 

 Puerto 19 faz parte de um conjunto conhecido enquanto Factorías de Salazones Púnico-

Gaditanas, que abrange as 26 oficinas ( , , , ), catalogadas como P-1 até P-

26. Em Puerto 19 foi detectado um assentamento situado em uma ladeira dunar, nesse mesmo 

local também foi identificada uma grande quantidade de vestígios calcários e estruturas 

empregadas para a construção das piscinas de salgação de pescado (GUTIÉRREZ LÓPEZ, 2000, 

p. 15). 

 Devido as obras de urbanização, as estruturas detectadas em Puerto 19 foram 

danificadas, no entanto foi possível identificar dois tipos de conjuntos desse centro produtor: 

uma área voltada para os trabalhos de salga e armazenagem de produtos e ferramentas e; a 

moradia dos oficineiros (GUTIÉRREZ LÓPEZ, 2000, p. 18). 

 Não se sabe a qual assentamento Puerto 19 estava relacionado, há uma linha de 

autores que defende sua vinculação com o assentamento de Castillo de Doña Blanca 

estabelecido na paleobaía do Guadalete, enquanto o outro grupo acredita que, com base no 

tipo ânforico de Cádiz. 

 Sobre as fases de atividade fenícias temos indícios de que as oficinas se iniciaram na 

segunda metade do século VI a.C. Desse período interessantemente foi descoberto um tipo 

de rito fundacional evidenciado por fossas preenchida com sedimento de cinzas e carvões e 

cerâmicas (pratos e ânforas) sobre os quais foi erguido o complexo. 

                                                             

76 Informações obtida em Ramppa, disponível em: https://goo.gl/Jft63q, acessado em 18/04/2018. 



Já em sua segunda fase, nos finais do século VI a.C. até fim do V a.C. foi descoberto um 

edifício de planta quadrangular com uma área central coberta onde se encontram duas 

piscinas pseudo-ovais dispostas em “L” denominado como Edifício A. Também foi descoberta 

uma outra área anexa pavimentada com cal, por seus vestígios se acredita que teria sido 

coberta por uma cobertura vegetal. O interior do espaço teria sido separado por filas de 

ânforas embutidas no chão e um pequeno forno foi disposto fora do complexo, não distante 

dali foi descoberto uma área coberta por argila vermelha e graças aos vestígios faunísticos e 

cerâmicos tratava-se de um local para atividades de consumo e artesanato77. 

Dada a configuração geomorfológica de Gádir é possível identificar a 

procura por áreas de altitude (provavelmente para o controle visual do território) e a busca 

por áreas insulares, com atracadouros naturais protegidos das ondas do Oceano Atlântico e 

com áreas de tamanho reduzido. Do século IX a.C., foram reportadas duas localidades que 

serviriam enquanto áreas de habitação do assentamento fenício: o sítio arqueológico de Gádir 

e o sítio arqueológico de Casa del Obispo. Entre essas duas áreas se configuraria um porto 

protegido No século VIII a.C. a necrópole surge com seus primeiros 

enterramentos, estando visivelmente afastada da área das áreas de habitação do século IX a.C. 

Em Camposoto são identificados os primeiros enterramentos e estruturas habitacionais são 

erguidas em Chiclana de la Frontera Nesse mesmo século, em Castillo 

de Doña Blanca, estruturas funerárias e habitacionais também são erguidas sobre uma colina 

que dominava a visão da antiga Baía do Guadalete. Do século VII pertencem os primeiros 

vestígios arqueológicos dos poços rituais na área na necrópole da cidade assim como da área 

dos templos de Astarté e de Baal . Estruturas defensivas são documentadas em 

Chiclana de la Frontera e em Castillo de Doña Blanca, construções que podem indicar 

hostilidades com os povos autóctones do interior das terras. Ainda desse período, os núcleos 

habitacionais de Gádir e de Casa del Obispo são arrasados (provavelmente por um incêndio, 

maremoto ou um terremoto) e desse período se desconhece para onde as habitações foram 

reorganizadas. E por fim, temos o século VI a.C. com o momento de expansão da necrópole e 

de seus poços rituais assim como a construção de um grande monumento funerário nas 

cercanias do porto Desse período, a estruturação das salgações se 

configuram enquanto uma novidade. Localizadas nas localidades de El Puerto de Santa María, 

77 Informações obtida em Ramppa, disponível em: https://goo.gl/Jft63q, acessado em 18/04/2018. 



 

 

San Fernando e Camposoto, essas são estruturas que entram em diálogo com a interpretação 

tradicional de que os fenícios se aglutinaram nas áreas litorâneas frente à uma nova 

configuração dos povos autóctones, como comentado anteriormente. 

 

Mesmo extravasando o nosso recorto cronológico, a última grande descoberta nas 

cercanias de Castillo de Doña Blanca, não poderiam passar desapercebidas nesse trabalho. 

Divulgada pelo El País em 07 de agosto de 2017, os professores da Universidade de Cádiz, 

Lázaro Lagóstena (História Antiga) e José Antonio Ruiz Gil (Pré-História) assim como os 

doutorandos em História, Francisco Javier Catalán e Livia Guillén, afirma ter encontrado o 

maior porto púnico do Mediterrâneo no interior das terras que um dia teriam banhado o 

assentamento de Doña Blanca. 

 Se estendendo por 03 hectares, esse porto só pôde ser localizado com o suporte de 

georradares portáteis, visto que todas as suas estruturas se encontram cobertas. A geofísica 

confirmou a existência de um grande assentamento com um perímetro de 700 m e 3 hectares 

a apenas 50 cm de profundida e que alcançam 1,80 de altura. 

 Lagóstena interpreta a área enquanto um espaço portuário da cidade fenícia e púnica. 

Toda a trama urbana pôde ser recuperada através das sondagens do georradar ( ), e até 

o momento, mesmo sem escavações, os responsáveis afirmam que há espaços tanto para 

produção quanto para a armazenagem assim como há evidências de locais sagrados. Até 

mesmo uma possível cronologia já foi estabelecida para o assentamento, indo do século V a.C. 

ao III a.C.  

 

 - Detalhe da imagem do georradar que mostra (em tons claros) a trama urbana descoberta 

 
Fonte: Disponível em: https://goo.gl/H6mXns, acessado em 27/05/2018 



 

 

 
 Lagóstena justifica sua interpretação uma vez que toda a trama urbanística é de malha 

ortogonal e hipodâmica, fato que para o professor associa à uma etapa púnica. Para 

Lagóstena, esse assentamento possui semelhanças urbanísticas com o bairro portuário de 

Cartago. 

 Por mais que o georradar tenha feito essa importante descoberta é fundamental o 

trabalho arqueológico invasivo para recuperar o contexto dos edifícios de forma a melhor 

interpretá-los. Os pesquisadores afirmam que foi criada uma metodologia única que dá 

condições para a realização de interpretações comparativas pela tonalidade das estruturas 

abaixo da superfície. No entanto acreditamos que nada substitui uma escavação arqueológica 

sistemática para obtenção de uma cronologia melhor definida assim como averiguação da 

existência de um assentamento anterior ao descoberto. O que impede esse passo necessário 

é a Junta de Andalucía que, há mais de 20 anos somente atual em intervenções de urgência, 

fato que complica a manutenção dos assentamentos arqueológicos. Dessa maneira, o 

processo de localização geofísica foi uma saída encontrada para superar a burocracia 

administrativa78. 

 Essa interpretação faz com que Castillo de Doña Blanca, entendida enquanto uma 

cidade portuária em si, possuísse um porto anexo. O georradar ainda identifica que o sítio é o 

melhor conservado dentre os portos púnicos da Antiguidade. Fato que segundo os 

responsáveis destaca a importância do assentamento de Doña Blanca, evidenciando um dos 

locais de saída dos produtos agrícolas da hinterlândia. 

 

 Evidentemente a Península Ibérica se configura como uma região de especial interesse 

para a Arqueologia fenícia. Apresentamos em nosso , uma expressiva quantidade 

de vestígios arqueológicos (estruturais, artefatuais, ecofatuais e biofatuais) remanescentes da 

ocupação levantina. O contexto dessas evidências indica o Vale do Guadalquivir e o Vale do 

Guadiana como pontos nevrálgicos da frente de expansão semítica na orla atlântica. 

Verificamos que essa área sui generis, nas imediações da saída do Mar Mediterrâneo pelo 

Estreito de Gibraltar, foi (e continua sendo) uma das regiões mais férteis da comunidade 

atlântico-mediterrânica, gozando de condições geográficas que, no passado, atraíram 

populações tanto alóctones quanto autóctones, do mesmo modo que se apresenta como a 

única via para além da Bacia Mediterrânica.  
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 No que tange a ocupação da Península Ibérica, a expansão fenícia se disseminou, 

durante o Bronze Final do litoral mediterrânico até o litoral atlântico, alcançando o noroeste 

da Península Ibérica, na atual Galiza ( ). Segundo a limitada quantidade de vestígios 

materiais no registro arqueológico levantados até o momento sobre esse período (AUBET, 

2008; PAPPA, 2012; ZAMORA LÓPEZ et al., 2010; GENER BASALLOTE et al., 2014; MAYA 

TORCELLY et al., 2015) a cronologia desse movimento indica, por certo, o século IX a.C. (com 

menor intensidade) e o século VIII a.C. (com maior intensidade) como os momentos iniciais do 

avanço levantino no Extremo Ocidente. Esse levantamento, no entanto, não nega a 

possibilidade da operação de uma frequentação fenícia na área, anterior ao século IX a.C., 

embora não tenha deixado vestígios materiais suficientes no registro arqueológico para 

conclusões mais contundentes. Como observamos ao longo dessa pesquisa, esses dados 

(ainda) não atingem a antiguidade pretendida pela tradição cronológica das fontes primárias 

clássicas (Estrabão, Geografia, 9.3.2; Pompônio Mela, De Chorographia, 3, 46; Veleio Patérculo, 

História Romana, 1.2.3) que por sua vez situam a fundação da cidade de Gádir, a mais antiga 

do Extremo Ocidente, como tendo acontecido em 1113 a.C. (i.e. no século XII a.C.).  

Há duas linhas teóricas principais sobre as razões do processo de expansão fenícia 

rumo ao Extremo Ocidente: 1°) considera esse movimento como uma resposta à pressão 

assíria no século VIII-VI a.C.; 2°) interpreta a cidade de Tiro como agente principal da expansão, 

durante o século X a.C., período em que gozava de grande prosperidade. Comparando a 

periodização cronológica da Península Ibérica com a região originária das cidades fenícias do 

Levante, tivemos condições de interpretar o movimento expansionista levantino como parte 

de um conjunto de estratégias que buscavam efetivamente as benesses da exploração 

mineral na Ibéria. Os materiais arqueológicos mais antigos (cerâmicas fenícias associadas à 

produções gregas do período geométrico, assim como escórias e cadinhos) recuperados de 

Onoba (na atual cidade de Huelva na Espanha) dão evidências de contatos do século X a.C. 

Harmonizando esse conjunto artefatual a eventos históricos, identificamos que o estímulo à 

produção naval aconteceu no século X a.C., no final do reinado de Hiram I de Tiro (970-936 

a.C.), monarca que se consagrou por abrir as rotas comerciais para a Ásia a partir de uma 

aliança estabelecida com o rei Salomão (960-930 a.C.), visando romper o monopólio egípcio 

sobre as minas além do Mar Vermelho. 

 Essa experiência anterior deu condições para que os fenícios, no século IX a.C. se 

expandissem em direção oposta fundando no Mediterrâneo Oriental, sob o reino de Itobaal I 

(887-856 a.C.), cidades importantes como Kition, Auza, Bótris e Miríandros. Esse movimento 

fundacional se desenvolveu intensamente sob o reinado de Pumayyaton (820-774 a.C.) em 

Tiro, monarca identificado pelos gregos como Pigmaleão (em grego: Πυγμαλίων), famoso pelo 



 

 

episódio fundacional de Cartago no Norte da África. Na Ibéria, os vestígios arqueológicos 

indicam que a expansão fenícia pela Baía de Cádiz se iniciou antes ou circa de 820 a.C., 

podendo ter sido auspiciada por Pumayyaton ou por seus antecessores Mattan (829-821 a.C.) 

e Baal-Azor II (855-830 a.C.), períodos em que o poder assírio enfraquecia. 

Todavia, como assinalamos em nosso , a Ibéria não era, àquela época, uma 

terra nullius. Podemos pensar que o movimento de fundação das cidades fenícias possa ter 

sido resultado de um intenso processo de negociação que já acontecia, como supracitado, 

desde o século X a.C. Ainda em nosso primeiro capítulo, reunimos na as referências 

sobre uma região, reino, rio ou uma cidade denominada pelos autores gregos como Tartessos 

(em grego: Ταρτησσός). Os povos originários dessa região, identificados como tartésicos, são 

exaltados por Estrabão (Geografia, 3.1.6) como sendo os mais cultos das populações íberas, 

possuindo o domínio da escrita tanto histórica quanto lírica. Além do relato de Estrabão, os 

versos de Avieno (Ora Maritima, 85) sobre a rica cidade de Tartessos conduziram Adolf 

Schulten no século XX a tentar encontrar, sem sucesso, os vestígios dessa cidade do mesmo 

modo que Henrich Schliemann procurou por Tróia utilizando versos da Ilíada de Homero e 

Enéida de Vírgilio no século XIX. 

No entanto, com base na nossa discussão no , interpretamos os tartésicos 

enquanto uma cultura híbrida que, após o contato com os navegantes orientais que se 

estabeleceram no litoral, se matiza ao caldo cultural fenício assumindo traços orientalizantes. 

Essa matização cultural entre alóctones e autóctones se desenvolveu ao longo dos séculos VIII-

VI a.C. As evidências arqueológicas mais comuns dessa interação são atestadas nas necrópoles 

ao longo do Vale do Guadalquivir, onde são encontradas as sepulturas principescas (i.e. 

tumbas tartésicas com um substancial mobiliário funerário), interpretadas como sendo 

enterramentos da nobreza, onde são atestadas práticas mortuárias orientais. Além os vestígios 

litúrgicos fenícios, esses sepulcros eram enriquecidos com vasos de prata, jóias, marfim, 

bronzes dentre outros conjuntos de valor. Podemos interpretar os tartésicos não enquanto 

uma única população, mas como diversas lideranças com as quais os fenícios estabeleceram 

relações. Para além das práticas mortuárias, os povos autóctones testemunharam o início das 

práticas agrícolas e pecuárias dominadas pelos levantinos. O trigo, a cevada, a lentilha, oliva e 

a uva foram alguns dos grãos e frutos inseridos na Ibéria pelos fenícios modificando a 

paisagem original. A exploração e transformação dos recursos madeireiros, também fazia 

parte do métier dos carpinteiros fenícios desde o século XI a.C. como testemunha o relato do 

enviado egípcio Ounamon durante sua estada na corte de Shekerbal de Biblos. A madeira foi 

uma das riquezas naturais da Península Ibérica aproveitadas pelas fundações fenícias no 

litoral, provavelmente para as construções navais, domésticas assim como para a confecção 



 

 

de outros objetos e como combustível para as oficinas de transformação de metais. O 

consumo dos bosques ibéricos também alterou consideravelmente a paisagem contribuindo 

para o desflorestamento das áreas litorâneas. Sobre os aspectos da concepção de lugares, os 

elementos de organização urbana também foram uma das inovações introduzidas pelos 

fenícios. As estruturas em ângulos retos alótcones se sobressaem sobre as cabanas ovais 

autóctones. Muralhas, templos dentre outros aparelhos próprios de uma urbanização oriental 

são erguidos e são considerados como características que reforçam um vínculo étnico das 

cidades fenícias no Extremo Ocidente para com as cidades levantinas no Mediterrâneo 

Oriental (PAPPA, 2010, p. 105-106).  

Após a nossa apresentação contextual geral sobre o Sul da Ibéria durante a Idade do 

Bronze Final em nosso , realizamos em nosso , o compulsionamento de 

dados específicos à Baía de Cádiz visando compreender as dinâmicas na paisagem do litoral e 

da hinterlândia.  

Sobre nosso Repertório Cartográfico ( ) o mesmo abrange desde as maiores 

até as menores áreas. Assim, tivemos condições de interpretarmos fenômenos, da menor 

escala (i.e. da Península Ibérica) até a maior escala (i.e. a Baía de Cádiz). No entanto salientamos 

que, no interior das dinâmicas da Ibéria, demos maior foco para a nossa área de estudo e 

adjacências, uma vez que conformam o objetivo dessa pesquisa. 

Sobre a necrópole da cidade fenícia, os Anuários Arqueológicos de Andaluzia 

registraram diversas intervenções arqueológicas tanto de urgência quanto sistemáticas.  

Desse modo tivemos acesso à um grande número de atividades que ocorreram entre 

1985 até 2006, período escolhido pela abundância de dados que nos permitiu 

confeccionarmos nosso . Do Anuário Arqueológico de Andalucía a maior parte dos 

vestígios arqueológicos identificados pertencem à enterramentos de diversas épocas, que se 

iniciam no período fenício, púnico, romano e posteriores, marcando um uso contínuo dessa 

necrópole na antiga ilha de Cotinussa. Conseguimos mapear a progressão da necrópole do 

século VIII ao VI a.C. Do século IX a.C., período que também fez parte do recorte dessa pesquisa, 

não encontramos dados que nos dessem condições de verificar a presença de enterramentos 

nesse período. Mesmo ad silente acreditamos que outras práticas mortuárias poderiam 

acontecer, mas que não deixaram vestígios no registro arqueológico uma vez que a ocupação 

da área remonta, até o momento, aos anos de c. 820/800. Uma vez que o estudo das práticas 

mortuárias semíticas foge ao escopo dessa pesquisa, percebemos como são necessários mais 

estudos sobre a problemática datação dos enterramentos fenícios dos Anuário Arqueológico 

de Andalucía. 



 

 

Podemos afirmar que, toda a paisagem tocada pelos fenícios se transformou 

substancialmente após o contato e estabelecimento das fundações semíticas. No que 

concerne as áreas sagradas, verificamos que são bem conhecidas na hinterlândia tartésica. As 

evidências mais notáveis da ressignificação da paisagem ao passo do contato são os templos 

de El Carambolo, Cancho Roano e El Turuñuelo. Essas três grandes estruturas, graças à sua 

monumentalidade, dominariam a paisagem pretérita e são tradicionalmente interpretadas, 

tendo por base seus vestígios arqueológicos, enquanto uma estratégia da elite local em 

controlar o acesso das importações de objetos de prestígio, restringidos por essa nobreza 

autóctone como meio de preservar seu domínio (MUÑOZ FERNÁNDEZ, 2014, p. 130). Por sua 

nada foi preservado das áreas sagradas dos templos de Astarté, Baal-Hammon e de Melqart 

nas adjacências da antiga ilha de Gádir ( ), muito provavelmente tanto por fatores 

naturais quanto culturais. Desses lugares temos um limitado conjunto artefatual e 

arquitetônico fragmentário e distribuído nos arrecifes insulares. A existência desses ambientes 

é compensada pelos relatos de autores antigos que privilegiavam, dentre esses três templos, 

o templo de Melqart, como pudemos identificar no decorrer dessa pesquisa. Os mapas nos 

mostram que essas três possíveis estruturas (ou cavernas sagradas, talvez no caso do santuário 

de Astarté) estariam localizadas nas extremidades do assentamento fenício. Entretanto, não 

sabemos se estariam localizados no interior ou exterior das muralhas da cidade uma vez que 

até o momento não se identificou nenhum vestígio arqueológico dos muros, em um caso 

singular frente a outros tantos assentamentos semíticos na Ibérica. Não descartamos a 

possibilidade da existência das muralhas de Gádir, uma vez que o próprio nome da cidade se 

traduz do fenício como recinto amuralhado. Talvez somente maiores intervenções 

arqueológicas interessadas em identificar os muros da cidade fenícia poderão responder 

sobre essa questão que permanece em aberto. 

Na hinterlândia, outro elemento que saltou aos olhos ao final da confecção do nosso 

repertório cartográfico foi, sem dúvida, o número de cursos d’água do Vale do Guadalquivir 

( ). Notamos que os rios, geralmente, pouco tratados na bibliografia específica sobre 

essa região, tiveram papel fundamental para o movimento de expansão fenícia nessa região 

uma vez que assentamentos, necrópoles, monumentos funerários, templos e tesouros 

orientalizantes, assim como fundações fenícias se encontram às suas margens. Tal como 

afirmam Edgeworth e Benjamin (2018, p. 163), os rios seriam formas híbridas, nem naturais 

tampouco culturais, não estáticas, mas que influenciam a ação humana.  

Visando contribuir para o debate, em nosso , aprofundamos a questão 

desses grandes templos enquanto ambientes de comensalidade entre fenícios e tartésicos. 

Adotando a teoria de San Martín (2009) sobre hierarquização e de Dietler (2001) sobre o papel 



 

 

do álcool nos rituais comensais é possível presumir que ocorreriam festins nesses ambientes 

sagrados em que o vinho (uma das inovações inseridas pelos fenícios) era provido aos 

convivas Em Cancho Roano foram identificados tanto restos faunísticos e cerâmicos que 

indicam o consumo de víveres e de vinho. O consumo do vinho produto poderia ser 

considerado um recurso de prestígio ao tempo que facilitaria as relações sociais de dois 

grupos distintos.  

