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Doc. 1. Entrevista com Carlos Melo Bento1 

 
Entrevista conduzida por Élvio Sousa com a colaboração de Alexandre Brazão 
 
A AMC encontrou-se no passado mês de Setembro de 2008 em Ponta Delgada com o 
advogado Carlos Melo Bento. Actualmente a presidir ao Conselho de Administração da 
Fundação Sousa d’Oliveira, Carlos Melo Bento desvenda a personalidade e a vocação 
científica desse vulto da cultura açoriana, Sousa d’Oliveira. Seu amigo pessoal e 
confidente, Carlos Melo Bento é autor de uma obra literária que dá a conhecer ao mundo 
as “Escavações Arqueológicas em Vila Franca do Campo”, conduzidas por Sousa 
d’Oliveira, promotor e pioneiro da arqueologia açoriana. 
 

 
 
 
 
Élvio Duarte Martins Sousa (ES) – Em que contexto conheceu o Arqueólogo Sousa 
d’Oliveira? 
 
Carlos Mello Bento (CMB) – Conheci-o de Verão na ilha de São Miguel. Mas, como ia 
regularmente a Vila Franca do Campo – de onde o meu pai era natural – fiquei fascinado 
pelas notícias das escavações arqueológicas na Vila, a primeira capital de São Miguel 
que fora subvertida no século XVI por um terrível cataclismo que a soterrou. Na altura e já 
em Vila Franca, pedi para lhe ser apresentado. Não ficou lá muito impressionado por eu 
ser um jovem mas conhecido advogado e passei a ser simplesmente o seu “chauffeur”, 
porque ele não sabia conduzir. Chamava-me o “chauffeur da Ciência”. Trazia-o na época 
das escavações arqueológicas diariamente de Vila Franca do Campo (erguida sobre as 
ruínas da primitiva e onde me deixava ajudar nas tarefas menos nobres) para Ponta 
Delgada onde vivíamos. Depois, passámos a ser amigos. Ele tinha um feitio difícil, de 
cientista rigoroso e que não transigia com facilitismos. Fora na juventude, campeão de 
futebol, jogador da Académica de Coimbra quando esta ganhou a Taça de Portugal. Foi 
campeão nacional universitário do lançamento do dardo, jogava basquete, praticava 
hipismo, foi campeão de ciclismo; chamavam-lhe o “Estudante de Oxford” filme então em 
voga, em que o actor principal era campeão de diversas modalidades desportivas. 
 
ES – Então conhece-o pessoalmente em Vila Franca do Campo. 
 
CMB – Sim, logo na primeira campanha, num almoço juntamente com o poeta Armando 
Cortes-Rodrigues, o amigo de Fernando Pessoa. É curioso observar que as pessoas em 
Vila Franca, ao saberem das escavações, começaram a trazer-lhe peças que 
encontravam nos alicerces das casas: moedas e peças em barro e louça e metais. Nos 
seus trabalhos, Sousa d’Oliveira não se impressionava pelo ouro ou pela prata. O que ele 
queria eram outras “obras de arte”, portanto, azulejos, pedaços de azulejos, pedaços de 
louça, cerâmica, cacos. Tudo o que ele queria era “encontrar artefactos”, como ele dizia, 
e registava-os minuciosamente nos diários de escavação. Veja-se que as próprias visitas 
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à estação eram controladas, ele registava os nomes das pessoas e as horas a que 
chegavam.  
 
ES – Então participou nas escavações?  
 
CMB – Sim, eu gostava, mas não tinha muita habilidade de mãos. Na altura, aquilo que eu 
fazia era um trabalho rudimentar. No primeiro dia, sentei-me em cima da prancheta, 
derrubei uma parte da “banqueta”, junto à quadrícula e aquilo abateu. Levei uma 
descompostura à frente de toda gente. Consegui não ser expulso. Depois passei a fazer 
de “polícia” para não deixar ninguém se aproximar, porque ele era esteticamente muito 
exigente, queria as coisas todas direitinhas. Os estudantes só participavam quando ele 
estava presente, caso contrário não tinham permissão. Algumas vezes deixava-me lavar 
as peças achadas, e numa fase posterior até opinava. 
 

 
 
ES– Como se desenrolava o trabalho no campo de escavação. 
 
CMB – As escavações chegaram a descer até aos cinco metros de profundidade! No 
terreno do Convento das Freiras em Vila Franca do Campo chegou a essa profundidade e 
foi onde aparecerem uma boa parte dos objectos intactos O terreno, em Vila Franca, era 
muito complexo, a seguir à terra húmus, era um tipo de massapez muito duro, depois, 
intercalava com pedras e terra ou cinza e, lá no fundo (no que fora o chão da velha Vila, 
apareciam peças de barro intactas ou não, ossos humanos e de animais, etc. 
   
ES Os trabalhos arqueológicos iniciaram-se anos 60 do século XX. 
 
CMB – Sim em 1967/68 e terminaram nos anos 80. Quase 20 anos de investigações. 
Também escavou na cidade da Ribeira Grande na costa norte de S. Miguel.  
 
ES – Como era a logística nas escavações. 
 
CMB – Sousa d’Oliveira conseguia regularmente apoios da Câmara e da Junta Geral, ao 
nível de transportes e trabalhadores. Normalmente, uma ou duas pessoas escavavam 
nos sítios que ele indicava, utilizando a pazinha, o colherim e a escova. Não eram 
autorizadas enxadas e outros instrumentos intrusivos. Quando decidia que a leitura se 
encontrava concluída e registada no diário da escavação por ele, mandava tapar tudo 
com a terra escavada. É curioso observar, que havia coisas que ele não mexia. Dizia: 
“Sinceramente não tenho ainda técnica disponível para mexer nisto ”. Só quando essa 
técnica for descoberta e aplicada, é que se deve actuar porque uma escavação é uma 
destruição irreversível. 
 
ES – Necessariamente demonstra uma preocupação científica, também uma componente 
da deontologia da profissão de arqueólogo nos dias de hoje. 
 
CMB – Lembro-me perfeitamente da situação de um esqueleto que ele descobriu, 
seguindo as fontes escritas sobre a localização do Covento franciscano destruído. Faço 
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“mea culpa” por não lhe ter obedecido. O esqueleto estava a uns sete palmos de terra de 
profundidade. Passava uma raiz duma planta por entre o esqueleto, o que dificultava 
muito a leitura, pois ao princípio não se percebia o que era. Só ao retirar a raiz percebi 
que se tratava de um enterramento e logicamente que o vestígio humano ficou danificado. 
Na altura tínhamos a colaboração de um estudante de medicina, hoje o afamado cirurgião 
de São Miguel Dr. António Tavares de Melo, que procedia às medições e indicava as 
leituras ao arqueólogo Sousa d’Oliveira, que nos últimos tempos já não descia ao fundo 
dos quadrados. Ao tentar arrumar o esqueleto num caixão que eu arranjara este 
desmanchou-se. O Mestre tinha dado ordem para o cobrirmos de terra e eu quis fazer a 
surpresa de o guardar intacto. Enganei-me. 
Além disto, fizemos também várias visitas guiadas em Vila Franca do Campo, aos seus 
monumentos - conventos, igrejas e alguns palácios – na tentativa de explicar aos turistas 
e aos curiosos, os estilos, as várias peças da fachada, as obras de arte dentro das igrejas 
num aproveitamento do entusiasmo gerado pelas escavações. E resultou. 
 

 
 
ES– Portanto, tudo isso despoletou um interesse cultural e uma promoção de Vila Franca 
do Campo. 
 
CMB – Perfeitamente! Vinham pessoas de Moçambique que queriam saber onde estavam 
as escavações, os jornais estrangeiros, visitaram a Estação Arqueológica, principalmente 
de Espanha e Itália. Falava-se em Vila Franca do Campo por todo o lado. Havia uma 
preocupação em Sousa d’Oliveira que era a de divulgar os achados à comunicação 
social. Daí que apareceu a ideia do “comunicado”, em que eu passava à máquina e ele 
ditava. Muitas vezes era cansativo, porque ele era muito exigente, também com ele 
próprio, e passávamos muito tempo a escrever, a cortar, a apagar e a refazer. 
 
ES– E chegou a fazer conferências, como refere no seu livro? 
 
CMB– Ele fez várias conferências. Na Universidade, no Convento de S. Francisco de 
Ponta Delgada, na Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, etc. Não era até um 
grande orador, era um bocado conciso na exposição (pois só se exprimia em termos 
científicos e para iniciados). Mas na conversa e no diálogo, era de um fascínio 
excepcional. Portanto, se ele começava a falar, por exemplo, de quando veio de Praga 
onde tinha estudado as telhas pintadas da Catedral para comparar com as telhas 
pintadas que encontrou nas escavações (a pintura tinha sido cozida com a telha) e depois 
falar sobre aquilo que ele tinha encontrado, as pessoas, as histórias das telhas e os 
desenhos que ainda lá existiam, comparando com as nossas e imaginando (em “hipótese 
de trabalho”) como teriam sido os desenhos das de cá, e a visão que do mar delas teriam 
tido os navegantes, enfim, era um fascínio ouvi-lo, horas seguidas... 
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ES – Sousa d’Oliveira chegou a interessar-se arqueologicamente por Ponta Delgada?  
 
