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3.9. Hábitos e Passatempos 
 

3.9.1. O uso do tabaco: os cachimbos 

 

O consumo de tabaco aparece atestado pela presença de vários fragmentos de 

boquilha (ou haste) e fornalhas de cachimbos em gesso (Figs.1441 a 1445). Os 

vários fragmentos exumados, nos estratos atribuídos aos séculos XVII e XVIII, são 

provenientes de sítios militares (Forte de São João Baptista, em Machico; e Forte de 

São José, Funchal).  

 

Alguns exemplares de hastes exibem marcas. Os exemplares do Forte de São José 

(Figs.1443 e 1445), mostram na base do pedúnculo as letras W e G, possivelmente 

um indicador da proveniência inglesa,918 nomeadamente de Glasgow. Outros 

fragmentos de fornalhas (Fig.1444), aparecem decoradas com motivos do tipo 

“concha”, sendo visíveis inclusive as marcas de moldagem.  

A vulgarização do consumo do tabaco, fumado por intermédio do cachimbo, terá 

ocorrido na centúria de seiscentos, período em que a comunidade inglesa mantinha 

uma considerável predominância comercial, sobretudo na Madeira. Nesta centúria, os 

comerciantes ingleses dedicavam-se à comercialização do vinho e à importação de 

bens alimentares, principalmente cereais, tecidos e outras matérias-primas 

(VERÍSSIMO, 2000: 92). Embora não tenhamos encontrado referências documentais 

à importação ou à entrada destes artefactos para consumo de tabaco, é bem 

provável que estes acompanhassem as mercadorias importadas.  

 

 

 

    
 
 

Legenda: Exemplar incompleto de haste e boquilha de cachimbo (FSJ/10-S1-134, Fig.1443). O artigo mostra a 
haste medial e o pedúnculo, onde estão impressas duas marcas de cada lado, com as letras W e G, e sendo por 
isso um provável exemplar de produção Inglesa, ou mais especificamente, de Glasgow. Tem um comprimento de 

51mm e um diâmetro da haste de 8mm. 

O investigador americano Steven Pendery procurou interpretar a associação de 

faiança e cerâmica vidrada lisboeta com os cachimbos de proveniência inglesa, nos 

                                                 
918

 A cidade de Bristol, na Inglaterra, conheceu um verdadeiro surto de produção em série de 
cachimbos, na segunda metade do século XVII, exportando-os para vários países da América, 
África e Europa. Em pouco tempo, outras cidades inglesas seguiram-lhe o exemplo, ao mesmo 
tempo que os Países-Baixos, sobretudo a localidade de Gouda, se começa a impor com um dos 
mais importantes centros mundiais de fabrico artesanal de cachimbos (LECLAIRE, LECLAIRE, 
1986: 7-8). 
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sítios arqueológicos da América do Norte, através da existência de uma rede de 

intercâmbio, nos finais do século XVII, em que Lisboa recebia das regiões 

americanas peixe e aduelas para as pipas provenientes da região de Massachusetts 

(Apud, MARTINS, 1988:16). Mais recentemente, o mesmo investigador procurou 

identificar os numerosos exemplares de faiança portuguesa, nos contextos 

arqueológicos da América do Norte, com a intensificação do comércio anglo-

português, posterior à Restauração Portuguesa, onde em troca de bacalhau e 

produtos de madeira os territórios insulares e o continente português exportavam 

vinho, fruta, sal, azeite e cerâmica (PENDERY, 1999: 58-77).  
 
 
 

   

 
 

Legenda: Conjunto de seis fragmentos de cachimbo (FSJ/10-S1-127 a 132, Fig.1444). O conjunto dispõe de três 
fornalhas incompletas (FSJ/10-S1-127, 128 e 129), decoradas com um motivo tipo concha; e de dois pedúnculos 

(FSJ/10-S1-131 e 132). 

 
 
 
3.9.2. Jogos e brinquedos 
 
 

A criação de pequenos itens com o propósito de entreter as crianças e os adultos têm 

sido registados em quase todas as épocas e lugares, sendo usualmente idiossincráticos e 

singulares do ponto de vista da sua concepção. Nesta temática associada à infância 

levantam-se várias interrogações. Que tipo de evidência material se dispõe acerca da 

presença de crianças e seus objectos lúdicos? A interrogação não é de fácil resposta, 

pois entre numerosos fragmentos de cerâmica, ossos de animais antropizados, contas e 

outros objectos, o registo arqueológico não contextualiza directamente o uso infantil. Os 

objectos que se apresenta (peças de cerâmica e possíveis berlindes pétreos) surgem, 

habitualmente, nos sítios insulares associados aos contextos utilitários dos adultos, ou 
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seja, entre as lixeiras das habitações particulares ou religiosas. Haviam, todavia, 

categorias de brinquedos que estavam mais fortemente ligadas às crianças. As pinturas 

Setecentistas de Casta,919 tal como destacou a investigadora Kathleen Deagan,920 são 

excelentes indicadores para a visionação do tipo de brinquedos usados nas várias 

classes de crianças dessa mesma época, nomeadamente os papagaios de papel, as 

bonecas, os animais e os pratos em miniatura. 

