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4. Considerações finais 
 
 
Chegados aqui, importará sintetizar os conhecimentos discutidos e, 

complementarmente, traçar algumas linhas de orientação para futuras investigações. 

Como vimos, a problemática do acesso ao quotidiano e à vida material das populações 

insulares entre os séculos XV e XVIII, baseou-sena análise, quase exclusiva, dos 

dados arqueológicos. A proximidade ao “mundo” material das coisas usadas pelo 

Homem no período cronológico que foi escalonado por critérios de ordem 

metodológica e pessoal esteve, iminentemente, norteado por uma questão 

interrogativa: mentora e dubitativa. 

 

O objectivo essencial do estudo terá sido alcançado. Apesar dos momentos ralos e 

incompletos de um retrato possível da vida quotidiana nas terras insulares, o estudo 

trouxe novos conhecimentos, ritmados pela continuidade e pela mudança. Anotemos, 

o “sumo” que ficou da compressão dos capítulos.  

 

A especificidade da metodologia arqueológica pesou no alcance da matéria observada. 

No capítulo 3.1. “ Cacos, pedras e Homens. A construção do passado aos nossos 

olhos” descreveram-se as dificuldades inerentes à expressividade numérica e ao 

estado fragmentário da maioria dos dados, com significativo pendor para os vestígios 

cerâmicos. Foi estritamente necessário reduzir a multiplicidade dos objectos numa 

unicidade de tipos e, com o decorrer do processo dedutivo, estabelecer uma 

categorização convencional. Estiveram, assim, criadas e compartimentadas, as opções 

inteligíveis no acesso à micro-história dos espaços escavados. 

 

A acção decorreu nas ilhas, dentro e fora do espaço habitacional, e obedece a um 

esquema de inter-relações com áreas geográficas distintas: o “Reino” em primeiro 

lugar; depois, a Europa e as outras ilhas do Atlântico. A dependência do exterior – ao 

nível do consumo para a casa ou para a serventia das actividades artesanais ou 

industriais - é um epílogo que decorre do capítulo 3.2. “Vida Económica e Social. 

Circuitos comerciais, distribuição e consumo de produtos”. O conhecimento 

arqueométrico e macroscópico das pastas cerâmicas garantiram uma efectiva divisão 

geo-tipológica síntese que, há relativamente pouco tempo atrás, seria difícil de 

estabelecer em face do estado prematuro da investigação. Ali se observou que, entre 

os finais do século XV e os meados do século XVIII, os mercados produtores do 

território actualmente português abasteceram as ilhas com produtos cerâmicos para 

distintos consumidores e diferentes poderes de compra. E se as fontes escritas 
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nomeiam timidamente a entrada de loiça nos portos madeirenses e açorianos ficou-se, 

não raras vezes, sem as referências funcionais e as terminologias desses modelos 

utilitários.  

 

Chegou-se a perguntar: o que dizem as unidades estratigráficas da vida material dos 

primeiros tempos após o povoamento? Que teia se estabeleceu entre as importações 

cerâmicas dos países europeus durante o apogeu dos ciclos económicos açucareiros e 

tintureiras e as actividades comunitárias da população? As interrogações formuladas 

permitiram, em analogia com as fontes materiais, confrontar diferentes perspectivas no 

âmbito da História Social e Económica. Reforçou-se, ainda, a capacidade da 

Arqueologia mostrar fisicamente o objecto que pertenceu ao sujeito colectivo, 

inserindo-o num determinado contexto deposicional e num horizonte cronológico 

preciso (atendendo à datação relativa).  

 

Para os finais do período quatrocentista e centúria seguinte predominaram, dentro 

grupo da cerâmica comum utilitária, as panelas, os testos e os tachos de pasta rosada 

e alaranjada, cuja origem infelizmente se desconhece. Todavia, a evidência material 

aponta que, nesse período, o grosso do mercado das importações utilitárias oláricas 

era proveniente do “Reino”.  