CMB- Ponta Delgada não. A não ser, ainda estudante quando fez sondagens 
arqueológicas nos Arrifes, sua freguesia natal. 
 
ES- No seu livro, refere-se à Praia da Vitória… 
 
CMB – Sim. Ele fez uma visita de estudo à Praia da Vitória por causa do Convento dos 
Franciscanos, que tinha sido destruído depois do liberalismo e estava em ruínas. Chegou 
a propor em relatório que ali fossem feitas escavações arqueológicas. Depois da sua 
morte, inspirado nesse relatório, pedi que fizessem uma sondagem arqueológica do que 
resta do Forte de S. Caetano, entre as praias de S. Roque (a das Milícias e a do Pópulo). 
Aquilo vai ser tudo destruído… Com a maré-cheia, o mar bate no pano da muralha virada a 
Sul. É um forte pequeno, só para defesa das duas praias. Do outro lado, tinha então um 
forte maior. O meu interesse é perceber o que está no subsolo. 
 
ES – Que razões o levaram a escrever um livro sobre as escavações arqueológicas em 
Vila Franca do Campo? 
 
CMB – Aos poucos e poucos apercebi-me que Sousa d’ Oliveira raramente publicava os 
seus trabalhos. Aos vários apelos, ele arranjava sempre uma desculpa, que não tinha 
categoria científica, que não tinha dinheiro, que não tinha isto, que não tinha aquilo. 
Acabei por guardar os seus comunicados e em pouco tempo – também fascinado pelo seu 
rigor – acabei por publicar o livro. Dei-lhe conta dessa intenção. Ele afirmava sempre que 
os advogados e os engenheiros eram os mais ignaros dos universitários, não sabiam 
nada. Sousa d’Oliveira teve uma grande influência na minha cultura, pois dele obtive os 
ensinamentos e sugestões bibliográficas. Ele é que me abre as portas para a imensa 
literatura açoriana. E por aí é que comecei a perceber a vastidão do mundo cultural, não 
jurídico. Para mim só existia o Direito, apesar de gostar também muito de História. O livro 
nasce com o seu consentimento. Ele queixava-se de pessoas que o tinham atraiçoado, 
colegas, políticos que o tinham enganado na investigação arqueológica e jurei que isso 
nunca iria acontecer comigo. 
 
ES– Acabou por aceitar a ideia? 
 
CMB – Sim, certo dia perguntei-lhe: “Se conseguir juntar os comunicados todos, tu 
autorizas uma publicação?”. A sua resposta sempre enigmática: “Há-de se ver…”. Fiz uma 
actualização do currículo, embora ele considerasse tudo o que eu dizia dele sempre muito 
exagerado. Depois da sua autorização, saiu o livro. O António Valdemar, jornalista natural 
de S. Miguel, do Diário de Notícias de Lisboa, um dia disse-me: “ Tu salvaste as 
escavações do Sousa”. Quer dizer, no fundo o livro pode ter sido um pontapé de saída 
para uma coisa mais vasta, pois, nós estamos a ponderar fazer a publicação mais 
extensa dos diários de escavação e até de toda a sua imensa obra manuscrita, a que 
chamaremos “Arquivo Sousa d’Oliveira”.  
 
ES – Pois, tinha muito interesse publicar os seus diários de escavação. 
 
CMB. – Para divulgar a sua obra e a sua metodologia. E já agora, os seus resultados 
espectaculares, pois são os únicos vestígios arqueológicos do País que se podem datar 
de antes de 1522, ano em que se deu o cataclismo que destruiu a velha capital de S. 
Miguel e sepultou os seus quatro mil habitantes em poucos minutos. 
 
ES – E, com o avanço dos trabalhos arqueológicos, lá nasceu a Associação de 
Arqueológica? 
 
CMB – Sousa d’ Oliveira, desde muito cedo, quis criar uma associação arqueológica. 
Provavelmente, para poder falar em nome de uma instituição. Porque, no fundo, a 
associação era ele. Realizei a parte técnico - jurídica, dos estatutos, de acordo com a 
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mentalidade da época. Estamos a falar dos anos 60 /70. Criei o cargo de presidente 
vitalício, que não podia ser destituído. Embora tenha legalizado a associação muito mais 
tarde, ela existia em concreto, tinha até número de contribuinte e desenvolvia imensa 
actividade epistolar, A associação funcionava como instrumento da actividade científica 
pessoal do Mestre. 
 
ES – E a fundação é uma consequência da criação associativa? 
 
C.M.B. – É uma criação dele. Ordenou a criação da Fundação já na Clínica do Bom Jesus 
onde faleceu e para onde foi levado por nós depois duma grave crise de saúde que 
obrigou, numa primeira fase, ao seu internamento urgente no Hospital. Esteve cinco anos 
internado nessa Clínica, cada vez mais metido para dentro de si. Nos últimos dias, já 
pouco falava e, portanto, foi uma fase muito triste, quer dizer, foi um final triste. Eu 
também sou um bocado nervoso e aquilo mexia-me muito com o psíquico. Quando era 
saudável, estava sempre a falar que queria criar a fundação. Então, numa altura de boa 
disposição, disse-lhe: “Sousa, vou-te falar de uma  primeira e última vez e nunca mais te 
falo sobre o assunto. Sempre queres fazer a fundação? ” Ele respondeu afirmativamente. 
Então, chamámos o notário, o Dr. Pratas e, Sousa d’Oliveira fez o testamento, criando a 
fundação, deixando-me e ao meu colega Dr. António Pracana, que eram os amigos mais 
próximos, o encargo de instalarem e gerirem a instituição. 
 
ES. – Quando é que foi formalmente reconhecida? 
 
CMB – Foi reconhecida em 2006, cinco anos depois da sua morte. Hoje, os poderes para 
esse reconhecimento foram transferidos para o Governo Regional, mas, naquela altura, 
era isso da competência do Governo Central o que naturalmente atrasou a coisa. O nosso 
amigo deputado  Ricardo Rodrigues e até o Presidente César foram chamados por nós 
para apressar o processo, o que conseguiram. Aliás o Dr. Ricardo Rodrigues, vila-
franquense como meu Pai,  é membro do Conselho de Administração da FSO e foi 
ajudante de arqueólogo de Sousa d’Oliveira, tal como eu… 
 
ES – Qual era o maior tributo que gostava que ficasse da obra de Sousa d?Oliveira?  
 
CMB – Gostava, como seu discípulo e como filho de Vila-franquenses, que a sua obra 
científica, principalmente a Arqueologia de Vila Franca ficasse imortalizada. Que todo o 
seu trabalho de classificação e o espólio fosse publicado. No entanto, temos nos arquivos 
da Fundação, a sua Tese de Licenciatura, “Problemas Filosóficos e Concepções 
Religiosas de Antero de Quental” já no prelo para ser publicada este mês de Janeiro ou 
princípios de Fevereiro do corrente 2009 e as recolhas do Teatro Popular Açoriano, que 
fez na altura em que foi bolseiro da Fundação Gulbenkian e que deverão ser publicadas 
no Arquivo MSO. 
  
Ponta Delgada, Fundação Sousa d’Oliveira, 13 de Setembro de 2008.   
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Doc.2. Entrevista – Senhora Teresa Gregório De Andrade (81 Anos) 

 

Dezembro De 2008 – São Vicente, Sítio Lameiros, Lugar Da Banda De Sol 

 

Élvio Sousa (E.S.): Conte-nos, Senhora Teresa, o que é que se lembra da olaria. 

Teresa Andrade (T.A.): O que eu me lembro da olaria não é muito. Eu conheci um homem 

que vinha cá cozer o barro. Mas o dono daqui, o senhor Valério, não sabia como montar 

aquela “fabricazinha”, então chamava esse homem, o Mestre José, que era da Quinta 

Grande. Depois ele vinha para preparar o barro e cozer. Tinha trabalhadores para ajudar: 

faziam o barro, misturavam, juntavam com as misturas que eles traziam para juntar com o 

barro, mas eu não sei o que eram. Eles faziam vidrada: as púcaras e as salgadeiras… Eles 

“envidravam”, agora como o que é que eles “envidravam” eu não sei. 

 

E.S.: De onde tiravam o barro? 

T.A.: Lembro-me deles tirarem o barro perto da olaria. Se traziam outros materiais de 

outros lados para misturar não me lembro. Só me lembro de ver acolá as coisas que eles 

ali faziam. Lembro-me de ver umas “tabuinhas” pequeninas, outras “maiorinhas”, outras 

grandes; as púcaras- que se chama com duas asinhas; os alguidares e as travessas. 

Ainda vi estes alguidares lá na casa dessas senhoras: uns alguidares maiores que eram 

os que se levavam para a fazenda da “gente” com sopa, uns mais pequeninos, uns 

“intemeio” e outros mais pequenitos. As travessas também tinham uma asinha de cada 

lado para pegar e uma tampinha com uma asinha por cima de pegar, que dava para tapar 

e tirar. 

 

E.S.: E usava-se a travessa para quê? 
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T.A.: Essa travessa era usada no quarto de jantar para levar “comeres”. Naquele tempo, 

coziam muito feijão, semilha, batata-doce… depois punham a comida nessa travessa e 

levavam para o quarto de jantar, para não arrefecer. E as terrinas eram para a sopa: 

umas terrinas grandes, com uma asinha de cada lado, para pegar e a tampinha. Quando 

a sopa estava feita na cozinha, para levar para o quarto de jantar, a senhora ia lá com a 

terrinha à beira da panela. Nesse tempo não se usava concha, era a colher de pau. Era 

com uma colher de pau que tirava, enchia a terrina de sopa, punha no quarto de jantar, 

tapava, abafava com a toalha, para a água estar quentinha. Os pratos serviam o jantar. 