 

Os piões (tal como muitos outros brinquedos encontrados em várias partes do mundo) 

são conhecidos desde, pelo menos, os romanos, sendo raramente recuperados pelos 

arqueólogos por serem usualmente feitos de madeira).921 A arqueologia insular não 

dispõe até data de nenhum exemplar de pião executado em madeira.  

 

Um dos raros objectos confeccionados em cerâmica, e que do ponto de vista morfológico 

e funcional se pode assemelhar a um pião, foi recolhido pelo investigador Mário Moura 

nas escavações arqueológicas do Convento de Jesus da Ribeira Grande. O objecto 

(Fig.607, MJ-VW-99-Peça n.º 27) com uma altura de 35mm922 e um diâmetro de 55mm, 

mostra duas extremidades opostas: uma para deslizar o objecto com auxílio manual, 

outra para apoio giratório sobre uma superfície mais ou menos plana. É uma peça 

confeccionada em pasta local (de tonalidade castanha, N53, observando 

desengordurantes em número razoável, sobretudo componentes arenosos e nódulos de 

barro cozido) e vestígios de um engobe à base de almagre. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
919

 Cfr., Nasheli Jiménez del Val, "Pinturas de Casta. Mexican Caste Paintings. A Foucauldian 
Reading", New Readings, n. º9, 2009, pp. 1-17. 
 
920

 Kathleen Deagan, Artifacts of Spanish Colonies of Florida and the Caribbean 1500-1800, Vol.2, 
Washington, London, Smithsonian Institution Press, 2002, p .299. 
 
921

 Veja-se, por exemplo, os exemplares de madeira da Holanda (WILLEMSEN, 1997: 407-408). 
Os piões em madeira têm geralmente uma configuração periforme e são montados num pino de 
metal. Um fio era enrolado em volta do pino sendo o pião posto em movimento quando lançado 
para um superfície e rapidamente desatando o fio. 
 
922

 Em termos de paralelos mostra as mensurações muito próximas aos congéneres executados 
em madeira (WILLEMSEN, 1997: 407-408). 
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Legenda: Peça de uso de jogo exibindo duas extremidades opostas: uma para deslizar o objecto com auxílio manual, outra 
para apoio giratório sobre uma superfície mais ou menos plana (MJ-VW-99-Peça n.º 27, Fig.607). Peça confeccionada 

sobre o grupo de pasta local (de tonalidade castanha, N53, observando ENP em número razoável, sobretudo componentes 
arenosos e nódulos de barro cozido), com vestígios de um engobe à base de almagre. 

ALT: 35mm, DE: 55mm 
 

 
 

Os berlindes são pequenos objectos esféricos usados num jogo que requer que se jogue 

o esférico em direcção aos outros, de forma a tocar-lhes. É possível que nos jogos de 

berlindes mais remotos se usassem caroços de frutas. O tipo mais comum, entre os 

séculos XVI e XVIII, era os berlindes construídos em pedra e alguns feitos em vidro, este 

último presente no registo arqueológico nos finais do século XIX do Forte de São João 

Baptista de Machico. A pedra configurou o material mais comummente usado até finais 

do século XIX, altura em que a porcelana vidrada, o barro cozido e o vidro translúcido ou 

transparente começaram a ser usados em grande quantidade (DEAGAN, 2002:301). O 

registo arqueológico da área urbana de Machico identificou dois exemplares destes 

berlindes: um executado em pedra (Fig.1439), com 18mm de diâmetro e outro em osso 

(Fig.1400), ovalado, com 14mm de calibre.  
 

 

 
 
 

Legenda: Exemplar esférico de um berllinde, em osso (JFM/06-22-5207, Fig.1439). 
Diâmetro de 18mm. 

 
 

 
 

Legenda: Exemplar de berlinde em osso (JFM/06-23-5208, Fig.1400).  
Diâmetro de 14mm. 

