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Legenda: Silos junto a uma habitação tradicional na Ilha do Porto Santo (Fig.192). 
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“Os camponeses de outras épocas não redigiram relatórios sobre as suas condições reais de 

existência, nem dispunham de arquivos seus. Não foram protagonistas activos na elaboração de 

um legado pensado e escrito para a posteridade. Deixaram outros rastos. O Estado não era o seu.” 

 
Jorge Freitas Branco

860
 

 
 

As técnicas de armazenamento e de conservação do cereal usadas nas ilhas atlânticas 

da Madeira e dos Açores são diversificadas e variam de acordo com as condições 

pedológicas e climáticas dos locais. Um dos processos que a arqueologia e a 

antropologia tem documentado reside no encovar o cereal em concavidades 

subterrâneas, documentadas como covas, silos861 ou matamorras,862 com 

representatividade especial nas duas ilhas mais orientais dos arquipélagos: Porto Santo e 

Santa Maria.863  

 

Esta técnica era amplamente utilizada no território português na Idade Média – como tão 

bem tem documentado as investigações arqueológicas – e obedecia a um rigoroso 

processo de execução técnica e escolha pedológica. As anotações dos colaboradores da 

revista Panorama deixam as recomendações experimentadas para a concepção deste 

tipo de estruturas: “2.ª Para cobrir as covas, silos ou matamorras, se escolhe terreno 

seco, ou rocha fixa, que não tenha fendas, de modo que se não possa recear que a água 

filtre pela rocha, nem que haja transpiração húmida.(…) 3.ª Cumpre haver a maior cautella 

                                                 
860Camponeses da Madeira. As bases materiais do quotidiano no Arquipélago (1750-1900), Lisboa, 
D. Quixote, 1987, p. 11. 
 
861

 A terminologia adoptada para representar este tipo de estruturas de concavidades escavadas 
na rocha ou no solo é variável, enumerando o uso de termos “covas” (PEREIRA, 1924:171-172; 
VITERBO, 1965: 222; MARQUES, 1968: 111; PESTANA, 1982: 13); “covas de pão” ou “covas de 
ter pão” (PEREIRA, 1924: 177; MARQUES, 1968: 118); “tulhas, matamorras, atamorras ou 
matmorras” (RIBEIRO, 1946: 86; PEREIRA, 1924: 173; PERES, 1931, III: 501-502; VITERBO, 
1965: 222; MONTEIRO, 1947: 373) e “celeiros subterrâneos” (RIBEIRO, 1946: 85; PEREIRA, 
1924: 171).  
 
862

 Sousa Viterbo descreve-os como “celleiro subterrâneo, a que antigamente chamavam silo. Os 
mouros ainda actualmente usam destas covas, a que chamam atamorras, matamorras, e 
matmorras, que são do feitio de uma cisterna, com três ou quatro braças de alto, e largas à 
proporção, e neles lhe conservam o trigo por cinco, seis, ou mais annos, sem a mais leve 
corrupção.” (VITERBO, 1965: 222).  
  
863

 Para os Açores tomamos, também, por referência, os dados descritos pelo holandês João 
Linschool, acerca da aprovisionação do trigo na Ilha Terceira no século XVI. “Este trigo não pode 
guardar-se por mais de um ano sem apodrecer. E é necessário, para o conservar durante quatro 
ou cinco meses, que os habitantes o tenham encerrado debaixo da terra. Para esse fim cada 
cidadão tem um poço em qualquer canto da cidade, aberto simplesmente no pavimento da rua 
pública, com uma boca suficiente para entrar um homem tapado” (AGOSTINHO, 1943:152). Para 
o século XVII possuímos algumas referências ao sistema de encovar o trigo pela aristocracia 
terceirense (GIL, 1979: 97-136).  
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em que o ar não penetre na cova (…) emquanto, se a cova está bem tapada e cheia de 

grão, o ar que nella está contido se muda em acido carbónico, e os insecros ficão 

amortecidos”.864 

 

A vulgarização da prática de armazenar cereais no interior de concavidades periformes é 

uma consequência da necessidade de garantir a sua conservação. Outros métodos 

variavam por guardar cereais em grandes recipientes, enormes vasos de cerâmica ou 

tulhas de cerâmica ou de madeira (também havia o costume de enterrar os potes de 

barro, como se pode depreender da planta anotada por António Aragão, da área da 

cozinha do desaparecido Convento de Nossa Senhora da Piedade, Figs.1143 e 1144).  