 

E.S.: E esses pratos eram feitos aqui ou eram outros? 

T.A.: Os pratos que cá estavam eram de loiça. Não me lembro de ver pratos em barro. 

 

E.S.: E a loiça era de ir ao lume? 

T.A.: As panelas para cozer eram de ferro, mas o tampo não era de ferro, era um tampo 

de madeira. 

 

E.S.: E o que é que aconteceu às peças: às terrinas, às travessas e aos alguidares? Será 

que ainda existem aqui por São Vicente? Ainda há alguém que as tenha? Se visse uma 

peça dessas reconhecia-a? 

T.A.: Penso que sim. Se visse uma daquelas “ressalgas”, daquelas pequeninas ou 

grandes, eu penso que reconhecia porque eram vidradas. E o barro não era vermelho. 

Mas aqui, abaixo do Modelo, tem muita loiça de barro, mas é mais avermelhada. A loiça 

que saia dali não era assim tão avermelhada, era mais esverdeada “uma coisinha”. 
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E.S.: E tinha desenhos decorativos? 

T.A.: Os desenhos que eu percebi nisso eram uns risquinhos à volta da beira do púcaro 

para baixo. Faziam risquinhos nas terrinas e nas travessas no fundo. “Segurava duas 

letrinhas”. 

 

E.S.: Devia ser uma marca de fabricante, a marca desse senhor oleiro. E esse mestre 

vinha de onde? 

T.A.: Era natural da Quinta Grande.  

 

E.S.: Não se lembra do nome dele? Sei que ele se enamorou aqui por uma senhora, não 

foi? 

T.A.: Sim. Chamava-se Sr. José. Ele era da Quinta Grande. Na Quinta Grande, devia 

haver mais fornos de olaria porque ele trabalhava lá naquela área. Chamavam-no para 

aqui mas ele não estava aqui sempre, ele só vinha aqui quando era para cozer o barro, 

para preparar e cozer, e depois ia à sua vida. Tinha uma casa grande, ainda me lembro 

onde era a casa dele. 

 

E.S.: Era perto da Igreja? 

T.A.: Era na Quinta Grande, mas na encosta que tinha uma estradinha que vai dar lá 

abaixo e a casa dele era quase no fundo. Agora o nome dele completo eu não me lembro. 

Mas acolá no café, aquele senhor João Eduardo, deve saber porque ele era casado com 

a tia dele, a irmã da mãe do senhor José. 

 

E.S.: Então esse senhor vinha cá só numa determinada altura do ano para fazer as peças 

de barro. Mas nunca viu eles a fazerem, apenas lembra-se das peças certo? 

T.A.: Nunca vi eles a fazerem. Só me lembro de ver as peças feitas. E de falarem que era 

ele que fazia as peças. 

 

E.S.: Mas via as peças já à venda ou via no forno? Chegou a ver dentro do forno? 

T.A.: Dentro do forno nunca vi. Só vi essas peças em casa do senhor Valério, ele 

guardava em casa para depois levar. 

 

E.S.: E o senhor Valério vivia onde? Era aqui perto? 

T.A.: Ele vivia na casa do senhor Joel Freitas, acolá em cima. O senhor Joel comprou a 

casa há muitos anos para trás. Ele disse que ainda não havia lá nenhuma peça disso, não 

sei o que é que eles fizeram a isso. Eu cá lembro-me de uns alguidares, da terrina e da 

travessa. Lembro-me de servir, comer ou de lavar a loiça toda. 
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E.S.: E lembra-se de comer em alguidares pequeninos? 

T.A.: Eles punham os “alguidarinhos” pequeninos para crianças, era uma coisinha assim 

pequenina. Eram pequeninos, redondinhos…  

 

E.S.: Mas a dona Teresa ainda comeu num alguidar na mesa, não foi? 

T.A.: Tanta vez que eu comi num alguidar. Primeiro, eles levavam o “comer” para o quarto 

de jantar, para os patrões. Depois, na cozinha, havia um moço, um criado, que tratava da 

vaca e trabalhava na fazenda. Eu cá arranjava a casa e ajudava na fazenda: tirava regos 

e cavava mais hoje que no tempo do trabalho. E o “comer” dos moços, era tirado num 

“alguidarinho”, não era num dos pequeninos, era já num “maiorinho”, ou melhor, num 

“intemeio”. Se o senhor quer saber qual era a mesa que eles punham para os criados 

comerem, era num moinho de mão, um moinho de puxar o milho de mão. Já sabe que 

quando os patrões comiam, os criados não tinham “comer”, não é assim? E quando era 

para a “gente” jantar, a senhora estendia uma toalhinha em cima do moinho, num 

“alguidarinho”, uma colher de cada lado e ai já estava o jantar. E o jantar… isto é de rir… 

Eles usavam uma joeira redonda de joeirar o trigo. Quando ela fazia almoço, “comer em 

seco”, como se chamava, que eram batatas, semilhas, feijão, o que fosse… punha uma 

toalha na joeira, punha ali o que era “comer” pós moços, depois colocava outra vez em 

cima do moinho e o moço que sentava ao meu lado, “comia do mesmo prato”. 

 

E.S.: Como é que comiam os patrões? 
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T.A.: Levava a comida para dentro, nas travessas, e tiravam para os pratos. 

 

E.S.: Pratos individuais?  

T.A. Cada um comia no seu prato. Pratos de loiça, não eram de barro. Mas os criados 

sabe-se que eram mais os escravos… e era na cozinha. E assim se ia passando o tempo. 

 

E.S.: Voltando à olaria, a dona Teresa ainda se lembra como é que era o forno? 

T.A.: Eu lembro-me bem do forno. Eles deixaram de fabricar, mas o forno ficou sempre lá. 

O forno ficava na vereda para cima, e como eu disse aqui há dias, o forno era abafado ao 

alto. Naquele lado onde o senhor viu a tirar as pedras, era mais ou menos dai para cima. 

Era abafado ao alto, comprido, não era redondo, mais altinho do meio, e mais 

“descaídinho” dos lados, e ai era onde eles punham o barro para cozer. E por baixo, no 

fundo disso, tinha uma laje, mas eu já não estou lembrada se a laje era cimento ou se era 

de barro. 

 

E.S.: Onde se colocava a lenha? 

T.A.: Tinha essa laje onde calcava o material e a lenha era por baixo. Tinha mais uma 

vala abaixo de meter a lenha. 

 

E.S.: Ou seja, tinha uma espécie de corredor onde se metia a lenha e consequentemente 

a laje onde se metia o barro a cozer. 

T.A.: Sim, depois puxavam. 

 

E.S.: E como é que era a parte de cima? 

T.A.: A parte de cima estava boleado em barro, não era telha, era o tecto de sala. 

 

E.S.: Talvez fosse um massapês?.     

T.A.: Não sei, eles tinham aquilo lá, umas pedras moles em barro. Colocavam e faziam, 

era como um forno agora.   

 

E.S.: E era boleado e possivelmente em “pedra mole”? 

T.A.: Sim, era. Meio comprido, mais altinho do meio e “descaídinho” dos outros. Lembro-

me bem. 

 

E.S.: Deve ter fechado há quantos anos? Quando tinha catorze anos, ainda coziam a 

louça? 

T.A.: Eu devia ter uns dezanove ou vinte anos quando aquilo acabou porque não saia 

mais barro. 
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E.S.: E onde é que o senhor Valério vendia as peças de barro? 

T.A.: Punha nas vendas: nas mercearias, nestas tasquinhas... 

 

E.S.: E era só aqui nos Lameiros? Também ponham à venda noutros lados? 

T.A.: Também punham noutros lados, porque eles tinham conhecimento. Punham pelas 

vilas. Lá em baixo na vila de São Vicente, tinha lá uns primos que tinham uma venda na 

vila 

 

E.S.: Há dias, relatou-nos uma quadra sobre os alguidares.  

T.A.: “Credo”, eu ouvia essa cantiga quando era pequena. Nunca mais me esqueci. Eles 

cantavam, faziam a conversa de buscar uma coisa e pôr outra. Às vezes haviam 

mulheres que ficavam viúvas e depois diziam: “Eu cá vou-me casar”, então cantavam a 

cantiga: “É a vida do meu marido/É a vida de um alguidar/Quebra-se um e compra-se 

outro/E põe-se no mesmo lugar.”Eles diziam isto por ai. É uma história. 

 

E.S.: E ouviu essa história da parte de quem? 

T.A.: Foi da minha mãe. Poucas pessoas não sabem desta história.. Porque as pessoas 

iam falando, iam transferindo, um diz num lugar, e depois já se diz noutro. Eu penso que 

nunca mais esquecem. 

 

E.S.: E o que é que o senhor Valério fazia? 

T.A.: O senhor Valério tinha vacas, tinha terrenos, era agricultor. 

 

E.S.: E os irmãos viviam todos na mesma casa? 

T.A.: Os irmãos viviam todos na mesma casa. É onde é o Solar da Bica. Na casa de cima. 