 
  

 

1 cm 

 

1 cm 
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3.9.2.1. Os Jogos de tabuleiro 
 
Os jogos de tabuleiro e os jogos com bola eram praticados tanto por crianças como por 

adultos. Não obstante as referências de José leites Vasconcelos,923 que curiosamente 

assinalou um registo geométrico semelhante ao único exemplar em estudo (Figs.78 e 79) 

– mais recentemente os conhecimentos adquiridos sobre as actividades didácticas 

gravadas nas superfícies pétreas ganhou novo alento com os estudos das arqueólogas 

Lídia Fernandes e Edite Alberto.924  

 

Tal como se poderá estabelecer para os objectos em miniatura, a interpretação de uma 

actividade lúdica a partir da observação de um dado lúdico acarreta o problema da sua 

funcionalidade enquanto tal, sobretudo se antecedermos outros elementos de natureza 

simbólica ou religiosa.    

Os dados eram frequentemente usados em jogos de tabuleiro como o gamão, sendo o 

mesmo jogado desde a Idade Média, usando dados e fichas. O gamão, tal como outros 

jogos de tabuleiro, do tipo damas, pachisi 925 ou jogo do galo, era jogado utilizando fichas, 

aparentemente feitas com uma enorme variedade de formas, tamanhos e materiais. Os 

elementos documentados nos sítios arqueológicos dos Açores e da Madeira, e 

frequentemente interpretados enquanto peças de jogo,926 mostram a presença de discos 

em cerâmica, cujos diâmetros variam entre o entre 15 a 43mm de diâmetro; e executados 

em diferentes tipos de cerâmica (vidrada, esmaltada de importação portuguesa e 

europeia, cerâmica comum e de construção).  

 

Exibindo uma forma tendencialmente circular eram objectos relativamente simples de 

executar sendo, portanto, duráveis, de baixo custo e facilmente distinguíveis umas das 

outras. Por norma, estas marcas de jogo exigiam uma base, ou seja, um tabuleiro que 

poderia, eventualmente, ser improvisado na superfície de uma rocha. Eram obtidas pela 

alicatagem e afeiçoamento de fragmentos de parede de cerâmica, no presente caso com 

maior expressividade no reaproveitamento de elementos de cerâmica esmaltada (alguns 

dos quais de origem andaluza e valenciana). Contabilizaram-se cerca de 36 peças, a 

grande maioria executada em cerâmica esmaltada, alguns com decoração a azul-cobalto 

sobre esmalte branco, fazendo lembrar a temática decorativa das produções andaluzas 

                                                 
923

 Religiões da Lusitânia, Vol. I, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1981, pp. 350-390. 
 
924

 “Sobre os Jogos gravados em pedra do Distrito de Castelo Branco”, ACAFA On Line, N.º2, 
2009, pp. 2-30, disponível em 
http://www.altotejo.org/acafa/docsN2/Jogos_gravados_em_pedra_do_distrito_de_Castelo_Branco.
pdf. 
 
925

 Vide Robert Charles Bell, Board and table games from many civilizations, Volumes 1-2, New 
York, Oxford University Press, 1979, pp. 9-11. 
 
926

 Embora se admita a sua utilização como tampas de garrafa ou de jarros (DEAGAN, 2002, 2:78). 
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de azul figurativo (conhecida pela bibliografia anglo-saxónica como Santo Domingo Blue 

and White) e outros em faiança de produção portuguesa cujos diâmetros variam entre os 

26mm e os 60mm. As espessuras também apresentam valores variáveis, entre os 5mm e 

os 10mm. Algumas mostram um melhor acabamento, denotando um maior cuidado no 

trabalho de polimento das superfícies fracturadas. Refira-se, ainda, que três das peças de 

jogo executadas em paredes de cerâmica esmaltada exibem uma perfuração ao centro 

(Fig.603 e 606), característica esta que podemos observar noutros exemplares facturados 

ao meio, pois deixaram o negativo numa das arestas 

 

Do ponto de vista arqueológico, são peças largamente utilizadas durante a época romana 

e que tiveram uma grande pervivência no tempo, embora, no sítios em estudo, serem 

praticamente inexistentes, nos estratos atribuídos à segunda metade do século XVIII.  

 

 

Legenda: Duas peças de jogo com perfuração central executadas em cerâmica esmaltada e em majólica italiana com tema 
decorativo "alla porcelana" (CTM/03-21-32; CTM/03-18-25, Fig.603). 

 

 
 

Legenda: Exemplares em osso. Dois dos artefactos apresentam-se fragmentados (FSJB/07-SA-7-58,62,65,66,68, 
Fig.1406).  Mostram formas diversas, entre elas três contas e um botão, podendo ser o restante artefacto um fragmento de 
peça de xadrez. As contas medem entre 4 e 10mm de largura; o botão mede 12mm de diâmetro; e o fragmento de peça de 

xadrez mede 28mm de comprimento. 
 

