
3.5. As actividades económicas: ofícios e actividades artesanais 

 
Legenda: Anforeta de fabrico local, Museu Etnográfico da Ribeira Brava (Fig.1226). Foto ES. 

  



382 
 

3.5. As actividades económicas: ofícios e actividades artesanais 

3.5.1. A produção de cerâmica local 

 

A olaria mariense é quase antiga como a vida humana naquela ilha” 

Carreiro da Costa 
723

 

 

“(...) os oleiros insulares, com o andar dos anos, se multiplicaram, construíram os seus 

fornos e levaram a cabo a execução duma grande variedade de objectos para uso 

doméstico, dos quais nem conhecemos um para amostra”. 

António Aragão 
724

 

 

“Se não é fácil fazer cerâmica com argilas vulcânicas, os povoadores depressa 

aprenderam a superar as deficiências de matéria-prima, conhecendo-lhe o 

comportamento, doseando-lhe têmperas apropriadas e (ou) misturando argilas com 

plasticidades diferentes, trabalhando-as com técnicas adequadas. Assim se aproveitaram 

argilas muito pobres” 

 

Rui de Sousa Martins
725

 

 

O estudo arqueológico das produções cerâmicas da Madeira e dos Açores constitui, em 

nosso entender, um dos temas mais interessantes para o conhecimento do quotidiano e 

da vida material insular.  

Nos últimos tempos, procurou-se dar os primeiros passos na tentativa de conhecer as 

produções ceramológicas locais. Esses estudos, ainda que incipientes pela falta de mais 

elementos crono-estratigráficos de outras regiões insulares,726 têm se baseado na 

sistematização das tipologias e nas análises arqueométricas realizadas para a Cidade de 

                                                           

723
Carreiro da Costa, “Da Velha Olaria Mariense”, A Ilha, Ponta Delgada, n.º 1508, ano 21, 10 de 

Dezembro de 1960.  

724
 Cfr., António Aragão, coord. e notas, A Madeira Vista por Estrangeiros – 1455 – 1700, Funchal, 

Secretaria Regional da Educação e Cultura, 1981, p. 170. 

725
 A cerâmica modelada feminina dos Açores, sistemas produtivos, formas de articulação e 

processos de mudança, Cascais, Patrimonia, 1999, p. 44. 

726
 Como, por exemplo, para a capital madeirense, exceptuando-se os dados publicados por Rosa 

Varela Gomes e Mário Varela Gomes.  
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Machico.727  A carência de dados também se estende ao Arquipélago dos Açores. A 

abundância de elementos etnográficos sobre as produções oláricas contrasta com a 

ausência de análises precisas sobre a cerâmica em contexto arqueológico,728 dificultando 

o estabelecimento de paralelismos morfológicos e tipológicos dos fabricos locais. 

Paralelamente, e tendo por objectivo conhecer os componentes minerais e químicos que 

compõem as cerâmicas locais encetou-se um estudo exaustivo, que se encontra numa 

fase intermédia. Os dados obtidos, como vimos até à presente data,729 permitiram definir 

dois grupos químicos que correspondem às produções marienses, pelo menos desde o 

século XVII (Machico 3 e Machico 4, Quadro 4) e outros três grupos madeirenses 

(Machico 6, 7 e 8 e respectivamente à olaria de Banda do Sol, em São Vicente e argilas 

de áreas geográficas distintas 

A ocorrência arqueológica de um grupo de pasta distinto das produções utilitárias 

importadas havia sido já notada nas escavações arqueológicas do Funchal, nos anos 80 

do século XX: “ (…) outros fragmentos, montados com pasta de cor castanha escura, não 

muito bem depurada, que devem corresponder a uma fabricação local; interessante 

problemática que só futuras análises poderão desenvolver.” (GOMES, GOMES, 1989: 

40). O próprio Sousa Oliveira, em entrevista à imprensa regional de Setembro de 1967, 

deixava também transparecer a origem vila-franquense de alguns fragmentos e 

recipientes de cerâmica identificados nas escavações: “Podem de facto ter sido feitos na 

Vila, mas nesse campo é mais difícil tirar já conclusões.” (BENTO, 1990: 47).  

Não obstante os estudos etnográficos realizados – com um peso considerável para a 

realidade açoriana,730 quando comparada com a madeirense731 – o estudo da cerâmica da 

                                                           

727
 Cfr., Élvio Duarte Martins Sousa, 500 anos de Cerâmica na Madeira: Estudo tipológico de vinte 

e cinco peças arqueológicas, Machico, CEAM, 2007; Élvio Duarte Martins Sousa, Arqueologia da 
Cidade de Machico. A Construção do Quotidiano nos Séculos XV, XVI e XVII, Machico, CEAM – 
Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea, 2006.  

728
 Exceptuando-se os elementos obtidos para as escavações no Forte de São João Baptista na 

Ilha de Santa Maria (SOUSA, 2009: 27-79) e alguns resultados publicados por Rui de Sousa 
Martins para Vila Franca do Campo (MARTINS, 1996: 21-32). 