 

O investigador Jorge Freitas Branco, que estudou o processo de armazenamento do 

cereal da Época Contemporânea portossantense,865 situa o uso desta prática na 

consequência de um modelo de apropriação do espaço natural a partir de um imperativo 

social resultante da actividade agrícola, demovendo as explicações que tende a associar 

aquela prática a um costume tradicional (BRANCO, 1987: 81). É nesta pequena ilha que 

vamos identificar morfologicamente o conjunto mais significativo destas estruturas de 

feição mais ou menos globular. A georreferenciação das estruturas mostra uma 

predominância na costa Sul, destacando-se o conjunto do Largo do Pelourinho, onde a 

tradição anota para a existência de cinco matamorras, 866 constituindo o espaço das 

“covas públicas ou celeiros comuns 867do Porto Santo, criados como instituição de crédito 

agrícola e que vigoraram desde D. Sebastião até 1834” (PEREIRA, 1989, I: 630). Além 

                                                 
864

 Cfr., “Matamorras, ou covas para guardar trigos”, O Panorama, Vol. 4, Lisboa, 1840, pp. 327-
328. Consulte-se, também, o breve extracto “O que eram antigamente as matamorras” publicado 
no Archivo Pittoresco, Vol. X, Lisboa, 1867, p. 16. 
 
865

 Dos processos inventariados sintetizam-se três técnicas: o encovar o grão nas matamorras, 
guardá-lo dentro das arcas de madeira existentes no interior das habitações e mantê-lo envolto em 
palha nos currais e palheiros (BRANCO, 1987: 11-12).  
 
866

 Um dos exemplares encontra-se actualmente musealizado com o seguinte texto de 
acompanhamento: “Silo /Matamorra/ Largo do Pelourinho, Porto Santo: Estrutura de planta mais 
ou menos cilíndrica ou periforme escavada no solo cuja funcionalidade está relacionada com o 
armazenamento e com a preservação de cereais, outrora abundantes na Ilha do Porto 
Santo.Trata-se de um exemplar recuperado pelo Município do Porto Santo com o propósito de 
perpetuar a memória histórica da ilha e valorizar o património cultural. Esta matamorra representa 
o único vestígio musealizado de um conjunto de cinco que existiam no Largo do Pelourinho. Uma 
delas, que pertencia ao Convento da Encarnação do Funchal, fundado no século XVII por um 
portossantense, o cónego Henrique Calaça, tinha a capacidade para armazenar cerca de “vinte 
moios” de cereal.O tenente-coronel Sarmento deixou-nos um interessante registo da importância 
destas concavidades: “A matamorra é uma designação encontrada em velhos documentos da Ilha 
do Porto Santo, querendo significar uma furna aberta no ariusco ou areia dura, imóvel, forrada de 
lágeas delgadas, traquíticas, tapada a abertura com táboas, - disfarçada com areia corredia, por 
fora , no sopé das colinas de franco pendor. Além de celeiro, em seu destino, servia para ocultar 
os haveres dos habitantes à cobiça de piratas e corsários, no tempo das invasões barbarescas”. 
 
867

 Conforme nos elucida Oliveira Marques sobre a existência de celeiros concelhios e celeiros 
públicos (MARQUES, 1968: 111-119). 
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deste excepcional conjunto identificado, inventariam-se outros exemplares entretanto 

georreferenciados no rés-do-chão das habitações ou nas imediações dos campos 

agricultados (Figs.191 a 193), nomeadamente na Casa Colombo (estruturas que 

falaremos adiante), a de uma habitação vernácula no Sítio do Campo de Baixo (que exibe 

três silos periformes na área frontal da cozinha e do celeiro,868 SOUSA, MENESES, 2010: 

81; MESTRE, 2002:170) e de uma outra da Casa do Bispo do Hawai SOUSA, MENESES, 

2010: 97). Além destes exemplares, a bibliografia cita outras estruturas existentes na área 

da Fonte da Areia (PEREIRA, 1975: 116-117) e no Sítio do Tanque e na rampa que sobe 

para o Forte de S. José869 (PEREIRA, 1989. I: 630). 