 

Não obstante estas actividades lúdicas populares, outros jogos de mesa ou de tabuleiro 

exigiam uma perícia e uma habilidade ao nível da execução e dificilmente eram 

confeccionados em casa. Cabe, neste caso singular, as peças que integram o dominó e o 

xadrez, extremamente raras nos contextos arqueológicos, pois algumas seriam feitas em 

madeira perecível. Com efeito, dado ao carácter específico e potencialmente instruído 

para os jogadores, as peças obedeciam a regras estandardizadas e a requisitos 

específicos na concepção. O xadrez era considerado o jogo dos mais eruditos. As 

 

1 cm 

 

1 cm 
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próprias peças permitiam a expressão artística, existindo uma considerável variedade 

tipológica. Assim, é muito possível que alguns objectos em osso de identificação 

discutível possam ser partes constituintes de peças de xadrez. É possível que alguns 

objectos fragmentados de osso do Forte de São João Baptista de Machico (Fig.1406) 

possam corresponder a peças de tabuleiro, nomeadamente do jogo do xadrez. 

 

Os dados em osso ou em marfim surgem no registo arqueológico insular. A única 

referência até ao momento resulta dos trabalhos arqueológicos das Casas de João 

Esmeraldo, no Funchal. A variedade deste tipo de dados nas escavações possibilitou a 

criação de uma tipologia diversificada, assente na forma como os pontos vêm gravado em 

cada face. Potter, em 1992, estabeleceu uma divisão entre dados “regulares” e “não-

regulares” (aqueles que apresentam disposições de pontos diferentes), definindo 16 

variedades.927 Não é raro que se encontrem dados em escavações medievais, tendo sido 

feitos esforços para que as variedades fossem categorizadas com base na colocação do 

número de pontos de cada face, uns em relação aos outros. 

 
 

Um possível tabuleiro pétreo existente no pavimento da esplanada do Forte de São Brás 

em Ponta Delgada, Ilha de São Miguel (actualmente Museu Militar dos Açores, Figs.78 e 

79), foi identificado no âmbito do projecto EAMA, em Setembro de 2010.928 O suporte é a 

pedra vulcânica (cantaria rija) A georrefenciação deste achado, em espaço 

militar,929parece corresponder à fase inicial do momento de adaptação da superfície lítica 

e sua utilização social, uma vez que o bloco de cantaria se encontra numa posição plana, 

com espaço lateral de fruição, e sem um aparente sinal de deslocação ou de reposição. O 

tabuleiro exibe três quadrados de cada lado e não possui traços oblíquos nem covinhas 

no cruzamento das linhas, o que o pode aproximar ao jogo “ludus latrunculorum”, também 

conhecido pelo “jogo do soldado”. No entanto, a interpretação carece de reserva pois o 

citado jogo mostra habitualmente um tabuleiro de quatro quadrados de cada lado.  
 

                                                 
927

 Cfr., E. C. Potter, "On being Interested in the Extreme", Journal of the Royal Society of New 
Souths Wales, 125, Australia,1992, pp. 79-91. 
 
928

 Estudo Arqueologia Moderna da Região Autónoma dos Açores. 
 
929

 António Rafael Carvalho e João Carlos Faria, “Fragmento de um tabuleiro de jogo de 
“Alquerque de Nove” proveniente do Castelo de Alcácer do Sal”, Arqueologia Medieval, n.º7, Porto, 
2001, pp. 211-215. 
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Legenda: Tabuleiro de jogo do Forte de S. Brás, Ponta Delgada, Açores (Fig.78). 

 

 
3.9.2.2. As miniaturas dos serviços de cozinha e de mesa 
 
“É, pois, provável que algumas crianças iniciassem os seus passos na aprendizagem da culinária, 

elaborando alimentos, no que seriam instruídas e acompanhadas pelas mães ou cozinheiras” 

Rosa Varela Gomes
930

 

 

Actualmente permanece em discussão a presença de miniaturas cerâmicas de serviços 

de serviços de cozinha e de mesa nos contextos arqueológicos medievais e modernos 

portugueses.931 A maioria dos autores tendem a associar estas miniaturas realistas dos 

serviços de loiça de cozinha e de mesa da época como objectos932 utilizados nas 

actividades lúdicas infantis e juvenis.933 Rosa Varela Gomes, esclarece a dedução lúdica: 

“Pensamos que estes, dadas as sua reduzidas dimensões e inexistência de vestígios de 