A partir de nossas interpretações conseguimos identificar a importância dos 

elementos naturais da paisagem da Ibéria como elemento fundamental para o 

estabelecimento fenício e seu preparo enquanto uma paisagem híbrida que passou a abrigar 

espécies não nativas para a manutenção do estilo de vida semítico. À baila dessa perspectiva 

não seria demais inferir que os recém-chegados levantinos poderiam ter se beneficiado das 

relações (amistosas, hostis ou competitivas) entre os grupos originários so Sul da Península 

Ibérica (não sabemos se estariam em união, ou formavam agrupações diferenciadas com 

diversas chefias). No entanto, fica evidente com o e  que houve uma penetração de 

elementos tipicamente fenícios pelo hinterlândia tartésica no Vale do Guadalquivir. 

Outro dado importante diz respeito às nossas análises de visão comparativa, que 

indicam um controle visual fenício sobre toda a Baía de Cádiz. Analisados em conjunto no 

é possível perceber um domínio visual tanto do mar quanto da hinterlândia, 

principalmente das terras baixas da Baía de Cádiz que no passado como foi identificado por 

Arteaga e Ross (2001a, 2002, 2004 e 2008) e apontado por nós, seriam locais tomadas pelo 

mar, sendo assim, possivelmente passíveis de navegação, conectando Cádiz aos demais 

centros litorâneos de Chiclana de la Frontera e de Castillo de Doña Blanca ( ). 

Por fim, no que diz respeito a organização da fundação de Gádir, tivemos condições 

de contribuir com o debate sobre o disciplinamento de uma cidade fenícia ao analisarmos 

suas principais mudanças (recolhidas a partir de dados arqueológicos) ao longo do século IX-

VI a.C.  Não há dúvidas que Gádir foi uma importante fundação semítica no Extremo Ocidente, 

dada a sua localização (nas cercanias das Colunas de Héracles/Melqart), entre dois grandes rios 

(o Guadalete e o Guadalquivir) e localizada em uma ilha próxima da terra-firme, elemento 

característico para as implantações levantinas. 

Ainda no  aumentamos nosso foco sobre os vestígios arqueológicos na 

atual Cádiz para termos condições de realizar nossas interpretações visando contribuir para 

uma melhor compreensão sobre a organização da cidade fenícia de Gádir. Como a cidade 

continua sob ocupação moderna poucos sítios arqueológicos da Idade do Bronze Final foram 

descobertos. Dos poucos do município de Cádiz, o mais significado no que diz respeito à 



 

 

urbanização, é o sítio arqueológico de Gádir, localizado no subsolo de um teatro 

contemporâneo na parte alta do centro velho da cidade atual, na antiga ilha de Eritéia. 

Outro sítio de espetacular importância é o sítio arqueológico de Obispo, atualmente 

fechado, que abriga um enterramento monumental do século VI a.C. Feito o mapeamento 

desse sítio em nosso , Repertório Cartográfico dessa pesquisa, em nosso 

 frente aos demais fenômenos arqueológicos com base em outros tipos de enterramentos 

semelhantes no Levante e no Norte da África, interpretamos essa estrutura como um 

marcador territorial (i.e. essa inumação poderia marcar o domínio de um grupo sobre a área). 

Ao passo que o mesmo é considerado como um herôon (NIVEAU DE VILLEDARY, 2014, p. 489). 

Sob uma perspectiva que busca descolonizar a Arqueologia Fenícia do empréstimo de termos 

gregos e latinos (que por muitas vezes são usados como termos de comparação que mais 

desfocam o debate do que elucidam) acreditamos ter demonstrado a diferença entre esse 

distinto monumento funerário fenício, conhecido como nefesh em relação ao herôon. A partir 

dessa questão observamos a necessidade em estabelecer um breve glossário (com os termos 

que chegaram até nós) pertinentes à nossa temática sobre paisagem e construções com 

termos em fenício-púnico e suas devidas traduções, com base nas obras de linguistas 

consagrados (ZELLIG, 1936; TOMBACK, 1978; KRAHMALKOV, 2001), visando contribuir para as 

futuras pesquisas. Percebemos a urgência de um maior diálogo entre a Arqueologia e a 

Linguística para o caso fenício pela raridade de pesquisas em que existe um efetivo 

entrosamento entre linguistas e arqueólogos. 

Com essa pesquisa, esperamos ter contribuído com considerações relevantes para o 

progresso dos debates acerca dessa temática. Os avanços arqueológicos na Ibéria vêm à 

galope, fato que acreditamos termos demonstrado no decorrer dessa pesquisa com exemplos 

de intervenções arqueológicas recentes. Certamente nos próximos anos será possível 

compreender a organização de uma cidade fenícia em contexto externo à sua região de 

origem. Nesse aspecto, a Península Ibérica é um local que tem muito à ser explorado. Sem 

dúvida, não será demorada a possibilidade de vislumbrar, com o apoio das novas tecnologias 

geofísicas, a planta completa de uma fundação semítica. Fato que jogaria luz às questões 

pertinentes aos ambientes públicos e privados, sobre as muralhas e as vias que uniam todo o 

emaranhamento urbano. No que tange os aspectos da superfície, apresentamos elementos 

de análise por meio do SIG que buscam compreender não apenas uma única localidade, mas 

também o seu entorno mais imediato assim como suas áreas mais limítrofes.  

Em suma, acreditamos ter cumprido com os objetivos dessa pesquisa e esperamos que 

nossas interpretações possam contribuir e motivar estudos futuros sobre uma região de 



 

 

substancial riqueza arqueológica visando fazer avançar o debate sobre o fenômeno da 

expansão fenícia rumo ao Extremo Ocidente sob novas luzes. 
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Número da ficha

Yacimiento arqueológico de Gadir

'GDR

Andaluzia/Cádiz/Cádiz

36°31’55.94’’ Norte, 6°17’51.64’’ Oeste

Média de 15-20 metros acima do nível do mar

Areia, biocalcarenita e conglomerados

Parque da Baía de Cádiz

Área de habitação

 820 a.C

Se acreditava que a antiga Gádir se localizaria em Castillo de Doña Blanca, no interior das terras e
não no arquipélago das ilhas Gadeiras. No entanto com as escavações no antigo Teatro Cómico,
foi possível identificar estruturas da cidade fenícia (Frutos Reyes; Muñoz Vicente, 2008: 240).
Atualmente, o sítio arqueológico encontra-se musealizado no subterrâneo do Teatro Cómico de
Títeres La Tía Norica, na Calle San Miguel, nº 15, centro histórico da cidade de Cádiz, antiga ilha
de Eritéia. O solar do Teatro Cómico de Cádiz foi eleito para escavações dado o seu valor
estratégico, próximo à Torre Tavira, uma torre de vigia do século XVIII d.C., construída em o
ponto mais alto da cidade a 45 metros acima do nível do mar (GENER BASALLOTE,, 2015, p. 4). A
maior parte dos vestígios desse sítio fazem parte do antigo traçado urbano de Gádir, cuja
datação remete ao século IX a.C. e perdura até o VIII a.C ( 820-720 a.C). As escavações
documentaram dez períodos cronológicos do IX a.C. até a atualidade. Trataremos aqui de
apenas quatro períodos da sequência fenícia, para não extrapolarmos o nosso recorte
cronológico.
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Desse período foi escavada uma estrutura elíptica cujo interior estava coberto por uma
superfície artificial composta de argila e moluscos triturados principalmente da espécie
Murex trunculariopsis trunculus. Nas proximidades da estrutura encontrou-se três
camadas sobrepostas de áreas de combustão, interpretadas como algum tipo de
sinalização (ZAMORA LÓPEZ et al., 2010, p. 206).

Foram escavadas um conjunto de oito moradias organizadas ao redor de duas ruas
pavimentadas. Esses grupos de edifícios foram denominados como conjuntos
estruturais A, B, e C. Todas as construções dos conjuntos foram realizadas em terra
batida. O conjunto desce suavemente em direção ao Canal Baía-Caleta. As casas se
caracterizam por terem um cômodo principal retangular de maior dimensão e
normalmente de maior altura e ao seu redor se distribuem as outras dependências.
Cada uma das dependências possui uma função tais como cozinha, oficina e
dormitórios. A cozinha possui um forno cupuliforme do tipo tannur fabricado em argila.
O forno possui três aberturas, uma para o depósito de combustível, outra para a
oxigenação do fogo e outra, superior, para a saída da fumaça. Esse forno era utilizado
fundamentalmente para o fabrico do pão ázimo, um pão assado sem fermento.
Por outro lado, em uma das vivendas foi descoberta uma oficina cerâmica, onde se
encontrou
restos de um outro forno específico para o preparo da cerâmica. Recipientes cheios de
tinta e utensílios em ossos e marfim que indicam um aparato utilizado para a decoração
da cerâmica foram encontrados nas proximidades. Sobre as vias públicas, descobriu-se
que as ruas foram pavimentadas com argila desde a construção dos primeiros edifícios.
Devido a acumulação de detritos que vertiam pela rua, houve vários níveis de
pavimentação uma vez que inexistiam sistemas de escoamento (ZAMORA LÓPEZ et a.l.,
2010, p. 211). É interessante notar que foram descobertas várias pegadas fossilizadas de
animais tais como bois, cães e gatos que passaram pelas duas ruas.

Os grupos estruturais foram abandonados, provavelmente devido a uma catástrofe
natural evidenciada pela recuperação de um corpo, entre os escombros, de um
indivíduo depositado sem os devidos ritos de enterramento em posição defensiva. Os
edifícios, antes construídos com terra batida foram substituídos por alvenaria. Fato
identificado pela aplicação dos pilares do tipo opus africanum. Nas proximidades foram
identificadas manchas negras na terra que sugerem um incêndio de grandes
proporções (ZAMORA LÓPEZ et al., 2010, p. 210).

Toda a zona foi reurbanizada. As construções anteriores abandonadas foram
desmanteladas e o eixo de orientação se modificou passando de norte-sul para oeste-
leste. No entanto, muito das estruturas foram destruída por construções de época
romana. Assim, só se conservou um umbral com pavimento de conchas e restos da base
de um forno fabricado com argila e coberto com fragmentos de cerâmica comum
(ZAMORA LÓPEZ et al., 2010, p. 210).
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Localização do sítio

Fotos do sítio

Plantas do sítio

Localização dos sítio (ZAMORA LÓPEZ et al., 2010, p. 204)

Restauração do forno fenício (BASSALOTE  et al., 2015, p. 16) Fissura nos fornos de taipa (BASSALOTE  et al., 2015, p. 16)

Planimetria sítio (ZAMORA LÓPEZ et al., 2010, p. 207) Evolução urbanística do sítio (ZAMORA LÓPEZ et al., 2010, p. 208)
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Reconstituições

Reconstrução 3D do período II (ZAMORA LÓPEZ et al., 2010, p. 209) Reconstrução 3D do período II (BASSALOTE  et al., 2015, p. 7)
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Yacimiento arqueológico Casa del Obispo

Nefesh?

Andaluzia/Cádiz/Cádiz

36°31’42.38’’ Norte, 6°17’40.14’’ Oeste

Média de 18-20 metros acima do nível do mar

Areia, biocalcarenita e conglomerados

Parque da Baía de Cádiz

Área de habitação/Monumento funerário

 820 a.C

O sítio arqueológico se encontra no centro histórico da cidade de Cádiz, próximo à Catedral de la
Santa Cruz de Cádiz e à Iglesia de Santa Cruz, na Plaza Fray Félix s/n, em uma região conhecida
como entre catedrales. Localizado no subterrâneo da cidade, o sítio revela vários níveis de
ocupação que vão do século IX a.C., (  820/800 a.C.) até os dias atuais.
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Na primeira fase houve a construção de um complexo estrutural utilizando terra batida.
Para uma melhor estabilidade, o edifício foi construído em ângulos retos, em L e em T.
Não existem indícios de revestimento para o exterior do edifício, mas se encontrou uma
fina camada de argila vermelha sob a parede interior. Em comparação com o
Yacimiento arqueológico de Gádir, o material utilizado na construção em Casa del
Obispo é de menor qualidade. Enquanto no sítio de Gádir foi utilizada a construção em
taipa em argila vermelha. A pavimentação foi realizada com areia vermelha batida. É
difícil reconstruir o edifício, no entanto, dado a grossura dos muros, pode-se pensar em
um edifício de maiores dimensões. Acredita-se que a filiação étnica do edifício seja
fenícia, ainda no momento inicial do assentamento. A estrutura foi abandonada durante
a segunda metade do século VIII a.C., sobre o pavimento verificou-se cinzas e vigas de
madeira queimada, o que pode sugerir um incêndio. Após esse período, acontece um
hiato onde não houve nenhuma outra ocupação até o início da fase subsequente
(GENER BASALLOTE et al, 2014, p. 123-127).

Por meio de achados cerâmicos, essa fase começa em algum momento do século VII a.C.
e vai até VI a.C. Pratos em verniz vermelho, tigelas, ânforas podem ser associadas aos
momentos iniciais da expansão fenícia. Esse mesmo material foi encontrado em outros
sítios do mesmo período como em Toscanos, Morro de Mezquitilla, Cerro del Villar, La
Fonteta, La Caleta e no próprio Teatro Cómico. Em assentamentos auctóctones como
em Huelva e em Cerro de Salomón também foram documentadas a existência desses
mesmos materiais cerâmicos. As estruturas dessa fase foram erguidas sobre a deposição
natural de areia que sepultou a fase anterior. Nessa fase se identificam algumas
inovações tais como a utilização do adobe na sustentação do lintel dos vãos de acesso.
As dimensões continuam sendo quadradas e retangulares (GENER BASALLOTE et al.,
2014, p. 127-128).

Nesse momento um grande monumento funerário distante da necrópole gadirita é
construído. Há duas hipóteses para explicar o início do processo de sacralização desse
lugar: a) por meio da hierofania, o lugar foi sacralizado antes do enterramento do
indíviduo depositado ali; b) o cárater sagrado do indivíduo provocou a criação de um
ambiente religioso em seu entorno mais imediato. O lugar desse monumento não foi
escolhido casualmente, trata-se de uma ligeira elevação, com visibilidade excepcional
na antiga ilha de Cotinussa, podendo ser visto da ilha de Eritéia e do porto. Fazia
fronteira com as outras três áreas sagradas do templo de Baal-Hammon, Astarté e de
Melqart. A parte vertical do monumento desapareceu por completo, restando apenas a
tumba dentro da plataforma em que se elevava o mesmo. Toda a construção foi
realizada em pedra lavrada e dado o refinamento das técnicas construtivas pode-se
inferir que não foi uma estrutura improvisada. A câmara do monumento recebeu um
tratamento em gesso. Material também documentado na necrópole púnica de Cartago
(Tunísia) e em Baria (Espanha), sem nenhum tratamento pictórico nas paredes. A
existência da plataforma escalonada sugere a existência de uma outra estrutura vertical,
que não chegou até nós. No entanto é admissível pensar em um monumento turriforme
tipo nefesh. No entanto também é plausível pensar na hipótese da existência de um
templo ou precinto sobre a tumba. Não se sabe a posição social do indíviduo
depositado no monumento devido o saque da tumba em 1964. No entanto há vestígios
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de um ataúde fabricado com madeira da região da Etíopia ou do Sudão, vestígios de um
tecido púrpura e, por descuido dos saqueadores, restou um anel signatário com dois
golfinhos fabricado em ouro (GENER BASALLOTE et al., 2014, p. 128-140).

Após o enterramento toda estrutura passa por um processo de monumentalização.
Escavou-se uma cripta vinculada ao complexo sagrado, onde provavelmente ocorriam
rituais de cárater ctônico. A cripta possuia 4 salas, todas revestidas em gesso e pelos
seus achados cerâmicos com funções religiosas, pensa-se em um possível templo de
Eshmun (GENER BASALLOTE et al., 2014, p. 140-150). Outros autores pleiteiam a
hipótese de se tratar da possível área do templo de Baal-Hammon. Próximo à Casa del
Obispo, se localizou nas cercanias de Castillo de San Sebastian, um capitel protoeólico
abobadado, que provavelmente decoraria a fachada do santuário (FRUTOS REYES;
MUÑOZ VICENTE, 2008, p. 242).
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Localização do sítio

Fotos do sítio

Plantas do sítio

Localização do sítio (BASSALOTE  et al., 2014, p. 124)

Localização do sítio (BASSALOTE  et al., 2014, p. 126) Abandono do período 1 (BASSALOTE  et al., 2014, p. 126)

Localização do sítio (BASSALOTE  et al., 2014, p. 129) Planta do monumento funerário (BASSALOTE  et al., 2014, p. 130)
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Reconstituições

Reconstrução do monumento funerário (BASSALOTE  et al., 2014,
p. 133)

Disposição das pedras lavradas (BASSALOTE  et al., 2014, p. 133)
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Yacimiento Arqueológico del Cerro del Castillo

Desconhecido

Andaluzia/Cádiz/Chiclana de la Frontera

36º°25’04.45’’ Norte, 6°08’41.38’’ Oeste

Média de 20 metros acima do nível do mar

Areia, biocalcarenita e conglomerados

Parque da Baía de Cádiz

Área de habitação

Século VIII a.C. até VI a.C.

Disposta em uma colina em Chiclana de la Frontera às margens do rio Iro, o assentamento
arqueológico se localiza entre o litoral e o campo, em uma área onde o relevo não supera os 200
metros de altitude. O núcleo urbano é formado por diversas colinas, dentre essas, se destaca
Castillo, Santa Ana e Cerrillo conformando uma paisagem muito semelhante à de outros
assentamentos tartésicos como o caso de Huelva. A colina de Cerro del Castillo foi identificada
como sendo a origem da atual cidade de Chiclana de la Frontera. Sua posição estratégica junto
ao rio tornou o assentamento um enclave privilegiado que foi ocupado ao longo das épocas.
Cerro del Castillo foi, no passado, um porto em plena costa. No entanto, os sedimentos da Baía
de Cádiz se acumularam nas redondezas do assentamento até o distanciar da costa. A escolha
por esse lugar se deve pelo seu domínio visual, conseguindo avistar Cádiz, San Fernando,
Medina Sidonia e Sierra. Acredita-se que Cerro del Castillo fosse um porto ou uma área de
desembarque dado o seu caráter comercial (SERRANO BUENO; CERPA NIÑO 2008, p.169).
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Nesse período, considerado por Serrano Bueno e Cerpa Niño como remetendo ao
Bronze Final hispânico é possível encontrar evidências anteriores ao primeiro
assentamento fenício (2008, p. 173). Em momentos posteriores, ainda nessa primeira
fase, acontece a instalação de uma fortificação fenícia com habitações. Ruiz Mata (1979,
p.3) intitula esse período como Tartésico Colonial, por sua vez, Pellicer et al. (1983) trata
esse momento como Orientalizante. Para Pellicer essa é a fase em que se produz a
convivência entre autóctones e fenícios. Durante as escavações foi detectada uma linha
amuralhada de casernas. Ao longo dos 44,4 metros dessa estrutura não foram
detectadas torres, nem contrafortes, tampouco estruturas anexas ou vãos. A construção
dessa estrutura defensiva foi realizada em argila e seus arqueólogos acreditam que
hajam indícios, de que sua planímetria fosse quadrangular com superfície aproximada
entre 9-10 hectares. O registro arqueológico mais abundante se encontra dentro dos
limites da fortificação e é constituído, majoritariamente, de vestígios cerâmicos

A segunda fase do assentamento testemunha uma reforma nas muralhas do
assentamento. A maior parte dos muros escavados pertecem a esse período. Nesse
momento surge também pavimentos de argila socada, possivelmente precursor do
opus punicum. Do ambiente doméstico foi escavado um forno mal conservado e um
abundante repertório cerâmico. Os arqueólogos afirmam que o perímetro urbano
superou a muralha da cidade .
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Localização do sítio

Fotos do sítio

Plantas do sítio

Localização de Chiclana de la Frontera (BUENO SERRANO; CERPA NIÑO, 2008, p.  170)

Vista geral de Cerro del Castillo (BUENO SERRANO; CERPA NIÑO,
2008, p.  171

Vista do primeiro plano da muralha e das casernas (BUENO
SERRANO; CERPA NIÑO, 2008, p.  177)

Possível traçado da muralha  (BUENO SERRANO; CERPA NIÑO, 2008,
p. 178)

Planta do sítio (BUENO SERRANO; CERPA NIÑO, 2008, p.  176)
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Reconstituições

Vista geral de Cerro del Castillo (BUENO SERRANO; CERPA NIÑO,
2008, p.  172)
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Factoría de Salazones Púnico-Gaditana

Desconhecido

Andaluzia/Cádiz/El Puerto de Santa María

36°35’03.20 Norte, 6°14’20.62’’Oeste

Média de 25,95 metros acima do nível do mar

Areia arenosa de origem eólica

Parque da Baía de Cádiz

Oficinas de salgação

Século VI-III a.C.