 

No século XVI situamos um conjunto singular de loiça de aparência fina, de pastas 

avermelhadas texturalmente bem depuradas, e com as superfícies requintemente 

engobadas e brunidas. O registo arqueológico advoga um contexto espacial em meios 

residenciais abastados e eclesiásticos. Desse conjunto, fizeram parte os raríssimos 

exemplares empedrados (portadores de uma composição decorativa aprimorada, com 

apontamentos incisos, excisos e impressos, alternados pela incrustação de pedrinhas 

de quartzo) e os recipientes modelados e pintados. Uma das hipóteses levantadas na 

temática que se debruçou sobre o fabrico das cerâmicas locais (subcapítulo 3.5.1.) 

residiu na alegada influência morfológica e decorativa dos protótipos de importação de 

cerâmica fina não vidrada. O século XVII – notoriamente, a centúria que coincidiu com 

a difusão das olarias da Madeira e dos Açores – potenciou a diversidade morfo-

tipológica e a recriação de recipientes que, em épocas anteriores, fizeram parte das 

remessas do exterior. Neste quadro, é possível que os oleiros insulares tenham 

recriado as formas dessas louças requintadas de importação, procurando uma 

proximidade estética ao gosto dos modelos da época. Aspectos, tais como a 

espessura das paredes, o tratamento das superfícies e os pormenores de finalização 

decorativa - sustentaram a tese da imitação.  
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O fabrico local, com a aproximação à reconstituição gráfica dos cacos de cromatismo 

predominantemente almagrado (vermelho), foi uma das novidades deste estudo. 

Durante anos, a ausência material destes recipientes aos olhos dos investigadores 

causou alguma estranheza. O sentimento de admiração era tanto maior, quando se 

confrontavam com as indicações da documentação escrita, relativamente às 

terminologias e aos preços de venda dos apetrechos das olarias insulares. Nos 

diversos colóquios regionais sobre o quotidiano e a vida material na Época Moderna, a 

temática da produção olárica era de difícil trato sobretudo, se para tal, a investigação 

se apoiasse, única e exclusivamente, na documentação escrita. À pergunta – “que tipo 

de artigos cerâmicos, confeccionados localmente, utilizava a comunidade insular na 

lida da cozinha e na preparação da mesa” – as reticências eram habituais.  

 

A investigação arqueológica atestou que os campos de utilização social e económica 

das cerâmicas de fabrico local eram multifacetados. Com uma ligação muito próxima 

às necessidades da vida doméstica, seriam úteis no uso culinário, como apetrechos de 

cozinha e de mesa (tigelas, tachos, frigideiras, panelas, taças, alguidares, púcaros e 

pucarinhos); na armazenagem e no transporte de alimentos e bebidas (cântaros, 

bilhas, anforetas e talhas); na serventia do aquecimento da casa (fogareiros); e na 

iluminação das noites escuras (candeias e candelabros). A quantificação apontou para 

a predominância dessa “louça da terra” no decorrer do século XVII, deduzindo-se uma 

crescente aceitação nos mercados locais a par dos serviços que vinham de fora 

(sobretudo, os vidrados). Do ponto de vista macroscópico, as produções locais 

exibiram uma louça que se diferenciava claramente das remessas utilitárias 

importadas. Mostravam uma cor predominantemente vermelha, uma composição da 

pasta extremamente ferruginosa (com carências de sódio e de potássio) e um 

tratamento impermeabilizador à base de uma solução aquosa, quase sempre 

almagrada. 

 

A divisão georreferenciada dos grupos de proveniência da cerâmica assentou, 

fundamentalmente, nos resultados das análises químicas e mineralógicas. 