                                                 
930

 Cfr., “Brinquedos Muçulmanos – um aspecto do quotidiano no Sul de Portugal (Séculos XII-
XIII)”, Amélia Aguiar Andrade e José Custódio Vieira da Silva, coordenação, Estudos Medievais. 
Quotidiano Medieval: Imaginário, Representação e Práticas, Lisboa, Livros Horizonte, 2004, p. 114 
 
931

 Tenha-se em consideração os seguintes estudos: António Rafael Carvalho, “Fragmentos de 
Miniaturas em Cerâmica provenientes do Palácio Almóada de Alcácer”, Al-Madan, II.ªSérie, 13, 
Almada, 2005, p. 148; Gonçalves Guimarães, “Bonecos de Barro Provenientes de Escavações 
Arqueológicas em Vila Nova de Gaia”, Actas do 2.º Encontro de Olaria Tradicional de Matosinhos, 
Câmara Municipal de Matosinhos, 1997, pp. 25-40; Rosa Varela Gomes, “Brinquedos Muçulmanos 
– um aspecto do quotidiano no Sul de Portugal (Séculos XII-XIII) ”, Amélia Aguiar Andrade e José 
Custódio Vieira da Silva, coordenação, Estudos Medievais. Quotidiano Medieval: Imaginário, 
Representação e Práticas, Lisboa, Livros Horizonte, 2004, pp.103-116; Rosa Varela Gomes, 
“Brinquedos Muçulmanos de cerâmica do Sul de Portugal”, Actas das 3 

as 
Jornadas de Cerâmica 

Medieval e Pós-Medieval, Tondela, Câmara Municipal de Tondela, 2003, pp. 94-96 e Dias Diogo e 
Laura Trindade, “Brinquedos Populares de Lisboa em barro vermelho, à Época do Marquês de 
Pombal”, Olisipo – Boletim do grupo de “Amigos de Lisboa”, II.ª Série, n.º 10 (especial), Lisboa, pp. 
66-71. 
 
932

 Exceptuando-se a hipótese de uso culinário, nomeadamente como contentores de especiarias 
(CARVALHO, 2005:148). 
 
933

 Confronte-se a relação dos investigadores europeus quanto à interpretação das miniaturas 
como brinquedos: (WILLEMSEN, 1997: 409-410; EGAN, 1997: 413-417;THIRIOT,1986: 59-68). 
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utilização ao fogo podem, ser interpretados como tendo aquela função [brinquedos]”, 

(GOMES, 2004: 103).  

 

A interpretação é, actualmente, muito fiável. As características morfo-tipológicas dos 

objectos (alguns dos quais executados nas oficinas de cerâmica locais, Figs.887 a 891), a 

ausência das superfícies carbonizadas e as anotações manuscritas das posturas 

reforçam a sua utilização como brinquedos. Um dos documentos fundamentais na 

presumível analogia ao fabrico de miniaturas para uso lúdico de crianças é o “Título dos 

Oleiros”, do Regimento da Cidade de Évora, de 1392, onde se faz referência aos 

“pucarinhos pequenos para moços pequenos”,934 confeccionados pelos oleiros 

eborenses.   

 

Miniaturas em cerâmica comum de púcaros, pratos,935 fogareiros, formas de açúcar, 

testos surgem documentadas nos estratos arqueológicos quinhentistas e seiscentistas da 

Madeira (Junta de Freguesia, Misericórdia, Casas de João Esmeraldo) e dos Açores 

(Mosteiro de Jesus). As peças açorianas (quatro pratos, Figs.888 e 891, uma tampa, 

Fig.935 e um fogareiro, Fig.894A) são executadas com o mesmo tipo de pasta de cor 

avermelhada ou acastanhada (N45, N53 e S39) e acabamento almagrado dos protótipos 

de tamanho natural. Os pratinhos possuem diâmetros alternados (85 ou 52mm), com 

bordo ligeiramente extrovertido e os lábios afilados. As bases são de assentamento 

discoidal. As tampas pequenas (Fig.935) mostram um diâmetro de abertura de 62mm, 

morfologia que também possibilitava a cobertura de recipientes fechados. 

 

Os púcaros e os fogareiros são peças igualmente representativas. A única miniatura de 

fogareiro foi exumada nos Açores (Fig.894A), e apresenta a grelha com aberturas e as 

superfícies agudas numa solução de almagre de origem local. Os púcaros surgem 

executados nas pastas madeirenses (Figs.893 e 894). Coincidem com os componentes 

de base (normalmente de assentamento em aresta) e arranque de parede, sempre com 

aguadas características. Em suma, estes itens em miniatura, sobretudo da Ribeira 

Grande sugerem paralelos etnográficos,936 nomeadamente com os costumes das 

festividades locais (venda de miniaturas para crianças). 