As salgações púnicas, diferentemente das romanas, eram pequenas e familiares. Esses
estabelecimentos se situavam na desembocadura dos rios, em áreas altas para vigiar a rota dos
atuns (RUIZ GIL, 1988, p. 4). As salgações se encontram na desembocadura do rio Guadalete,
sobre uma formação dunar de pouca altura que em época fenícia estaria mais próxima da costa.
Em Puerto de Santa María as salgações eram constituídas por cinco ambientes diferenciados por
seus tamanhos. O primeiro sendo a entrada da instalação, o segundo ambiente teria piso de
cascalho como base e seria dedicada ao armazenagem e à limpeza do pescado. Ainda nesse
segundo ambiente, o peixe era cortado sob blocos retangulares ou quadrados. No terceiro
ambiente se produzia o garum, às vezes fervido para a aceleração da salmoura. Será no quarto
ambiente que os tanques feitos em alvenaria para a salgação do peixe são encontrados. Dentro
desses tanques, o atum era depositado entre capas de sal e maceravam por 20 dias, o sal
utilizado no processo era extraído dos marismas do Guadalete. Por fim, o último ambiente tem
sido interpretado como local de armazenagem dos instrumentos utilizados na salgação (RUIZ
GIL, 1988, p. 5-6). Foram identificadas 26 salgações, no entanto, não foi possível realizar
escavações que considerassem todo o conjunto dada a urgência do programa. Inicialmente
essas salgações foram pensadas como sendo parte de Castillo de Doña Blanca, no entanto,
atualmente elas são relacionadas à apropriação de recursos e território de Gádir.
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As escavações identificaram algum tipo de ritual fundacional evidenciado por fossas
cheias de cinzas e carvões, cerâmicas fenícias (copos, pratos, ânforas). Sobre esses
resíduos se organizou o núcleo da edificação posterior.

Essa fase é caracterizada pela construção de um edifício de planta quadrangular com
uma área central telhada onde se encontrar as piscinas de salgação pseudo-ovais
dispostas em L (Edifício A). Outro recinto anexo contava com pavimento de cal,
enquanto todo o restante do espaço parece possuir cobertura vegetal e também era
separado por linhas de ânforas fincadas no solo. Um pequeno forno parece que se
dispunha no exterior do complexo ao norte, enquanto uma dezena de metros ao sul foi
identificado um pavimento de argila vermelha com acúmulo de materiais cerâmicos e
faunísticos que sugerem o desenvolvimento de atividades de consumo e artesanais in
loco.

Não foi possível identificar um abandono total e prolongado desse complexo, porém, o
edifício A se encontra, nesse momento em ruínas e sobre parte de seu perímetro se
ergue no século IV a.C. outro de dimensões reduzidas (trata-se de um retângulo com
piscinas de menor dimensão, mas em disposição similar à Fase II. Esse edifício foi
construído por meio da reutilização de materiais construtivos. Essa reforma coincide
com a criação de grandes aterros à leste da edificação e sobre o sobre o semisoterrano
edifício..
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Localização do sítio

Fotos do sítio

Plantas do sítio

Localização das fábricas púnicas de salgação (LÓPEZ ROSENDO; NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS,  2014 : p. 179)

Piscina de salgação 1 (Disponível em: https://goo.gl/vDpBW4,
acessado em 25/05/2018)

Escavação de 1996 (Disponível em: https://goo.gl/vDpBW4,
acessado em 25/05/2018)

Planta da situação da área escavada (Disponível em: https://goo.
gl/vDpBW4, acessado em 25/05/2018)
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Complejo Industrial de Salazones Gaditano de Camposoto

Desconhecido

Andaluzia/Cádiz/San Fernando

36º26’36.08’’ Norte, 6º12’57.949’’ Oeste (Aproximada)

Média de 15-20 metros acima do nível do mar

Areia, biocalcarenita e conglomerados

Parque da Baía de Cádiz

Necrópole/Oficinas de salgação

Século VI a.C.

Localizado em San Fernando, o sítio arqueológico de Camposoto começou a ser escavado em
1930 e 1931 sob a direção de Pelayo Quintero. Na primeira campanha de 1930 foi encontrado
um hipogeu púnico à sudeste de Cerro de los Mártires, escavado em rocha natural. O
enterramento foi saqueado por diversas vezes na Antiguidade, no entanto, sobreviveu ao
espólio uma máscara de cerâmica com traços negroides, considerada como uma importação
direta de Cartago (GAGO VIDAL et al., 2000, p. 38). Três poços dentre outros enterramentos,
tanto cremações como inumações, também foram descobertos junto à fragmentos de época
púnica. Já em 1931 foi encontrado um silo desocupado e a parte subterrânea de um edifício
escavado na rocha. Próximo ao silo foi escavado um edifício de planta elíptica rodeado por um
fosso aberto na pedra. O diretor da escavação Pelayo Quintero o classificou como um castro
(Gago Vidal et al, 2000: 39). Posteriormente, devido a exploração de cal anos 70, foram
descobertas mais duas tumbas púnicas feitas em pedra ostionera. Nos anos 90 graças às
escavações da universidade de Cádiz foram encontrados nódulos da sílex e quartzito do
Neolítico e do Calcolítico. Com o início dos trabalhos de urbanização das zonas de Torre Alta e
Pery Junquera, se verificou em San Fernando uma zona industrial voltada para a produção da
salgação, molho e pescado. Nessa área 7 fornos de período púnico (início do século VI a.C.)
foram localizados.
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Até o momento o complexo industrial gaditano de salgações de Camposoto é o mais
antigo de toda a área do Círculo do Estreito Gaditano (área que compreende o sul da
Península Ibérica e o Norte da África Ocidental). O material cerâmico recuperado das
escavações evidencia uma cultura material do início do século VI a.C. perdurando até
possivelmente o rescaldo do século V a.C. (600-425 a.C.). Esse local foi de grande
importância para aprimorar o conhecimento sobre o processo produtivo das oficinas de
salgação assim como também jogou luz sobre sua comercialização por meio das
produções cerâmicas utilizadas como contenedores (GAGO VIDAL et al., 2000, p. 37).
No que diz respeito a suas origens, os mais antigos são os de planta em forma de "U"
encontrados em Hazor (1550-1400 a.C.) em Tell Nashbesh e Megido (1220-1000 a.C.) e
em Sarepta (1400-1200 a.C.). Esses fornos chegaram ao Ocidente muito provavelmente
pelos fenícios, como pode se averiguar em Motya, onde se encontraram fornos de
planta circulares. Sua cronologia é de difícil identificação dada a precariedade dos
vestígios arqueológico, no entanto, seu material cerâmico associado indica que sua
produção pode ser fechada como datando no século VI a.C. continuando até início do IV
a.C (GAGO VIDAL et al., 2000, p. 43-44).
Encontramos paralelos em Torre Alta (também na atual San Fernando) também em
Cerro de los Infantes. De períodos mais tardios, no entanto, de mesma cronologia,
temos os exemplos Cerro Macareno, Alcalá de Júcar, Itálica e Ronda (GAGO VIDAL et al.,
2000, p. 44-45).
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Localização do sítio

Fotos do sítio

Plantas do sítio

Localização do sítio de Camposoto (GAGO VIDAL et al., 2000, p. 54)

Detalhe do forno 1 (GAGO VIDAL et al., 2000, p. 59-60) Vista frontal do forno 1 (GAGO VIDAL et al., 2000, p. 58)

Planta dos fornos (GAGO VIDAL et al., 2000, p. 55-56)
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Solar de la Calle Ciudad de Santander Esquina Avda. Andalucia

Desconhecido

Andaluzia/Cádiz/Cádiz

36°31’12.63’’ Norte, 6°17’02.63’’ Oeste

Média de 10-15 metros acima do nível do mar

Areia, biocalcarenita e conglomerados

Parque da Baía de Cádiz

Necrópole/Oficinas de salgação

Século V a.C.

Durante as escavações de urgência nesse solar foram documentadas várias fossas de diferentes
tamanhos cheios de material de dejetos procedentes das salgações que podem ter existido nas
proximidades do lugar (PERDIGONES MORENO et a.l., 1986, p. 42). Barrios (2001, p. 99) considera
essa uma das mais antigas salgações encontradas na própria citada de Cádiz. O autor ainda
afirma que, tanto as salgações de El Puerto de Santa María quanto as de Cádiz apresentam um
mesmo período de ocupação que varia entre o século V-III a.C.
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Escapando ao nosso recorte histórico, os vestígios que indicam a existência de uma
oficina de salgação nas cercanias dos enterramentos datados como sendo do século VII
a.C (ACS/86/Tumba 6, ACS/86/Tumba 9, ACS/86/Tumba 10, ACS/86/Tumba 17),
pertencem ao século V a.C. Essa oficina pode ser uma das mais antiga encontradas até o
momento em âmbito insular, localizada na antiga ilha de Cotinussa. Os materiais
cerâmicos são compostos em sua maioria por ânforas do tipo Mañá-Pascual A-4 para o
transporte dos pescados (PERDIGONES MORENO et al., 1986, p. 42).

Já nos século IV a.C. há uma redução das atividades dessa oficina, fato que o Perdigones
Morenos et al (1986, p. 42) interpreta como sendo uma reação ao desenvolvimento de
salgações em El Puerto de Santa María.

Sua reativação só acontece no século III a.C. onde por vestígios cerâmicos é possível
notar a coexistência de produções ânforicas locais e produções cartaginesas, no caso, as
ânforas Mañá D-1a e D-2 (PERDIGONES MORENO et al., 1986, p. 42).

No século II a.C. há uma aparição repentina de cerâmicas campanienses junto com
ânforas locais. Dessa última fase há dois muros (I e II) nos quadrantes A2, A5, B4 e B5 e
uma piscina de salgação (ACS/86/8) na quadra A3. Da mesma época há enterramentos
infantil em urna na quadra A4 e um em fosa na quadra C5, assim como os
enterramentos ACS/86/Tumba 11, ACS/86/Tumba 12 e ACS/86/ Tumba 13 (PERDIGONES
MORENO et al., 1986, p. 43). A partir desses achados se inicia o período romano que não
cabe dentro do nosso recorte cronológico.
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Referências
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Localização do sítio

Fotos do sítio

Plantas do sítio

Vista geral das escavações (PERDIGONES MORENO et al.., 1986, p. 41)
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Reconstituições
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Puerto fenicio-púnico de Gadir

MHZ?

Andaluzia/Cádiz/Cádiz

36º31’57.89’’ Norte, 6º17’10.36’’ Oeste (Provável)

Média de 2-5 metros acima do nível do mar

Areia, biocalcarenita e conglomerados

Parque da Baía de Cádiz

Área portuária

Século IX a.C.

Não há um sítio que responda como o porto fenício-púnico de Gádir. No entanto, a partir de
escavações realizadas em Cádiz em 2001 é possível sustentar a hipótese de uma área portuária
gadirita. Em uma pesquisa interdisciplinar que envolveu a Universidade de Bremem, a
Universidade de Sevilha e o Instituto Arqueológico Alemão de Madrid, foi desenvolvida uma
metodologia específica para ser aplicada nos projetos geoarqueológico de marismas do rio
Guadalquivir e na Baía de Cádiz. Essas atividades se somaram a um projeto de maior
envergadura conhecido como Geoarqueologia Holocena do Litoral de Andaluzia (ARTEAGA;
ROOS, 2002:, p. 24). Acreditava-se que as ilhas de Eritéia e Cotinussa, duas das três ilhas
Gadeiras, estivessem separadas na Antiguidade, por um braço de mar conhecido como Canal
Baía-Caleta (AUBET,, 2001, p. 265; CARAYON, 2008, p. 544). No entanto, por meio de pontos de
sondagens em cinco áreas distintas, foi possível identificar a existência de uma assoreamento
que unia a ilha de Eritéia e Cotinussa (ARTEAGA et al., 2001, 2002, 2012). Esse braço de mar,
fechado entre as duas ilhas, permitiria a constituição de um cothon naturalmente protegido dos
marismas. Dessa maneira foi possível verificar por meio das sondagens que no momento da
instalação da fundação fenícia, a ilha de Iríria estaria unida à Cotinussa, criando uma enseada
interior propícia como zona portuária (FRUTOS REYES; MUÑOZ VICENTE, 2008, p. 252). A seguir
apresentaremos os cinco locais onde as perfurações de sondagem foram realizadas.
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Nessa setor após as perfurações de sondagem, concluiu-se que o Canal, à época dos
fenícios, não era aberto como se acreditava. As duas ilhas de Eritéia e Cotinussa já se
encontravam unidas por um braço de terra. O canal estaria aberto, muito anteriormente,
em 6500 B.P, e foi devido a um processo de assoreamento natural que as duas ilhas
foram unidas. Concluiu-se que os fenícios utilizaram esse porto natural principal como
cothon posicionado estrategicamente na enseada interior (ARTEAGA; ROOS, 2002, p. 28
-29).

Foi possível verificar nesse setor a continuidade do porto fenício até época do Alto
Império onde foram identificados numerosos fragmentos cerâmicos do tempo dos
Balbo. A granulometria dos sedimentos também revelou que se tratavam de águas
relativamente tranquilas e que poderia se tratar de um ancoradouro de águas
profundas (ARTEAGA; ROOS, 2002, p. 29-30).

Esse setor, por meio das perfurações, forneceu um interessante material cerâmico
fenício do século IX-VIII a.C. A intenção era de fazer uma perfuração de 7 metros a 7
metros e meio, no entanto com apenas 2 metros os materiais começaram a surgir. Junto
à cerâmica, se identificou limo e pedras. A localidade foi interpretada como uma zona
portuária da antiga Gádir, sendo os sedimentos marinhos mais antigos até então
encontrados. Foi aferido que não existia anteriormente nenhum centro de poder
tartésicos em âmbito insular, tais como já chegou-se a imaginar seguindo as indicações
das fontes clássicas, de períodos tardios. Essas que afirmaram que Tartessos estaria
localizada nas ilhas Gadeiras (ARTEAGA; ROOS, 2002, p. 28-29).

Essa localidade foi interpretada como sendo uma antessala marítima uma vez que tem
águas de menor profundidade em comparação com o ancoradouro interior, mais
profundo. Haveria uma pequena ilhota entre as ilhas de Eritéia e Cotinussa que poderia
ter sido utilizada como ponto de navegação. O ilhote pode ser considerado como uma
antessala marítima que abria dois ramais para o porto interior (ARTEAGA et al., 2001, p.
30-31; ARTEAGA; ROOS, 2002, p. 33)

Nessa sondagem foi possível identificar a progradação formativa das margens que
viriam a formar o ancoradouro atual da cidade (ARTEAGA; ROOS, 2002, p. 33).
Com base nas sondagens geoarqueológicas, podemos supor que o porto existia desde
os momentos iniciais do assentamento fenício na área (século IX a.C.) e foi modifcado e
reutilizado até a sua conformação e uso atual.
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Localização do sítio

Fotos do sítio

Plantas do sítio

Localização das perfurações geoarqueológicas (ARTEAGA; ROOS, 2002, p. 37)
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Reconstituições

Representação gráfica da reconstrução da baía à época dos fenícios
(ARTEAGA et al., 2008, p. 50)

Representação gráfica da reconstrução da baía durante o Alto
Império Romano (ARTEAGA et al., 2008, p. 50)
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Necrópolis de Cádiz

SD ’LNM?

Andaluzia/Cádiz/Cádiz

36º31’54.37’’ Norte, 6º17’11.08’’ Oeste (Aproximada)

Média de 10-15 metros acima do nível do mar

Areia, biocalcarenita e conglomerados

Parque da Baía de Cádiz

Necrópole

Séculos IX-III a.C

As escavações em Cádiz vêm trazendo a luz importantes informações referente à área do
enterramento dos mortos na antiga Gádir. Se estendendo desde a rua Concepción Arenal/Botica
até a Avenida Segunda Aguada, esquina com a rua São Mateo e com a rua Medina Sidonia a
necrópole se situa, em sua maior parte, na antiga ilha de Cotinussa (NIVEAU DE VILLEDARY;,
GÓMEZ FERNÁNDEZ, 2010, p. 33). Aubet (2009, p. 275) atesta que esse tipo de organização é
bem verificado no mundo fenício, a necrópole distanciada por um braço d’água, do núcleo do
assentamento. Em nossa base de dados levantamos um total de 433 enterramentos, no entanto
poucos dos mesmos possuem datação relativa ou absoluta, assim acreditamos que há muitos
exemplares são de período romano.



Necrópole

Sarcófago antropoide masculinoNome

Barrio de los Astilleros, Punta de la VacaLocalização

V a.C. ?Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

Almagro-Górbea, M; López Rosendo, M, E;
Mederos Martín, A; Torres Ortiz, M. Los
sarcófagos antropoides de la necrópolis de
Cádiz. In: Mainake, XXXII (I) / 2010 / pp.357
-394.

Referências

Sarcófago antropoide femininoNome

Antigua Calle Ruiz de Alda, actual calleLocalização

V a.C. ?Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

Almagro-Górbea, M; López Rosendo, M, E;
Mederos Martín, A; Torres Ortiz, M. Los
sarcófagos antropoides de la necrópolis de
Cádiz. In: Mainake, XXXII (I) / 2010 / pp.357
-394.

Referências

EC-85/Tumba 1Nome

Sector San SeverianoLocalização

I a.C. - I d.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Não há comentários.Comentários

Não há comentários.

Cremação em urna de
cerâmica protegida com
silhares irregulares de
pedra ostionera, tipo de
rocha comum na área.

Comentários

Comentários

Pequeno recipiente cerâmico,
fragmentos do sudários e vestígios de
madeira.

1 escaravelho de jaspe, 5 cincos
amuletos de pasta vítrea em forma de
uraeus, 4 pregos de bronze, 4 pestanas
de bronze.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

EC-85/Tumba 2Nome

Sector San SeverianoLocalização

V a.C. - IV a.C. segundo o AAA-1985 (página 44)Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Noroeste-SudesteOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

EC-85/Tumba 3Nome

Sector San Severiano/Calle Enrique CalvoLocalização

Época púnica e romanaDatação

Não se aplicaNúmero de enterramentos

Não se aplicaTipo

Não se aplicaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 1Nome

Sector Bahía Blanca,Localização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em tumba de
silhar de forma trapezoidal
Não possuía cobertura e o
cadáver apareceu em mal
estado de conservação Em
seu interior foram
encontrados fragmentos
de cerâmica romana.

Comentários

Piscina de salgação de
forma quadrada  de
silhares e pedras revestidas
de Opus Signium,
encontrada na área da
necrópole, mesmo assim o
AAA-1985 a classificou
como tumba. Encontrou-se
espinhas de peixe e
diversos materiais
cerâmicos

Cremação em cova
simples escavada em
areia coberta com
pequenas pedras
ostioneras.

Comentários

Comentários

Fragmentos de cerâmica romana.

Não informado.

2 tigelas de cerâmica comum, 3 pratos
pequenos.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

JRJ-85/Tumba 2Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 3Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 4Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

II d.C. ao IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cova
simples escavada na
areia sem nenhum tipo
de proteção.

Comentários

Cremação em cova
simples escavada na
areia sem nenhum tipo
de proteção.

Inumação em tumba de
parede coberta por
silhares de pedra
ostionera. O cadáver
estava em posição
estirada e em mal estado
de conservação.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

JRJ-85/Tumba 5Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

I a.C. até a época de CláudioDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 6Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

I a.C. até a época de CláudioDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 7Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

V a.C. - I a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em urna
cerâmica depositada em
cova simples escavada
na areia dunar. Estava
coberta com uma tigela
cujo interior continha
ossos queimados e
lavados.

Comentários

Cremação em urna
cerâmica depositada em
uma cova simples
escavada na areia dunar
e protegida com
pequenas pedras
irregulares. Estava
coberta por uma tigela.

Inumação em cova
simples escavada na
areia argilosa e coberta
por silhares de pedra
ostionera. O cadáver
estava em posição
estirada e em mal estado
de conservação.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

4 unguentários, 1 anel de ouro.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

JRJ-85/Tumba 8Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 9Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 10Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

I a.C. até a época de CláudioDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cova
simples escavada na
areia e protegida com
silhares irregulares e
pedra ostionera.

Comentários

Cremação em cova
simples escavada na
areia e protegida com
silhares irregulares e
pedra ostionera.

Cremação em urna
cerâmica depositada em
uma cova simples
protegida por silhares
irregulares de pedra
ostionera.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

2 unguentários de vidro.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

JRJ-85/Tumba 11Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Época de CláudioDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Noroeste-SudesteOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 12Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Época de CláudioDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Noroeste-SudesteOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 13Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em urna de
chumbo depositada em
uma cova simples
protegida por alguns
silhares irregulares de
pedra ostionera.

Comentários

Cremação em urna de
chumbo depositada em
cova simples protegida
por 4 silhares irregulares
de pedra ostionera

Cremação em cova
simples escavada em
areia coberta com
pequenas pedras
ostioneras.

Comentários

Comentários

Não há.

2 unguentários de vidro.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

JRJ-85/Tumba 14Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 15Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 16Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cova
simples escavada na
areia sem nenhum tipo
de proteção.

Comentários

Cremação em cova
simples escavada na
areia sem nenhum tipo
de proteção.

Cremação em cova
simples escavada na
areia dunar e protegida
por ladrilhos e restos de
Opus Signium.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

JRJ-85/Tumba 17Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 18Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 19Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cova
simples escavada na
areia dunar e protegida
por ladrilhos e restos de
Opus Signum.

Comentários

Cremação em cova
simples escavada na
areia sem nenhum tipo
de proteção.

Cremação em cova
simples escavada na
areia sem nenhum tipo
de proteção.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

JRJ-85/Tumba 20Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 21Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 22Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Época de CláudioDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cova
simples escavada na
areia sem nenhum tipo
de proteção.