729
 Os estudos anteriores focaram-se apenas para escassos dados da cerâmica utilitária (um 

fragmento do século XVII, de pasta de tonalidade castanho-avermelhada R53, e com uma 

espessura de 17mm, indicou uma composição de origem vulcânica, com escasso material plástico 

e de toque vidrado, interno e externo, SOUSA, 2006: 118, 126, Fig. 235). 

730
 Dentre de uma panóplia vastíssima de estudos destacam-se: Carreiro da Costa, “Algumas 

palavras a Respeito dos Talhões”, A Ilha, Ponta Delgada, 23-3-1962;Carreiro da Costa, “Da Velha 
Olaria Mariense”, A Ilha, Ponta Delgada, 10-12-1960; Carreiro da Costa, “Cerâmica da Lagoa”, 
Açoreana, Vol. II (4), Angra do Heroísmo, 1938-1941, pp.183-194; Isabel Maria Fernandes, 
Cerâmica Açoriana, Barcelos, Museu de Olaria, 1933; Ernesto Ferreira, pe. “A loiça da Vila”, Os 
Açores, 1 (5), Ponta Delgada, 1922, pp.10-11;Ernesto Ferreira, pe., Ao espelho da tradição, Ponta 
Delgada, Gráfica Regional.1943; Armando Côrtes-Rodrigues, “Louça da Vila”, Arte Popular em 
Portugal e Ilhas Adjacentes e Ultramar, 1.º Vol., Lisboa, Verbo, 1968-1975, pp.237-252;João 
Adriano Ribeiro, “A olaria nos Açores. Elementos para o seu estudo”, Islenha, n.º18, (Janeiro-
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Época Moderna insular está por fazer e, em grande parte, esta é desconhecida 

materialmente pela maioria dos investigadores. Durante anos, lançaram-se inúmeras 

interrogações procurando-se as causas da inexistência física e material dessas 

produções locais. A perplexidade terá sido maior quando se constatava, através da leitura 

das fontes históricas, indicações paradoxais. O silêncio inoportuno das fontes quanto às 

terminologias e às origens das louças contrastava com referências às olarias e à 

actividade dos oleiros insulares. A afirmação em epígrafe de António Aragão é, neste 

contexto, simplesmente elucidativa: “ (...) os oleiros insulares, com o andar dos anos, se 

multiplicaram, construíram os seus fornos e levaram a cabo a execução duma grande 

variedade de objectos para uso doméstico, dos quais nem conhecemos um para amostra” 

(ARAGÃO, 1981:170). Outros, porém, salientavam a raridade da ocorrência na 

documentação manuscrita consultada: “É muito estranho a não citação, nos inventários 

do séc. XVIII, de jarras ou outros utensílios de cerâmica, que por certo teria de haver (…). 

Assim, não se compreende como não existem mais referências a este tipo de peças no 

inventário do séc. XVIII.” (CARITA, 1987, II: 187). 

O fabrico da loiça utilitária apresenta justamente uma longa sequência no tempo 

diacrónico. Além das primeiras notícias quinhentistas que relatam os requisitos legais 

para o exercício da profissão de oleiro e demais posturas equivalentes, a indústria da 

cerâmica comum teve um desempenho assinalável, pelo menos até aos finais do século 

XX. Para a Madeira, situam-se várias olarias a confeccionar potes, alguidares, bilhas, 

panelas, tubos de canalização, vasos para flores (conhecidos localmente por cântaros) e 

fábricas de telha e tijolo. No século XIX existiam olarias em Santa Cruz, Machico, 

Calheta, Santana, Porto Santo e Funchal (SARMENTO, 1941; PEREIRA, 1940: 849; 

TRUEVA, 1987: 27; RIBEIRO, 1993-5-26: 9). Uma das mais importantes situava-se no 

                                                                                                                                                                                

Junho), Funchal, Direcção Regional dos Assuntos Culturais, 1996, pp.66-76; Rui de Sousa 
Martins, O Barro, a técnica e a arte: A Cerâmica dos Açores e as Olarias de Vila Franca do 
Campo, Vila Franca do Campo, Museu de Vila Franca do Campo, Separata de Arquipélago – 
Revista da Universidade dos Açores, Série de Ciências Sociais, n.º2, 1988; Rui de Sousa Martins, 
Vila Franca do Campo, Ponta Delgada, Editorial Éter, 1996; Rui de Sousa, A cerâmica modelada 
feminina dos Açores, sistemas produtivos, formas de articulação e processos de mudança, 
Cascais, Patrimonia, 1999; Luís da Silva Ribeiro, Obras. Etnografia Açoriana, I, Angra do 
Heroísmo, Instituto Histórico da Ilha Terceira, 1982; Luís Bernardo Leite de, Etnografia, Arte e Vida 
Antiga nos Açores, Vol. I, Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 1974; RIBEIRO, 
João Adriano Ribeiro, “A olaria nos Açores. Elementos para o seu estudo”, Islenha, n.º18, Funchal, 
1996, pp.66-76. 