A de baixo comprou outro senhor. A de cima era grande. Ele só construiu, mais nada, 

portanto, ele ainda tem o forno. Eu ainda perguntei-lhe se ele tinha o arco onde era o 

quarto de banho e ele disse que ainda está cá à entrada. E aquela entrada, não sei se o 

senhor já reparou, a pedra é mole como o telhado da olaria, também era assim abafado 

com aquela pedra mole. 

 

E.S.: E a pedra mole seria daqui? 

T.A.: Eles tiravam as pedras moles das ribeiras para os antigos fornos. 

 

E.S.: E era aqui nesta ribeira? 

T.A.: Era na ribeira daqui do lado. As pedras eram tiradas nas ribeiras para as lumieiras 

das portas. Faziam as lumieiras das portas em pau de madeira de castanho, e quando 

não eram para as lumieiras das portas, eram para as janelas. 
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E.S.: E quem é que tirava as pedras? 

T.A.: Havia pedreiros que tiravam. Havia uns que tiravam fornos para as pessoas para 

casa e essas pedras eram moles. 

 

E.S.: Mas não tiravam lumieiras, só tiravam fornos? 

T.A.: Só tiravam fornos. 

  

E.S.: Será que eles tiravam essas pedras na ribeira e já talhavam ali? Depois traziam a 

peça? 

T.A.: Eles já talhavam na ribeira e depois os donos transportavam para as obras. Nesse 

tempo era às costas, não havia carros para trazer. Eu às vezes punha-me a pensar, 

quando aquelas lumieiras eram assim talhadas grandes, que não devia ser fácil uma 

pessoa trazer aquilo, devia ser transportado pelos ombros, um em cada ponta. 

 

E.S.: Haverá fotografias da olaria? Aqueles senhores que vinham tirar os retratos não 

tiravam aqui ao pé da igreja? 

T.A.: Eu penso que não. 

 

E.S.: Tem “saudades” das peças de barro? Da olaria? 

T.A.: A “gente” antiga não ligava aquilo. Eu ainda tive bastantes alguidares aqui em casa 

mas não foi da olaria, eram daqueles que se compravam nas vendas como estes que eles 

têm agora. Depois partiram-se. Quando se partia um alguidar… 

 

E.S.: E onde é que deitava o lixo? Era no “enchagão”? 

 

T.A.: No lixo. Deitava-se aquilo para o lixo….  

 

E.S.: Usavam aqui o “enchagão”? É um buraco onde se deitava restos de comer para 

depois levar para a terra. Não tinham esse hábito? 

T.A.: Não se usava isso aqui nos Lameiros. A “gente” tinha sempre porcos, deitava-se aos 

porcos e às galinhas o resto de “comeres” cozidos. As cascas das semilhas e da batatas-

doces, deitava-se para um canto na terra. Não havia caixote do lixo como há agora. 

Agora, na estrada vem uns caixotes do lixo para as pessoas deitar lixo.  

 

E.S.: “Faz bem à terra”. O que é que se fazia ao lixo antigamente? Que lixo é que se 

fazia? 

T.A.: O papel queimava-se. Naquele tempo havia pouco. Não havia óleo. Para temperar 

os “comeres” era a banha do porco e fritava-se com a banha. 
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E.S.: E a banha era colocada em peças de barro? 

T.A.: Era sim. Era a púcara. As púcaras de barro. 

 

E.S.: E como é que se tapava a púcara? 

T.A.: A púcara não tinha tampo. A púcara tinha um pedacinho de madeira, arrumava-se 

“assim à maneira”, redondo e tapava. Não tinha tampo de barro. Às vezes quando o porco 

era grande, que era gordo, punha-se em duas conforme o tamanho da púcara: numa 

punha-se um “tampinho” de madeira; e na outra a “gente” usava um paninho, uma 

toalhinha ou um guardanapo a forrar, amarrava-se com uma “linhinha” à volta naquele 

vinquinho que tinha na beira da púcara, dava-se um lacinho, e essa era para mais tarde. 

A que tinha um “tampinho” de madeira era para se ir gastando. 

 

E.S.: E a púcara punha-se a onde? 

T.A.: Pendurada num prego. Na loja, num gancho ou num prego. Era pendurada pela 

asinha de arame. Passava o arame nas duas asinhas da púcara, e depois pendurava-se 

por causa de formigas, dos ratos, dos bichos… e ficava “penduradinha”. 

 

E.S.: Não se punha na copeira? 

T.A.: Às vezes punha-se na copeira a que estava gastando. E a que estava na reserva 

pendurava-se. E também se aproveitava a “racha”… a bexiga do porco: sopravam, 

lavavam, bem lavadinho, e enchia-se de banha. Mas às vezes, há aquelas pequeninas 

que também dá para pôr. 

 

E.S.: Quanto tempo durava a banha do porco? 

T.A.: Durava anos quando eram porcos que tinham bastante banha, porque eram gordos. 

Quando eles eram magrinhos já se sabe como era o porco. Quando se fazia a sopa com 

carnes, já não levava banha. A banha era quando se fazia a sopa sem carne. 

 

E.S.: E o que é que se comia antigamente, sobretudo por alturas do Natal?  

T.A.: Ora, era o que “Nosso Senhor deparava”. Na altura do Natal, da Festa, havia 

espetada. Sempre que me lembro, havia uma espetada no lar para comer com pão e com 

umas semilhas. E havia mais umas “coisinhas”: uma saladinha, uma saladinha de fruta, 

uma saladinha de alface, tomatinho, e era assim estas coisinhas. Para o jantar era 

sempre um caldo de galinha, pão e os bolinhos doces. 

 

E.S.: E os bolinhos doces eram feitos junto com o pão ou era a seguir à cozedura do pão? 

T.A.: Era separado. Levava manteiga, açúcar, e uma “coisinha” de raspadinha de limão… 

 

E.S.: E a massa do pão era igual? Ou era parecida? 
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T.A.: Era amassado separado, mas depois acrescentava-se o açúcar, uma “coisinha” de 

limão, manteiga e às vezes cozia-se em tabuleiros, os “tabuleeirinhos”. Às vezes punha-

se uma folhinha de bananeira no fundo do bolinho. 

 

E.S.: Ainda na cozinha e no lar, ia-se buscar a água aonde?  

T.A.: Ainda fui buscar muita água em casa da minha mãe numa “caneca de madeira”. Era 

um peso que uma pessoa levava. Ia-se buscar água bastante longe. E essa “caneca de 

madeira”, tinha uma asinha de arco, um “arcozinho”, para a “gente” pegar na caneca. E 

ia-se ao lugar de tomar a água, às fontes, enchia-se a caneca de água e usava-se aquilo 

à cabeça para transportar para casa.  

 

E.S.: E eram fontes ou eram nascentes? 

T.A.: Eram nascentes. Eu morava naquele lado de acolá e havia uma fonte. A “gente” 

chamava a esse lado a “Fonte do Cravo”, porque o sítio na parte de cima se chamava 

“Lombo do Cravo”. E a fonte era no fundo da barranca, subia-se uma ladeira com aquela 

caneca até chegar a casa. Eu trazia aquilo à cabeça, chegava a casa com o casco da 

cabeça a arder, com aquele peso, mas não havia outra maneira. 

 

E.S.: Não usavam uma peça de barro? Não usavam a bilha para ir buscar? 

T.A.: Havia senhoras aqui que tinham. Chamava-se uma “enfusa” de barro. 

 

E.S.: E as “enfusas” eram feitas aqui em São Vicente?  

T.A.: Não sei se chegaram a fazer “enfusas” aqui. Havia uma senhora aqui em baixo, que 

tinha uma “enfusa” de barro, de guardar água. Nesse tempo havia muita “gente” que tinha 

uma “enfusa” para guardar água mais fresca. 

 

E.S.: Era muita grande a “enfusa”? 

T.A.: Haviam várias: havia umas maiores, havia umas mais pequeninas… era conforme o 

que a pessoa entendia. 

 

E.S.: E lembra-se de ver as senhoras a irem buscar água na “enfusa” à mesma fonte? 

T.A.: Elas iam buscar a água na “enfusa” à mesma nascente. Havia uma senhora lá além, 

que eu conheço há tantos anos, e quando ela ia buscar água era sempre nessa “enfusa”. 

A água que era para servir trazia noutras vasilhas. Às vezes, traziam aqueles “caçarolos” 

de folha para a “gente” levar o leite. Esses “caçarolos” eram bem lavados e também eram 

bons para ir buscar água. Mas a água que era para elas porem em casa reservada para 

tomar e para beber, elas iam buscar na “enfusa” e guardavam aquela mesma de água só 

para beber, porque estava mais fresquinha. Quando se precisava lá se tirava um copo de 

água. 
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E.S.: E quando iam buscar água à fonte, diziam à fonte ou à nascente? 

T.A.: Às vezes tomava-se numa levada que vinha para regar, também para servidão, e eu 

bebi muitas vezes nessa água da levada. Era num poço que estava lá para cima. 

Chamava-se o “Poço das Fontes”. A “gente” “cramava” para ir buscar nessa nascente lá 

em baixo porque era muito longe e muito a subir, e então a minha mãe dizia: “Tens que ir 

buscar água que não há água. Se não queres ir à “Fonte do Cravo”, vai ao “Poço das 

Fontes”.” Essa água que vinha de cima chamava-se o “Poço das Fontes”. Ainda hoje está 

lá… tiveram a construir, fizeram um poço grande. 