Comentários

Cremação em cova
simples escavada na
areia sem nenhum tipo
de proteção.

Cremação realizada in
situ. A tumba estava
coberta por silhares
irregulares de pedra
ostionera.

Comentários

Comentários

Não há.

Moeda de cobre de Augusto.

Pistero de cerâmica, taça de cerâmica, 2
tigelas de cerâmica, 1 lucerna e 3 colar
de osso, vidro e cobre.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

JRJ-85/Tumba 23Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Época de CláudioDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 24Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 25Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Cremação realizada in
situ. À julgar pelo grande
número de pregos o
cadáver estaria
depositado em um
caixão de madeira.

Comentários

Cremação em cova
simples escavada na
areia sem nenhum tipo
de proteção.

Cremação em cova
simples escavada na
areia sem nenhum tipo
de proteção.

Comentários

Comentários

2 tigelas de cerâmica, 1 unguentário de
vidro.

1 agulha de osso, 1 tigela de cerâmica.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

JRJ-85/Tumba 26Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Época de CláudioDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 27Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Época de CláudioDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 28Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Época de CláudioDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em urna de
chumbo, depositada em
uma cova escavada na
areia, protegida por
fragmentos de ânforas.

Comentários

Cremação em urna de
chumbo depositada em
cova simples protegida
por 4 silhares irregulares
de pedra ostionera.

Cremação em cista de
silhares de pedra
ostionera.

Comentários

Comentários

1 unguentário de vidro.

Não informado.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

JRJ-85/Tumba 29Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 30Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 31Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Época púnica e romanaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples escavada na
areia dunar. O cadáver
estava em posição
estirada com os braços
flexionados e as mãos
sobre a pélvis.

Comentários

Cremação em cova
simples escavada na
areia sem nenhum tipo
de proteção.

Inumação em tumba
formada por laterais de
tégulas de silhares de
pedra ostionera. O
cadáver ao julgar pelo
grande número de
pregos deveria estar
depositado em um
caixão de madeira.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

JRJ-85/Tumba 32Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 33Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

JRJ-85/Tumba 34Nome

Sector Bahía BlancaLocalização

II d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Cremação realizada em
cova estreita escavada
na argila avermelhada.
Só foi possível escavar a
cabeceira.

Comentários

Inumação em cova
simples escavada em
areia dunar. O cadáver
estava em posição
estirada e possivelmente
estaria depositado em
um caixão de madeira.

Inumação formada por
tégula de duas águas
protegida por silhares
irregulares de pedra
ostionera. O cadáver
estava em posição
estirada com o braço
esquerdo flexionado
sobre o tórax e o brazo
direito sobre a pélvis.

Comentários

Comentários

Fragmentos de cerâmica.

Não há.

1 agulha de osso, 1 moeda de cobre.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

GR-85/Tumba 35Nome

Calle del General RicardosLocalização

I a.C. até a época de CláudioDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

GR-85/Tumba 36Nome

Calle del General RicardosLocalização

V a.C. - IV a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

GR-85/Tumba 37Nome

Calle del General RicardosLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em urna
cerâmica protegida por
silhares irregulares de
pedra ostionera.

Comentários

Inumação coberta por
silhares de pedra
ostionera.Não foi
escavada pois afetada a
tubulação do esgoto.

Cremação em cova
simples escavada na
areia sem nenhum tipo
de proteção.

Comentários

Comentários

1 unguentário de vidro.

Não há.

1 unguentário de vidro.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AC-85/Tumba 1Nome

Calle AcaciasLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AC-85/Tumba 2Nome

Calle AcaciasLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AC-85/Tumba 3Nome

Calle AcaciasLocalização

Dinastia Julio-Claudiana e Flaviana, Nerva e TrajanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova simples
escavada em areia dunar.
Parcialmente destruído por
uma pá carregadora.

Comentários

Inumação em cova simples
escavada em areia dunar.
Parcialmente destruído por
uma pá carregadora.

Cremação em cova
simples escavada em
areia dunar.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AC-85/Tumba 4Nome

Calle AcaciasLocalização

Primeira metade do I d.C.Datação

1Número de enterramentos

Não informadaTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AC-85/Tumba 5Nome

Calle AcaciasLocalização

II d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AC-85/Tumba 6Nome

Calle AcaciasLocalização

Não informadaDatação

Não informadaNúmero de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

No perfil oeste apareceu a
esquina de um recinto
provavelmente um
columbário.  O muro era de
silhar. Apareceram
também duas lápides de
época romana e moderna
com numerosos  vestígios
de material cerâmico.

Comentários

Inumação em tumba de
tégulas de duas águas
depositadas em uma
cova escavada na areia.

No perfil leste apareceu
uma parte de uma tumba
de silhar que foi deixada
para uma futura escavação

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Sem identificação - Enterramento 0Nome

Calle Ciudad de Santander esquina Brunete (CSB/85).Localização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Noroeste-SudesteOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Sem identificação - Enterramento 1Nome

Calle Doctor Gregorio MarañónLocalização

V a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Noroeste-SudesteOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Sem identificação - Enterramento 2Nome

Calle Doctor Gregorio MarañónLocalização

V a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Noroeste-SudesteOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Uma vez realizada a
Cremação a cova foi
coberta de terra ao
mesmo tempo que
foram dispostas diversas
oferendas em restos de
alimentos (ossos de
cerdos e caracóis) e
fragmento de cerâmicas.

Comentários

Não há comentários.

Não há comentários.

Comentários

Comentários

1 medalhão de prata dourada, 6
pendentesNão informadoamuleto de
prata dourada, 1 pendente de ouro, 2
contas de prata dourada, 2 contas de
osso, 1 bracelete de prata.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Sem identificação - Enterramento 3Nome

Calle Doctor Gregorio MarañónLocalização

V a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Noroeste-SudesteOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Sem identificação - Enterramento 4Nome

Calle Doctor Gregorio MarañónLocalização

V a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Noroeste-SudesteOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AS-85/E/Tumba 1Nome

Plaza Asdrúbal s/n (AS/85) - Zona - ELocalização

V a.C. - II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

LesteOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Não há comentários.Comentários

Não há comentários.

O autor afirma que o
cadáver se encontrava com
o crânio voltado sentido
Levante, entendemos
como voltado para Leste. A
tumba fazia parte de um
conjunto de tumbas
escavadas em 1984, em um
AAA não disponibilizado.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Não há

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AS-85/E/Tumba 2Nome

Plaza Asdrúbal s/n (AS/85) - Zona - ELocalização

V a.C. - II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

LesteOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AS-85/E/Tumba 3Nome

Plaza Asdrúbal s/n (AS/85) - Zona - ELocalização

V a.C. - II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AS-85/E/Tumba 4Nome

Plaza Asdrúbal s/n (AS/85) - Zona - ELocalização

V a.C. - II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em tumba de
alvenaria. A cobertura era
formada por pequenas pedras
irregulares e fragmentos
cerâmicos e havia trabalho
em pedra ostionera.. O autor
afirma que o cadáver se
encontrava com o crânio
voltado sentido Levante,
entendemos como voltado
para Leste.

Comentários

Inumação em tumba de
silhar em pedra ostionera.
Essa tumba se encontrava
comunicada com a Tumba
AS-85/E/Tumba 4 por um
orifício de forma circular.
Espoliada em época
romana.

Conectada à tumba anterior
AS-85/E/Tumba 3 por um
pequeno orifício circular.
Uma vez enterradas,
possivelmente estaria ligadas
com a superfície por um
condutor. Sua cobertura
possuía um orifício quadrado
tampado com uma pedra
irregular. Espoliada em época
romana.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

2 contas de ouro.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AS-85/F/A1/Tumba 1Nome

Plaza Asdrúbal s/n (AS/85) - Zona - FLocalização

V a.C. - II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

LesteOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AS-85/F/A1/Tumba 2Nome

Plaza Asdrúbal s/n (AS/85) - Zona - FLocalização

V a.C. - II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

OesteOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AS-85/F/A1/Tumba 3Nome

Plaza Asdrúbal s/n (AS/85) - Zona - FLocalização

V a.C. - II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

OesteOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova simples.
O cadáver se encontrava
estirado com as pernas
flexionadas e os pés juntos
e seu crânio estava voltado
para o Levante. Espoliada
em época romana.

Comentários

Tumba de inumação em
cova simples muito
estreita. O cadáver
estava em posição
estirada com o crânio
voltado para o Poente.

Tumba de inumação em
cova simples. O crânio
do cádaver estava
voltado para o Poente.

Comentários

Comentários

1 unguentário helenístico.

Não há.

1 tigela-lucerna com a borda
parcialmente queimada.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AS-85/F/A2/Tumba 4Nome

Plaza Asdrúbal s/n (AS/85) - Zona - FLocalização

V a.C. - II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AS-85/F/A2/Tumba 5Nome

Plaza Asdrúbal s/n (AS/85) - Zona - FLocalização

V a.C. - II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AS-85/F/A2/Tumba 6Nome

Plaza Asdrúbal s/n (AS/85) - Zona - FLocalização

V a.C. - II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

OesteOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

 Tumba de inumação em
cova simples destruída
por uma cova de época
romana construída para
espoliar a tumba 7 e 8
abaixo dela.

Comentários

Inumação em tumba de
silhar em cova escavada,
em parte, em argila
avermelhada. Havia um
orifício de comunicação
com a superfície que
teria auxiliado no
preenchimento da
mesma por areia.

Tumba de inumação em cova
simples. A tumba estava rodeada
por uma linha de incineração
com vértebras e espinhas de
atum O autor afirma que o
cadáver se encontrava com o
crânio voltado ao Poente. Há
vestígios de restos de alimentos,
como atum. Como se encontrava
muito comprimido se acredita
que um sudário estivesse
cobrindo o cadáver.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Fragmentos de cerâmica Maña-Pascual
A4 e produções áticas junto à espinhas
de peixe.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AS-85/F/A2/Tumba 7Nome

Plaza Asdrúbal s/n (AS/85) - Zona - FLocalização

V a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AS-85/F/A2/Tumba 8Nome

Plaza Asdrúbal s/n (AS/85) - Zona - FLocalização

V a.C. -Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AS-85/F/A2/Tumba 9Nome

Plaza Asdrúbal s/n (AS/85) - Zona - FLocalização

V a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Espoliada em época romana.
Há vestígios de restos de
alimentos, como atum. Na
parte superior de cada tumba
há um orifício que a
comunicava com a superfície
onde era sinalizada talvez por
um cipo. Foi por esse
mecanismo que ocorreram
espólios romanos posteriores.

Comentários

Espoliada em época romana.
Há vestígios de restos de
alimentos, como atum. Na
parte superior de cada tumba
há um orifício que a
comunicava com a superfície
onde era sinalizada talvez por
um cipo. Foi por esse
mecanismo que ocorreram
espólios romanos posteriores.

Espoliada em época romana.
Há vestígios de restos de
alimentos, como atum. Na
parte superior de cada tumba
há um orifício que a
comunicava com a superfície
onde era sinalizada talvez por
um cipo. Foi por esse
mecanismo que ocorreram
espólios romanos posteriores.

Comentários

Comentários

Fragmentos cerâmicos de produção
ática, ânforas, pratos de engobe
vermelho, manchas de Cremação com
restos de alimentos.

Fragmentos cerâmicos de produção
ática, ânforas, pratos de engobe
vermelho, manchas de Cremação com
restos de alimentos.

Fragmentos cerâmicos de produção
ática, ânforas, pratos de engobe
vermelho, manchas de Cremação com
restos de alimentos.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AS-85/F/B1/Tumba 10Nome

Plaza Asdrúbal s/n (AS/85) - Zona - FLocalização

V a.C. - II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/B4/Tumba 17Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

IV a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/B4/Tumba 18Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples. O cadáver se
encontrava estirado.

Comentários

Cremação em uma cova
escavada na argila.
Restos de madeira
carbonizada delimitam
sua área.

Inumação  em cova
simples. O cadáver tinha
os braços paralelos ao
corpo e os antebraços
cruzados sobre a pélvis

Comentários

Comentários

13 unguentários de vidro situado entre a
pélvis e os pés.

Não há.

Somente ossos de animais junto ao
crânio.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

TL-85/B4/Tumba 19Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/B4/Tumba 20Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/B4/Tumba 21Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples com proteção de
fragmentos cerâmicos
sobre o crânio. Os
antebraços se
encontravam
flexionados sobre a
pélvis e sobre eles havia
um unguentário de
vidro.

Comentários

Cremação em cova
simples em seu interior
se acharam restos ósseos
lavados e cinzas.

Cremação em cista de
pedra ostionera.
Provavelmente espoliada.
Pedra ostionera, muito
comum na região. Rocha
sedimentária muito porosa.

Comentários

Comentários

1 unguentário de vidro.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

TL-85/B4/Tumba 22Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/B4/Tumba 23Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/B4/Tumba 24Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cova
simples. Os restos
carbonizados delimitam
perfeitamente sua área.
Os fragmentos de
madeira sugerem uma
Cremação in situ.

Comentários

Cremação em cista de
pedra ostionera.
Formada por silhares
perfeitamente cortados.
Os restos ósseos se
encontravam cremados
e lavados.

Cremação em cova
retangular. Parece
também ter sido uma
Cremação in situ.
Madeira carbonizada
também delimitava a sua
área e se acredita que o
cadáver estaria envolto
em um sudário.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

1 tigela.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

TL-85/B4/Tumba 25Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

Não informadaNúmero de enterramentos

CremaçãoTipo

Norte-SulOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/C1/Tumba 26Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Noroeste-SudesteOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/C1/Tumba 27Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Noroeste-SudesteOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cova
retangular. Foi escavada
em um nível argiloso. O
autor acredita que se
trata de um recinto de
Cremação comunal.

Comentários

Inumação em tumba de
silhar de pedra
ostionera. Formam um
conjunto monumental
espoliado em época
romana.

Formam um conjunto
monumental espoliado
em época romana.

Comentários

Comentários

1 placa de bronze e fragmentos.

Fragmentos de vidro  e cerâmica do
tipo terra sigilata e anel giratório com
selo de flor de lótus com as folhas
abertas.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

TL-85/C1/Tumba 28Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Noroeste-SudesteOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/A3/Tumba 29Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

III a.C. - II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/A3/Tumba 30Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

III a.C. - II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Formam um conjunto
monumental espoliado
em época romana.

Comentários

Formam um conjunto
diferenciado do anterior
Espoliada em época
romana. Presença de
vestígios de múrex em
um possível banquete.

Espoliada em época
romana. Presença de
vestígios de múrex em
um possível banquete.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

TL-85/A3/Tumba 31Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

III a.C. - II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/A3/Tumba 32Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

III a.C. - II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/A3/Tumba 33Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

III a.C. - II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Espoliada em época
romana. Presença de
vestígios de múrex em um
possível banquete.

Comentários

Espoliada em época
romana. Presença de
vestígios de múrex em
um possível banquete.

Espoliada em época
romana. Presença de
vestígios de múrex em
um possível banquete.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

TL-85/A3/Tumba 33Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

III a.C. - II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/A3/Tumba 34Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

206-245 a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/A5/Tumba 35Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Espoliada em época
romana. Presença de
vestígios de múrex em um
possível banquete.

Comentários

Houve um enterramento
infantil secundário.

Inumação em cova simples.
A cova é desproporcional
ao tamanho dos restos
ósseos. O cadáver se
encontrava em posição
estirada com as mãos
sobre a pélvis e, dada a
acidez do terreno, estava
em mal estado de
conservação.

Comentários

Comentários

Não há.

2 unguentário de cerâmica, 2 vasos,
contas de vidro, 1 agulha de bronze,
moeda de bronze de cronologia 206-45
a.C., 1 pote.

3 unguentários.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

TL-85/A5/Tumba 36Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/A5/Tumba 37Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/A5/Tumba 38Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Não há comentários.Comentários

Pelas dimensões seria um
provável enterramento
infantil.

Não há comentários.

Comentários

Comentários

Não há.

2 unguentário globulares de cerâmica
comum e 2 unguentários de bulbo.

Fragmentos de lucerna. Disco decorado
com figuras.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

TL-85/A5/Tumba 39Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/A5/Tumba 40Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/A5/Tumba 41Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Não há comentários.Comentários

Não há comentários.

Não há comentários.

Comentários

Comentários

1 unguentário de vidro, fragmentos de
cerâmica, 1 lucerna fragmentada

Fragmentos de um unguentário de
cerâmica.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

TL-85/A5/Tumba 42Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/A5/Tumba 43Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

280-237 a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/A5/Tumba 44Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples.

Comentários

Se encontrou uma moeda
gaditana de 280-237 a.C., o
que pode contribuir para a
datação do enterramento.

Inumação em cova
simples.

Comentários

Comentários

Não há.

Moeda de cobre de Gades de 280-237 a.
C., 8 unguentários de vidro, tigela de
vidro, 1 vaso, 1 unguentário de vidro
azul, 1 espelho com cabo de cobre,
fragmentos de um pote de vidro

1 unguentário de cerâmica, 1 ânfora
púnicaNão informadotardia

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

TL-85/A5/Tumba 45Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Noroeste-SudesteOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

TL-85/A5/Tumba 46Nome

Calle Tolosa LatourLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AA 74-85/Tumba 1Nome

Avenida Andalucía, 74Localização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples. O fundo da cova
estava coberto por uma
capa de terra muito fina
e areia com
aglomerações de cal.

Comentários

Inumação em cova
simples. protegido por
tégulas Enterramento
afastado dos demais
dessa área.

Cista realizada em 4
silhares de pedra ostionera.
Espoliada pelos antigos.

Comentários

Comentários

1 ânfora púnica tardia, 1 anel, 1 selo de
cobre.

Fragmentos de ânfora e concha de
moluscos.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AA 74-85/Tumba 2Nome

Avenida Andalucía, 74Localização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AA 74-85/Tumba 3Nome

Avenida Andalucía, 74Localização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AA 74-85/Tumba 4Nome

Avenida Andalucía, 74Localização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em urna de
chumbo depositada em
uma cista coberta por
placas em Opus Signium.

Comentários

Cremação em urna de
chumbo depositada em
uma cista de silhares
feitos em pedra
ostionera.

Cremação em urna de
chumbo depositada em
uma cista de silhares
feitos em pedra
ostionera. Sobre o silhar
havia um cipo
toscamente lavrado de
duas águas.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Vários unguentários de vidro

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AA 76-85/Tumba 1Nome

Avenida Andalucía, 76Localização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AA 74-85/Tumba 6Nome

Avenida Andalucía, 76Localização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

Não informadaTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AA 74-85/Tumba 7Nome

Avenida Andalucía, 76Localização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

Não informadaTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em urna de
chumbo depositada em
uma cista de silhar de
pedra ostionera, rodeada
por pedras circulares.

Comentários

Não há comentários.

Não há comentários.

Comentários

Comentários

Não há.

Columbário, fragmentos de urnas de
chumbo, fragmentos de unguentários de
vidro, agitadores, espátulas de ossos,
fragmentos de uma urna de cerâmica

Columbário, fragmentos de urnas de
chumbo, fragmentos de unguentários de
vidro, agitadores, espátulas de ossos,
fragmentos de uma urna de cerâmica

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AA 74-85/Tumba 8Nome

Avenida Andalucía, 76Localização

AAA -1985 - Atividades de urgência.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AA 74-85/Tumba 9Nome

Avenida Andalucía, 76Localização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AA 74-85/Tumba 10Nome

Avenida Andalucía, 76Localização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em urna de
chumbo protegido por
fragmentos de ânforas
depositadas em uma
cista com placas de
Opus Signium.

Comentários

Inumação em cova
simples escavada na
argila. O cadáver estava
estirado com o braço
direito estendido e o
esquerdo flexionado
com a mão sobre a
pélvis.

Cremação depositada na
metade inferior de uma
ânfora.

Comentários

Comentários

Não há.

1 espelho com cabo de cobre, 2 agulhas
de ossos, 1 lucerna, 6 unguentários de
vidro.

1 ânfora, fragmentos de uma tigela.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AA 74-85/Tumba 11Nome

Avenida Andalucía, 76Localização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AA 74-85/Tumba 12Nome

Avenida Andalucía, 76Localização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AA 74-85/Tumba 13Nome

Avenida Andalucía, 76Localização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em urna de
chumbo depositada no
interior de uma ânfora
do tipo Dressel 20.

Comentários

Cremação em uma urna
cerâmica tampada com
fragmentos de ânfora e
depositada em uma cova
escavada na argila.

Cremação em tumba de
tégulas. As paredes
estavam formada por
tégulas de 2 águas as
laterais estariam
protegidas por pedra
ostionera. Nas laterais há
uma zona vermelha
onde houve a Cremação
in situ.

Comentários

Comentários

1 ânfora

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AA 74-85/Tumba 14Nome

Avenida Andalucía, 76Localização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AA 74-85/Tumba 15Nome

Avenida Andalucía, 76Localização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 1Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba de mesmas
características que a AA
74-85/Tumba 13.

Comentários

Inumação infantil em
ânfora.

Cremação em cova
simples realizada in situ
sem nenhum tipo de
proteção.

Comentários

Comentários

Não há.

2 placas de osso com representação
fálica, 1 falo alado, 1 pingente de Bes,
conta de ossos, 1 colar fálico, 7 pingentes
de pasta vítrea.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 2Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NorteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 3Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 4Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Sem nenhum tipo de
proteção.

Comentários

Depositada em uma
caixa de silhar.