731
 Aos escassos estudos, juntam-se os de José de Sainz-Trueva, “Doces & Sabores do 

Quotidiano Madeirense”, Cousas & Lousas das Cozinhas Madeirenses, Funchal, SRTC/DRAC, 
1987, pp.13-33, Nelson Veríssimo, “À Mesa no Século XVIII”, Cousas & Lousas das Cozinhas 
Madeirenses, Funchal, SRTC/DRAC, 1987,pp. 35-55; Eduardo Pereira, “Mais Indústrias populares 
– Olaria”, Ilhas de Zargo, Vol. II, Funchal, Câmara Municipal do Funchal, 1940, pp. 849-851; João 
Adriano Ribeiro (RIBEIRO, 25-5-1993:9; 6-1993:9; RIBEIRO, 2002-12-27); Alberto Artur Sarmento 
(SARMENTO, 1941:s.p) e António Marques da Silva (SILVA, 1952: 6) e Élvio Sousa (SOUSA, 
2009,c; SOUSA, no prelo).   
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Funchal, mais precisamente na Freguesia de São Gonçalo, fundada em 1890, e produzia 

objectos de barro, louça e vidros, com aditivos importados e com barro de origem local 

(RIBEIRO, 1993-6-9:9). Uma outra, com início da produção nos anos 20do século XX, 

conhecida pela Olaria Funchalense, teve uma produção assinalável, nomeadamente ao 

nível de objectos decorativos e cerâmica industrial (RIBEIRO, 1993-5-26). 

Em 2008, num projecto subordinado ao tema “A Olaria no Arquipélago da Madeira” 

detectamos os primeiros indícios físicos da Olaria da Banda do Sol, no Sítio dos Lameiros, 

em São Vicente (Doc.n.º2 e Figs.1086 a 1095). Sobre esta olaria, de que apenas existiam 

dados na tradição oral, realizámos uma entrevista à senhora Teresa Gregório de 

Andrade, de 81 anos, que testemunhou o acto de confecção e de acabamento das peças, 

recolhendo-se um conjunto de informações únicas acerca daquela actividade no Norte da 

Ilha da Madeira (Doc.n.º2). Nos trabalhos de campo, foi possível georreferenciar o espaço 

da olaria, tratando-se de um caso único e singular na Região Autónoma da Madeira da 

preservação in situ de um forno de cozedura de peças de barro (Figs.1086 a 1095). O 

depoimento da nossa informante revela as características tipológicas do pequeno 

complexo: “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 daí 

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

“descaídinho” dos lados, e aí 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 de cimento ou se 

era de barro.” (Doc.n.º2). A extracção do barro era feita nas imediações da olaria e 

produção resumia-se aos serviços em uso na época: “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 “intermeio” 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.” 

Paralelamente recolheu-se, com a ajuda do senhor Joel Freitas732 e do Professor 

Fernando Castro da Universidade do Minho, amostras de argila dos sítios de extracção e 

vários fragmentos de cerâmica utilitária e de construção, obtendo-se, como já 

abreviamos, por estudos arqueométricos três grupos químicos (Machico 6, 7 e 8, Quadro 

4), bem característicos e distintivos das produções cerâmicas madeirenses. Estes 

estudos são particularmente relevantes tanto pela definição do grupo de pasta local, 

caracterizada pelos elevados teores de Fe, Ti e Mn comuns às zonas vulcânicas como 

                                                           

732
 Director do Núcleo Museológico “A Rota da Cal”, em São Vicente. 
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pelo potencial do achado, abrindo-se uma perspectiva única para conhecer 

tipologicamente uma primeira olaria de uma comunidade relativamente pequena. Alguns 

dos fragmentos exumados nas imediações da Olaria da Banda do Sol, embora em 

número inferior ao grupo químico Machico 6, definiram um outro agrupamento com teores 

de Ti e de Fe mais baixos (Machico 8, Quadro 4), também de produção local, e que 

provavelmente recebeu mistura de outros barros. Neste aspecto, e além do grupo de 

pasta das produções seiscentistas de Machico, foi possível determinar, pela primeira vez, 

um conjunto químico uniforme respeitante a uma olaria tradicional que produziu nos 

primeiros tempos do século XX. O Machico 6 integra 47 amostras, sendo 28 de cerâmica 

de construção (com uma pasta geralmente compacta e homogénea de cor vermelha, com 

variações: M25, N35, N37, M37,N50, P27, N39, M40, M20, e com as superfícies de 

quando em vez ligeiramente engobadas), 15 de formas indeterminadas e 4 de argila. 