 

E.S.: Não fizeram nenhuma cantiga sobre a “Fonte dos Cravos”? 

T.A.: Eu sabia uma cantiga. 

 

E.S.: E como é que era? 

T.A.:“Margarida vai à fonte /Vai à fonte e logo vai/Buscar uma bilha de água/Para lavar os 

pés à mãe.” Utilizavam uma bilha de água para lavar os pés à mãe. E havia outras 

cantigas… 

 

E.S.: Mas cantava-se para esquecer? 

T.A.: Cantava-se para esquecer, era o que vinha à cabeça. 

 

E.S.: Havia muito trigo aqui? 

T.A.: Sim, havia trigo. Também se apanhava trigo. 

 

E.S.: E onde é que depois se tratava do trigo? Era na eira? 

T.A.: Tinha a eira… 

 

E.S.: A eira era aqui perto? Lembra-se? 

T.A.: Ao pé da olaria tinha uma, mas agora já não tem. Eles desmancharam. Essa eira 

era do senhor José Martinho. E acolá, naquele lado do “Cascalho”, havia uma eira que 

era do pai do senhor Jana Andrade.  

 

E.S.: Mas lembra-se se eles usavam as eiras para amassar o barro? 

T.A.: Eu lembro-me deles falarem que amassavam o barro nos alguidares de madeira, 

mas eu não sei, não sei se era lá mesmo ao pé da olaria, se era cá na eira, isso então eu 

não sei explicar. 

 

E.S.: E o que é que se fazia com o trigo, para além do pão? Fazia-se o cuscuz? 

T.A.: Fazia-se o cuscuz. 
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E.S.: Que peça de barro utilizava para fazer o cuscuz? 

T.A.: Utilizava o cuscuzeiro que também era de barro, “furadinho”… a minha mãe punha 

uma toalha e punha uns matinhos por baixo, para a toalha não pegar no barro. 

 

E.S.: E era matinhos de quê? 

T.A.: Matinhos de urze. Punha umas coisinhas de urze, depois colocava a toalha dentro 

do cuscuzeiro. Punha uma colher de pau, assim a meio, e ia penando o cuscuz. O 

cuscuzeiro era encaixado em cima de uma panela de ferro. E no fundo da panela, levava 

uns “caquinhos” de loiça, pequeninos, que era para quando fervesse a água, não 

enxugar, para a “gente” saber, quando estava a ferver. A água não devia chegar ao 

cuscuz, que era para não ficar em massa. Era só cozido com o bafo. Depois, quando já 

estava cozido, pegava nas beiras da toalha, tirava fora do cuscuzeiro, punha em cima de 

uma mesa e ai partia em pedaços para arrefecer um “nadinha”. Começava a esfolar para 

o cuscuz ficar mais “miudinho” e não ficar naqueles pedaços grandes. Ai é que era 

deitado o sal para secar e guardado para quando fosse preciso. 
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Doc.3. Entrevista ao Senhor Albino Spínola - Março de 2006 

 

“A LINGUAGEM DAS PEDRAS” 

 

Élvio Sousa (E. S.): Conte-nos, Senhor Albino, como é que se chamavam as pedras? 

Albino (A. S.): O nome da pedra é basalto, mas cada uma tem um nome com o respectivo 

significado. Para começar, as pedras normalmente tiravam-se das pedreiras. A da Sra. 

Paixão ali em baixo foi mesmo de uma pedreira que ela tem no Santo da Serra. As outras 

pedras vinham de lá de baixo dos Canhas, chamada Pedreira da Malhadinha, nos 

Canhas que fica por baixo do Paul. É uma pedreira que se encontra para quem sobe o 

Paul e vira exactamente à direita. 

 

E. S.: É uma boa pedra boa de trabalhar? 

A. S.: É uma pedra boa de trabalhar. Isto aqui, na Madeira, é capaz de não haver pedra 

tão boa. Quer dizer, talvez haja pedra melhor mas aquela é uma pedra que vem com uma 

laje, uma espécie de laje com várias alturas, logo, é uma pedra boa de trabalhar. 

 

E. S.: Como é que o Senhor Albino classificava as pedras? 

A. S.: As pedras das casas têm vários nomes. Por exemplo, uma casa feita à pedra, tem 

as respectivas portas, cantos e esquinas. E na esquina da casa, leva uma pedra de um 

lado e leva outra a cruzar. Estas pedras que ficam nas esquinas da casa chamam-se 

cunhais. Esta pedra que cruza é chamada cunhal. Isto na parte exterior. Mas, uma casa 

feita à pedra, leva pedra por fora e por dentro. Na parte interior, as pedras que cruzam já 

se chamam cruzetas. A cruzeta é uma pedra que cruza e que vem prender dentro da 

parede, e a outra cruza do lado contrário, ou seja, a cruzeta está a cruzar para amarrar a 

parede. Portanto, cunhal da parte exterior e cruzeta da parte interior. Nas portas, há duas 

pedras, quer dizer, não há duas pedras, há várias pedras, mas só há dois nomes. Uma 
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delas é uma pedra que tem seis ou cinco faces e chama-se fuzil, que é uma pedra que 

era feita com a largura da parede, normalmente com 50, 60, 70 ou 80 cm de grosso. 

Antigamente ainda faziam preços das casas, com aquelas paredes grossas que tinham 

80 cm de grosso. E levava aquela pedra que é talhada e chama-se o fuzil. E depois, em 

cima desta pedra, levava mais duas, uma de um lado e a outra do outro. Às vezes, a meio 

ficava um vão que depois era preenchido com o tal forro ou aviamento. Estas pedras ai, já 

se chamam enchalsos, é uma pedra igual ao cunhal, só que na esquina chama-se cunhal 

e na porta chama-se enchalso. Esta pedra de largura cortava a parede, depois voltava a 

levar outro fuzil e seguidamente mais uns enchalsos, e assim sucessivamente. E, assim, 

ia se formando a parede. Às vezes, a meio da parede, estas pedras compridas, os 

enchalsos, chegavam a tocar um no outro. No intervalo, o fuzil – que é uma pedra 

quadrada - ficava à frente, no entanto havia outras partes por preencher. E então essas 

partes eram preenchidas com outras pedras que se chamavam selharias ou cabeças. A 

cabeça era uma pedra da qual a frente era feita mais pequena e terminava num aguço. 

Por sua vez, a selharia era uma pedra mais comprida de frente e terminava da mesma 

maneira que a cabeça. Portanto, a selharia é uma pedra mais comprida de frente, a 

cabeça é mais curta de frente.  

 

E.S.: Portanto, só aqui já temos uma série de nomes de pedras diferentes. 

A. S.: Exactamente. No preenchimento das paredes, também há uma pedra que se 

chama igualha, que é uma pedra praticamente tirada do aviamento. É uma pedrinha 

pequenina. Suponha-se que estão a fazer uma parede. (As paredes que são feitas agora 

pelas minhas mãos são diferentes relativamente à pedra utilizada antigamente, pois 

antigamente terminava naqueles bicos e não naquelas pedras bem talhadas e bem 

direitas como a “gente” tem utilizado ultimamente.) Antigamente, uma pedra numa 

parede, não era uma pedra que ficava direita, era uma pedra mais baixa de um lado e 

mais alta do outro. Deste modo, eles sentavam a pedra à larga e essa pedra ficava mais 

alta que a outra. E para “adelgarem” a fiada, ou seja, para esta pedra puxar para cima, 

eles punham umas pedrinhas mais pequenas, que era para puxar a fiada e para um lado 



 19 

igualar ao outro, de modo a ficar da mesma altura. Daí chamarem as igualhas, devido a 

estas igualarem as partes e assim, ao sentar outra pedra em cima, nivelar para a pedra 

ficar direita. Sintetizando, o nome das pedras que existe é mais ou menos isto: são as 

cabeças, as selharias, os cunhais, os enchalsos, os fuzis e as cruzetas. O resto era tudo 

pedras normais, chamadas pedras miúdas.  

 

E. S.: Acha que os arquitectos hoje em dia sabem disso? 

A. S.: A maior parte dos arquitectos não sabe, porque um arquitecto sabe apenas aquilo 

que lhe ensinam. Um senhor que é arquitecto, engenheiro, doutor ou que vai tirar um 

curso, aprende apenas aquilo que lhe ensinam. Por exemplo, eu fui guarda-fiscal, tirei um 

curso, mas tudo aquilo que aprendi na prática, foi tudo à frente daquilo que eu aprendi na 

teoria. Eu aprendi os nomes que chamavam, mas a teoria é completamente diferente da 

prática. O nome das pedras é basicamente isto.  

 

E. S.: Trabalhou naquele solar que estava em cima ao pé do Engenho Velho? Em 97 ou 

98? 

A. S.: Exactamente. Sim, já deve ter uns 10 anos ou mais. Foi nos trabalhos que verifiquei 

como é que funcionam as pedras. A pedra em si, com a chuva, estava sujeita a que 

entrasse água para dentro e então as paredes eram rebocadas para não entrar água. Há 

lugares em que estão a pintar casas antigas, estão a tirar a cale e eu tenho uma pequena 

ideia de que ainda se vão arrepender porque aquilo vai ficar sujeito a entrar humidade 

para dentro. A não ser que ela depois seja vestida e tapadinha nos buracos com massa. 