Cremação em cova
simples realizada em um
recinto.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 5Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 6Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 7Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NorteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cova
simples realizada em um
recinto.

Comentários

Cremação em cova
simples realizada em um
recinto.

Cadáver envolto em um
sudário.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 8Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 9Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 10Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Sem nenhum tipo de
proteção.

Comentários

Inumação em caixão de
madeira retangular.

Com proteção de
ânforas e o cadáver
envolto a um sudário.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 11Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 12Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 13Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Sem nenhum tipo de
proteção.

Comentários

Com silhares
reutilizados.

Com silhares
reutilizados.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 14Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 15Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 16Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Não há comentários.Comentários

Protegida com pequenas
pedras.

Inumação em caixão de
madeira retangular.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informada.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 17Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 18Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NorteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 19Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Com silhares
reutilizados.

Comentários

Com cobertura em silhar
e laje de pedra.

Inumação depositada
em caixão de madeira
em cova simples.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 20Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 21Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 22Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples sem nenhum
tipo de proteção.

Comentários

Cremação em cova
simples realizada em um
recinto.

Não há comentários.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Conjunto 23bNome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 24Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 25Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples sem nenhum
tipo de proteção.

Comentários

Sem nenhum tipo de
proteção.

Não há comentários.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 26Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 27Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 28Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em ânfora em
cova simples.

Comentários

Sem nenhum tipo de
proteção.

Sem nenhum tipo de
proteção.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 29Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

4Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 30Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 31Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Com cobertura em silhar
e laje de pedra.

Comentários

Tumbas de tégulas com
duas águas.

Não há comentários.

Comentários

Comentários

1 brinco de cobre e ouro, 1 anel de cobre
e ouro, 1 vaso de cerâmica.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 32Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 33Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 34Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Sem nenhum tipo de
proteção e cadáver
envolto em um sudário.

Comentários

Inumação depositada
em caixão de madeira
em cova simples.

Não há comentários.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 35Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 36Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 37Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Não há comentários.Comentários

Cadáver envolto em um
sudário.

Com proteção de
ânforas e tégulas.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 38Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 39Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 40Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Sem nenhum tipo de
proteção.

Comentários

Sem nenhum tipo de
proteção.

Tumbas de tégulas com
duas águas.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 41Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 42Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 43Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Com silhares
reutilizados.

Comentários

Em caixa de silhar.

Com cobertura em silhar
e laje de pedra com o
cadáver envolto em um
sudário.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 44Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 45Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 46Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Inumação depositada
em caixão de madeira
em cova simples.

Comentários

Sem nenhum tipo de
proteção.

Com silhares
reutilizados.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 47Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 48Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NorteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 49Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba coberta por
tégulas dispostas
horizontalmente.

Comentários

Tumba protegida com
fragmento de ânforas.

Não há comentários.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 50Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 51Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 52Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Sem nenhum tipo de
proteção.

Comentários

Com silhares
reutilizados.

Inumação depositada
em caixão de madeira
em cova simples.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 53Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 54Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 55Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumbas de tégulas com
duas águas.

Comentários

Cadáver envolto em um
sudário.

Inumação depositada
em caixão de madeira
em cova simples.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 56Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 57Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 58Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Com cobertura em silhar
e laje de pedra.

Comentários

Inumação depositada
em caixão de madeira
em cova simples.

Inumação em caixão de
madeira retangular.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 59Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 60Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 61Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Com proteção de silhar.Comentários

Inumação em ânfora em
cova simples.

Com cobertura em silhar
e laje de pedra.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 62Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 63Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 64Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Sem nenhum tipo de
proteção.

Comentários

Com silhares
reutilizados.

Sem nenhum tipo de
proteção.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba 65Nome

Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

V a.C. - IV d.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

AA 74-85/Tumba  5Nome

Avenida Andalucía, 76Localização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

ACS/86/Tumba 6Nome

Solar de la Calle Ciudad de Santander esquina Avda. AndalucíaLocalização

VII a.C. - VI a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Depositada em uma
cova simples e coberta
de silhar de pedra
ostionera.

Comentários

Cremação cova simples
cortadas pela metade e
depositadas sobre argila
amarelada.

Como vestígios posteriores
(V a.C. ao II a.C.) se
encontram grandes
tanques com material de
salgação que deve ter
existido nas proximidades
do lugar.

Comentários

Comentários

Não informado.

2 unguentários de cerâmica.

Pendente de ouro com duas cabeças de
falcão representando Astarté? Anel de
ouro, Vasos de cerâmica, Tigela, Engobe
vermelho.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

ACS/86/Tumba 9Nome

Solar de la Calle Ciudad de Santander esquina Avda. AndalucíaLocalização

VII a.C. - VI a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

ACS/86/Tumba 10Nome

Solar de la Calle Ciudad de Santander esquina Avda. AndalucíaLocalização

VII a.C. - VI a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

ACS/86/Tumba 17Nome

Solar de la Calle Ciudad de Santander esquina Avda. AndalucíaLocalização

VII a.C. - VI a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Como vestígios posteriores
(V a.C. ao II a.C.) se
encontram grandes
tanques com material de
salgação que deve ter
existido nas proximidades
do lugar.

Comentários

Como vestígios posteriores
(V a.C. ao II a.C.) se
encontram grandes
tanques com material de
salgação que deve ter
existido nas proximidades
do lugar.

Como vestígios posteriores
(V a.C. ao II a.C.) se
encontram grandes
tanques com material de
salgação que deve ter
existido nas proximidades
do lugar.

Comentários

Comentários

Não há.

Ampola.

Fragmento de lucerna, fragmento de
prato.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

ACS/86/Tumba 11Nome

Solar de la Calle Ciudad de Santander esquina Avda. AndalucíaLocalização

VII a.C. - VI a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

ACS/86/Tumba 12Nome

Solar de la Calle Ciudad de Santander esquina Avda. AndalucíaLocalização

VII a.C. - VI a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Noroeste-SudesteOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

ACS/86/Tumba 13Nome

Solar de la Calle Ciudad de Santander esquina Avda. AndalucíaLocalização

VII a.C. - VI a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

Inumação infantil
depositada em jarra
cerâmica tampada por
uma laje de pedra
ostionera.

Comentários

Inumação em cova
simples.

Inumação em cova
simples.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Brinco e anel de cobre.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Solar de la plaza de San Severiano esquina c/ Juan Ramon JimenezNome

Escavação no Solar da Calle General Ricardos Nº 5-7Localização

III a.C. - II a.C.Datação

107Número de enterramentos

Diversos (as)Tipo

Não informadaOrientação

AAA -1986 - Atividades de urgência.Referências

TL/87/3A/tumba 35Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

VI a.C. ?Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

TL/87/5B/tumba 37Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Meados do VI a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

As informações são muito
fragmentadas e lacunares
sobre esses enterramentos.
Há nesse relatório, lacunas
no texto. O sumário do
AAA de 1986  considerou
essa necrópole romana
como um todo.

Comentários

Não há comentários.

Destruída pelas covas das
tumbas púnicas.

Comentários

Comentários

Diversos.

Não há.

1 pendente de prata, 1 pendente de
prata com a representação de um sátiro
com orelhas retorcidas. Seria um Bes?
Contas de pasta de vidro. 1 conta de
faiança .

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

TL/87/2A/tumba 39Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Segunda meta do VI a.C. ?Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

TL/87/4A-5/tumba 40Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Segunda meta do VI a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

TL/87/5A/tumba 40aNome

C/ Tolosa LatourLocalização

Meados do VI a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Cremação infantil.Comentários

Cremação em cova
simples.

Cremação em cova
simples.

Comentários

Comentários

1 pingente, 2 contas de pasta vítrea, 1
conta de faiança.

1 medalhão de ouro decorado com uma roseta de
oito pétala. 1 anel de prata dourada. 1 Grampo de
cabelo de prata. 1 Pendente de prata. 1 Pulseira
de prata. 1 adorno em prata para o cabelo, 8
contas de ouro, 1 conta de cornalina, 1 conta de
pasta vítrea.

1 prato de cerâmica, 1 fragmento de
prato de cerâmica.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

TL/87/5A/tumba 40bNome

C/ Tolosa LatourLocalização

Início do VI a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

TL/87/5A/tumba 40cNome

C/ Tolosa LatourLocalização

Meados do VI a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

TL/87/5A/tumba 40dNome

C/ Tolosa LatourLocalização

Início do VI a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Segundo Perdigones
Moreno as ampolas são
formas muito difundidas
no mundo fenício
ocidental e em povoados
indígenas de contato
(1987: 63-64)

Comentários

Cremação em cova
dupla.

Não há comentários.

Comentários

Comentários

1 prato de cerâmica, 1 lucerna de dois
cumes, 1 âmpola, 1 âmpola trilobada.

Não há.

1 lucerna de dois bicos, 1 pendente de
prata.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

TL/87/7A-8A/ tumba 48Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

VI a.C. ?Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba41ANome

C/ Tolosa LatourLocalização

V a.C. ?Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Diversos (as)Orientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba41BNome

C/ Tolosa LatourLocalização

V a.C. ?Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Cremação infantil.Comentários

Inumação em tumba de
silhar em pedra
ostionera.

Inumação em tumba de silhar em
pedra ostionera. À seguir uma parte
do mobiliário pois não coube na
íntegra no campo abaixo: 1 figura da
deusa Tueris, 1 olho de udyat, 1 figura
da deusa Ísis, 1 figura de um anão em
faiança, 1 figura de Hórus, 1 gato
representando zoomorficamente a
deusa Bastis em faiança, 1 conta de
cornalina vermelha, 1 conta de
decoração polícroma, 1 conta de
pasta vítrea, 1 gato representando
zoomorficamente a deusa Bastis.

Comentários

Comentários

Não há.

1 olho de udyat, deusa Hathor em ouro,
deidade feminina egiptizante,
possivelmente Neftis, 1 cháton de ouro
com a figura de um babuíno sentado
sobre um papiro, 1 olho udyat.

Contas esféricas de ossos, 1 cetro udyat, 1 figura
protetora protegendo contra o mal olhado, contas
de cornalina vermelha, cetro udyat, 1 gato
representando zoomorficamente a deusa Bastis,
olho de udyat em osso, figura do falcão de Hórus,
escaravelho e contas de cornalina vermelha.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba41CNome

C/ Tolosa LatourLocalização

V a.C. ?Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba47ANome

C/ Tolosa LatourLocalização

V a.C. ?Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba 47BNome

C/ Tolosa LatourLocalização

V a.C. ?Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em tumba
com cobertura de
silhares de pedra
cationera..

Comentários

Inumação em tumba
com cobertura de
silhares de pedra
ostionera.

Inumação em tumba
com cobertura de
silhares de pedra
ostionera.

Comentários

Comentários

Não há.

1 anel de prata.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba4Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba9Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba10Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples sem proteção.

Comentários

Inumação em cova
simples sem proteção.

Inumação em cova
simples sem proteção.

Comentários

Comentários

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba17Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba21Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba44Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples sem proteção.

Comentários

Inumação em cova
simples sem proteção.

Inumação em cova
simples sem proteção.

Comentários

Comentários

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba72Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba43Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba45Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples sem proteção.

Comentários

Cremação depositada
em urna cerâmica em
uma cova escavada na
areia.

Cremação em cista
coberta por lajes de
pedra ostionera.

Comentários

Comentários

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba46Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba42Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba2Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cista
coberta por lajes de
pedra ostionera.

Comentários

Se encontra espoliada
pelos antigos.

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Comentários

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba3Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba6Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba72Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Comentários

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba8Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba11Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba12Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Comentários

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba14Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba15Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

222

Tumba16Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Comentários

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba18Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba19Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba20Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Comentários

Unguentário helenístico.

1 unguentário helenístico.

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba22Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba23Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba24Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Comentários

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

Unguentário helenístico.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba26Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba28Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba31Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Comentários

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba32Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba33Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba34Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Comentários

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba50Nome

Localização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba51Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba53Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Comentários

Não há informado com clareza

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba54Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba56Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba58Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Comentários

Unguentário helenístico.

Não há informado com clareza.

1 unguentário helenístico.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba59Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba60Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba62Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Comentários

Unguentário helenístico.

Unguentário helenístico.

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba63Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba64Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba65Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Comentários

Não há informado com clareza

Não há informado com clareza

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba67Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba68Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba69Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Comentários

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

1 unguentário helenístico.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba77Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba78Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba80Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Comentários

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba81Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba5Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba55Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Em cova simples
escavada na areia ou na
argila sem cobertura
alguma.

Comentários

Em cova simples com
cobertura de silhares de
pedra ostionera.

Em cova simples com
cobertura de silhares de
pedra ostionera.

Comentários

Comentários

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba70Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba74Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba75Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Em cova simples com
cobertura de silhares de
pedra ostionera.

Comentários

Em cova simples com
cobertura de silhares de
pedra ostionera.

Em cova simples com
cobertura de silhares de
pedra ostionera.

Comentários

Comentários

Não há informado com clareza.

1 unguentário helenístico.

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba76Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba79Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba27Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Em cova simples com
cobertura de silhares de
pedra ostionera.

Comentários

Em cova simples com
cobertura de silhares de
pedra ostionera.

Em cova simples com
cobertura de fragmentos
de ânforas.

Comentários

Comentários

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba29Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba61Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba36Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples com cobertura
de duas tégulas.

Comentários

Inumação em cova
simples com cobertura
de duas tégulas.

Em cova simples com
cobertura de placas de
Opus Signium.

Comentários

Comentários

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba1Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba13Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba25Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Em cova simples com
cobertura de silhar e
tégulas.

Comentários

Tumba em tégula de
duas águas.

Tumba em tégula de
duas águas.

Comentários

Comentários

1 unguentário helenístico.

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba30Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba49Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Tumba66Nome

C/ Tolosa LatourLocalização

Período púnico-tardio até o romanoDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Em ânfora depositada
em cova simples.

Comentários

Em caixa de madeira
depositada em cova
simples.

Em cova dupla com
cobertura de lajes de
pedra ostionera.

Comentários

Comentários

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

Não há informado com clareza.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

CE/87/tumba 1Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 2Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 3Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

OesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples com cobertura
de lajes de pedra
ostionera.

Comentários

Inumação em cova
simples  com cobertura
de três tégulas. O
cadáver estava
possivelmente envolto a
um sudário.

Cremação em cova
simples realizada in situ
sem nenhum tipo de
proteção.

Comentários

Comentários

Anel em bronze, brinco de bronze.

Anel em bronze.

Colar de contas de ouro e cornalina
vermelha, branca e um entalhe vítreo.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

CE/87/tumba 4Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 5Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 6Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples com cobertura
de lajes de pedra.

Comentários

Inumação em cova
simples.

Não há comentários.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

17 unguentários.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

CE/87/tumba 7Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

OesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 8Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 9Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

OesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples sem nenhum
tipo de proteção.

Comentários

Inumação em cova
simples sem nenhum
tipo de proteção.

Inumação em cova
simples com lajes de
pedra ostionera como
cobertura.

Comentários

Comentários

2 unguentários.

Não há.

1 unguentário.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

CE/87/tumba 10Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 11Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 12Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples.

Comentários

Inumação em cova
simples. Possivelmente o
cadáver estava envolto a
um sudário.

Inumação em cova
simples. Possivelmente o
cadáver estava envolto a
um sudário.

Comentários

Comentários

8 contas de vidro, brinco de prata.

1 anel de cobre.

3 unguentários.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

CE/87/tumba 13Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 14Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 15Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

OesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples. Possivelmente o
cadáver estava envolto a
um sudário.

Comentários

Inumação em cova
simples sem nenhum
tipo de proteção.

Inumação em cova
simples.

Comentários

Comentários

1 unguentário, fragmento de uma copa
Cástulo.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

CE/87/tumba 16Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 17Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 18Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

OesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em paredes
de silhar depositada em
cova simples.

Comentários

Inumação em cova
simples.

Inumação em cova
simples.

Comentários

Comentários

2 unguentáro.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

CE/87/tumba 19Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

OesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 20Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 21Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

OesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em covas
simples sem nenhuma
proteção. Possivelmente
o cadáver estaria envolto
a um sudário.

Comentários

Inumação em tumba de
silhar coberta por 5 lajes
de pedra ostionera.

Inumação em cova
simples sem nenhum
tipo de proteção.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

CE/87/tumba 22Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 23Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 24Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples.

Comentários

Inumação infantil em
cova simples.

Inumação em cova
simples sem nenhum
tipo de proteção.

Comentários

Comentários

4 ânforas.

1 unguentário.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

CE/87/tumba 25Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

OesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 26Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 27Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Inumação infantil em
ânfora.

Comentários

Inumação escavada em
cova simples.

Inumação em cova
simples. Possivelmente o
cadáver estaria envolto a
um sudário.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

1 unguentário.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

CE/87/tumba 28Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

OesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 29Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

OesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

CE/87/tumba 30Nome

C/ Campos EliseosLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1987 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples sem nenhum
tipo de proteção.

Comentários

Inumação em cova
simples. Provavelmente
o cadáver estaria envolto
a um sudário.

Inumação em cova
simples.

Comentários

Comentários

1 unguentário.

Não há.

3 unguentários.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba nº1Nome

Alcantarillado de la calle condesa Villafuente Bermeja.Localização

VI a.C. ?Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1988 - Atividades de urgência.Referências

Tumba nº2Nome

Alcantarillado de la calle condesa Villafuente Bermeja.Localização

VI a.C. ?Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1988 - Atividades de urgência.Referências

Tumba nº1Nome

Alcantarillado de la calle condesa Villafuente Bermeja.Localização

V a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1988 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cova
simples.

Comentários

Cremação em cova
simples.

Inumação em tumba
retangular lavrada em
pedra ostionera.

Comentários

Comentários

Anel de electrum, vários medalhões da
electrum.

Aro de electrum, 2 anéis de electrum,
pendente de electrum, contas de
electrum, 8 peças de cornalina branca,
peças de electrum amorfa.

Anel de chumbo.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Tumba nº2Nome

Alcantarillado de la calle condesa Villafuente Bermeja.Localização

V a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

NoroesteOrientação

AAA -1988 - Atividades de urgência.Referências

AS/88/1B/Tumba 1Nome

Plaza de Asdrúbal, sector HLocalização

II a.CDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

OesteOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AS/88/1B/Tumba 2Nome

Plaza de Asdrúbal, sector HLocalização

II a.CDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

OesteOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em tumba
lavrada em pedra
ostionera.

Comentários

Inumação em cova
simples.

Inumação em cova
simples.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

5 unguentários.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AS/88/1B/Tumba 3Nome

Plaza de Asdrúbal, sector HLocalização

II a.CDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

OesteOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AS/88/1B/Tumba 4Nome

Plaza de Asdrúbal, sector HLocalização

II a.CDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AS/88/1B/Tumba 5Nome

Plaza de Asdrúbal, sector HLocalização

II a.CDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples.

Comentários

Inumação em cova
simples.

Inumação em cova
simples.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Pendente de cobre.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AS/88/1B/Tumba 6Nome

Plaza de Asdrúbal, sector HLocalização

II a.CDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

OesteOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AS/88/1B/Tumba 7Nome

Plaza de Asdrúbal, sector HLocalização

II a.CDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

SulOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 1Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples.

Comentários

Não há comentários.

Cremação em cova
simples.

Comentários

Comentários

Unguentário helenístico.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AC/89-3 Tumba 2Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 3Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 4Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

InumaçãoNúmero de enterramentos

1Tipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples.

Comentários

Inumação em cova
simples.

Inumação em cova
simples.

Comentários

Comentários

1 unguentário de vidro.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AC/89-3 Tumba 6Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 7Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 8Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em cova
simples.

Comentários

Inumação em cova
simples.

Inumação em cova
simples.

Comentários

Comentários

Não há.

1 unguentário de cerâmica.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AC/89-3 Tumba 9Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 10Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 11Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

Tumba de cremação em
cova simples.

Comentários

Tumba de cremação em
cova simples.

Tumba de cremação em
cova simples.

Comentários

Comentários

Não há.

1 unguentário de cerâmica, 4
unguentários de vidro.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AC/89-3 Tumba 12Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 13Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 14Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cova
simples sem nenhum
tipo de proteção.

Comentários

Cremação em cova
simples com proteção de
pedras ostionera
irregulares.

Cremação em cova
simples com proteção de
algumas pedras
pequenas.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AC/89-3 Tumba 15Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 16Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 17Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

Inumação infantil em
cova simples.

Comentários

Cremação em cova
simples sem nenhum
tipo de proteção.

Inumação em covas
simples.

Comentários

Comentários

Contas de vidro, disco de osso, faiança,
escaravelho de cornalina vermelha,
cuenca de vidro

2 unguentários, 2 vasos.

1 unguentário cerâmico, uma jarra
vermelha, concha.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AC/89-3 Tumba 18Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 19Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 20Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cova
simples sem proteção.

Comentários

Cremação em cova
simples sem proteção.

Cremação em cova
simples sem proteção.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

1 unguentário de vidro.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AC/89-3 Tumba 21Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 22Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 23Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cova
simples sem proteção.

Comentários

Inumação em cova
simples sem proteção.

Inumação em caixão de
madeira depositado em
cova simples.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Cravos de ferro.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AC/89-3 Tumba 24Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 25Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 26Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

Inumação em caixão de
madeira depositado em
cova simples.

Comentários

Inumação em cova
simples.

Cremação em cova
simples.

Comentários

Comentários

1 unguentário de cerâmica.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AC/89-3 Tumba 27Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 28Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 29Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cova
simples.

Comentários

Cremação em cova
simples.

Cremação em cova
simples.