Estabelecendo um exame comparativo dos elementos cerâmicos com a análise de 

argilas de proveniência definida (e com os componentes de cerâmica etnográfica), 

estimaram-se pontos de convergência geográfica. O exemplo mais significativo - 

não esquecendo, porém, o significativo consumo regional de loiça comum das 

“fabricas” de Aveiro -  assinalou-se pelo grupo de cerâmica do açúcar, em 

destaque no capítulo 3.5.2. As ilhas, em especial a Madeira, importaram quantidades 
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apreciáveis de contentores cerâmicos (formas), indispensáveis ao fabrico do açúcar e 

de outros derivados. Verificou-se, em primeiro lugar, que a proveniência geográfica das 

formas que serviram os engenhos madeirenses nos séculos XVI e XVII, não foi as 

oficinas do Barreiro contrariando, efectivamente, as versões até então ciclicamente 

repetidas. Concluiu-se que, numa primeira fase, mormente entre os finais do século XV 

e os meados do século XVI, foram os centros de fabrico das proximidades de Aveiro e 

de Coimbra (grupos químicos Machico 1 e 2) e, muito residualmente, do Sul peninsular 

(Machico 5) que abasteceram os engenhos da Madeira e dos Açores. Na época de 

Seiscentos houve, efectivamente, um claro domínio das formas de barro provenientes 

de Aveiro. As análises efectuadas a partir das peças encontradas em Machico, 

Funchal, Calheta, Ponta do Sol, São Miguel e Terceira demonstraram uma relação de 

centro-fabrico com aquela região do Norte de Portugal. Uma outra novidade incidiu na 

apresentação dos primeiros indícios tipológicos das formas de pão de açúcar no 

território açoriano. 

 

O ciclo arqueológico do açúcar trouxe, ainda, novos dados e recentes conhecimentos. 

Em primeiro lugar, não se detectou o fabrico de formas, panelas ou de porrões pelos 

oleiros insulares, situação que se pode explicar pela relativa fragilidade da “loiça da 

terra”, decorrente da carência de plasticidade e resistibilidade. À tipologia conhecida 

(em três tipos distintos) juntou-se, uma outra - de tamanho mais reduzido e com o perfil 

emoldurado, proveniente dos níveis estratigráficos mais antigos de Machico (final do 

século XV) e, provavelmente, oriundo das oficinas de Aveiro.  

 

A variabilidade tipológica sustentou um conjunto de interrogações de destrinça 

complexa. Não sabemos, com exactidão, se os diferentes modelos significaram 

técnicas diversas no processo tecnológico e de fabrico do açúcar, admitindo-se a 

possibilidade dos recipientes terem servido, distintamente, para a purgação das várias 

cozeduras. Se assim fosse, teríamos entrado na problemática da capacidade 

metrológica, assunto que não foi estudado em pormenor (especialmente com estudos 

comparativos); mas que detêm uma enorme potencialidade para o desenvolvimento 

investigação futura. A ocorrência de marcas de oleiro (ou de fabrico) na superfície 

externa das formas (como, também, noutros recipientes quotidianos, subcapítulo 

3.5.5.) considerou os factores de casualidade perante as exigências legais da época 

(padronização e uso obrigatório de uma marca distintiva pelos oficiais mecânicos).  

 

Por sua vez, observou-se que a utilização social e económica da cerâmica do açúcar 

não se circunscreveu aos contextos industriais dos engenhos movidos a água. A 
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georreferenciação destes recipientes na Madeira, Açores e noutros sítios de Portugal 

Continental e de Espanha, indiciou uma contextualização em ambientes sociais 

endinheirados e em instituições religiosas, dado que pôde ser confrontado com as 

dádivas frequentes de açúcar, e com a preparação de doçarias e de conservas. 

Levantou-se, assim, a problemática da confecção caseira ou do fabrico artesanal do 

açúcar e derivados, afastando a utilização estrita das formas cónicas de açúcar no 

processo produtivo do açucar nos engenhos. 