 

                                                 
934

 Cfr., Manuel carvalho Moniz, “A Olaria Medieval Eborense”, Revista de Guimarães, Vol. 
LXXXVI, Guimarães, 1976, p.153. 
 
935

 Confronte-se as miniaturas de cerâmica de figuras humanas, animais e aves publicadas por 
Katheleen Deagan (DEAGAN, 2002, 2: 298-303). 
 
936

 Confronte-se a este propósito, os paralelismos etnográficos publicados por Robert W. Park, 
“Size counts: the miniature archaeology of childhood in Inuit societies”, Antiquity, n.º 72, 1998, pp. 
269-281. 
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Outras miniaturas surgem em cerâmica vidrada (Figs.892 e 895), em tons melados. O 

índice baixo de integridade levanta o problema da identificação tipológica. Dois 

fragmentos com o bordo extrovertido e o lábio afilado, forma uma peça fechada, que se 

identificou como componentes de uma panela (Fig.892).  

 

 

   

 

 

Legenda: Miniatura de prato com as superfícies almagradas de cerâmica comum, com o bordo ligeiramente extrovertido e 
lábio afilado (MJ.VW/99- Peça n.º10,Fig.891). Pasta de textura semi-compacta, de cor avermelhada com base de 

assentamento discoidal. DE: 85mm, EB: 3mm, DB: 37mm, AL: 15mm. 

 

 

 

 

Legenda: Miniatura de um prato almagrado de cerâmica comum, com o bordo direito (MJ.VS/98-Peça n.º3, Fig.890). Pasta 
de textura semi-compacta, de cor avermelhada N45, com ENP em número considerável. DE: 54mm, DB: 25mm, EB: 2mm, 

AL: 13mm. 

 
 

 

2 cm 

 

2 cm 
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Legenda: Fragmento de parte superior de um fogareiro em miniatura (MJ.VW-99-152, Fig.894A). Pasta de textura semi-
compacta, de cor acastanhada, N53, com escassos desengordurantes. EP: 3mm. 

 

                       
                   

Legenda: Fragmento de um testo ou tampa de um cântaro ou de uma bilha de pasta semi-compacta e de cor alaranjada, 

N20, com as superfícies engobadas numa tonalidade vermelha intensa, N20, (MJ.VW/99-Peça n.º4, Fig.935). A parte 

externa exibe uma pega ao centro, arredondada. A interna mostra a cercadura que permitia o encaixe na boca do recipiente 
de base. Lábio boleado. DE: 62mm, EB: 6mm. 

 

 

 

As miniaturas de formas de pão de açúcar levantam outras questões. Os três únicos 

exemplares referenciados até à data937 (dois oriundos das escavações do Funchal e um 

outro da unidade 3 da Junta de Freguesia de Machico, Figs.887 e 1551) podem, também, 

sugerir um uso no entretenimento das crianças na Época Moderna. É hoje indiscutível 

que as formas de açúcar constituem os materiais cerâmicos mais característicos da 

arqueologia madeirense nos séculos XV e XVI.A popularidade da forma cónica no 

quotidiano insular e o seu uso nas confecções caseiras do apuramento do açúcar ou 

demais variedades para a doçaria terão sido factores que terão contribuído para a 

transposição morfológica no universo infantil. A mesma situação pode ser confrontada 

com as miniaturas muçulmanas (retratando-se as panelas e as jarrinhas, GOMES, 2004: 

103-116; CARVALHO, 2005:148) ou modernas (panelas, tachos de pegas laterais e 

fogareiros, DIOGO, TRINDADE, 1999: 69). 

 

                                                 
937

 Cfr., Élvio Duarte Martins Sousa “A Cerâmica do Açúcar das cidades de Machico e do Funchal. 
Dados Históricos e Arqueológicos para a Investigação da Tecnologia e Produção do Açúcar em 
Portugal”, A Cerâmica do Açúcar em Portugal na Época Moderna, Lisboa/Machico, CEAM – Centro 
de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea, 2006a, p. 26. 
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Desconhecendo-se os contextos cronológicos das peças do Funchal (ao que se apurou, 

um dos exemplares foi recuperado nas escavações do Solar D. Mécia) é difícil extrapolar 

novos dados, inclusive a composição das pastas e a deposição espacial. O fragmento de 

vértice e de parede cónica de Machico (Fig.887, JFG/00-3-67) integra o grupo de pasta 

local, configurando-o cronologicamente na fase de difusão da loiça utilitária ocorrida no 

século XVII.  

  

 

 

Legenda: Ponta de Forma de açúcar em miniatura, executada em pasta regional (JFG/00-3-67, Fig.887). 