Comentários

Comentários

1 tigela de cerâmica.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AC/89-3 Tumba 30Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 31Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 33Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cova
simples.

Comentários

Cremação em cova
simples.

Não há comentários.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AC/89-3 Tumba 34Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 35Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 36Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

Não há comentários.Comentários

Não há comentários.

Não há comentários.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AC/89-3 Tumba 37Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 38Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

Não informadaTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 39Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

Não há comentários.Comentários

Não há comentários.

Inumação em cova
simples.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AC/89-3 Tumba 40Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 41Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 42Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

Tumba de inumação em
cova simples.

Comentários

Inumação em cova
simples.

Inumação em cova
simples.

Comentários

Comentários

1 anel de ouro

6 unguentários cerâmicos.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AC/89-3 Tumba 43Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 44Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 45Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cova
simples sem nenhum
tipo de proteção.

Comentários

Cremação em urna de
cerâmica em cova
simples.

Não há comentários.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AC/89-3 Tumba 46Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 47Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

AC/89-3 Tumba 48Nome

Calle Acacias esquina Santa Cruz de TenerifeLocalização

I a.C. - III a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1989 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cova
simples sem proteção.

Comentários

Possivelmente é uma
cremação dado o
negrume da terra.

Inumação em cova
simples.

Comentários

Comentários

Não há.

1 moeda.

1 prego de ferro, 1 moeda, 1 lucerna do
tipo Dressel 11B.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Seguimento arqueológico na obra de esgoto da rua Santa Cruz de TenerifeNome

Calle Santa Cruz de Tenerife y Avenida de AndalucíaLocalização

VI a.C. - IV d.C.Datação

48 tumbas escavadas.Número de enterramentos

Não informadaTipo

Não informadaOrientação

AAA -1994 - Atividades de urgência.Referências

Enterramiento A (E-A)Nome

Calle Santa Cruz de Tenerife y Avenida de AndalucíaLocalização

I a.C. - II d.C.Datação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1994 - Atividades de urgência.Referências

Enterramiento B (E-B)Nome

Calle Santa Cruz de Tenerife y Avenida de AndalucíaLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1994 - Atividades de urgência.Referências

O autor não discrimina
as tumbas nos relatórios
de escavação.

Comentários

Denominada como um
enterramento indígena.
Classificado como
precedente indígena.

Cremação em cova
simples.

Comentários

Comentários

Diversos.

Não há.

Fragmento de cerâmica de verniz
vermelho da época júlio-claudiana.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Enterramiento C (E-C)Nome

Calle Santa Cruz de Tenerife y Avenida de AndalucíaLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1994 - Atividades de urgência.Referências

Enterramiento D (E-D)Nome

Calle Santa Cruz de Tenerife y Avenida de AndalucíaLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1994 - Atividades de urgência.Referências

Enterramiento E (E-E)Nome

Calle Santa Cruz de Tenerife y Avenida de AndalucíaLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1994 - Atividades de urgência.Referências

Estrutura em pedra
ostionera retangular,
espoliada.

Comentários

Cremação em cova
simples. protegida por
fragmentos de cerâmica.

Cremação em cova
simples.

Comentários

Comentários

Não há.

Fragmentos de cerâmica.

1 tigela de osso, 1 furador de ossos.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Enterramiento F (E-F)Nome

Calle Santa Cruz de Tenerife y Avenida de AndalucíaLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1994 - Atividades de urgência.Referências

Enterramiento H (E-H)Nome

Calle Santa Cruz de Tenerife y Avenida de AndalucíaLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

Não informadoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1994 - Atividades de urgência.Referências

Enterramiento I (E-I)Nome

Calle Santa Cruz de Tenerife y Avenida de AndalucíaLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1994 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cova
simples.

Comentários

Cremação em cova
simples.

Inumação protegida por
silhar de pedra ostionera.
Espoliada.

Comentários

Comentários

Não há.

Fragmentos de cerâmica

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Enterramiento J (E-I)Nome

Calle Santa Cruz de Tenerife y Avenida de AndalucíaLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1994 - Atividades de urgência.Referências

Enterramiento K (E-K)Nome

Calle Santa Cruz de Tenerife y Avenida de AndalucíaLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1994 - Atividades de urgência.Referências

Enterramiento L (E-L)Nome

Calle Santa Cruz de Tenerife y Avenida de AndalucíaLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1994 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cova
simples.

Comentários

Cremação em cova
simples.

Restos de cremação em
cova simples.

Comentários

Comentários

Não há.

Fragmentos de cerâmica.

Fragmentos de cerâmica de época júlio-
claudiana.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Enterramiento M (E-M)Nome

Calle Santa Cruz de Tenerife y Avenida de AndalucíaLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1994 - Atividades de urgência.Referências

Enterramiento NNome

Calle Santa Cruz de Tenerife y Avenida de AndalucíaLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1994 - Atividades de urgência.Referências

Estructura funeraria 1Nome

Intervención Arqueológica en el Solar del Teatro AndalucíaLocalização

II a.CDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Sudoeste-NordesteOrientação

AAA -1995 - Atividades de urgência.Referências

Cremação em cova
simples. A cerâmica estava
descontextualizada.

Comentários

Cremação em cova
simples.

O autor afirma que são
enterramentos de classe
social baixa por não
possuírem jóias.

Comentários

Comentários

Fragmentos de cerâmica.

1 tigela de cerâmica, 2 fragmentos de
tigela

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Estructura funeraria 2Nome

Intervención Arqueológica en el Solar del Teatro AndalucíaLocalização

II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Noroeste-SudesteOrientação

AAA -1995 - Atividades de urgência.Referências

Estructura funeraria 3Nome

Intervención Arqueológica en el Solar del Teatro AndalucíaLocalização

III a.C.-V a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Norte-SulOrientação

AAA -1995 - Atividades de urgência.Referências

Estructura funeraria 4Nome

Intervención Arqueológica en el Solar del Teatro AndalucíaLocalização

II a.CDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Noroeste-SudesteOrientação

AAA -1995 - Atividades de urgência.Referências

O autor afirma que são
enterramentos de classe
social baixa por não
possuírem jóias.

Comentários

O autor afirma que são
enterramentos de classe
social baixa por não
possuírem jóias.

O autor afirma que são
enterramentos de classe
social baixa por não
possuírem jóias.

Comentários

Comentários

Não há.

Anel de prata.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Estructura funeraria 5Nome

Intervención Arqueológica en el Solar del Teatro AndalucíaLocalização

II a.CDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1995 - Atividades de urgência.Referências

Estructura funeraria 6Nome

Intervención Arqueológica en el Solar del Teatro AndalucíaLocalização

II a.CDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Sudeste-NorosteOrientação

AAA -1995 - Atividades de urgência.Referências

Estructura funeraria 7Nome

Intervención Arqueológica en el Solar del Teatro AndalucíaLocalização

II a.CDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Noroeste-SudesteOrientação

AAA -1995 - Atividades de urgência.Referências

O autor afirma que são
enterramentos de classe
social baixa por não
possuírem jóias.

Comentários

O autor afirma que são
enterramentos de classe
social baixa por não
possuírem jóias.

O autor afirma que são
enterramentos de classe
social baixa por não
possuírem jóias.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Estructura funeraria 8Nome

Intervención Arqueológica en el Solar del Teatro AndalucíaLocalização

II a.CDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1995 - Atividades de urgência.Referências

Estructura funeraria 9Nome

Intervención Arqueológica en el Solar del Teatro AndalucíaLocalização

II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1995 - Atividades de urgência.Referências

Estructura funeraria 10Nome

Intervención Arqueológica en el Solar del Teatro AndalucíaLocalização

II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1995 - Atividades de urgência.Referências

O autor afirma que são
enterramentos de classe
social baixa por não
possuírem jóias.

Comentários

O autor afirma que são
enterramentos de classe
social baixa por não
possuírem jóias.

O autor afirma que são
enterramentos de classe
social baixa por não
possuírem jóias.

Comentários

Comentários

Não há.

Não há.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Estructura funeraria 11Nome

Intervención Arqueológica en el Solar del Teatro AndalucíaLocalização

II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1995 - Atividades de urgência.Referências

Estructura funeraria 12Nome

Intervención Arqueológica en el Solar del Teatro AndalucíaLocalização

II a.C.Datação

± 5 indivíduosNúmero de enterramentos

InumaçãoTipo

Sudeste-NorosteOrientação

AAA -1995 - Atividades de urgência.Referências

Estructura funeraria 13Nome

Intervención Arqueológica en el Solar del Teatro AndalucíaLocalização

II a.C.Datação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Oeste-LesteOrientação

AAA -1995 - Atividades de urgência.Referências

O autor afirma que são
enterramentos de classe
social baixa por não
possuírem jóias.

Comentários

Se trata de um
enterramento secundário
com pelo menos 5
indivíduos. O autor afirma
que são enterramentos de
classe social baixa por não
possuírem jóias.

O autor afirma que são
enterramentos de classe
social baixa por não
possuírem jóias.

Comentários

Comentários

2 ânforas.

Não há.

2 fileiras de pescado e uma pequena
fogueira.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Calle Botica, 26Nome

Calle Botica, 26Localização

VIII-VI a.C.Datação

Não informadoNúmero de enterramentos

Não informadoTipo

DiversosOrientação

AAA -1995 - SumárioReferências

Calle Brunete e Calle Granja San IldefonsoNome

Calle Brunete e Calle Granja San IldefonsoLocalização

Necrópole púnica-tardía e romanaDatação

Não informadoNúmero de enterramentos

Não informadoTipo

DiversosOrientação

AAA -1995 - SumárioReferências

Calle EscalzoNome

Calle EscalzoLocalização

Não informadoDatação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA -1997 - SumárioReferências

Consta apenas no Sumário
do AAA-1995.
Provavelmente não foi
publicada. Escavações dos
níveis fenícios dos séculos
VIII-VI a.C.

Comentários

Consta apenas no Sumário
do AAA-1995.
Provavelmente não foi
publicada.  Localização de
um setor da necrópole
púnico-tardia e romana.

Consta apenas no Sumário
do AAA-1997.
Provavelmente não foi
publicada.  Escavação em
área aberta. Enterramentos
fenício-púnicos do século
IV a.C. e várias estruturas
turriformes de época
romana imperial com
decorações em cristal na
rocha.

Comentários

Comentários

Não informado.

Não informado.

Não informado.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Calle AlegríaNome

Calle AlegríaLocalização

Não informadoDatação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA -1997 - SumárioReferências

Calle Gas, Calle San Salvador y Calle ColarteNome

Calle Gas, Calle San Salvador y Calle ColarteLocalização

Não informadoDatação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA -1997 - SumárioReferências

Calle Santa Cruz de Tenerife y Santa María del MarNome

Calle Santa Cruz de Tenerife y Santa María del MarLocalização

Não informadoDatação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA -1997 - SumárioReferências

Consta apenas no Sumário
do AAA-1997.
Provavelmente não foi
publicada. Escavação em
área aberta. Enterramentos
fenício-púnicos e romanos.

Comentários

Consta apenas no Sumário
do AAA-1997.
Provavelmente não foi
publicada.  Enterramentos
fenício-púnicos e romanos
e ruínas de uma oficina
cerâmica romana.

Consta apenas no Sumário
do AAA-1997.
Provavelmente não foi
publicada.  Escavação em
área aberta.

Comentários

Comentários

Diversos.

Diversos.

Diversos.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Calle Ancha, 6Nome

Calle Ancha, 6Localização

Não informadoDatação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA -1997 - SumárioReferências

Calle Segunda Aguada, 21Nome

Calle Segunda Aguada, 21Localização

VI-II a.C.Datação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA -1998 - SumárioReferências

Hospital RealNome

Hospital RealLocalização

II a.C.Datação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA -1998 - SumárioReferências

Consta apenas no Sumário
do AAA-1997.
Provavelmente não foi
publicada.

Comentários

Consta apenas no Sumário
do AAA-1998.
Provavelmente não foi
publicada.

Consta apenas no Sumário
do AAA-1998.
Provavelmente não foi
publicada.

Comentários

Comentários

Diversos.

Diversos.

Diversos.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Avenida da Andalucía, 21 a 27Nome

Avenida da Andalucía, 21 a 27Localização

Não informadaDatação

202Número de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA -1999 - SumárioReferências

Marqués de la Ensenada (Cuarteles de Varela)Nome

Marqués de la Ensenada (Cuarteles de Varela)Localização

V a.C-III a.C.Datação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA -1999 - SumárioReferências

Cuarteles de Varela. Parcelas Bº, B2 e B3Nome

Cuarteles de Varela. Parcelas Bº, B2 e B3Localização

V a.C.-IV d.C.Datação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA -1999 - SumárioReferências

Consta apenas no Sumário do
AAA-1999. Provavelmente
não foi publicada. A
intervenção realizada
documentou níveis pré-
históricos  de indústria lítica e
cerâmica. Em tempos fenícios
se documento uma necrópole
de 202 enterramentos tanto
de inumação e cremação.

Comentários

Consta apenas no Sumário
do AAA-1999.
Provavelmente não foi
publicada.  A escavação
documentou uma parte da
necrópole fenício-púnica.

Consta apenas no Sumário
do AAA-1999.
Provavelmente não foi
publicada. Se documentou
uma parte da necrópole
fenício-púnica e romana.

Comentários

Comentários

Diversos.

Diversos.

Diversos.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

EU-EX AstillerosNome

EU-EX AstillerosLocalização

II a.C.-II d.C.Datação

Não informadoNúmero de enterramentos

Não informadoTipo

Não informadoOrientação

AAA -1999 - SumárioReferências

Área del FerrocarrilNome

Área del FerrocarrilLocalização

Não informado com clarezaDatação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA -1999 - SumárioReferências

Ciudad de Cádiz. Calle Troilo 5Nome

Ciudad de Cádiz. Calle Troilo 5Localização

Não informadoDatação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA -1999 - SumárioReferências

Consta apenas no Sumário
do AAA-1999.
Provavelmente não foi
publicada.

Comentários

Consta apenas no Sumário
do AAA-1999.
Provavelmente não foi
publicada. Descobrimento
de estruturas funerárias de
época tardopúnica e
romana.

Consta apenas no Sumário
do AAA-1999.
Provavelmente não foi
publicada.Sobre os fornos
púnicos de época bárcida
se identificou partes da
nova cidade construída por
Lúcio Cornélio Balbo no I a.
C.

Comentários

Comentários

Não informado

Diversos.

Diversos.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Calle García Merchán e Calle Santa MaríaNome

Calle García Merchán e Calle Santa MaríaLocalização

Não informadoDatação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA -2000 - SumárioReferências

Avenida da Andalucía, 29Nome

Avenida da Andalucía, 29Localização

V a.C.Datação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA -2000 - SumárioReferências

Avenida de San Severiano, 21-27Nome

Avenida de San Severiano, 21-27Localização

Não informadoDatação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA -2000 - SumárioReferências

Consta apenas no Sumário
do AAA-2000.
Provavelmente não foi
publicada.

Comentários

Consta apenas no Sumário
do AAA-2000.
Provavelmente não foi
publicada. Identificação de
uma necrópole romana de
época imperial contendo
cremações e inumações
com um diverso mobiliário
funerário. Há também um
nível fenício-púnico com
lucernas rituais.

Consta apenas no Sumário
do AAA-2000.
Provavelmente não foi
publicada. Identificação de
uma necrópole fenício-
púnica em silhar

Comentários

Comentários

Diversos.

Diversos.

Diversos.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Avenida Dr. Gómez UllaNome

Avenida Dr. Gómez UllaLocalização

Não informadoDatação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA -2001 - SumárioReferências

Calle Gas, 8-10Nome

Calle Gas, 8-10Localização

Não informadoDatação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA -2001 - SumárioReferências

Avenida Amilcar BarcaNome

Avenida Amilcar BarcaLocalização

Não informadoDatação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA -2001 - SumárioReferências

Consta apenas no Sumário
do AAA-2001.
Provavelmente não foi
publicada. Identificação de
uma parte da necrópole de
época púnica.

Comentários

Consta apenas no Sumário
do AAA-2001.
Provavelmente não foi
publicada.  Identificação de
uma área dedicada à
industria de época tardo-
púnica. Os autores não
definem qual indústria,
provavelmente seja a de
salgação.

Consta apenas no Sumário
do AAA-2001.
Provavelmente não foi
publicada. Identificação de
uma área da necrópole
fenício-púnica e romana.

Comentários

Comentários

Diversos.

Diversos

Diversos.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Avenida da Andalucía, 83Nome

Avenida da Andalucía, 83Localização

Não informadoDatação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA - 2001 - SumárioReferências

Avenida de Portugal com Avenida de AndalucíaNome

Avenida de Portugal com Avenida de AndalucíaLocalização

Não informadoDatação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA - 2004.2 - SumárioReferências

Avenida de Portugal com Avenida Juan Carlos INome

Avenida de Portugal com Avenida Juan Carlos I Bordegas Abarzuza.Localização

VI a.C - V a.C.Datação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA - 2005 - SumárioReferências

Consta apenas no Sumário
do AAA-2001.
Provavelmente não foi
publicada.  Identificação de
um setor da necrópole
fenício-púnica e romana.

Comentários

Consta apenas no Sumário
do AAA-2004.2
Provavelmente não foi
publicada.

Consta apenas no Sumário
do AAA-2005.
Provavelmente não foi
publicada.

Comentários

Comentários

Diversos.

Diversos.

Diversos.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Não nomeadoNome

Avenida de Portugal com Avenida de AndalucíaLocalização

VIII a.C.-IV d.C.Datação

22Número de enterramentos

DiversosTipo

Noroeste-SudesteOrientação

AAA - 2005Referências

Pl. Fray Félix nº5Nome

Pl. Fray Félix nº5Localização

Não informadaDatação

Não informadaNúmero de enterramentos

Não informadaTipo

Não informadaOrientação

AAA - 1997 - SumárioReferências

Enterramentos no solar do Teatro de AndaluziaNome

Enterramentos no solar do Teatro de AndaluziaLocalização

TardorromanoDatação

22Número de enterramentos

InumaçãoTipo

DiversaOrientação

AAA -1995 - Atividades de urgência.Referências

Espoliado em época antiga.
2o inumações e somente 2
cremações. 17 adultos e 3
enterramentos infantis.
Poços foram descobertos
com material cerâmico do
século II-I a.C. Pratos
cerâmicos, mármores,
ossos  e metais foram
descobertos.

Comentários

Consta somente no
Sumário do AAA-1997.
Estruturas de época
arcaica fenícia, púnica e
romana foram
documentadas.

Cova comum com 7
enterramentos
femininos, 8 masculinos,
e o restante sem
determinação.

Comentários

Comentários

Moedas, agulhas de osso, botão de osso,
gancho de bronze, fragmento de lápide
em 4 línguas, ânforas, tampa? e prato
cerâmico.

Diversos.

Não há.

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

Conjunto 23aNome
Solar de la Avenida Andalucía esquina con Plaza de AsdrúbalLocalização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

InumaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Solar de la calle Acacias Nº25Nome

Solar de la calle Acacias Nº25Localização

I-II d.C.Datação

Não informadoNúmero de enterramentos

DiversosTipo

DiversosOrientação

AAA - 2005Referências

Ladera del Castillo de OlveraNome

Ladera del Castillo de OlveraLocalização

VII-III a.C.Datação

Não informadoNúmero de enterramentos

Não informadoTipo

Não informadaOrientação

AAA - 2006Referências

Cremação em urna
cerâmica.

Comentários

Mesmo tendo sido
ocupado desde o
Calcolítico, aparecem
apenas evidências
cerâmicas fenícias
secundárias em meio à
uma necrópole romana de
época republicana.

Consta apenas no Sumário
do AAA-2006.
Provavelmente não foi
publicada. Na etapa
orientalizante aparecem
cerâmicas com paralelos ao
sítio de Cerro del Villar em
Málaga. A partir do V a.C.
aparecem produções
turdetanas.

Comentários

Comentários

Não informado.

Diversos.
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M
obiliário funerário

M
obiliário funerário

M
obiliário funerário



Necrópole

AC-85/ AnforasNome

Calle AcaciasLocalização

Época púnica e romanaDatação

Não háNúmero de enterramentos

Não háTipo

Não informadaOrientação
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AA 74-85/Tumba  2Nome

Avenida Andalucía, 76Localização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

AA 74-85/Tumba  3Nome

Avenida Andalucía, 76Localização

Não informadaDatação

1Número de enterramentos

CremaçãoTipo

Não informadaOrientação

AAA -1985 - Atividades de urgência.Referências

Pelas suas disposições,
foram interpretadas como
destinadas para contenção
da duna ou nivelação da
superfície ondulada.

Comentários

Cremação em ânfora
cortadas pela metade e
depositadas sobre argila
amarelada.

Cremação em ânfora
cortadas pela metade e
depositadas sobre argila
amarelada.

Comentários

Comentários

Ânforas.

Não há.

Não há.
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CremaçãoTipo
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Número de enterramentos
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Datação

Número de enterramentos
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Orientação

Referências

Cremação em ânfora
cortadas pela metade e
depositadas sobre argila
amarelada.

Comentários

Comentários
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Não há.
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Pozos Púnicos de Cádiz

Desconhecido

Andaluzia/Cádiz/Cádiz

36º31’10.16’’ Norte, 6º16’52.83’’ Oeste

Média de 1-16 metros acima do nível do mar

Areia, biocalcarenita e conglomerados

Parque da Baía de Cádiz

Manejo de água?/Necrópole

Séculos VII-VI a.C.