Há lugares que estão fazendo isso. 

 

E. S.: Qual era o nome dos instrumentos para aparelhar e partir a pedra? 

A. S.: Era o malho e antigamente havia o marrão. O marrão era um ferro que não era bem 

aço. Agora o malho é feito de aço: levam à temperatura e aquilo trabalhava durante dias, 

até uma semana. Há malhos que podem aguentar até mais tempo. Por exemplo, um 
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malho grande, que é aquele malho para embargar a pedra, de fazer os espaços, pode 

aguentar uns 15 dias sem ir ao ferreiro, às vezes até um mês, mas depende do tamanho. 

Agora um malho que é para aparelhar a pedra, para pôr a pedra aparelhada, esse malho 

deve ir ao ferreiro todas as semanas, para se fazer um trabalho em condições. Também 

havia pedras que, três ou quatro dias a trabalhar, já ficavam saturadas. E para quem fazia 

a parede, havia um “malhinho” pequenino que era chamado de picareta, que era para dar 

um jeitinho às pedrinhas pequeninas, o chamado aviamento. Estas pedrinhas 

pequeninas, na pedreira, chama-se aviamento, mas nas paredes das casas já se 

chamam igualhas. O aviamento é a parte que é chamada de forro da parede e as 

pedrinhas pequeninas encontram-se sempre no forro. 

 

E. S.: E a espessura? 

A. S.: A espessura era mais ou menos 60 cm de grosso. Quer dizer, antigamente usavam 

com 70, 80 cm ou até mais grossas mas depende também da estrutura. Se fosse um 

prédio muito grande, eles tinham que fazer uma base mais grossa. Como a parede da 

igreja de Machico: tem um metro e tal de grosso e um metro e tal de espessura. 

 

E. S.: E quando construíram a muralha da Ribeira de Machico, quanto é que tinha? 

A. S.: As muralhas também dependem da altura. Às vezes, começava a base com 3 

metros e terminava com 40 ou 60 cm de grosso. Aquilo era feito assim. Tinha que ter 

base para pegar na altura da parede. Levava as pedras à frente e atrás chamava-se o 

forro, porque era branco. As muralhas pela estrada - as estradas da Portela e por ai - 

levavam as cabeças, mas as cabeças tinham um “rabo comprido”, que era para segurar a 

pedra por dentro, fazendo intervalos. Nesses intervalos levavam outras pedras para 

entalar, mas eram pedras em bruto, eram bocados de pedra. Mas era isso que segurava 

as pedras, porque o que segura a parede, praticamente, é o forro de trás das muralhas e 

das obras das estradas. A pedra da frente era para segurar a pedra do forro e fazê-la 
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bonita. Se o forro da parede fosse bem feito, a parede estava segura, se fosse mal feito, 

não estava segura.  

Há um pormenor que eu não referi: normalmente eles escolhiam pedra para fuzil, uma 

pedra com uma cantaria. Porquê? Porque, depois, com uma espécie de ferro que havia 

antigamente, o de brocar - um ferro de fazer furo na rocha de modo a “brocar” - eles 

faziam um furo e metiam um pedacinho de pau, para depois pregar o chamado aro ou 

forra da porta, que era onde se colocava a porta. A pedra que fixava o aro era o fuzil: era 

feito um buraquinho e davam um pedacinho de madeira por dentro daquele buraquinho, e 

depois o prego entrava ali e segurava a forra ou o aro da porta, conforme o caso.  

 

E. S.: E as pedras eram escolhidas a dedo para isso? 

A. S.: As pedras que normalmente escolhiam eram os fuzis, porque esta pedra em 

cantaria, era mais fácil de furar. Quando eles não conseguiam encontrar pedras destas, 

então eles arranjavam um pedaço de madeira e metiam entre os enchalços que era 

preenchido depois com as igualhas. Esse pedaço de madeira ficava trancado com as 

igualhas e depois pregavam a forra no pedaço de madeira que era feito. Mas quase 

sempre eles arranjavam fuzis de pedra fácil de furar para ficar mais seguro. 

 

E. S.: Normalmente era partida próxima da casa?  

A. S.: Não, neste lugar havia lugares bons. Havia pedra que se podia fazer deste género, 

mas realmente é pedra que não serve para isto. Eles então procuravam umas pedras 

grandes, bem melhores, às vezes davam tiros para partir, porque não é qualquer pedra 

que serve para fazer um trabalho destes. 
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Doc. 4. Entrevista com Rosa Varela Gomes 

 

Entrevista conduzida por Élvio Sousa, com a colaboração de Luís Costa 

 

No passado dia 17 de Junho de 2009 reunimos com professora doutora Rosa Varela 

Gomes, professora auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa. Nos últimos tempos, Dirigiu ou co-dirigiu escavações 

arqueológicas em contextos medievais e modernos: no Funchal (Casa de João 

Esmeraldo), em Lisboa (Convento de Santana), Silves (Castelo, Poço-Cisterna, Zona a 

Sul da Sé, Zona da Arrochela), Portimão (Castelo Belinho) e Aljezur (Ribāt da Arrifana, 

Carrapateira, Torre de Odeceixe), implementados no âmbito de projectos de investigação. 

É autora, ou co-autora, de uma centena de trabalhos, publicados tanto em Portugal como 

no estrangeiro, entre os quais alguns livros dedicados principalmente ao estudo da 

presença islâmica no Sul de Portugal, nomeadamente: “Cerâmicas Muçulmanas do 

Castelo de Silves”, 1988; Silves (Xelb) -Uma Cidade do Gharb Al-Andalus-Território e 

Cultura”, 2002; Silves (Xelb) -Uma Cidade do Gharb Al-Andalus-A Alcáçova”, 2003; Silves 

(Xelb) -Uma Cidade do Gharb Al-Andalus-O Núcleo Urbano”, 2006; Foi Comissária 

Científica de várias exposições (de colab. com M.V.Gomes) entre as quais “O Palácio 

Almóada da Alcáçova de Silves”, 2001; “Ribāt da Arrifana – Cultura material e 

espiritualidade”, 2007. 

Considerada pela comunidade científica como uma das principais promotoras da 

introdução da disciplina de Arqueologia Moderna no plano de estudos do 1.º e 2.º Ciclos 

de Arqueologia no âmbito universitário, à AMC revela-nos a experiência do primeiro 

trabalho arqueológico realizado no Funchal, o seu percurso académico e as prioridades 

no estudo dos contextos pós-quinhentistas.  

 

 



 23 

 

Élvio Sousa (ES) - Como surgiu o convite para escavar no Funchal?   

 

Rosa Varela Gomes (RVG) - O convite foi feito pelo Professor Rui Carita, na altura em 

que era Presidente da Câmara Municipal do Funchal o senhor João Dantas, e encontra-

se na sequência  do trabalho que, com Mário Varela Gomes, vínhamos a desenvolver em 

Silves e, em particular, com o estudo e publicação de espólios, de Época Moderna, 

provenientes das escavações arqueológicas no Poço-Cisterna. Este, classificado como 

Monumento Nacional, é uma grande construção muçulmana, do século XII, que esteve a 

funcionar até ao século XVI, altura em que foi desactivado e entulhado. Naquele 

momento (inícios dos anos oitenta) não havia muita gente interessada em trabalhar na 

Arqueologia da Idade Média e muito menos de Época  Moderna e, muito menos, a 

publicar os resultados obtidos nas intervenções arqueológicas que realizavam. 

 

(ES) - Esses trabalhos do Funchal foram extremamente importantes, não só para a 

Região Autónoma da Madeira mas, também, para o país. Recordo, por exemplo, a 

difusão do catálogo de exposição e os artigos publicados sobre a cerâmica da Época 

Moderna. Como encara o papel da faculdade onde lecciona? 

 

RVG - O papel desta Faculdade é extremamente relevante na preparação dos futuros 

arqueólogos. Do programa, tanto do 1º como do 2º Ciclos de Arqueologia, constam várias 

disciplinas desde a Arqueologia Pré e Proto Histórica até à Arqueologia Romana, 

Medieval, Moderna, Industrial, e Náutica e Subaquática. Em relação à Arqueologia 

Moderna fomos e continuamos a ser, de facto, a primeira e única Universidade do País a 

ensinar aquela disciplina. Pretendemos que os futuros arqueólogos, formados na 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, possuam 

conhecimentos suficientemente abrangentes (no 1º Ciclo de estudos) ou aprofundando o 

período cronológico em que pretendem desenvolver a sua investigação (2º Ciclo de 

estudos), tendo em vista estarem aptos para dirigirem escavações arqueológicas, tanto 

nas áreas rurais como em núcleos urbanos. Estes, têm distintas dinâmicas de ocupação 

que reflectem a vivência das várias “gentes” que, ao longo de gerações, ali se instalaram 

o que obriga a que o arqueólogo tenha formação adequada, tendo em vista compreender 

e integrar, nas grandes Idades Históricas os testemunhos arqueológicos que encontra.  
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(ES) - É unânime o seu contributo na introdução da disciplina de Arqueologia Moderna ao 

nível universitário. Quais os motivos que pesaram nessa inclusão? 