 

Não obstante os novos dados e as novas deduções, ficaram muitas questões por 

responder: para onde foram as produções cerâmicas do Barreiro?; qual o significado 

funcional das diferentes tipologias seriadas arqueologicamente? ; poderia o açúcar ter 

sido transportado noutros recipientes de barro, exceptuando-se as caixas de madeira, 

e tendo por referência as descrições do “açúcar de panela”?; como se explica a 

continuidade diacrónica da morfologia cónica do molde cerâmico além das questões 

técnicas do processo de cristalização e refinação do açúcar. Por último, e neste 

assunto, uma novel interrogação: o que terá acontecido aos inúmeros engenhos 

açucareiros do século XVI? Não dispondo, até à data, de outros indícios materiais (por 

exemplo, de estruturas) daquelas unidades do primeiro ciclo açucareiro, admite-se que 

a sucessiva edificação de engenhos do segundo ciclo (pós-século XVII), tenha 

coincidido topograficamente com os anteriores. Sendo assim, à falta de uma política 

governamental de preservação e de salvaguarda do património cultural edificado 

açucareiro e à irreversibilidade causada pelas inúmeras demolições sem estudos 

prévios e de acompanhamento, comprometem-se a validação das hipóteses. Com 

efeito, a arquitectura dos primeiros engenhos ainda é um enigma.  

 

Deixemos, por agora, o açúcar. Retomando o tema do consumo e da distribuição dos 

produtos cerâmicos (capítulo 3.2.), é de especial importância recordar a 

representatividade tecnológica e civilizacional desses bens para, depois, anotar as 

relações de uso e de funcionalidade na casa insular (capítulo 3.4. “Viver dentro de 

casa: a cozinha e o quarto”).  

 

À semelhança do que acontecia com grupo da cerâmica do açúcar, o centro produtor 

de Aveiro parece dominar as importações de cerâmica comum para as ilhas mas, 

apenas, a partir dos meados do século XVI. As peças mais representativas são os 

pratos, as tigelas, os púcaros e os cântaros, todos eles com os seguintes traços de 

singularidade: engobes acentuados com películas brunidas, com uma evidente 
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intenção ornamental ou estética (linhas verticais e reticuladas nas peças fechadas e 

alinhamentos concêntricos e espirais nas formas abertas).  

 

O século XVII trouxe o “mundo” a azul e branco. Destacou-se a loiça estanhada 

portuguesa, com recipientes para usos transversais: serventia de mesa, 

armazenamento de sólidos e líquidos e outras actividades complementares. Foi, 

efectivamente, a centúria da faiança pintada, tanto com a ornamentação a azul-cobalto 

(que recriou composições geométricas, estilizações florais, representações de 

animais isolados e símbolos renascentistas), como a azul e vinoso (ainda que 

algumas, muito raras, pinturas a amarelo), trazendo novas figurações. 

 

A cultura material arqueológica evidenciou outros contactos civilizacionais, muito 

além do território actualmente português. Uma das grandes surpresas incidiu na 

variedade dos serviços de fabrico sevilhano. Identificaram-se 9 séries distintas do 

século XVI: esmaltada a branco sem decoração; decorada com motivos a azul e 

vinoso (“Isabela polychrome”); azul e verde lisas; esmaltadas a branco 

intercaladas a verde (“Columbia Plain withe and green”); esmaltadas a azul e 

branco, do tipo azul figurativa (“Santo Domingo Blue on White”) e outras com 

cordões plásticos; branca com azul e a preto linear; azul sobre a azul; meladas 

decoradas com óxido de manganés e as raras produções de corda seca. Ainda na 

relação com o Sul peninsular, acrescentou-se a provável importação de outras 

matérias cerâmicas: azulejos, alguidares, manilhas tubulares e pequenas pias de 

água para espaços religiosos (capítulo 3.3. “Arquitecturas e equipamentos 

funcionais”). A descoberta de três peças vidradas a verde com decoração incisa e 

com motivos de baixo-relevo (oriundas das escavações do Convento da Piedade, 

em Santa Cruz), elevaram os estudos comparativos para a problemática dos 

equipamentos utilitários quinhentistas, associados às práticas do culto religioso. 

Outros tantos artigos de pasta clara e decorados a azul sobre azul rotularam a 

classificação de “proveniência desconhecida” (sub-tema 3.2.1.2.6.).  