Encontrados na área da necrópole, os poços, possivelmente poderiam, num primeiro momento,
servir como fonte de água aquífera, contudo, se acredita que, ao secarem ou o nível da água
diminuir, foram ressignificados adquirindo um caráter ritual em diálogo com as áreas de
enterramento, dada a sua localização e os achados encontrados em seu interior.
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A primeira referência sobre a aparição de poços provêm das escavações de Pelayo
Quineto em Punta de Vaca e na praia dos Corales (a atual Santa María del Mar), que, ao
seu tempo, o identificaram erroneamente como uma tumba púnica (NIVEAU DE
VILLEDARY, 2001, p. 192).
Os poços tem uma cronologia que abrange os séculos VII a.C. ao VI a.C. e até o momento
todos essas estruturas se encontram na área de necrópole da antiga Gádir, (i.e. na antiga
ilha de Cotinussa), dando condições para interpretações que os concebem enquanto
fontes de captação de d'água de aquiferos subterrâneos até a sua secagem.
Posteriormente, acredita-se que foram ressignificados como depósitos sagrados,
interpretação que veremos mais adiante em nosso Capítulo 4.
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NIVEAU VILLEDARY Y MARIÑAS, A, M; FERRER, E. Sacrífio de cánidos en la
necrópolis púnica de Cádiz. In: Huelva Arqueológica: Huelva. 20Pp. 65-88. 2004.
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Localização do sítio

Fotos do sítio

Plantas do sítio

Localização dos poços rituais (NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, 2001, p. 194)

Poços da Praça Asdrúbal (NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, 2001,
p. 200)

Estrutura do poço E/F3 de Cuarteles de Varela (NIVEAU DE
VILLEDARY Y MARIÑAS, 2001, p. 2011)
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Yacimiento Arqueológico de Doña Blanca

Desconhecido

Andaluzia/Cádiz/El Puerto de Santa María

36º37’37.38’’ Norte, 6º09’39.95’’ Oeste

Média de 20-30 metros acima do nível do mar

Areia, biocalcarenita e conglomerados

Parque da Baía de Cádiz

Área de habitação amuralhada

Séculos VIII-III a.C.

O aspecto da Baía de Cádiz na Antiguidade era bem diferente do atual. No século VIII a.C., Doña
Blanca se encontrava sobre um promontório no centro da baía, às margens do mar. Devido o
processo deposicional causado pelo Rio Guadalete, lentamente o assentamento foi se afastando
do mar (ALONSO DE LA SIERRA, 2005, p.  7).
De acordo com Alfredo Mederos Martín e Luiz Ruiz Cabrero (2011: 90) Castillo de Doña Blanca foi
identificado como um povoado tartésico Orientalizante por Aubet (1994, p. 236), Arteaga e Roos
(2002: 31), um povoado tartésico possuidor de um bairro fenício por Ruiz Mata (1989, p. 9), uma
fundação fenícia tíria segundo Bravo (2002: 90), a própria Gádir conforme Fierro, (1995, p. 107
-108) e o próprio Ruiz Mata (2001, p. 291) e também como uma prolongação de Gádir no
continente de acordo com Frutos-Muñoz (2002, p. 263). Atualmente, por meio de vestígios
monetários, Mederos Martín e Ruiz Cabrero (2011, p. 98) defendem Castillo de Doña Blanca
como sendo a antiga Asido, fundação sidônia
As escavações no sítio arqueológico começaram e 1979 e se estenderam até 1987 por Diego
Ruiz Mata e revela uma pequena parte dos 6 hectares ocupados pela cidade foi descoberta. A
cidade esteve habitada durante 600 anos indo do século VIII a.C. ao III a.C. As escavações em
Castillo de Doña Blanca podem ser divididas em 6 zonas que mostram diferentes setores da
cidade, como veremos adiante.
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Por meio dessa escavação foi possível identificar o período de habitação da cidade que
perdurou 600 anos. A cidade de Castillo de Doña Blanca foi se renovando sobre as ruínas dos
edifícios anteriores elevando a cada o nível do terreno. Os muros são os vestígios arqueológicos
mais antigos e remetem ao século VIII a.C. enquanto os mais recentes compõem o período
cronológico que vai do século IV a.C. até III a.C (ALONSO DE LA SIERRA, 2005, p.  9).

O bairro tardio compõe uma parte do conjunto de habitações mais recentes da cidade. O
espaços escavado evidencia a ordenação das construções ao longo de uma rua principal
construída no século IV-III a.C. As casas possuíam apenas um andar com habitações quadradas
ou retangulares. Seus muros foram construídos em pedra irregular e toda a superfície da parede
era rebocada com gesso. O piso das habitações eram de argila vermelha socada. Apenas alguns
possuíam pedras e no geral essas eram reservadas para zonas de acesso às casas (ALONSO DE
LA SIERRA, 2005, p. 10).
Em uma das casas dessa conjunto foram identificados dois tanques para o fabrico do vinho.
Outra casa possui um formo circular de finalidade ainda desconhecida (ALONSO DE LA SIERRA,
2005, p. 12).

O conjunto que compõe a muralha tardia da cidade foi totalmente destruído pouco tempo
depois de sua remodelação, dado o contexto da Segunda Guerra Púnica. A cidade sofreu duro
assédio como indicado por bolas de catapulta e a destruição de alguns setores da muralha até à
fundação (RUIZ CABRERO et al,. 2011, p. 90). Da muralha se conservam pedras de tamanhos
distintos que se encaixam entre si e torres quadrangulares que reforçavam a linha defensiva
(ALONSO DE LA SIERRA, 2005, p. 13).

Acredita-se que as habitações que formam o denominado Bairro Antigo, datadas do século VIII
a.C., façam parte do núcleo originário da cidade. Construído sobre uma ladeira nivelada por três
terraços, o Bairro antigo possui uma rua principal margeada por diversas habitações. Havia um
fosso próximo às casas, utilizado possivelmente para a evacuação das águas enquanto um outro
provavelmente tinha relação com o sistema defensivo (ALONSO DE LA SIERRA, 2005, p. 14).
As casas são muito similares as do bairro tardio, com habitações quadradas ou retangulares. Os
muros das casas foram construídos em pedras de tamanhos irregulares e silhares em algumas
áreas, tais como o marco de entrada das portas. As paredes eram rebocadas e o piso era
composto de argila vermelha socada. Acredita-se que os teto das casas se assentassem sobre
vigas de madeira. Sobre essas, também se supõe que uma cobertura vegetal fosse utilizada para
cobrir a casa. Algumas das casas possuíam fornos circulares, devido seu tamanho reduzido se
acredita que fossem utilizados para o uso doméstico no fabrico dos pães. As casas tinham como
uma característica marcante o umbral de suas portas incrustrados por conchas marinhas sob um
pavimento de argila (ALONSO DE LA SIERRA, 2005, p. 17).

A linha de defesa inicial da cidade foi construída em meados do século VIII a.C. O sistema é
formado por um fosso, um plinto e um muro construído por pedras trabalhadas com argila. A
superfície da muralha fora recoberta por argila esbranquiçada, homogeneizando as cores do
conjunto. A parte superior da muralha foi adicionada em época tardia e protegeu a cidade até
seu abandono no século III a.C (ALONSO DE LA SIERRA, 2005, p. 20).

Próximo à Castillo de Doña Blanca pode-se avistar Sierra de San Cristóbal onde se assenta a
necrópole da cidade. Lá foram encontrados enterramentos que remontam a momentos
anteriores à chegada dos fenícios. Alguns de seus enterramentos possuem a forma em tumulus,
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anteriores à chegada dos fenícios. Alguns de seus enterramentos possuem a forma em
tumulus, organizados em pequeno montículos artificiais onde foram depositadas várias tumbas
(ALONSO DE LA SIERRA, 2005, p. 18).
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Localização do sítio

Fotos do sítio

Plantas do sítio

Topografia da área de Castillo de Doña Blanca (RUIZ MATA, 1999, p. 87)

Fotografia da muralha (ALONSO DE LA SIERRA, et al., 2005, p. 13) Vista da área arqueológica de Castillo de Doña Blanca (Disponível
em: https://goo.gl/swec1o, acessado em 26/05/2018)

Planta do assentamento e das zonas escavadas (ALONSO DE LA
SIERRA, et al., 2005, p. 5)

 Interpretação do perímetro das muralhas (ALONSO DE LA SIERRA,
et al., 2005, p. 13)
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Reconstituições

Possível interpretação da Baía de Cádiz no século VIII a.C. (ALONSO
DE LA SIERRA, et al., 2005, p. 7)

Recreação das atividades de produção de vinho (ALONSO DE LA
SIERRA, et al., 2005, p. 12)



Número da ficha

Conjunto Arqueológico Cerro del Castillo

Asido?

Andaluzia/Cádiz/Medina Sidonia

36°º27’22.60’’ Norte, 5°55’31.14’’ Oeste

300-350 metros acima do nível do mar

Arenito, herriza, solo rico em metais

Parque de Los Alcornocales

Desconhecido

Século VI a.C.

Arqueologicamente há indícios de vestígios humanas no cume dessa serra que remontam da
Idade do Cobre. Uma variada cultura material cerâmica, lítica demonstram uma ocupação
humana possivelmente motivada por motivos defensivos e ao controle do território por se
encontrar em entre 300-350 metros de altitude. Costumeiramente, a tradição historiográfica
afirma que foram os fenícios os fundadores de Asido, atual Medina Sidonia, no entanto, o
registro arqueológico de Medina Sidonia não nos revela estruturas do período de nosso recorte
cronológico (IX-VI a.C.). Há no entanto testemunhos cerâmicos que atestam a presença fenícia.
Posteriormente, a partir do século VI a.C., há indícios de uma muralha púnica localizada também
no topo da serra, que será reutilizada pelos romanos na construção de seu castellum.
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Quase todos os vestígios encontramos em Cerro del Castillo e em Cerro de las Madres
de achados fortuitos. Muito de seus materiais são de coleções privadas cujo os donos
não sabem seu contexto de achado. Somente a partir de 1989 e 1991, se começou a ter
um maior rigor científico sobre o sítio de modo a tornar possível a sua datação.
Escacena et al (1994, p. 180) afirmam que os resultados das escavações mostram um
conjunto de materiais arqueológicos de notável homogeneidade cronológica, sendo
majoritariamente de época tartésica (i.e. séculos VIII a.C.), até época romana.
Sendo anterior à instalação fenícia, pelos vestígios arqueológicos cerâmicos e líticos foi
possível identificar a existência de um povoamento durante o Calcolítico e o Bronze
Médio (ESCACENA et al., 1994, p. 182).
Houve um hiato durante a última etapa do Bronze Médio e da primeira fase
protohistórica, esse abandono do povoamento que teria acontecido provavelmente no
século XIII a.C. coincide com o colapso da cultura argárica, povoado pré-histórico
localizado em Los Millares no litoral sudeste da Península Ibérica. O sítio só foi
reocupado no século IX-VIII a.C. no início da instalação fenícia no entorno litorâneo
(ESCACENA et al., 1994, p. 182).
As evidências do contato entre alóctones e autóctones são majoritariamente cerâmicas,
tais como as cerâmicas de torno com engobo vermelho assim como fragmento de
ânforas, posteriormente em um período púnico não datado surge no topo do
promontório vestígios de uma muralha púnica, um indicativo da instalação de uma
estrutura permanente que vigiria, sobretudo, as terras férteis ao redor da colina.
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Localização do sítio

Fotos do sítio

Plantas do sítio

Localização de Medina Sidonia (Asido?) (ESCACENA et al., 1994, p. 198)

Vista do muro romano assentado sobre o muro púnico (Disponível em: https:
//goo.gl/7qCuWG, acessado em 26/05/2018)

Vista do muro romano assentado sobre o muro púnico (Disponível em: https:
//goo.gl/7qCuWG, acessado em 26/05/2018)
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Templo de Melqart

Desconhecido

Desconhecida

Orientados pelo Oráculo de Tiro, os fenícios teriam fundado Gádir e lá estabelecido um
santuário em homenagem à Melqart, dando origem ao mito das colunas de Melqart-Héracles.
Se acreditava que a tumba do deus se localizasse em Gádir. Em essência o deus tírio era uma
divindade da vegetação e da fertilidade que ganhou outros atributos como herói civilizador,
expansionista, comercial e marinho, sem perder seus atributos rurais.
Sua idiossincrasia foi fundamentalmente militar e guerreira. Nas fontes clássicas seus santuários
era o guardião do patrimônio da cidade, protetor dos juramentos e contratos. Representando o
ciclo de tempo morrendo no inverno e ressuscitando na primavera. Assim Gádir e Melqart são
inseparáveis segundo a autora (MORENO PULIDO, 2009, p. 1).
Do templo de Melqart restaram apenas relatos dos autores clássicos e arqueologicamente
alguns ex-votos próximos à suposta área do edifício. Sobre o templo de Melqart, acredita-se que
haveria a tumba monumental do herói, que se encontrava nas cercanias do santuário se
manteve de pé até a entrada da Idade Média. Sua destruição teria ocorrido apenas em 1145 d.C
por Ali Ibn Isa ibn Mainum na busca por tesouros ocultos no interior do monumento
(ALMAGRO-GORBEA, 2011, p. 159). Ainda sobre esse monumento, graças às descrições árabes,
Almagro-Gorbea apoia a hipótese de se tratar de uma obra púnica dadas suas características
arquitetônicas, hipótese raramente aplicada que impede a identificação do monumento. O
edifício fora símbolo da Qádis muçulmana uma vez que ao ídolo no seu topo anunciava a
chegada à cidade (2011, p. 160). O culto da égersis, a ressureição do deus, aconteceria na
primavera, logo após o fim da temporada de chuvas, assim é possível considerar a divindade
como sendo tanto atributos solares como agrícolas (AUBET, 2001, p. 154). Escacena Carrasco
aponta o mesmo como sendo celebrado em algum momento entre fevereiro e março (2009, p.
112), no entanto, o próprio autor aponta divergências referente às épocas do culto, que
variavam também nos meses de junho ou dezembro (ESCACENA CARRASCO, 2009, p. 112). O
culto duraria três dias (MEDEROS MARTÍN, 2015, p. 194) e a entrada de estrangeiros na cidade
estaria proibida (Pausânias, 10, 4, 6). O ritual consistiria em uma imolação do deus em meio a um
ritual final de cremação do mesmo, tendo como intenção o seu renascimento e imortalização
pela virtude do fogo (AUBET, 2001, p. 153-154). Na primeira noite as mulheres celebravam
realizando vigílias, lamentações e banquetes fúnebres.
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No segundo dia, as fenícias seguiam em procissão em direção ao mar levando a imagem do
deus morto em madeira até a costa e lá o incendiavam. No terceiro dia, o deus ressuscitaria
(Mederos Martín, 2015, p. 194). Em Tiro, no interior da celebração acontecia o hiero gamos (em
grego: ιερός γάμος) momento em que o monarca participava das festas e unia-se à uma
sacerdotisa ou à própria rainha, interpretando a união entre Melqart e Astarté (Aubet, 2001, p.
154). Mederos Martín afirma que na prática do rito a união acontecia durante a morte do deus
(2015, p. 194). Haveria também nessa celebração um indivíduo encarregado por realizar a
ressureição do deus.Conhecido como mqm ‘lm, esse sacerdote era o principal responsável pela
liturgia da égersis de Melqart, seria segundo Escacena Carrasco (2009, p. 111) o conhecedor
máximo do ciclo do Sol. Da égersis há apenas um vaso de mármore, de Sídon datado do século
IV a.C. que narra as práticas da celebração (vide prancha 5). Escacena Carrasco aponta o
personagem principal desse vaso como sendo Baal-Hammon, no entanto essa divindade
poderia designar Melqart, uma vez que ambas as divindades possuem qualidades solares (2009:,
p. 110). No entanto o mesmo desapareceu do Museu de Berlim durante a Segunda Guerra
Mundial. Afortunadamente foram realizadas fotografias das faces do vaso.

Descrição
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Sílio Itálico
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João Tzetzes

Comentários
A tabela acima complementará a quase total ausência de vestígios arquitetônicos do templo de Melqart. Dessa
estrutura, restam ex-votos (pr. 4) e estátuas, tanto de mármore quanto de bronze, de épocas posteriores ao nosso
recorte, essas de período romano. Providos com citações de autores de diversos períodos, como pode ser verificado
na tabela, os trechos e os tipo de descrição de suas narrações, nos dão condições de compreender melhor os
elementos formadores dessa área sagrada. Salientamos que nossa organização não extenua todas as inúmeras
citações sobre o templo de Melqart. No entanto, com essa tabela, temos um arcabouço capaz de demonstrar a
existência desse lugar até sua destruição e espólio por Ali ibn Isa ibn Mainum, responsável pela obliteração do
monumento em 1145 d.C. ao procurar tesouros que acreditava estarem no subsolo da construção (Almagro-Gorbea,
2014: 159).
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Almagro-Gorbea La › tumba de Melqart ‹ del Herákleion de Gadir (2014).
** Optamos por repetir os autores discriminados com (**) uma vez que cada trecho possui um tipo diferente de
descrição.
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Fotos do sítio

Vestígios arquitetônico

Castillo de Sancti Petri (Disponível em: https://goo.gl/82TxS7, acessado em
26/05/2018)

Castillo de Sancti Petri (Disponível em: https://goo.gl/82TxS7, acessado em
26/05/2018)

Possível localização do sítio
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Mobiliário funcional, cultual e votivo

Reconstituições

Ex-votos gadirita encontrados na Punta do Boquerón com a ilhota de Sancti Petri (MOSCATI, 1999, p.
518; Disponível em: https://goo.gl/yHZw5Y, acessado em 27/05/2018)

Representação do monumento segundo os árabes (ALMAGRO-GORBEA,
2014, p. 165)

Representação do monumento em Estoria de España de Afonso X o sábio.
(ALMAGRO-GORBEA, 2014, p. 165)
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Templo de Astarté

Desconhecido

Desconhecido

Mederos Martín supõe que o templo mais antigo de Gádir teria sido o templo de Astarté (2015,
p. 191). Localizado na antiga ilha de Eritéia, o santuário estaria próximo ao assentamento.
Astarté, também considerada uma divindade associada à fertilidade, navegação e, segundo
Mederos Martín (2015, p. 191), também à expansão, estaria, dessa forma, vinculada às práticas
da prostituição sagrada oferecida aos marinheiros e comerciantes estrangeiros (MEDEROS
MARTÍN, 2015, p. 191). O autor vai além ao afirmar que o templo disporia também de um
oráculo (MEDEROS MARTÍN, 2015, p. 190). Acredita-se que o santuário se localizaria no atual
Castillo de Santa Catalina na Punta de la Nao, dado os numerosos conjuntos de objetos rituais
encontrados pela Arqueologia Subaquática. No entanto, arqueologicamente não se localizou o
sítio desse templo e tampouco se sabe se a prática da prostituição sagrada, assim como outros
atos, foram levados à cabo em seu interior. O templo para Mederos Martíns (2015, p. 199) estaria
reservado para as mulheres, uma vez que supostamente se acredita que o templo de Melqart
proibia a entrada do sexo feminino (Sílio Itálico, 3, 22) Em associação com os outros templos que
existiram em Gádir como o de Baal-Hammon, localizado na ilha de Cotinussa, e o de Melqart na
ponta oposta, o santuário de Astarté provavelmente estivesse estritamente relacionado ao ritual
que aconteceria duas vezes por ano conhecido como égersis (em grego: γερσις), a ressureição.
O templo de Astarté, vinculado estritamente com o templo de Melqart, pode revelar a
coexistência de ambos desde os momentos da fundação de Gádir (MEDEROS MARTÍN, 2015, p.
194).
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Fotos do sítio

Vestígios arquitetônico

(NEVILLE, 2007, p. 89)

Disco de terracota com motivos rosáceos. Punta de Nao, Cádiz.
(RODRÍGUEZ MUÑOZ, 2008, p. 29)

Possível localização do sítio
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Mobiliário funcional, cultual e votivo

Reconstituições

Terracota oca feita em molde e com retoques à mão. Época púnica (séculos
VI-V a.C.). (Disponível em: https://goo.gl/d2UzSi, acessado em 27/05/2018)

Thymiaterion”. Terracota oca com decoração feita em molde retocado à mão. Época fenícia arcaica
(séculos VII-VI a.C.). (Disponível em: https://goo.gl/FVXVUg, acessado em 27/05/2018)
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Templo de Baal-Hammon

Desconhecido

Desconhecido

Uma vez que o porto de Gádir se encontrava nas proximidades tanto das supostas áreas dos
lugares de culto dedicados à Baal e à Astarté, e confirmado o uso cultual do kóthon em outras
áreas do Mediterrâneo, tal como ocorreu em Motya, existe a possibilidade do uso religioso do
porto gadirita, ou ao menos uma vinculação com o templo de Baal, nas proximidades, criando
um espaço neutro para a articulação de redes comerciais e na firma de acordos tal como afirma
Ruiz de Arbulo Bayona (1999, p. 20). No entanto, dada a dificuldade em se acessar o registro
arqueológico da atual Cádiz devido a manutenção da cidade até a atualidade em um ambiente
intensamente urbano, essa questão se manterá em aberto até o surgimento de oportunidades
de escavação em uma área ampla do antigo porto delimitado por Arteaga e Ross (2002), ou
perfurações que tragam à luz registros arqueológicos mais substanciosos, tanto na área do
porto quanto nos arrecifes de Castillo de San Sebastián, área onde se suspeita que se erguia o
templo.
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Fotos do sítio