 

 

Legenda: Miniaturas de formas de açúcar do Funchal (Fig.1551). 

 

 
 
3.9.2.3. As miniaturas antropomórficas e zoomórficas 
 

O registo de figuras humanas e de animais nos estratos arqueológicos em estudo levanta 

a problemática da sua utilidade no quotidiano da Época Moderna Nos últimos anos, os 

arqueólogos portugueses têm anotado a presença destes objectos, nomeadamente os de 

figuração humana, um pouco por todo o país: Vila Nova de Gaia,938  Cascais, 939 

                                                 
938

 Gonçalves Guimarães, “Bonecos de Barro Provenientes de Escavações Arqueológicas em Vila 
Nova de Gaia”, Actas do 2.º Encontro de Olaria Tradicional de Matosinhos, Câmara Municipal de 
Matosinhos, 1997, pp. 25-40. 
 

 

1 cm 

 

2 cm 
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Palmela,940 Lisboa 941 e Silves.942 São, em síntese, modelos que permitem aproximar ao 

domínio das especificidades locais e eventualmente das crenças e simbolismos.  

 

Os modelos antropomorfos que apresentamos para discussão943 provêm dos estratos 

secundários do Forte de São João Baptista de Machico (com seis amostras, Figs.856 a 

859; FSJB/08-SS-29, FSJB/07-SA-8-160, FSJB/07-SA-8-16, FSJB/07-SA-8-15, FSJB/07-

SL-149 e FSJB/07-SC-13), do Mosteiro de Jesus da Ribeira Grande (Fig.862, MJ-E-3-99-

Peça n.º 25) e das escavações de Vila Franca do Campo (Fig.861, VFC/MSO/8). De uma 

forma geral a altura das peças fragmentadas, nomeadamente as cabeças de concepção 

mais cuidada, variam entre os 30mm (Fig.861), 38mm (FSJB/08-SS-29) e 50mm 

(Fig.862). 

 

Uma das mais interessantes miniaturas antropomórficas masculinas em estudo foi 

recolhida nas escavações de Manuel Sousa Oliveira em Vila Franca do Campo (Fig.861). 

Confeccionado em pasta de tonalidade vermelha, com vestígios de engobe, expressou a 

seguinte descrição da mão do arqueólogo: “Representa semelhante peça escultórica um 

rosto torturado, com longos cabelos debaixo de um carapuço medievo, onde sobressai, 

quando visto de perfil, um nariz aquilino. O talento artístico do respectivo escultor 

patenteia-se, exuberantemente, no extraordinário jogo fisionómico de um ser humano que 

lembra as personagens pintadas por Nuno Gonçalves, nos famosos Painéis de São 

Vicente” (BENTO, 1990:102). Uma outra imagem cerâmica, recuperada nas sondagens 

arqueológicas do Forte de São João Baptista revela, à semelhança de peça anterior, 

interessantes informações respeitantes ao vestuário da época. A cabeça da figura 

(Fig.856, FSJB/08-SS-29), delicadamente confeccionada, exibe um carapuço pintado de 

                                                                                                                                                    
939

 Guilherme Cardoso, Severino Rodrigues, Tipologia e cronologia de cerâmicas dos séculos XVI, 
XVII e XIX encontradas em Cascais, Separata de Arqueologia Medieval, n.º 6, 1999, p. 212, 
Figs.83,84 e 85. 
 
940

 Isabel Cristina Fernandes, “Castelo do Período Moderno”, Roteiro Palmela Arqueológica. 
Espaços, Vivências, Poderes, Catálogo de Exposição, 17 de Maio de 2008 a 18 de Maio de 2009, 
Palmela, Município de Palmela, p. 61, Fig.60. 
 
941

 Rodrigues Ferreira, “Escavações do Ossário de S. Vicente de Fora. Seu relacionamento com a 
História de Lisboa”, Revista Municipal de Lisboa, 2.ª Série, N.º4 (2.º trimestre), Lisboa, 1983, p. 29, 
Fig.58.  
 
942

 Rosa Varela Gomes, “Brinquedos Muçulmanos – um aspecto do quotidiano no Sul de Portugal 
(Séculos XII-XIII) ”, Amélia Aguiar Andrade e José Custódio Vieira da Silva, coordenação, Estudos 
Medievais. Quotidiano Medieval: Imaginário, Representação e Práticas, Lisboa, Livros Horizonte, 
2004, pp.103-116. 
 
943

 O relatório dos trabalhos arqueológicos levados a cabo na Torre do Capitão/Capela de Santo 
Amaro, Funchal, anota a exumação de vários membros de figuras humanas (SILVA, CARITA, 
2008:s.p). 
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cor preta,944 numa pasta de textura compacta de cor acastanhada (N70). Aparentemente 

estas duas imagens receberam um tratamento decorativo à base de pintura.  