 

Gaspar Frutuoso, referindo-se à ilha de Santa Maria, descreve a construção do primeiro 

“coval”, junto à ribeira, na localidade onde desembarcaram os primeiros povoadores 

(Praia de Lobos), elucidando os termos da sua concepção: “em uma pedra mole, como 

tufo, e amarela, como barro, que se corta à enxada, a que chamam saibro, no qual saibro, 

onde quer que o há na ilha, se dá o melhor vinho dela; onde se encovou o primeiro trigo 

que deu na terra. E assim são os granéis de toda a ilha, que depois fizeram em covas 

onde acham aquele tufo. E cada cova leva de dois até dez moios de trigo, conforme a 

como as querem fazer, em que o têm todo o ano, e quem o não encovar põe-se a risco de 

o perder.” (FRUTUOSO, 2005, III: 6). Um dos locais mais conhecidos, e que preservem 

treze silos subterrâneos (de um total de vinte e quatro),870 encontram-se na localidade das 

covas, na Freguesia da Almagreira.871 Os exemplares, escavados em forma de talhão 

cerâmico, situam-se num terreno fronteiriço a uma casa de habitação e exibem uma boca 

que varia entre os 36 e os 40cm de calibre (Figs.53 a 55). Segundo apuramos junto da 

proprietária, era costume antigo, fazer-se uma trança de palha e barro cinzento para o 

revestimento interior e uma cobertura do pavimento em terra, de forma a ocultar-se a 

existência das covas. As tampas são executadas em pedra achatada circular. Um outro 

conjunto mariense, do qual hoje existe apenas um exemplar, está no Sítio de Pedras de 

São Pedro, e exibe uma inscrição de capacidade e de propriedade (XIV – L), isto é, 

catorze moios e a marca da família abastada dos Laureanos (Figs.56 e 57). Segundo um 

                                                 
868

 Os trabalhos de campo que antecederam a publicação do Inventário do Património Imóvel da 
Ilha do Porto Santo suscitaram o levantamento prévio das covas (com os bordos da boca 
executados em pedra sedimentar talhada em quatro partes, formando semi-círculos com 15cm de 
altura e com os diâmetros variáveis, entre 50 e 47cm).  
 
869

 Cuja abertura hoje encontra-se visível. 
 
870

 Segundo os dados recolhidos nos trabalhos de campo de Agosto de 2010. 
 
871

 Cfr., Jorge Augusto Paulus Bruno coordenação, Inventário do Património Imóvel dos Açores. 
Vila do Porto - Santa Maria, 1.ª edição, Angra do Heroísmo, Direcção Regional da Cultura/ Instituto 
Açoriano de Cultura/Câmara Municipal de Vila do Porto, 2005, p. 73. 
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nosso informante,872 senhor Manuel Sousa Cabral Moura, de 76 anos de idade, no local 

existiam mais de cem covas pertencentes a famílias endinheiradas de Santa Maria, ao 

que se juntavam a outras existentes no Cabrestante e na Trevina (Fig.1096). A 

persistência destes meios técnicos foi testemunhada inclusive por José Leite de 

Vasconcelos, em 1925, à ilha de Santa Maria, exemplificando que as “forram com 

restolho de trigo, pôsto em camadas apertadas, e onde guardam no inverno os grãos 

d’este cereal depois de joeirados; as covas são tapadas com pedras guarnecidas de cal e 

areia” (VASCONCELLOS; 1926: 60-61). Esta forma de “empalhar a cova”873 é comum ao 

meio físico das ilhas do Porto Santo e de Santa Maria, apenas variando na concepção da 

tampa e do ligante, que garantia o necessário isolamento interno.874 A prática de marcar 

na pedra a propriedade do silo vem era um costume habitual das gentes da Ilha 

Terceira,875 conforme anotou, também Linschoot: “tapado com uma pedra marcada com o 

sinal daquele a quem pertence” (AGOSTINHO, 1943: 152). 