 

RVG- O principal motivo foi a minha experiência pessoal como arqueóloga, assim como o 

meu percurso académico. Este, inclui uma Licenciatura em História, com especialização 

em História de Arte, Mestrado em História de Arte, com tese sobre “As Cerâmicas 

Muçulmanas do Castelo de Silves”, e Doutoramento em História- Especialidade de 

Arqueologia, com dissertação sobre “Silves (Xelb) – Uma Cidade do Gharb A-Andalus – 

Arqueologia e História (Séculos VIII-XIII)”. 

O meu interesse pela Arqueologia esteve inicialmente relacionado com a História de Arte 

e, em particular, com a Arte Rupestre, área onde comecei a trabalhar, a que se seguiram 

participações em distintas escavações arqueológicas dos Períodos Pré e Proto Históricos, 

permitindo-me utilizar uma rigorosa metodologia de escavação e registo, depois utilizada 

em contextos medievais e modernos, o que não acontecia até então. Esta aprendizagem 

foi muito importante para os trabalhos efectuados ulteriormente, tanto em Silves como no 

Funchal. A experiência obtida nas intervenções arqueológicas realizadas naquelas 

cidades, assim como a nova legislação dos trabalhos arqueológicos, conducente à 

profissionalização de actividade considerada, até há poucos anos, como amadora, foram 

importantes na elaboração do programa, tanto da Licenciatura como do Mestrado em 

Arqueologia, da nossa Faculdade. Penso que os conhecimentos de Arqueologia Moderna 

serão fundamentais para os arqueólogos que irão intervir nos núcleos urbanos. Temos 

que ter em atenção que vivemos num país com fracos recursos económicos e, por isso, 

os grandes projectos de investigação, em continuidade têm que estar ligados ao Estado 

ou às Autarquias. Os acompanhamentos/escavações arqueológicas relacionam-se com 

as grandes obras públicas ou privadas que, por falta de meios, irão ser cada vez mais 
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reduzidas, excepto nos núcleos urbanos, o que “obriga” o arqueólogo, pelas razões 

mencionadas, a ter conhecimentos sobre aquelas matérias. 

 

ES- Essa experiência e os contactos gerados foram importantes no seu estudo de 

doutoramento? 

RVG. Sim, foram fundamentais. De facto, a utilização de uma metodologia adequada, nas 

escavações arqueológicas realizadas no Castelo e em distintos arqueossítios de Silves, 

permitiram-me obter bons resultados tendo em vista elaborar o estudo tanto da 

arquitectura como dos quotidianos daquela cidade durante a permanência muçulmana, 

assim como do seu território. 

  

ES – Qual é a sua opinião do estado da Arqueologia Moderna em Portugal? 

RVG - Penso que nos anos oitenta se iniciou o interesse pela Arqueologia Medieval em 

Portugal, pois até aí quase não era considerada uma área de investigação. Em relação à 

Arqueologia Moderna considero que estamos a dar os primeiros passos, mas será uma 

área de investigação de grande futuro, sobretudo nos contextos urbanos. Todavia, o 

profissional do futuro tem que ser um “arqueólogo generalista”, ou seja, tem que ter uma 

boa formação, com conhecimentos quase abrangentes, desde a Pré-História aos séculos 

XIX e XX. Tem que ser um arqueólogo que ganhe uma maior precisão na identificação da 

cultura material das Idades Medieval e Moderna e, quiçá, Contemporânea. É neste 

sentido que implementei a cadeira da Arqueologia Moderna na licenciatura e no 

mestrado. Temos, neste momento, um leque considerável de teses defendidas nesta área 

e alguns doutoramentos em curso, tal como outros na recta final. Considero que é uma 

área de investigação crucial para quem trabalha em Arqueologia e para os futuros 

arqueólogos. Note-se que nós hoje sabemos muito pouco sobre a faiança portuguesa; e 

temos muitas dúvidas em relação às pastas, ao tratamento das superfícies, às 
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decorações… No entanto, a faiança portuguesa regista-se em contextos arqueológicos de 

todo o mundo. 

 

ES. A faiança parece-lhe um bom indicador de trabalho? 

 

RVG. Perfeitamente, é um espólio que, a partir dos fins do século XVI, teve grande 

divulgação e cujo estudo, na perspectiva arqueológica, está no início. De facto, dada a 

quantidade de peças que têm vindo a ser assinaladas em todos os continentes era 

necessário que existisse, em Portugal, uma produção “em série” muito bem organizada. 

No entanto, pouco sabemos sobre quem trabalhava a faiança portuguesa, quantas 

oficinas existiam, quais as diferenças formais e decorativas entre elas, o impacto que 

tiveram na economia de então, enfim há muito por fazer. 

 

ES – Uma das ferramentas de recurso são as análises químicas e mineralógicas das 

pastas.  

 

RVG – Acho que a breve trecho vamos conseguir promover análises de pastas, de peças 

encontradas em escavações arqueológicas, tendo em vista obter melhor conhecimento 

dos centros produtores, assim como dos circuitos comerciais, das diferentes produções. 

Em relação à decoração, repare: analisando a superfície interior ou exterior de uma peça, 

conclui-se que os motivos decorativos deviam obedecer aos critérios das modas. Um 

determinado motivo, por exemplo o dos aranhões, apresenta variantes que podem 

correspondem a distinta cronologia. O meu objectivo é formar investigadores/arqueólogos 

que se interessem por estas temáticas. Neste momento temos já duas teses de 

doutoramento que estão em fase final e que tratam, precisamente, da faiança portuguesa 

em dois contextos arqueológicos distintos. Um dos grandes problemas da Arqueologia 

Moderna é que há mais intervenções realizadas do que boas publicações, com 

informação fiável e conclusões interessantes. E saberá isso tão bem quanto eu, porque 

trabalha em Arqueologia Moderna e tem feito, também, um esforço para inverter esse 

processo, publicando, de modo exemplar, o resultado dos seus trabalhos arqueológicos. 
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Doc. 5. Formulário do Inquérito Nacional à Actividade da Arqueologia da Época Moderna 
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Doc. 6. Proposta de decreto legislativo regional adapta à Região Autónoma da Madeira a 
lei nº 13/85 de 6 de Julho (património cultural português) e o decreto-lei nº 164/97 de 27 

de Junho (património cultural subaquático) 
 
A Lei n.º 19/2000, de 10 de Agosto, dispõe no seu artigo 1.º que a adopção de medidas 
necessárias e indispensáveis para a realização na Região Autónoma da Madeira, de trabalhos 
arqueológicos, terrestres e subaquáticos, e para o levantamento, estudo, protecção, conservação 
e valorização do seu património cultural arqueológico, terrestre e subaquático, móvel e imóvel, e 
suas zonas envolventes, nos termos definidos na Lei n.º 13/85, de 6 de Julho, e no Decreto-Lei n.º 
164/97, de 27 de Junho, é da competência do Governo Regional. 
Pode ler-se no mesmo diploma, no seu artigo 3.º, que os preceitos respeitantes às condições 
específicas da Região Autónoma da Madeira, serão elaborados pela Assembleia Legislativa 
Regional, no prazo de 180 dias. 
Já quanto aos trabalhos arqueológicos relativos ao Património Cultural Subaquático, dispõe ainda 
o mesmo diploma, no seu artigo 2.º, que a realização dos mesmos carece de licenciamento da 
autoridade competente, que não substitui nem dispensa as demais autorizações legalmente 
exigidas. 
Urge, portanto, com vista à prossecução do objectivo retromencionado - publicação do decreto 
legislativo regional regulador das condições específicas da Região Autónoma da Madeira - 
começar por definir qual o órgão do Governo Regional a quem devem ser conferidas as 
competências relativas aos assuntos acima enunciados, órgão este que só poderá ser, 
obviamente, a Secretaria Regional que tenha a seu cargo a tutela da cultura, embora com a 
possibilidade de delegar essas competências na respectiva Direcção Regional 
 
Assim: 
A Assembleia Legislativa Regional da Madeira, decreta, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 
227.º da Constituição da República Portuguesa e da alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Estatuto 
Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, revisto pela Lei n.º130/99, de 21 de 
Agosto, o seguinte: 
 
Artigo 1.º 
Na Região Autónoma da Madeira a adopção das medidas necessárias e indispensáveis para a 
realização de trabalhos arqueológicos, terrestres e subaquáticos, e para o levantamento, estudo, 
protecção, conservação e valorização do património cultural arqueológico, terrestre e subaquático, 
móvel e imóvel, e suas zonas envolventes, nos termos definidos na Lei n.º 13/85, de 6 de Julho, e 
no Decreto-lei n.º 164/97, de 27 de Junho, é da competência do Governo Regional, através da 
Secretaria Regional do Turismo e Cultura, que a poderá delegar na Direcção Regional dos 
Assuntos Culturais. 
 
Artigo 2.º 
Para o desenvolvimento e realização dos objectivos enunciados no artigo anterior, conferem-se 
desde já, à Secretaria Regional do Turismo e Cultura, as seguintes atribuições: 

a) Assegurar o desenvolvimento das medidas de política e o cumprimento das obrigações da 

Região no domínio da arqueologia, em todo o território regional e nos espaços marítimos 

contíguos, conforme o artigo 3.º do Estado Político-Administrativo da R.A.M.; 

b) Colaborar na realização de projectos e acções de sensibilização pública para o património 

arqueológico, motivando a sociedade civil para a promoção de iniciativas destinadas ao 

seu conhecimento e divulgação; 

c) Promover a pesquisa, estudo, preservação e gestão do património arqueológico, terrestre 

ou subaquático; 

d) Elaborar a Carta Arqueológica da Região Autónoma da Madeira. 