Vestígios arquitetônico

Área da intervenção arqueológica (MAYA TORCELLY et al., 2015, p. 438)

Visão da área de Castillo de San Sebastián (Disponível em: https://goo.
gl/tgf9bp, acessado em 27/05/2018)

Área de Castillo de San Sebastián (Disponível em: https://goo.gl/sQUMwU,
acessado em 27/05/2018)

Capitel decorativo proto-eólico.  (Disponível em: https://goo.
gl/hy4EsA, acessado em 27/05/2018)

Possível localização do sítio



Número da ficha

Mobiliário funcional, cultual e votivo

Reconstituições

Cerâmica de engobo vermelho ((MAYA TORCELLY et al., 2015, p.
171)

Detalhe da inscrição encontrada em Castillo de San Sebastián
(MAYA TORCELLY et al., 2014, p. 176)
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Rodrigo Araújo de Lima
Fonte das informações
representadas
(AUBET, 1999, p. 280)
(NEVILLE, 2007, p. 12, 13, 36,
47, 106, 165)
(WAGNER, 2014, p. 15)
(CELESTINO; LÓPEZ-RUIZ,
2016, p. 174, 175, 176)
Estrutura dos dados
Digital Elevation Model
Fonte da base de dados
Earth Explorer
Referências
Mapa 1 e Mapa 2
Numeração
1 Montilla
2 Chiclana de la Frontera
3 Carteia
4 Cerro del Villar
5 Málaga (Malaka)
6 Morro de Mezquitilla
7 Adra
8 Almuñécar (Seks)
9 Cádiz (Gádir)
10 Chorreras
11 Toscanos
12 Sevilha (Spal)
13 La Fonteta
14 El Cabezo Pequeño del
Estaño
15 Villaricos
16 Cartagena
17 Quinta de Almaraz
18 Castro Marim
19 Tavira
20 Mértola
21 Abul
22 Setúbal
23 Alcácer do Sal
24 Santarém
25 Lisboa
26 Santa Olaia

27 Monte do Facho
28 Monte do Castro
29 Lanzada
30 Punta de Muíño de Vento
31 Castillo de Doña Blanca
32 Mesas de Asta
33 Arcos de la Frontera
34 Lebrija
35 Huelva
36 Niebla
37 San Bartolomé
38 Tejada la Vieja
39 Aználcollar
40 Cerro Salomón
41 Acebuchal
42 Cruz del Negro
43 Carmona
44 Montemolín
45 Osuna
46 Ecija
47 Setefilla
48 Ategua
49 Sisapo
50 Vega de Santa Lucía
51 Medina Sidonia
52 Conimbriga
53 Acinipo
54 Cerro Infantes
55 Puente dTablas
56 Mesas de Fornes
57 Vélez-Málaga
58 Salobreña
59 Montilla
60 Cástulo
61 Galera
62 Castellar de Librilla
63 Verdolay
64 Losa Saladares
65 Cerro de la Mora
66 Cabezo Pequeño del Estaño
67 Guardamar
68 Tabaià
69 Peña Negra
70 El Peñón de la Reina
71 El Turuñuelo
72 Cancho Roano

73 El Carambolo
74 La Joya
75 Ategua
76 Las Cabezas de San Juan
77 Las Cumbres
78 Setefilla
79 Osuna
80 Montemolín
81 Vegas de Santa Lucía
82 Bélvis de la Jara
83 El Palmarón
84 Tesoro de El Carambolo
85 Tesoro de La Aliseda
86 Tesoro de Ébora
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0 4,5 9 13,5 182,25 Km
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Autoria
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Fonte das informações
representadas
(AUBET, 1999, p. 280)
(NEVILLE, 2007, p. 12, 13, 36,
47, 106, 165)
(WAGNER, 2014, p. 15)
(CELESTINO; LÓPEZ-RUIZ,
2016, p. 174, 175, 176)
Estrutura dos dados
Digital Elevation Model
Fonte da base de dados
Earth Explorer
Mapa de referência
Mapa 1
Numeração
1 Montilla
2 Chiclana de la Frontera
3 Carteia
4 Cerro del Villar
5 Málaga (Malaka)
6 Morro de Mezquitilla
7 Adra
8 Almuñécar (Seks)
9 Cádiz (Gádir)
10 Chorreras
11 Toscanos
12 Sevilha (Spal)
13 La Fonteta
14 El Cabezo Pequeño del
Estaño
15 Villaricos
16 Cartagena
17 Quinta de Almaraz
18 Castro Marim
19 Tavira
20 Mértola
21 Abul
22 Setúbal
23 Alcácer do Sal
24 Santarém
25 Lisboa
26 Santa Olaia

27 Monte do Facho
28 Monte do Castro
29 Lanzada
30 Punta de Muíño de Vento
31 Castillo de Doña Blanca
32 Mesas de Asta
33 Arcos de la Frontera
34 Lebrija
35 Huelva
36 Niebla
37 San Bartolomé
38 Tejada la Vieja
39 Aználcollar
40 Cerro Salomón
41 Acebuchal
42 Cruz del Negro
43 Carmona
44 Montemolín
45 Osuna
46 Ecija
47 Setefilla
48 Ategua
49 Sisapo
50 Vega de Santa Lucía
51 Medina Sidonia
52 Conimbriga
53 Acinipo
54 Cerro Infantes
55 Puente dTablas
56 Mesas de Fornes
57 Vélez-Málaga
58 Salobreña
59 Montilla
60 Cástulo
61 Galera
62 Castellar de Librilla
63 Verdolay
64 Losa Saladares
65 Cerro de la Mora
66 Cabezo Pequeño del Estaño
67 Guardamar
68 Tabaià
69 Peña Negra
70 El Peñón de la Reina
71 El Turuñuelo
72 Cancho Roano

73 El Carambolo
74 La Joya
75 Ategua
76 Las Cabezas de San Juan
77 Las Cumbres
78 Setefilla
79 Osuna
80 Montemolín
81 Vegas de Santa Lucía
82 Bélvis de la Jara
83 El Palmarón
84 Tesoro de El Carambolo
85 Tesoro de La Aliseda
86 Tesoro de Ébora
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World
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dados
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Mapa de
referência
Mapa 6
Numeração
1 Tiro
2 Sidón
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5 Bótris
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representadas
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(WAGNER, 2014, p. 15)
(CELESTINO; LÓPEZ-RUIZ,
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Estrutura dos dados
Digital Elevation Model
Fonte da base de dados
Earth Explorer
Mapa de referência
Mapa 1
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Ortofotografia de Cádiz e seus principais
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Earth Explorer
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Mapa 12
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Legenda (m)

Ortofotografia do município de San Fernando
e seu principal sítios arqueológicos

do período fenício (século IX-VI a.C.) e púnico (VI-II a.C.)

±

Província
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Município
San Fernando

±
0 0,65 1,3 1,95 2,60,325

Km

Ano
2017
Autoria
Rodrigo Araújo de Lima
Fonte das informações representadas
Centro Nacional de Información Geográfica
Estrutura dos dados

Digital Elevation Model
Fonte das bases de dados
Earth Explorer
Base de dados
PNOA_MA_OF_ETRS89_HU29_h50_1068.ecw
PNOA_MA_OF_ETRS89_HU30_h50_1069.ecw

Mapa 13
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Legenda

Localização de El puerto de Santa-María
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2017
Autoria
Rodrigo Araújo de Lima
Fonte das informações representadas
Centro Nacional de información Geográfica
Estrutura dos dados
Ortofotografia
Fonte das bases de dados
Instituto Geográfico Nacional

Earth Explorer
Base de dados
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Localização do município de Chiclana de la Frontera

±

Província
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Chiclana de la Frontera

±
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2017
Autoria
Rodrigo Araújo de Lima
Fonte das informações representadas
Centro Nacional de Información Geográfica
Estrutura dos dados
Ortofotografia

Fonte das bases de dados
Earth Explorer
Base de dados
PNOA_MA_OF_ETRS89_HU29_h50_1068.ecw
PNOA_MA_OF_ETRS89_HU30_h50_1069.ecw

Mapa 15
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Legenda

Ortofotografia de Medina-Sidonia e seus principais
sítios arqueológicos do período púnico (século VI-II d.C.)

±

Província
Cádiz
Medina-Sidonia
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0 0,085 0,17 0,255 0,340,0425

Km

Ano
2017

Autoria
Rodrigo Araújo de Lima

Fonte
Earth Explorer

Base
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Mapa 16

1
1

Conjunto Arqueológico
de Cerro del Castillo

6°0'0"W

6°0'0"W

6°10'0"W

6°10'0"W

6°20'0"W

6°20'0"W

36
°4

0'0
"N

36
°4

0'0
"N

36
°3

0'0
"N

36
°3

0'0
"N

36
°2

0'0
"N

36
°2

0'0
"N

0 10 20 30 405
Km

16



Localização da ilhota de Sancti Petri

±

Província
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±
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Autoria
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Ortofotografia
Fonte das bases de dados
Earth Explorer

Base de dados
PNOA_MA_OF_ETRS89_HU29_h50_1068.ecw
PNOA_MA_OF_ETRS89_HU30_h50_1069.ecw

Mapa 17
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Legenda

Enterramentos fenícios, púnicos
e romanos descobertos em Cádiz 

durantes escavações de urgência de 1985 até 2003

0 5,5 11 16,5 222,75
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Ano
2017
Autoria
Rodrigo Araújo de Lima
Fonte das informações representadas
Anuários Arqueológicos de Andalucía (1985-2003)
Ficha 8 do Corpus Documental
Estrutura dos dados
Shapefile
Fonte das bases de dados
Centro Nacional de Información Geográfica
Base de dados
MANZANA.shp
MUNICIPIO.shp

1 - Calle Tolosa Latour
2 - Calle Ciudad Santander
3 - Calle Ciudad Santander con Avenida
Andalucía
4 - Calle Brunete
5 - Avenida Andalucía con Plaza Asdrúbal
6 - Plaza de Asdrúbal
7 - Jardines de Varela
8 - Avenida de Andalucía
9 - Solar nº81 de la Avenida Bermeja
10 - Avenida Amílcar Barca
11 - Callle Condessa Villa-fuentes Bermeja
12 - Calle García Merchán y Calle Maria
Soledad
13 - Calle Juan Ramón Jiménez
14 - Calle General Ricardos
15 - Plaza San Severiano
16 - Calle Santa Cruz de Tenerife
17 - Calle Santa Cruz de Tenerife y Avenida
Andalucía
18 - Avenida de Andalucía, 21
19 - Avenida de Andalucía, 29
20 - Calle Santa María del Mar
21 - Calle Acácias
22 - Calle Pérgola
23 - Calle Jacinto
24 - Puertas de Tierra

25 - Calle Troilos, 5
26 - Calle Botica
27 - Plaza Fray Félix, 5
28 - Plaza Doctor Gregório Marañón
29 - Avenida Doctor Gomés Ulla
30 - Calle Santa María del Mar
31 - Calle Amadeo Rodríguez
32 - Calle Pintor Viniegra
33 - Calle Enrique Calvo
34 - Avenida de San Severiano, 21
35 - Calle García Quijano
36 - Calle San Salvador
37 - Calle Colarte
38 - Calle Gas
39 - Calle Gas
40 - Avenida Portugal
41 - Calle Campos Elíseos
42 - Calle Escalzo
43 - Calle Alegría
44 - Calle Segunda Aguada, 21
45 - Calle Jimenez Guerra
46 - Calle Sacramento
47 - Plaza Libertad
48 - Barrio de Astilleros (Punta de Vaca)
49 - Calle Parlamento (Antigua Calle Ruiz de
Alda)
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Mapa 19
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Enterramentos fenícios do século VIII a.C.

0 5,5 11 16,5 222,75
Km

±

±

Ano
2017
Autoria
Rodrigo Araújo de Lima
Fonte das informações representadas
Anuários Arqueológicos de Andalucía (1985-2003)
Estrutura dos dados
Shapefile
Fonte das informações representadas
Anuários Arqueológicos de Andalucía (1985-2003)
Ficha 8 do Corpus Documental
Base de dados
MANZANA.shp
MUNICIPIO.shp

26 - Calle Botica
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Mapa 20
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Enterramentos fenícios do século VII a.C.
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2017
Autoria
Rodrigo Araújo de Lima
Fonte das informações representadas
Anuários Arqueológicos de Andalucía (1985-2003)
Ficha 8 do Corpus Documental
Estrutura dos dados
Shapefile
Fonte das bases de dados
Centro Nacional de Información Geográfica
Base de dados
MANZANA.shp
MUNICIPIO.shp

3 - Calle Ciudad
Santander con Avenida
Andalucía
4 - Calle Brunete
26 - Calle Botica
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Mapa 21
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Enterramentos fenícios do século VI a.C.
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2017
Autoria
Rodrigo Araújo de Lima
Fonte das informações representadas
Anuários Arqueológicos de Andalucía (1985-2003)
Ficha 8 do Corpus Documental
Estrutura dos dados
Shapefile
Fonte das bases de dados
Centro Nacional de Información Geográfica
Base de dados
MANZANA.shp
MUNICIPIO.shp

1 - Calle Tolosa Latour
11 - Callle Condessa
Villa-fuentes Bermeja
16 - Calle Santa Cruz
de Tenerife
26 - Calle Botica
40 - Avenida Portugal
44 - Calle Segunda
Aguada, 21
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Mapa 22
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Legenda

Localização dos poços rituais fenícios em Cádiz
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Ano
2017
Autoria
Rodrigo Araújo de Lima
Fonte das informações representadas
Anuários Arqueológicos de Andalucía
(1985-2003)
Ficha 9 do Corpus Documental
Estrutura dos dados
Shapefile

Fonte das bases de dados
Centro Nacional de Información Geográfica
Base de dados
MANZANA.shp
MUNICIPIO.shp

1 - Avenida Andalucía
2 - Playa de Santa María del Mar
3 - Plaza de Asdrúbal Sector E
4 - Plaza de Asdrúbal Sector F
5 - Plaza de Asdrúbal Sector e Avenida
Andalucía
6 - Plaza de Asdrúbal Sector H
7 - Plaza de Asdrúbal e Amílcar Barca
8 - Cuarteles Varela
9 - Cuarteles Varela
10 - Avenida Andalucía, 81
11 - Campos Elíseos, 6-13
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Mapa 23
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Legenda

Localização dos poços rituais fenícios em Cádiz
durante o século VII a.C.
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Ano
2017
Autoria
Rodrigo Araújo de Lima
Fonte das informações representadas
Anuários Arqueológicos de Andalucía (1985-2003)
Ficha 9 do Corpus Documental
Estrutura dos dados
Shapefile
Fonte das bases de dados
Centro Nacional de Información Geográfica
Base de dados
MANZANA.shp

MUNICIPIO.shp

1 - Avenida Andalucía
Identificação Não informado
Formato Seção circular
Diâmetro Aproximadamente 1 metros de diâmetro
Profundidade 5 metros de profundidade
Datação dos períodos e materiais VII a.C. ?
Interpretação Não informada
Observação Foi datado como sendo do século VII a.C., no
entanto não se encontrou nenhum material arqueológico no
seu interior (Niveau de Villedary, 2001: 195).
Arqueólogo responsável J.R. Ramirez Delgado
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Mapa 24
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Legenda

Localização dos poços rituais fenícios em Cádiz
durante o século VI a.C.
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Ano
2017
Autoria
Rodrigo Araújo de Lima
Fonte das informações representadas
Anuários Arqueológicos de Andalucía (1985-2003)
Ficha 9 do Corpus Documental
Estrutura dos dados
Shapefile
Fonte das bases de dados
Centro Nacional de Información Geográfica
Base de dados
MANZANA.shp

MUNICIPIO.shp

2 - Playa de Santa María del Mar
Identificação Não informado
Formato Seção circular
Diâmetro 1 metro de diâmetro
Profundidade 5 metros de profundidade descobertos
Datação dos períodos e materiais (VI a.C) Pratos de cerâmica,
restos de cinzas, ânforas fenícias; (V a.C.) cerâmicas ibero-
turdetanas e fragmentos de cerâmica gaditana, cerâmicas áticas
e um cachorro; (IV a.C.)  fragmento de ânforas MPA4.
InterpretaçãoNiveau de Villedary  (2001: 195). acredita que
esses poços possam ser uma espécie de lixeiras sagradas e não
enterramentos. Neles seriam depositados elementos das
práticas mortuárias, provindos dos banquetes, libações,
oferendas e sacríficios
Observação Esses poços foram descobertos e destruídos pela
ação do mar. Pelo mapa de Niveau de Villedary (2001), acredita-
se que formariam um conjunto de três poços, conforme a
legenda.
Arqueólogo responsável Não informado
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Mapa 25
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Suposta localização das 
áreas sagradas
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2017
Autoria
Rodrigo Araújo de Lima
Fonte das informações representadas
Anuários Arqueológicos de Andalucía (1985-2003)
Ficha 12, 13 e 14 do Corpus Documental
Estrutura dos dados
Shapefile
Fonte das bases de dados
Centro Nacional de Información Geográfica
Base de dados
MANZANA.shp

MUNICIPIO.shp
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Mapa 26
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Legenda

Área portuária de Gádir 
segundo Arteaga e Roos (2002)
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Fonte das informações representadas
Anuários Arqueológicos de Andalucía (1985-2003)
Ficha 7 do Corpus Documental
Estrutura dos dados
Shapefile
Fonte das bases de dados
Centro Nacional de Información Geográfica
Base de dados
MANZANA.shp

MUNICIPIO.shp
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Mapa 27

Implantação aproximada do sítio arqueológico
de Gádir: vestígios estruturais em relação ao

levantamento topográfico
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Legenda (m)
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2017
Autoria
Rodrigo Araújo de Lima
Fonte
Instituto Geográfico Nacional
Base
PNOA_2015_AND-SW_202_4048_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_202_4050_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_204_4044_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_204_4046_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_204_4048_ORT-CLA-

COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_204_4050_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_206_4044_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_206_4046_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_202_4048_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_206_4050_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_206_4048_ORT-CLA-
COL.lasd
Tipo
LIDAR

Implantação do edifício

0 1 2 3 40,5 km
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Mapa 27.1

Implantação aproximada com o detalhamento
do sítio arqueológico de Gádir e seus vestígios

estruturais
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Autoria
Rodrigo Araújo de Lima
Fonte
Instituto Geográfico Nacional
Base
PNOA_2015_AND-SW_202_4048_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_202_4050_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_204_4044_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_204_4046_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_204_4048_ORT-CLA-

COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_204_4050_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_206_4044_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_206_4046_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_202_4048_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_206_4050_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_206_4048_ORT-CLA-
COL.lasd
Tipo
Shapefile

Implantação aproximada
do edifício
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Mapa 28

Implantação do sítio arqueológico da Casa del 
Obispo: vestígios estruturais em relação ao

levantamento topográfico realizado pelo autor
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Instituto Geográfico Nacional
Base
PNOA_2015_AND-SW_202_4048_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_202_4050_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_204_4044_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_204_4046_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_204_4048_ORT-CLA-

COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_204_4050_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_206_4044_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_206_4046_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_202_4048_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_206_4050_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_206_4048_ORT-CLA-
COL.lasd
Tipo
Shapefile

Implantação do edifício
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Área do monumento funerário
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Mapa 28.1

Implantação aproximada com o detalhamento 
do sítio arqueológicoda Casa del Obispo: 

vestígios estruturais em relação ao 
levantamento topográfico
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PNOA_2015_AND-SW_202_4050_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_204_4044_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_204_4046_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_204_4048_ORT-CLA-

COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_204_4050_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_206_4044_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_206_4046_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_202_4048_ORT-CLA-
COL.lasd
PNOA_2015_AND-SW_206_4050_ORT-CLA-
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Legenda (m)

Elevação do terreno, suas curvas de nível
e localização de Castillo de Sancti Petri

Mapa 41
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Mapa 43

Elevação do terreno,
suas curvas de nível e

localização das fábricas de salgação
de Puerto 19 em El Puerto de Santa María
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Mapa 44
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Mapa 45

#*

Legenda (m)

Ano2017
AutoriaRodrigo Araújo de Lima
Fonte das informações
representadasFichas 5
Estrutura dos dadosDigital Elevation Model

Fonte das bases de dadosCentro Nacional de Información
GeográficaBase de dados
ASTGTM2_N36W007_dem

Viewshed analysis desde o sítio
arqueológico de Cádiz,

a partir de 5 metros acima 
do nível do solo

±

±

Oceano A tlân tico

0°0'0"

0°0'0"

5°0'0"W

5°0'0"W

40
°0

'0"
N

40
°0

'0"
N

35
°0

'0"
N

35
°0

'0"
N

0 300 600 900 1.200150
Km

0 3 6 9 121,5
Km

Não visível
Visível

#* Sítio arqueológico de Gádir

47



Mapa 46
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Mapa 47
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Mapa 48
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Mapa 49
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Mapa 50
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Mapa 51
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Mapa 52
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Mapa 53
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Mapa 54
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Mapa 55
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Mapa 56
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Mapa 57
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