Alguns dos fragmentos de formas indeterminadas, e que podem corresponder às formas 

enumeradas pela informante Teresa Andrade, de 81 anos de idade, mostram 

frequentemente as pastas homogéneas de cor avermelhada, P27, P11, M29 e M35, e as 

superfícies decoradas com caneluras horizontais e incisões geométricas. Um dos 

fragmentos mais interessantes, contendo uma porção de parede de uma forma fechada 

de cerâmica comum (OBS/SV-08-Ext.6, n.º de laboratório 2235, Quadro 4), mostra a 

superfície externa engobada, acumulando um padrão decorativo em linguagem incisa à 

base de linhas onduladas e rectas paralelas. Um outro exemplar, de uma forma 

indeterminada de cerâmica utilitária (OBS/SV-08-Ext.10, n.º de laboratório 2239, Quadro 

4) mostra a superfície externa profusamente decorada à base de um alinhamento 

geométrico conjugado entre apontamentos ondulados, formando grupos de 7 linhas 

paralelas, e apontamentos horizontais em direcção ao corpo da peça. 

Além deste grupo químico, outras amostras arqueológicas recolhidas nas imediações do 

forno da Olaria da Banda do Sol, num total de 13 (2 de cerâmica de construção, 9 de 

peças indeterminadas e mais 2 bordos, de uma tigela e de uma salgadeira 

respectivamente) integram o grupo Machico 8, cujo conjunto mais próximo corresponde 

ao Machico 6, distanciando-se daquele principalmente pelos teores de Ti e de Fe, 

frequentemente mais baixos. Portanto, corresponde a outro grupo de fabrico local, com 

mistura de barro das redondezas com outro distinto e de uma área geográfica fixada em 

São Vicente, espaço outrora pertencente à Capitania de Machico. Nota-se, ainda, que 

além desta unidade da Banda Sol, foi possível georreferenciar uma outra oficina de 

fabrico de telhas, no local conhecido por Achada dos Judeus, que confeccionava telha de 

meia-cana, cujo processo de análise arqueométrica aguarda o adiantamento das 

investigações.  

O padre Eduardo Pereira deixa-nos, igualmente, uma informação acerca dos vestígios de 

fornos para a cozedura de objectos em barro, na Serra do Seixal, Concelho do Porto 
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Moniz.733 Este dado é absolutamente relevante para o conhecimento da georeferenciação 

dos fornos de loiça na Ilha da Madeira e um indicador que deverá merecer considerável 

atenção em termos de prospecção arqueológica. Na sua edição das Ilhas de Zargo de 

1940 o clérigo traça uma síntese das principais formas e padrões decorativos da olaria 

madeirense. Refere, inclusive, as razões do seu desaparecimento: “Mais de três séculos 

serviu-se a população madeirense da cerâmica regional, mas os produtos nacionais e 

estrangeiros absorveram-na, deixando apenas ao barro das Ilhas a fabricação de alguns 

vasos por processo tão primitivo como o usado ainda na industria caseira de Bujos, 

Carapinhal e outras aldeias serranas de Portugal” (PEREIRA, 1940, II: 849).  

A maioria das olarias açorianas situava-se nas ilhas de São Miguel, Terceira734 e Santa 

Maria, inclusive. Em São Miguel existiam três centros oleiros, a saber: Lagoa, onde se 

produziu a típica faiança; Vila Franca do Campo, produtor de loiça vermelha fosca 

(MARTINS, 1988; MARTINS, 1999: 20-21, 67) e o Bandejo na Freguesia da Ribeira Seca, 

Concelho de Ribeira Grande (FERNANDES, 2009). Num estudo apurado das olarias de 

Vila Franca do Campo, Rui de Sousa Martins anotou as fases da produção da “louça da 

Vila”, como era até então popularmente conhecida: a preparação da pasta, com a junção 

de desengordurantes arenosos do ilhéu; o processo de feitura e decoração das peças, 

inclusive as operações de aplicação do engobe almagrado com o auxílio de uma “boneca 

de pano (panascra)”; o respectivo polimento e o seu escalonamento, conforme o uso e 

função dos recipientes. Ao que se apurou, o declínio das olarias de Vila Franca a partir 

dos anos 30 do século passado deveu-se não só à concorrência da belíssima faiança da 

Lagoa como, também, ao fenómeno da emigração e à profusão dos apetrechos de outros 

materiais, nomeadamente em folha-de-flandres, plástico e alumínio (MARTINS, 1988). 

Ao que tudo indica, a experimentação do ensaio do vidrado estanífero ou de chumbo na 

cerâmica é tardio. Para os Açores, Carreiro da Costa situa-a nos meados do século XIX, 

com o fabrico da chamada “louça branca” com barro importado de Inglaterra, iniciada em 

1851, no Lugar da Pranchinha, em Ponta Delgada (COSTA, 1938-1941: 185). Isabel 

Fernandes vê nesta faiança aspectos singulares que a distinguem tecnicamente das 

produções do Continente: ”O seu encanto e a sua individualidade encontra-se, por um 

lado, em serem peças de paredes espessas e de esmalte em que muitas vezes a 

                                                           

733
 Cfr., Eduardo Pereira, Ilhas de Zargo, Vol. II, 4.ª edição, Funchal, Câmara Municipal do 

Funchal, 1989, p. 402. 