 

O padre Eduardo Pereira escreve no primeiro volume das Ilhas de Zarco,876 que este 

método de encovar o cereal caiu em desuso na Ilha da Madeira há mais tempo que no 

Porto Santo, onde proliferaram até mais tarde. De facto, é uma observação que deriva da 

diacronia do uso destes equipamentos utilitários, sendo inclusive menos comum na 

Madeira. Todavia, a investigação arqueológica, a recolha oral acompanhada do trabalho 

de campo e a casuidade das obras, têm mostrado a sua existência como prática 

quotidiana. Para a área do Funchal situa-se uma referência do achamento acidental, em 

1948, de duas covas periformes no rés-do-chão dum prédio da travessa da Rua de 

Gonçalves Zargo,877 e durante os trabalhos arqueológicos em 1989 nas Casas de João 

                                                 
872

 Agradeço a colaboração do mariense António Sousa Monteiro na oportunidade de conhecer 
alguns locais históricos da Ilha de Santa Maria.  
 
873

 Vide, Eduardo Pereira, Ilhas de Zargo, Vol. I, Funchal, 1989, p. 630.  
 
874

 Freitas Branco fornece-nos a forma de isolar o silo na ilha do Porto Santo ”A entrada fechava-se 
de forma a ficar estanque, não permitindo a circulação de ar para o exterior, graças a uma placa de 
pedra cuidadosamente talhada. Em torno desta tampa colocava-se uma camada de barro 
humedecido que, depois de seco, assegurava um isolamento quase hermético” (BRANCO, 1987: 
82). 
 
875

 Idêntica observação foi anotada por Frutuoso, justificando as qualidades dos sistema da 
encova: “Na cidade [Angra] e em toda a ilha Terceira costumam os moradores, no verão, quando 
recolhem o trigo, metê-lo em covas debaixo do chão, feitas a modo de uma pipa, e delas tão 
grandes, que levam sete, oito, quinze, vinte moios, e isto por causa do bicho, gorgulho, muchão e 
borboleta, o não comer porque esta praga faz mal ao trigo nela, e dizem que o trigo assim 
encovado faz muito melhor pão e é de mais rendimento, sem por isso danar pouco nem muito” 
(FRUTUOSO, 2005, IV: 30-31). 
 
876

 Cfr,, Ob., cit., Ilhas de Zargo, Vol. I, Funchal, 1989, p. 629. 
 
877

 Com a especificidade de comunicarem os “dois celeiros entre si por uma passagem quadrada 
de 1,5m de altura. Ambos têm a boca e entrada à superfície do pavimento com 50cm de diâmetro, 
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Esmeraldo, exumando-se um exemplar escavado na terra de forma ovóide (GOMES, 

GOMES, 1989: 32). Trata-se de uma construção de médias proporções (com 2,63, de 

altura e 1m de boca), com as paredes revestidas a barro e que eventualmente terá 

entrado em desuso em meados do século XVII.  

 

Os trabalhos de campo de têm vindo a ser executados desde 1996 na Madeira e Porto 

Santo vieram enriquecer a georeferenciação destas estruturas. Dois excepcionais 

exemplares foram identificados, em 1999, no Sítio da Bica de Pau, Freguesia da Tábua, 

Concelho da Ribeira Brava e entretanto destruídos pouco tempo depois da notícia do 

achamento ter sido divulgada nos órgãos de comunicação social, com conhecimento do 

Município da Ribeira Brava e da Direcção Regional dos Assuntos Culturais (SOUSA, 

2000:20-25). Um dos silos, escavado no afloramento rochoso, encontrava-se entulhado a 

partir do 1,50m da boca. Exibia uma planta cilíndrica, com uma boca arredondada (45cm), 

2,20m da sua maior largura e sensivelmente 2,60m de altura (Figs.1064 a 1067). O 

interior reservava um elevado potencial arqueológico (fragmentos de cerâmica comum e 

vidrada utilitária) e as marcas visíveis do percutor. Mais recentemente, no Sítio da Praia 

da mesma freguesia, mais precisamente junto ao caminho antigo dos Zimbreiros 

identificou-se um outro conjunto excepcional escavado na rocha. As estruturas são 

conhecidas pela população por tulhas. Outros exemplares foram observados nos 

trabalhos de campo para a execução do Roteiro Arqueológico da Região Autónoma da 

Madeira, junto às construções arcaicas da Foz da Ribeira do Porco, na Freguesia da 

Boaventura, Concelho de São Vicente.  