 

O enredo das relações sociais e económicas, tendo por base a utilização social da 

cerâmica, estendeu-se consideravelmente às produções italianas. As séries finas 

de Montelupo são, claramente, as dominantes. Estiveram morfologicamente 

figuradas pelos pratos decorados com orla a azul sobre esmalte branco na técnica 

“alla porcellana”; e pelos conjuntos de mesa policromos do tipo "blu graffito" e “a 

rombi e ovali”. A cidade de Pisa surgiu, em segundo lugar, com dois géneros 

decorativos quinhentistas, sobretudo em ambientes religiosos: os marmoriados 
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com listras multicolores; e os esgrafitados, com motivos geométricos e estilizações 

zoomórficas.  

 

Outros indícios europeus e orientais sustentaram os fluxos da “civilização 

material”. À escassez numérica da porcelana chinesa – exumada, até ao momento, 

em contextos sociais abastados – juntaram-se os raríssimos pratos de Amberes 

(Países Baixos) e de Beauvais (Norte de França). Estes últimos, executadas da 

técnica grafitada com cores verdes e castanhas luzidias, distinguiram-se, 

particularmente, dos congéneres alemãs de Werra (Alemanha), pela coloração da 

pasta (mais clara que as alemãs).  

 

O comércio inter-insular, até ao momento historicamente circunscrito aos cereais, 

açúcar, carne, gado, pez, pipas vazias, vinho, conservas, peles, sebo e queijos, 

alargou-se para o sector do barro e da cerâmica utilitária. Escassos vestígios 

cerâmicos exumados no Arquipélago da Madeira puderam atestar uma origem 

açoriana e canária. Dos Açores para a Madeira, terão chegado no século XVII, 

recipientes fechados, muito possivelmente medidas com uma marca distintiva de 

fabrico ou de aferição (subcapítulo 3.2.2.). De Canárias, recolheram-se as panelas 

bojudas do tipo de “San Andrés” (Tenerife), fabricadas localmente para o 

armazenamento e o transporte de líquidos e sólidos. 

 

A convivência com a cultura e a vida materiais oriundas das várias partes do globo 

– tripulações, cargas, mercados e mercadores - gerou momentos de continuidade e 

de ruptura; ou seja, trouxe assinaláveis mudanças no dia-a-dia das comunidades 

insulares. A aproximação ao tema, procurou responder a seguinte questão: quais 

os modelos de utilização e de possível evolução da cultura material e a sua relação 

com as actividades quotidianas (vivência dentro de portas e a sua relação com a 

serventia de mesa, cozinha e higiene da casa; a interacção com os equipamentos 

funcionais e com os ornamentos de vestuário e da vida religiosa)? (capítulo 3.4. “Viver 

dentro de casa: a cozinha e o quarto”).  

 

O recheio material das casas insulares, exceptuando-se os bens perecíveis que não 

figuraram no registo arqueológico, é complexo, técnico e morfologicamente distinto; e 

marcadamente multicolor: se para tal visualizarmos a aparência dos diferentes artigos 

de loiça, vidro, metal e de pedra. O retrato cenográfico intimista, descrito no início 

deste estudo, serve para recordar novamente esse instante: “vêem-se os “modernos” 

equipamentos de aquecimento, de higiene e de iluminação do lar conforme, 
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naturalmente, o poder de compra e o estatuto do possuidor. Na cozinha, e junto a 

à lareira, pousam os apetrechos de ir ao fogo e que serviam para a confecção 

diária de alimentos liquefeitos e sólidos. À mesa, uma diversidade de cores e de 

modelos cerâmicos: as tigelas de barro vermelho de Aveiro e das olarias das 

capitais insulares; as escudelas esmaltadas (brancas verdes e outras tantas 

pintadas de azul e cor de vinho, sendo as mais raras as douradas com reflexos 

metálicos); os pratos com o tamanho dos actuais de sobremesa (vidrados cor de 

mel com apontamento decorativo a manganês; vermelhos com brunido luminoso; 

esmaltados lisos e com círculos azuis); os jarros; as bilhas; os púcaros e as 

pequenas salseiras, no caso da comida ser acompanhada por algum condimento 

servido à parte. Para guardar e armazenar os alimentos e, casualmente, deslocar-se 

ao exterior para o transporte de sólidos e de líquidos coexistiam os cântaros e as 

bilhas ao canto. No pavimento térreo, cerâmico ou pétreo, assentam as talhas com os 

seus testos de barro ou de madeira.”  