734
 Vide Luís da Silva Ribeiro, Obras. Etnografia Açoriana, Vol. I, Angra do Heroísmo, Instituto 

Histórico da Ilha Terceira, 1982, pp. 579-583; Jácome de Bruges Bettencourt, A cerâmica 
Terceirense na obra do seu maior artista Joaquim Laureano, Angra do Heroísmo, edição do autor, 
1996; Rui de Sousa Martins, “A Cerâmica da Ilha Terceira. Objecto de Colecção e de Pesquisa”, in 
A cerâmica Terceirense na obra do seu maior artista Joaquim Laureano, Angra do Heroísmo, 
edição do autor, 1996, pp. 11-26.  
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quantidade de chumbo é superior ao normal o que torna a camada vítrea mais translúcida 

e amarelada, logo menos branca (…) e, por outro lado, pela beleza dos desenhos com 

temáticas muito próprias e dados em pinceladas vigorosas ou com recurso à técnica da 

estampilhagem” (FERNANDES, 2009). 

Os primeiros indícios do ensaio da cerâmica vidrada na Madeira situam-se, também, no 

século XIX e, depois, massificam-se com a expansão decorativa da Olaria Funchalense 

(SARMENTO, 1941; RIBEIRO, 1993-5-26: 9). Artur Sarmento anota a emissão da carta 

de aferidor de medidas de barro ao mestre oleiro Valério José, em 1812, por ter 

demonstrado grande habilidade na concepção de um bule vidrado (SARMENTO, 

1941:s.p).  

Em síntese, deduz-se que, até ao século XIX, uma parte significativa das séries 

cerâmicas, nomeadamente as vidradas, consumidas nos lares madeirenses e açorianos, 

seriam importadas de Portugal Continental e da Europa. Essa situação também se 

verifica para a cerâmica de uso industrial, de revestimento e de aplicação arquitectónica, 

como sejam as formas de pão de açúcar, os azulejos e os canos para drenagem de água. 

Os serviços utilitários confeccionados localmente, e que provavelmente teriam um custo 

de aquisição inferior às peças importadas, terão servido os mercados abastecedores e 

consumidas para o uso da serventia da casa e demais actividade quotidianas. 

  

As fontes escritas, em casos menos comuns, parecem indicar a distinção de origem do 

fabrico da loiça utilitária em uso. Um dos casos de que nos servimos para ilustrar essa 

ocorrência surge num inventário dos começos do século XVIII de uma família de 

mercadores de vinhos açorianos, onde as produções locais são denominadas “da terra”: 

“hu alguidar de Aveiro e hu da terra pequenos usados” (GIL, 1979: 304).  

3.5.1.1. O fabrico madeirense e portossantense 

Com o povoamento e a transposição das técnicas e dos saberes das terras de origem dos 

primeiros povoadores,735 iniciou-se a produção de artefactos de cerâmica. O Rei D. 

Manuel I, em carta datada de 9 de Fevereiro de 1502, reconhece o interesse público dos 

“barreiros”, que aliás eram também fundamentais no processo de fabrico do açúcar: “que 

os oleyros posam tirar e cavar barro na dita ylha em toda e quallquer terra honde houbeer 

                                                           

735 Consulte-se Jorge Dias, “Nótulas de Etnografia Madeirense. Contribuição para o estudo das 
origens étnico-culturais da população da Ilha da Madeira”, Biblos, Vol. XXIII, Coimbra, 1952, pp. 
179-201.  
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sufeciente e posam tirar outro sy barro pera fazerem casas”.736 Todavia, esta facilidade de 

extrair barro limitava-se às áreas que não prejudicassem as infra-estruturas de 

acessibilidade, como se atesta pelas posturas madeirenses dos finais do século XVI: 

“Nenhuma pessoa tire barro, areia, de qualquer caminho do Concelho nem de heréus sob 

a pena de 500 réis e pagará toda pessoa despeza que se fizer no dito caminho” (SOUSA, 

1966: 38-39). 

Na segunda metade do século XVI (1587, Figs.1203 a 1210), as posturas municipais do 

Funchal apresentam uma relação de peças e de preços do ofício de oleiro: “Hum alguidar 

pequeno”; “alguidar daveiro”; “panella” e “panelinha”; “tigella de fogo e de comer”; 

“frigideira”; “fugareiro”, “servidor”; “púcaro” e “Almotalia”. 737 A listagem das peças é 

significativa porque, efectivamente, evidencia o domínio das técnicas do fabrico de 

cerâmica, provavelmente com recurso à matéria-prima local.  

“Oleiros 

Hum alguidar Pequeno vinte rs. 

Hum alguidar daveiro quorenta rs 

Hum barril de barro de duas canadas trinta rs. 

Hum barril de quatro canadas sesenta rs. 

Hum azado de seis canadas oitenta rs. 

Hum azado de doze canadas cento e sesenta rs. 

Hua panella de tres canadas vinte rs. E sendo de quattro canadas quorenta rs. E de hua canada 
dez rs. 