 

Além da funcionalidade de celeiro, a tradição oral e a documentação manuscrita referem 

a utilização das covas para a guarida de gente e de haveres na eventualidade de ataques 

de corsários e piratas.878 O investigador Valdemar Guerra transcreveu alguns documentos 

essências para a compreensão da problemática das incursões argelinas à Ilha do Porto 

Santo e neles se observa o costume do uso dos silos para esconderijo: “metem os papeis 

debaixo do chão em covas e ahi apodressem e esse perdem”;879 “se esconderão com 

                                                                                                                                                    
2,5m no bojo e 4m de altura, achando-se oculto o seu acesso por uma lájea em cada boca” 
(PEREIRA, 1989, I: 631). 
 
878

 Tal situação aparece referida circunscritamente por Artur Sarmento:”a matamorra é uma 
designação encontrada em velhos documentos da Ilha do Porto Santo, querendo significar uma 
furna aberta no ariusco ou areia dura, imóvel, forrada de lágeas delgadas, traquíticas, tapada a 
abertura com tábuas, – disfarçada com areia corredia, por fora, no sopé das colinas de franco 
pendor. Além de celeiro, em seu destino, servia para ocultar os haveres dos habitantes à cobiça de 
piratas e corsários, no tempo das invasões barbarescas” (SARMENTO, 1944:9-10). 
 
879

 Cfr., Jorge Valdemar Guerra, A Ilha do Porto Santo e o Corso Argelino no Atlântico, Separata 
da Revista Islenha, n.º 23, Julho-Dezembro, 1998, p. 202 (documento de 1612).  
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suas famílias pelas lapas e covas daquelles montes”.880 Esta situação esteve pois em 

notório alcance aquando do desentulhamento do Silo2 da Casa Colombo durante as 

obras de reabilitação executadas pela Direcção Regional dos Assuntos Culturais, de onde 

se recuperou um cálice de prata que foi prontamente entregue à guarda da Diocese do 

Funchal, além de outros achados metálicos (numismas) e cerâmicos (em tons de azul, 

segundo as recolhas de alguns operários da obra).   

 

3.5.3.1. As tipologias 

 

Os exemplares de covas exibem, de uma forma geral, uma configuração periforme 

derivando, apenas, na capacidade de conter o cereal. As estruturas reescavadas na Casa 

Colombo na Ilha do Porto Santo mostraram uma relação de capacidade distinta, 

destacando-se o Silo 1, que apesar de esse encontrar desimpedido até à profundidade de 

1,60m pelas anterior obras de construção civil, mostra a forma de um sino, com 65 cm de 

boca e 2,80 de altura (Figs.1557 e 1558). O outro exemplar, Silo 2, paralelo ao rés-do-

chão da habitação, exibe uma maior profundidade e um considerável diâmetro de boca 

(2,60m x 70cm, Figs.156 a 159 e 1559). Do conteúdo destes silos salientam-se os poucos 

fragmentos cerâmicos (um fragmento de bordo e bojo de um testo e fragmentos de 

paredes de cerâmica comum indeterminada) e os elementos paleobotânicos (espécies 

vegetais, endocarpos e sementes), dados que poderão eventualmente ajudar sobre o 

conhecimento dos hábitos alimentares e do conteúdo dos silos (o tipo de cereal 

encovado, SOUSA, 2004:14-16).  

 

Silo 1 da Casa Museu Cristóvão Colombo, Porto Santo (Fig.1558). 

 

                                                 
880

 Ibidem, ob. cit., Jorge Valdemar Guerra, A Ilha do Porto Santo e o Corso Argelino no Atlântico, 
p. 204 (Documento de 1617). 