 

O panorama é mais vasto. No acompanhamento à preparação e à confecção de 

alimentos (pão, queijo, cuscus, outros farináceos e preparos da cozinha), tinham lugar 

os almofarizes, os coadores, os discos e os alguidares. Os discos cerâmicos são uma 

outra novidade material do quotidiano insular. É provável que estivessem associados 

ao fabrico de géneros farináceos ou para grelhar alimentos - uma espécie de 

antepassados comuns das bases oitocentistas pétreas e cerâmicas do “do bolo do 

caco” ou do “bolo de pedra”.  Por sua vez, os alguidares terão servido uma 

multiplicidade de funções (lavagem e preparação de alimentos, amassadura de pão, 

lavagem de roupa ou até como recipiente para auxiliar a higiene semanal quiçá, para 

dar banho às crianças).  

 

No quarto ou noutros compartimentos da casa poderiam decorrer os cuidados de 

higiene. Pentes e escovas (subcapítulo 3.7.2. “Adornos e acessórios pessoais”) 

correspondiam às maneiras de vestir, de pentear e de se presentear. Alguidares e 

bacios, no amparo às necessidades fisiológicas do dia e da noite. A leitura e a escrita 

seriam, provavelmente, actividades reservadas àqueles que tinham um nível de 

instrução mais elevado (subcapítulo 3.4.6.). Os tinteiros, as placas com os ponteiros de 

ardósia, os selos de chumbo e os raros ornamentos de metal para os sistemas de 

protecção ou de fecho de livros foram vestígios que se entrecruzaram com outros 

afazeres.  
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Que outras actividades económicas ou artesanais foram inferidas dos vestígios 

materiais? Independentemente da laboração artesanal ou industrial do açúcar e 

derivados, exibiram-se os materiais e as técnicas de construção (tijolos, tijoleiras, 

tubos, azulejos, pregos, tachas, práticas de talhe e marcação da alvenaria); os fornos 

de cal (capítulo 3.3.); as covas ou silos para armazenar cereais (sub-tema 3.5.3.); e a 

confecção de artefactos de osso (subcapítulo 3.5.4.). Esta última ocupação (tiras de 

osso para o fabrico de botões) foi detectada, somente, em espaços militares – por certo 

locais onde, presumivelmente, caberiam outros momentos de ócio e lazer. O jogo seria 

um passatempo habitual (relembre-se o registo, na pedra, do único tabuleiro de jogo 

conhecido do espaço insular, na rubrica 3.9. “Hábitos e Passatempos”).  

 

No que respeita aos materiais de construção e de revestimento, a evidência 

arqueológica deu especial enfoque a dois componentes. O primeiro manifesta-se pela 

eventual presença de tijolos de fabrico local (nas ilhas do Porto Santo e de Santa 

Maria) - territórios com depósitos argilosos de qualidade e auto-suficientes para o 

complemento sustentado da procura (subcapítulo 3.3.3.). Conjecturou-se que, à fase 

inicial de importação dos materiais de construção e de revestimento para fazer face ao 

surto construtivo pós-povoamento (tal como sucedera no conclave da cerâmica 

utilitária), tenha existido uma fase posterior de experimentação nas olarias insulares 

(inclusive de cerâmica de cobertura). A carência destes bens, num período inicial, terá 

limitado a sua utilização social. Talvez se compreenda, também, o crescente 

aproveitamento dos recursos pétreos existentes em meio local, e o 

aperfeiçoamento da técnica de talhe das variedades de pedra de cantaria 

regionais. O segundo componente, mais fragmentário e de confirmação redutora, 

baseia-se na identificação de pequenas placas esmaltadas de cerâmica de 

provável importação valenciana, que foram sendo recuperadas dos níveis mais 

antigos da área urbana de Machico (finais do século XV). Justamente, o 

precedente material das cerâmicas valencianas douradas de mesa (ou de 

“estante”) tornou plausível o paralelismo. 