Hua panelinha cinquo rs 

Hua tigella de fogo de duas canadas de vinte rs. Hua mais pequena dez rs. E outra de três 
canadas corenta rs. 

Hua de quoatro orelhas grande oitenta rs.outra pequena cinquo rs. 

As tigellas de comer três rs. 

Hua quarta de hum almude coirenta rs. E hua de seys canadas trinta rs. E outra de três pêra 
quoatro canadas vinte rs. 

Pucaros pequenos de aza três res e de duas azas de hua canadas vinte rs. 

Fugareiro grande oitenta rs. meão quorenta rs. 

                                                           

736
 Álvaro Rodrigues de Azevedo, Nota XXVI, As Saudades da Terra pelo Doutor Gaspar Frutuoso. 

História das Ilhas do Porto-Sancto, Madeira, Desertas e Selvagens, Funchal, Typ. Funchalense, 
1873, p. 689. Note-se que o uso do barro era fundamental no processo de purgação do açúcar, 
como verá no capítulo seguinte.  

737
  Cfr. “Posturas que fizerão os officiaes do anno de oiteta e sete (1587) ”, AHM, Vol. I, n.º

s
 1 e 2, 

1931, pp. 15-20 (Vide, também, ARM, CMF, Posturas, L.º 685, fls. 60-67).  
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Hum servidor (bacio) grande corenta rs. Hum piqueno vinte rs. 

Almotalia de canada vinte rs. E de meia canada vinte rs. digo dez rs.” 

 

O fabrico de peças de cerâmica pelos oleiros da Ilha da Madeira foi objecto de frequentes 

preocupações municipais. A inferior qualidade do barro da ilha, conhecido por “barro da 

terra”,738 não garantia a confecção de recipientes de boa qualidade para as lides 

quotidianas, pelo que a Câmara Municipal do Funchal promoveu, sistematicamente, uma 

série de medidas com vista a impedir a proliferação da chamada “lousa falsa”, tida como 

frágil e quebradiça.739 Procurou-se, assim, ao longo dos séculos XVI e XVII, fiscalizar a 

actividade dos oleiros, sobretudo na preparação da matéria-prima, determinando-se que 

no fabrico da louça não se misturasse o barro da ilha com o importado de Lisboa,740 ou 

que se a fabricasse através de uma mistura de barro local com outros do Porto Santo e 

das “ilhas de baixo”, ou seja, de S. Miguel ou Santa Maria, nos Açores. 741 742 Esta última 

referência salienta a possível importação de barro açoriano para a Madeira no século 

                                                           

738
  As provisões da Câmara do Funchal proibiam na confecção da louça o uso da “terra de 

masapes” ou de “almagra” [variedade de argila vermelha]: “ (...) os oleiros desta cidade não uzem 
de botar almagra na lousa que fizerem e lavrarem que ouver de hir ao lume (..) por quanto ha 
muita queixa no povo que fazem adita lousa de barro da terra de masapes e a tingem(?) com a dita 
almagra hem chegando ao fogo se quebrao no que notauel engano para o povo (..) e outro si não 
botarão na dita lousa área da terra (...)”, (ARM, CMF, Livro de Vereações, L.º1324, fl. 9, 6 de 
Janeiro de 1627).  

739
 A Câmara Municipal do Funchal, num auto de Junho de 1605, mandou que se “quebrase toda 

panelas e tigelas de fogo que he lousa que vai ao fogo”, fabricadas pelo oleiro Roque Freitas, pelo 
facto de ser “loiça falsa e de barro falso”, (ARM, CMF, Livro de Vereações, L.º 1316 fl.42, Junho de 
1605).   

740
 Cfr, ARM, CMF, Vereações, L.º 1324, fl.12,1626: “ (...) os oleiros que tirarem barro desta ilha 

pêra mesturarem os de Lisboa para fazerem lousa encorrerão em penna de seis mil res (...) ” 

741
  No século XVI (1589), estabeleceu-se que não se lavrasse o barro “estreme da terra, sem 

juntar os do Porto Santo” (Apud SARMENTO, 1941, sem paginação). Em Maio de 1635, a Câmara 
Municipal do Funchal aprovou o fabrico de louça com argilas de mistura: “ (...) requereram que 
tinham trazido a esta camara a lousa das misturas do barro que se lhe tinha dado: uma parte do 
barro desta ilha, e duas do Porto Santo, das ilhas de baixo e se tinha achado ser a dita louza boa e 
de proveito ao povo, pelo que lhes deram licensa para usarem dos ditos barros e fazerem a lousa 
no modo e maneira da mostra que trouxeram a esta carta (...) ”, (ARM, CMF, Vereações, L.º 1327, 
fl.19, 1635).  

