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3.5.5. As medidas de capacidade: marcas de oleiro e de fabrico 

 

Algumas peças de cerâmica do arquipélago da Madeira, incluindo-se as séries da 

cerâmica do açúcar, ostentam na superfície externa marcas distintas executadas por 

impressão ou por incisão. No presente estado dos conhecimentos, é prematuro delinear 

considerações mais aprofundadas acerca da presença de tais marcas executadas nas 

paredes cerâmicas, numa fase anterior à cozedura. Para o exemplo característico das 

formas de pão de açúcar é possível, considerando a vertente da capacidade metrológica 

exigida pelas autoridades, que tais artigos exigissem uma marca de oleiro. Para outros 

dois casos conhecidos da Junta de Freguesia de Machico (Fig.449 e 450), a interpretação 

é justamente mais complexa.   

 

O artigo da figura 450, de cerâmica comum de importação e de paredes finas (3mm), 

mostra uma possível medida com diâmetro externo de 95mm e um bordo de tipologia 

direita, com o lábio aplanado. A marca gravada na parte externa tem uma configuração 

triangular, sendo pois distinta de uma outra da figura 449, também fracturada, mas com 

um aspecto circular, após impressão. Este fragmento levantou, inclusive, uma 

interrogação muito interessante na discussão da cerâmica de fabrico local.

883 A observação macroscópica e a composição mineralógica da pasta, muito 

semelhantes ao fabrico açoriano (nomeadamente através de comparação com as do 

Mosteiro de Jesus da Ribeira Grande), pressupuseram a possível entrada de loiça dos 

Açores na Madeira. 

 
A interpretação destas peças (Figs.449 e 450), como possíveis medidas pré-

estabelecendo um padrão, vem corroborada pelas marcas de fabrico. As fontes 

documentais conferem a existência de medidas de barro. Uma acta de vereação da 

Câmara Municipal de Coimbra, de 7 de Maio de 1608, exigia a todos aqueles que 

comercializavam azeite, vinho e “outras cousas de legumes”, a posse de medidas em 

barro (CARVALHO, 1917, VI:195). Havia, pois, fiscalização municipal relativamente ao 

respeito das medidas pela padronização definida pela autarquia (CARVALHO, 1917, VI: 

196).  

 

 

 

 

                                                 
883

Cfr., supra o capítulo “3.5.1. A produção de cerâmica local”. 
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Legenda: Fragmento de bordo e bojo de um possível copo ou medida de cerâmica comum de pasta compacta de cor 

alaranjada (M20) contendo abundantes desengordurantes micáceos e quartzosos (JFM/06-22-3110, Fig.450). Bordo direito, 
lábio aplanado. DE: 95mm, EB: 3mm, EP: 3mm. 

 

 

 

Legenda: Fragmento de bordo e parede de uma possível medida de cerâmica comum fina, exibindo uma marca de 
fabricante superfície externa (JFM/06-18-79, Fig.449). Pasta de textura semi-compacta de cor castanha (N45), com 

abundantes desengordurantes líticos de cor escura. DE: 70mm, EB: 3mm, EP: 3mm. 

 

Um outro exemplar de fogareiro de fabrico local, também proveniente das 

escavações de Machico (Fig.497), corresponde a uma parte inferior com abertura 

para a alimentação do fogo, de base rasa, destacando-se na superfície externa 

caneluras e inscrições circulares, coincidindo com uma possível marca de oleiro ou 
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um indicador da capacidade metrológica ou da capacidade do recipiente. A este 

respeito, as posturas da Câmara Municipal do Funchal, dos finais do século XVI, exigiam 

a obrigatoriedade de todos os oficiais mecânicos usarem uma marca na sua obra, assim 

como os criadores de gado (na sujeição de uso de sinais, que eram anualmente, e em 

Janeiro, obrigados a se deslocar ao município para assentar essas marcas, SOUSA, 

1966: 48). Segundo o investigador Alberto Artur Sarmento, o Senado do Funchal, em 9 de 

Dezembro de 1679, fez aprovar que as marcas no barro deviam corresponder às letras 

iniciais do nome do fabricante (SARMENTO, 1941: s.p), aliás uma situação que se 

manteve, inclusive, até meados do século XVIII, para as telhas de fabrico local da Ilha do 

Porto Santo.884 

 

Uma outra peça vidrada com um graffiti na parte externa (Fig.742, JFM/06-22-3111), 

formando as iniciais “RV”, enquadra-se, efectivamente, numa outra vertente que a 

morfologia do recipiente, enquanto forma fechada, se aproxima da função de 

armazenagem de líquidos ou de sólidos. Trata-se de um pote impermeabilizado com 

vidrado verde apenas entre a extremidade do lábio e a totalidade da face interna, 

mostrando caneluras salientes na área do bordo e da pança. A gravação das letras RV 

constitui um dado de difícil distrinça.  
 

 

 

Legenda: Fragmento de bordo, bojo e pança de um pote de cerâmica vidrada, exibindo um bordo extrovertido, com 
reentrância interna para componente de fecho, lábio boleado. Pasta de textura compacta de cor acinzentada (N73) 

contendo escassos desengordurantes. “RV”. DE: 135 mm EB: 7mm EP: 4mm. 
 
 
 

                                                 
884

 Aquele investigador refere o uso da marca S.V. (para as iniciais de Sebastião Vasconcelos) 
para as telhas portosantenses. Curiosamente, o Padre Eduardo Pereira, anota anos mais tarde, o 
uso da marca V.S., como as iniciais de um oleiro residente no Sítio do Farrobo, Porto Santo, de 
nome Ventura dos Santos (PEREIRA, 1989, II:401 ou 402).  
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Legenda: Fragmento de parede e base de fogareiro de pasta grosseira, vermelha T37 (JFM.PC/00-3-40, Fig.497). 
Superfícies manchadas a negro, destacando-se na externa, inscrições circulares e caneluras. Base rasa. EP: 12mm, EF: 

150mm, DB: 190mm. 

 