 

Os capítulos 3.6. (“Aspectos da Vida religiosa e funerária”) e 3.7. (“O vestuário”) 

transportam um denominador comum: a influência da religiosidade na vida e na morte 

da população insular. Medalhas redondas e ovais, cruzes patriarcais, contas 

multicolores, anéis de vidro e de cobre, brincos, pendentes e outros acessórios 

trespassam o sagrado e o profano.  
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Os cuidados com o corpo e as maneiras de vestir e de trajar reflectiram-se nos 

adereços do vestuário e nos acessórios pessoais. Para segurar ou embelezar as 

roupas, os arreios e as armaduras, usaram-se botões e fivelas (de tipologia variada), 

alfinetes, colchetes e agulhetas de cobre tubular enrolado. Uma das peças mais 

interessantes foi exumada nos estratos dos finais do século XV e inícios do XVI da 

Junta de Freguesia de Machico – um gancho de cobre com vestígios de douramento, 

cujos paralelismos arqueológicos acertaram com a cultura material das possessões 

espanholas da América do Sul. 

 

Os adornos pessoais e os ornamentos de vestuário (capítulo 3.7.) invocaram, também, 

um tema ainda pouco conhecido e explorado: o da joalharia popular. Objectos 

confeccionados em matéria-prima não preciosa, executados em metal (anéis biselados 

com pedras de imitação; brincos, pendentes de orelha e de pescoço; pregadores); e 

em vidro (anéis púrpura com decoração losangular e braceletes de vidro torcido mono 

e multicolores) evidenciaram a disseminação social das “bijutarias” comuns, por certo 

de custos modestos. Outros artigos metálicos, de melhor acabamento e requinte 

(armações e alfinetes de cabeça esférica semi-decorada) espelharam o uso nos 

penteados ou nos adornos do cabelo (ou até em véus, pregas e dobras de roupa).  

 

Que outras ocupações se dedicava a comunidade insular? A confecção e a reparação 

de vestuário, talvez uma tarefa executada pelas mulheres (subcapítulo 3.7.3.) foram, 

entre outras, actividades deduzidas a partir dos alfinetes, dedais e caixas de costura 

em osso. O consumo de tabaco aparece atestado pela presença de inúmeros 

exemplares de boquilha e fornalhas de cachimbos de importação britânica 

(subcapítulo 3.9.1.“O uso do tabaco: cachimbos”).  

O conjunto diversificado de objectos que corporiza o capítulo 3.9. “Hábitos e 

Passatempos” - piões, discos de cerâmica, peças de osso, berlindes de pedra, 

miniaturas de serviços cerâmicos utilitários e figurações humanas e animalescas -  

sugeriu uma incursão à ocupação lúdica de adultos, jovens e crianças. A singularidade 

das miniaturas realistas dos serviços de loiça de cozinha e de mesa foi um dos raros 

indícios das brincadeiras infantis na Época Moderna. Pequenas réplicas de púcaros, 

pratos, fogareiros, panelas e formas de açúcar terão sido executadas pelos oleiros 

locais e trazidas dos mercados de produção vidrada. As forminhas de açúcar, apesar 

de invulgares noutros sítios arqueológicos nacionais, alcançaram um outro estatuto: o 

de “brinquedo” regional emblematicamente madeirense. A reprodução deste modelo 

que existia à escala real (como vimos, tanto em ambientes industriais como nas 

cozinhas domésticas, especializadas em doçarias), pôde significar a transposição de 
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objectos associados às tarefas dos adultos para o universo do entretenimento infantil 

(que, tal como hoje, as crianças, por mimetismo, teimam em simular). 