742
 Esta situação era frequente nas posturas municipais, como se pode deduzir através da leitura 

da reunião de vereação da Câmara Municipal de Coimbra, de 21 de Março de 1556, em face da 

fragilidade da loiça malegueira, que se quebrava facilmente pela má qualidade do barro e pela 

imperfeição da cozedura. Assim, determinou-se que a louça que servisse para ir ao fogo fosse 

feita com uma mistura de duas partes de barro vermelho e uma parte de barro áspero e que a 

matéria-prima (barro branco) empregue na confecção fosse uma mistura de partes iguais a de 

Treixomil e Póvoa: “Itte primeiramente misturão baro das panellas e de toda a obra que há de 

servir de foguo – duas partes de baro vermelho e hua parte de baro aspero. “, (CARVALHO, 

1917,VI: 229). 
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XVII, situação que parece manter-se no século XVIII, com o reforço da entrada de 

serviços de louça e de telha.743  

Ao que tudo indica a loiça utilitária confeccionada localmente distinguia-se claramente 

das séries importadas. Uma das características mais comuns a que se refere a 

documentação é a cor predominantemente avermelhada, talvez resultante da solução 

aquosa à base do almagre com que era frequentemente impermeabilizada. O médico e 

naturalista Hans Sloane, que visitou a Madeira, em 1687, testemunhou o seu fabrico e 

anotou a singularidade do cromatismo e a qualidade da produção: “Fabricam aqui uma 

louça fina e quebradiça, usada para conservar a água fresca ou para outros fins; a sua 

cor vermelha resulta provavelmente do ferro existente na argila.” (ARAGÃO, 1981: 161). 

Essa característica cromática era, segundo Alberto Artur Sarmento, observável nas 

produções da Rua da Olaria, na actual zona velha do Funchal, na segunda metade do 

século XVII, onde também se comercializava louça vermelha744 (SARMENTO, 1941:s.p).  

Apesar da inferior qualidade das peças, a produção de cerâmica local representou uma 

fatia considerável no mercado interno regional, sobretudo na confecção de recipientes 

para uso utilitário (louça de cozinha, de mesa e de armazenagem de líquidos e sólidos). O 

modelo de referência das peças oriundas do Reino, como se pode apurar através da 

nomenclatura das posturas de 1587, respectivamente aos alguidares de Aveiro, abre um 

novo horizonte de investigação futura e que pode ser determinante no estudo efectivo das 

séries tipológicas regionais. 

A pouco e pouco os oleiros madeirenses construíram os seus fornos e diversificaram as 

suas produções, que foram sendo comercializadas pelas várias localidades das ilhas da 

Madeira e do Porto Santo. Em Machico, Artur Sarmento dá conta da existência de uma 

olaria de boa qualidade próxima do Forte de S. Roque, na foz do Ribeirinho, pertencente 

a um “baço de raça atravessada” (SARMENTO, 1941:s.p.). Segundo o mesmo autor, esta 

olaria teria utilizado os barros vermelhos do Caniçal para a laboração das suas peças 

(SARMENTO, 1953: 49). Numa curiosa descrição de um caso de amor proibido ocorrido 

na Vila de Machico em 1740, dá conta da existência de um tal Pedro Mendes, oleiro, 

“carreteiro de barro e descendente de preto mariola” (SARMENTO, 1957: 7).  

Pela análise arqueológica dos grupos de pastas de cerâmica comum utilitária é hoje 

aceite que a “louça da terra” ganha uma maior projecção no século XVII. Vamos encontrá-

la inclusive nas tarefas quotidianas do Convento da Encarnação do Funchal na segunda 

                                                           

743
 Cfr., João José Abreu de Sousa, O Movimento do Porto do Funchal e a conjuntura da Madeira 

de 1727 a 1810:alguns aspectos, Funchal, DRAC, 1989, pp. 109, 111 e 133. 

744
 O mesmo autor salienta a extracção de barro vermelho das covas da Freguesia de Gaula para 

a olaria da Cidade do Funchal (SARMENTO, 1953: 84). 
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metade do século XVII (GOMES, 1995: 262) e à venda nos estabelecimentos do 

comércio interno funchalense do século XVIII (“louça da terra e louça vinda do exterior”), 

(SANTOS, 2010: 72).  

Relativamente à ilha do Porto Santo, que mantinha constantes relações com a Madeira, 

nomeadamente no abastecimento de pedra de calcário e cal,745 as notícias existentes 

acerca da produção olárica são escassas. Artur Sarmento noticia a existência de olarias 

quinhentistas que trabalhavam o barro vermelho, notabilizando-se no fabrico de medidas, 

telhas e tijolos necessários para a edificação da fortaleza do Pico Castelo (SARMENTO, 

1933: 96). O mesmo autor, referindo-se à utilização do barro na cobertura e no 

revestimento das habitações e de outras construções utilitárias, distingue duas 

qualidades de barro. Uma de cor mais escura, extraída das terras de massapez e a outra, 

ligeiramente arroxeada, frequentemente utilizada no fabrico de “tijolos, telhas, potes, 

alguidares e mais cerâmica de utensílios culinários e domésticos” (SARMENTO, 

1933:96).   

Para o século XVIII, no leque de medidas que tendiam a fortalecer a economia da Ilha, 

conhecem-se propostas para a criação do ofício de oleiro.746 No século XIX noticiam-se o 

funcionamento de duas olarias, uma no centro de vila a outra na Serra de Fora 

(SARMENTO, 1933: 96). 