 
Artigo 3.º 
Para a prossecução das atribuições acima elencadas, compete à Secretaria Regional do Turismo 
e Cultura, nomeadamente, o seguinte: 

a) Autorizar, promover, fiscalizar tecnicamente e acompanhar a realização de trabalhos 

arqueológicos, em articulação com as demais entidades com competência na matéria; 
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b) Suspender trabalhos arqueológicos que estejam a ser realizados em violação ou 

desrespeito das normas em vigor ou das condições previamente estabelecidas para a sua 

realização; 

c) Proceder ao acompanhamento técnico quando, em consequência de obras de demolição, 

instalação, construção, reconstrução, criação ou transformação de zonas verdes, se 

verificar a existência de vestígios arqueológicos; 

d) Classificar ou desclassificar bens de natureza arqueológica; 

e) Criar reservas arqueológicas, inclusive em locais onde os vestígios existentes, no solo ou 

submersos, não sejam visíveis; 

f) Inventariar ou comprar bens de natureza arqueológica, e pronunciar-se sobre propostas de 

venda relativas aos mesmos; 

g) Estudar e propor a definição das normas a que devem obedecer, no domínio da sua área 

de actuação, os estudos de impacte ambiental ou outros legalmente previstos, prévios à 

aprovação ou execução de todas as obras públicas ou privadas, envolvendo remoção ou 

revolvimento substancial de terras, para fins imobiliários, industriais, agrícolas, de 

transportes e outros; 

h) Proceder à avaliação dos bens arqueológicos, achados ou recolhidos, sempre que a lei o 

determine; 

i) Promover o embargo administrativo de quaisquer obras ou trabalhos licenciados ou 

efectuados em desconformidade com a legislação relativa ao património cultural; 

j) Proceder à indicação de técnicos de arqueologia para os estudos de impacte arqueológico 

a promover por outras entidades que realizem projectos de desenvolvimento e 

ordenamento imobiliários; 

l) Proceder à instrução de processos de contra-ordenação previstos na lei e aplicar as 

respectivas coimas: 

m) Pronunciar-se sobre os programas de actividade dos museus e sítios arqueológicos da 

Região Autónoma da Madeira e outras pessoas colectivas públicas, visando assegurar a 

articulação interinstitucional, no âmbito da valorização e divulgação do respectivo 

património; 

n) Realizar, conjuntamente com outras entidades públicas ou privadas, em sítios de 

importância excepcional, acções de tipo exemplar que possam constituir-se em 

catalisadores da actividade arqueológica regional nas suas diversas vertentes; 

o) Promover a constituição de uma rede regional de depósitos de espólios de trabalhos 

arqueológicos; 

p) Incentivar, através da celebração de protocolos e de outras figuras jurídicas de 

cooperação, o recurso às unidades de investigação em ciência naturais e exactas, 

aplicadas à arqueologia; 

q) Promover a publicação científica e a divulgação, junto do grande público, de actividades 

arqueológicas, através de canais bibliográficos, audiovisuais e informáticos apropriados; 

r) Promover e apoiar acções de iniciação e formação no âmbito das suas áreas de 

intervenção; 

s) Conceder subsídios e bolsas de estudo para a prossecução das suas atribuições. 
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Artigo 4.º 
No que concerne à arqueologia náutica e arqueologia em meio subaquático, a Secretaria Regional 
do Turismo e Cultura exerce todas as competências, incumbindo-lhe, nomeadamente: 
Promover a salvaguarda, estudo e valorização dos bens arqueológicos, náuticos e subaquáticos, 
móveis ou imóveis, classificados ou em vias de classificação, bem como os não classificados, 
situados ou não em reservas arqueológicas de protecção, designadamente através de acções e 
programas a desenvolver por imperativos de emergência, de ordem preventiva e de 
acompanhamento, ou com vista à verificação, concretização e avaliação de descobertas fortuitas, 
oficialmente declaradas ou não, ou ainda através de projectos fundamentados no seu manifesto e 
prioritário interesse para o avanço dos conhecimentos sobre o património cultural náutico e 
subaquático regional e nacional; 
Fiscalizar e acompanhar tecnicamente a realização de trabalhos arqueológicos no mar circundante 
e seus fundos, designadamente nas águas territoriais e na zona económica exclusiva da Região 
Autónoma da Madeira, em colaboração com o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e 
Subaquática; 
Promover e apoiar a realização da carta arqueológica do património náutico e subaquático 
regional, no âmbito da Carta Arqueológica de Portugal, centralizando os respectivos dados; 
Recolher e promover as medidas necessárias à conservação de achados arqueológicos fortuitos e 
de todos os bens arqueológicos provenientes de acções, programas e projectos promovidos ou 
realizados sob a sua responsabilidade, ou propor o seu local de recolha e depósito transitórios. 
 
 
Artigo 5.º 
Constituem propriedade da Região Autónoma da Madeira os bens arqueológicos referidos no 
artigo 36.º da Lei.º 13/85, de 6 de Julho, e no artigo 1.º do Decreto-lei n.º 164/97, de 27 de Junho, 
quando descobertos no seu território ou nos seus mares. 
 
Artigo 6.º 
A Secretaria Regional do Turismo e Cultura será dotada, para o desenvolvimento e prossecução 
das atribuições e competências que lhe são conferidas por este diploma, designadamente, dos 
recursos humanos e orçamentais para o efeito necessários. 
 
Artigo 7.º 
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
 
Aprovado em Conselho de Governo, aos 22 dias de Fevereiro de 2001 
 
O Presidente do Governo Regional  
Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim 
 
O Secretário Regional do Turismo e Cultura 
João Carlos Nunes Abreu 
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Doc. 7. Lei 19/2000, de 10 de Agosto (Primeira alteração à Lei n.º 13/85, de 6 de Julho 
(património cultural português), e ao Decreto-Lei n.º 164/97, de27 de Junho (património 

cultural subaquático). 
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Doc. 8. Decreto Legislativo Regional n.º27/2004/A (regime Jurídico da gestão do 

património arqueológico), Diário da República – I Série-A, n.º1999, 24 de Agosto de 2004, 
pp. 5670-5677 
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Doc. 9. Ficha Descritiva de Cerâmicas 

 
FICHA DESCRITIVA DE CERÂMICAS 

 

Estação/sítio 
 

 

Acrónimo Quadrado Ambiente 
 

 
Peça n.º 

Sector N.º unidade 
estatigráfica 

Contexto 
 
Escavação  
Prospecção 

Coordenadas 
X: 
Y: 
Z: 

Desenho n.º 
 
 
Foto n.º 

 

Forma tipológica 
Aberta ٱ                Fechada ٱ                          Outra ____________ 
 

Componentes 
Corpo ٱ     Bordo ٱ     Lábio ٱ     Colo ٱ     Base/pé ٱ     Asa ٱ     Fundo ٱ    Outra _______ 
 

Estado da peça 
Completa ٱ    Incompleta ٱ     Fragmento ٱ     Conjunto de fragmentos ٱ 
 

Reconstituição 
Total ٱ      Parcial ٱ     Duvidosa ٱ           
 

SUPERFÌCIE 

Cor 
Externa ___________________________________________________________________ 
Interna_____________________________________________________________________ 
 

Cobertura/Acabamento                                                                                          Interna ٱ 
Engobe/aguada ٱ     Vidrado ٱ     Esmalte ٱ     Outro ____________                 Externa ٱ 

Decoração  

 Impressa ٱ                        Modelado ٱ 
 Incisa ٱ                             Estampilhada ٱ 
 Excisa ٱ                            Canelada ٱ 
 Esgratifada ٱ                    Pintada ٱ 

Descrição: 

Estado da superfície da peça                                                                                  Interna ٱ 
Porosa ٱ    Grosseira ٱ    Normal ٱ    Rugosa ٱ    Brunida ٱ    Afagadaٱ          Externa ٱ 

 

 

PASTA 

Cozedura 
Oxidante ٱ     Redutora ٱ     Redutora parcial ٱ     Outra_________________ 

Cor:                     

Categoria da pastas 
Cerâmica ٱ     Faiança ٱ     Grés ٱ     Porcelana ٱ     Outra_________________ 

Texura da pasta 
Grosseira ٱ     Homogéna ٱ     Depurada ٱ     Estratificada ٱ     Compacta ٱ            

Componentes não plásticos 
Tipo ou matéria:     Quartzo ٱ       Mica ٱ      Feldespato ٱ        Outro______________    
Frequência:            Abundante ٱ      N.º razoável ٱ      Escasso ٱ                           
Dimensões:            Fino ٱ       Médio ٱ       Grande ٱ     Muito grande ٱ                        
Distribuição:           Regular ٱ     Irregular ٱ                              
Tipologia:               Boleados ٱ    Angulosos ٱ     

 
 

 

MEDIDAS 
DIÂMETRO:     interno________        externo________ 
ESPESSURA:  bordo________      bojo________      fundo________      espessura máxima________ 
ALTURA:          altura total do recipiente________      altura do fundo________ 

 
OBS:________________________________________________________________________________________ 