 

Os tempos de insegurança e de estatuto social e político conduziram ao reforço dos 

armamentos defensivos e ofensivos (capítulo 3.8.). Assinalaram-se os projécteis 

piroclásticos: pequenos e grandes esféricos para as armas portáteis de fogo e os raros 

pelouros de pedra. As armas de mão (ponteiras de bainha de punhal e os restos de 

uma lâmina), exumadas em associação com os componentes de bringandines e com 

as argolas de cotas de malha, complementaram outras formas de estar e de parecer 

no final de Quinhentos. O cenário engrandece-se com o surgimento de uma noz 

cilíndrica, sustentando o uso de outros armamentos neurobalísticos (besta). 

 

Por fim, retomemos “os modelos de possível evolução da cultura material e a sua 

relação com as actividades quotidianas…”. As observações mais notórias sucederam 

nos apetrechos de ir ao fogo. Com os finais do século XVI, notou-se uma tendência 

para o uso de peças abertas e mais baixas, nomeadamente dos tachos e das 

frigideiras de cerâmica comum, em detrimento das vulgares panelas de forma mais 

ou menos globular. O século XVII trouxe uma maior diversidade morfo-tipológica. 

Integraram os trens de cozinha e de mesa as peças de fabrico local. As faianças 

pintadas a azul e a cor de vinho representaram o fenómeno de importação mais 

significativo coincidindo, também, com os serviços de loiça fina vermelha não 

vidrada e que, em pouco tempo, surgem modeladas nas pastas almagradas dos 

oleiros regionais. 

 

No século XVI, o mercado das importações cerâmicas, banhadas a óxido de 

estanho, é predominantemente nacional e europeu. Coexistem os pratos, as 

salseiras e as escudelas esmaltadas brancas sem decoração (de possível 

produção portuguesa), com formas similares pintadas com reflexos dourados e 

apontamentos policromos do Sul de Espanha, Norte de Itália, França e Países 

Baixos.   

 

O registo arqueológico advoga, também, uma diminuição da entrada de loiça de 

qualidade europeia com o último quartel do século XVII. Desconhecem-se as 

razões. Contudo, é sabido que os motores económicos que alimentaram os 

circuitos comerciais alimentados pelo açúcar, cereais e pastel não duraram muito 

tempo e, por conseguinte, tal situação terá se reflectido nos fluxos de entrada e de 

saída de produtos. A centúria de Seiscentos ficou igualmente marcada pela fase 
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de aceitação social da faiança portuguesa que, com a União Ibérica, se expande 

pelos vários cantos do “Mundo”. Neste período, a utensilagem cerâmica de mesa 

herdou as formas da centúria anterior, denotando-se, como vimos, uma maior 

frequência das peças para o uso individual: a tigela e a escudela para a ingestão de 

alimentos (sobretudo os liquefeitos); e os pratos individuais. Dos talheres de apoio ao 

serviço de mesa fizeram parte as facas e as colheres de metal. 

 

Em suma, com as “ilhas de Arqueologia” procurou-se enaltecer o papel que os 

arquipélagos da Madeira e dos Açores assumiram no capítulo no conhecimento dos 

testemunhos materiais pós-quatrocentistas. A especificidade cronológica e cultural de 

terem sido achadas e povoadas nas primeiras décadas do século XV (características 

que servem de terminus post quem na análise, por exemplo, da cultura material), 

conferem às ilhas o estatuto de “campo experimental” no âmbito da Arqueologia 

Moderna em Portugal.  

 

Na verdade, o retrato da possível quotidianidade insular derivou do exercício dedutivo 

dos espaços e dos dados exumados. Perante a complexidade material e sedimentar, 

esse relato surge, não raras vezes, fragmentado: não só pela especificidade do 

exercício da metodologia arqueológica mas, também, pelas repetidas tentativas de 

criar versões compatíveis e inteligíveis de um passado irrepetível. Perante esse 

repositório, entulhado, quase mudo por natureza, a tarefa mais complexa foi a de fazer 

falar o silêncio da terra habitada… 

 

 

 

 