 

Um raro exemplar vidrado de um boneco de cerâmica em tons castanhos (Fig.862), pode 

representar um elemento de importação, dado que os vidrados945 começam a 

confeccionar-se nos Açores apenas no século XIX. A fractura permite observar a 

tonalidade e a característica do núcleo (cor castanha, N53 e de teor compacto). Exibe 

uma cobertura na cabeça, um género de chapéu.  

 

 

Legenda: Fragmento de uma cabeça masculina exibindo um carapuço, de pasta de textura compacta de cor acinzentada 
(FC/MSO/8, Fig.861). AP: 30mm. 

 

  

 

Legenda: Fragmento de cabeça de uma figura humana, exibindo um capote pintado a preto (FSJB/08-SS-29, Fig.856). 
Pasta de textura compacta de cor acastanhada (N70). Peça muito bem confeccionada, observando-se a face com a 

representação de dois olhos incisos. AP: 38mm 
 

 

 

                                                 
944

 Era comum executar pictoricamente as figuras humanas, tal como destacou Annemarieke 
Willemsen: “Some of heads show traces of paint, which also explains the very superficial way the 
face is modelled” (WILLEMSEN, 1997:409). 
 
945

 Os exemplares de Cascais surgem vidrados em tonalidade verde (CARDOSO, RODRIGUES, 
1999). 
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Legenda: Cabeça de um exemplar antropomórfico em cerâmica vidrada, exibindo um elemento de cobertura, do tipo 
chapéu (MJ-E-3--99 Peça n.º 25, Fig.862). Pasta de textura compacta de cor castanha, N53. A cabeça apresenta um 

diâmetro de 220mm. AP: 50mm. 
 
 

 

  
 

Legenda: Fragmento de membro inferior de uma figura humana, exibindo a pasta de textura semi-compacta de cor 
castanho avermelhado, T50, (FSJB/07-SC-13, Fig.860). Possível representação de um elemento de calçado e vestuário. 

Superfície brunida. AP: 17mm. 

 

 

Ainda ao nível das figurações antropomórficas, notam-se os apêndices aos componentes 

das peças utilitárias. Este fenómeno é, por agora, circunscrito ao Mosteiro de Jesus da 

Ribeira Grande, com dois artigos: um (Fig.864), confeccionado em barro açoriano e um 

outro (Fig.863) de cerâmica de importação. É pouco provável que, neste caso em 

concreto, se trate de elementos lúdicos. A hipótese da vertente decorativa é mais 

inteligível. 

 

As imagens de animais em cerâmica estão presentes em Machico (Figs.865 e 866). É 

possível aceitar a tese de que este tipo de figuras cerâmicas humanas e de configuração 

animal se generaliza entre os séculos XVII e XVIII. Note-se, que uma grande parte dos 

objectos terá sido construída em materiais perecíveis (madeira, têxteis, couros, entre 

 

1 cm 
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outros),946 muito provavelmente um tipo de materiais mais práticos e menos onerosos 

para o fabrico destes utensílios. 947  
 

 

Legenda: Componente figurativo antropomórfico de aparência idosa, com restos fragmentados da parede de um recipiente 
(MJ-99-Peça n.º 37, Fig.863). Pasta de textura semi-compacta de cor alaranjada, M27. EP: 2mm. 

 

 
 

Legenda: Asa com elemento antropomórfico (figura masculina, MJ-VW-99, Peça n.º 38, Fig.864). Pasta de trama semi-
compacta, de cor acastanhada N30, provavelmente do grupo de cerâmica de fabrico local, mostrando vestígios do engobe 

à base da solução de almagre. 

 
 

        

 
Legenda: Componente de uma figura temática zoomorfa, semelhante a uma ave, de pasta de calibre compacto de cor 
castanha (N35). Decoração incisa, na área das asas. Possível componente de um vaso de cerâmico, (JFM/06-22-107, 

Fig.866). 

 

                                                 
946

 Cfr., Annemarieke Wullemsen, “Medieval Children’s Toys in the Netherlands Production, Sale, 
and Trade”, Guy de Boe e Frans Verhaeghe, edit., Material Culture in Medieval Europe, Zellik, 
Instituut voor het Archeological Patrimonium, 1997, p. 405. 
 
947

 No estudo sobre os objectos de jogo na Idade Média na região italiana, Garau e Zagari referem 
que 90% do material recolhido corresponde à matéria-prima óssea (GARAU, ZAGARI, 1997: 386). 
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