Na verdade, não se conhecem para os anos seguintes ao povoamento da ilha (séculos 

XV ao XVII) a instituição de olarias e a consequente confecção de artefactos de cerâmica. 

É possível que, do mesmo modo que sucedeu para a ilha da Madeira, com a importação 

de carregamentos de loiça da Metrópole e de outras partes do Continente Europeu nos 

séculos XV e XVI, que o Porto Santo tenha sido abastecido directamente dos portos dos 

Funchal ou de Machico, por navegação de cabotagem. As escassas referências 

bibliográficas ao fabrico dos populares tijolos, ao que parece no século XVI, e às 

posteriores olarias de barro vermelho, carecem de provas documentais de origem. De 

acordo com os dados cerâmicos recolhidos em prospecção nos terrenos anexos à 

primitiva Capela da Graça e ao Pico Castelo (Figs.188 a 190), cujos primeiros indícios 

haviam sido detectados pela arqueóloga N’Zinga, Oliveira747 é possível descortinar um 

                                                           

745
 Vide João Adriano Ribeiro, Porto Santo. Aspectos da sua Economia, Porto Santo, Câmara 

Municipal do Porto Santo, 1997 e João Adriano Ribeiro, A Indústria da Cal (séculos XV-XX). Um 
factor de aproximação entre as ilhas do Porto santo e da Madeira, Funchal, (Tese complementar 
apresentada na faculdade de Letras de Lisboa, para prestação de provas de Doutoramento), 1995. 

746
 Cfr., Mário Alberto Nunes Costa, A Ilha do Porto Santo em 1770, Separata do Arquivo Histórico 

da Madeira, Funchal, 1958, p. 44. 

747
 Cfr., N’Zinga Oliveira, “ Breve Subsídio para a Carta Arqueológica de Porto Santo”, AMC- 

Arqueologia Moderna e Contemporânea, n. º 1, Machico/Lisboa, 2010, pp. 119-123. 
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conjunto apreciável de formas, com uma elevada percentagem para os contentores de 

líquidos (especificamente os barris, anforetas e os barris, respectivamente 66,67% e 

10,42% do grupo da cerâmica comum, Figs. 1502 a 1504). A quantificação morfo-

tipológica seriou, também, outras peças relacionadas com os hábitos quotidianos 

(panelas, tigelas, alguidares, frigideiras e formas de açúcar), podendo inferir-se a 

existência de outras realidades físicas que implicam o alojamento. Similarmente, neste 

conjunto inventariado, isolou-se o grupo de pasta caracteristicamente regional, com 

afinidades tecnológicas e tipológicas aos conjuntos arqueologicamente registados nos 

estratos seiscentistas de Machico e de Santa Cruz. Este conjunto, que representa 20,12% 

do quantitativo geral dos grupos tecnológicos identificados, faz-se representar 

maioritariamente pelas típicas tigelas brunidas (54,5%), logo seguidas pelas panelas 

(27,7%) e pelos tachos de pegas triangulares (9%).  

Estes dados suscitam algumas questões. Serão, eventualmente, estes fragmentos de 

cerâmica local restos das produções porto-santenses dos séculos XVI e XVII? 

Confeccionariam os oleiros da ilha o barro de mistura, como era hábito nos ofícios da 

Madeira? São questões para as quais não dispomos, para já, de respostas inteligíveis. A 

futura análise mineralógica das argilas locais (de coloração acinzentada, Figs.1087 a 

1098) e a sua confrontação com a cerâmica etnográfica e o grupo de pasta regional 

poderão trazer novos elementos à problemática. 

Uma outra questão, que se entende atraente do ponto de vista do delineamento das 

linhas de investigação futuras, revelar-se-ía no estudo tecnológico da cerâmica de 

revestimento que tradicionalmente foi fabricada localmente. Esta problemática incidiria 

sobre os tijolos que se encontram incrustados no aparelho pétreo da área envolvente do 

Pico Castelo, já referenciados pelo Padre Eduardo Pereira,748 cujos exemplares pudemos 

visualizar em 2008 (Figs.189 e 190). Por outro lado, existem informações orais do 

achamento de outros exemplares nas obras de reabilitação da dita Casa Colombo, 

situação que procurámos confirmar junto da Direcção Regional dos Assuntos Culturais.749 

Voltando à questão do sítio onde foram identificados as ruínas da Capela da Graça e as 

construções anexas, a presença de inúmeros fragmentos de cerâmica utilitária à 

superfície pode ser explicada pela existência de um reservatório de água, de feição 

circular (Figs.184 e 185). Como já se aludiu no segundo capítulo,750 esta área, nas 

                                                           

748
 “tijolos que se encontram à mistura com pedras soltas de arrumo nos muros de vedação do 

antigo reduto ou castelo do Pico, ao cimo do Pico Castelo, escapados ao inadequado ou 
irreflectido urbanismo daquele recinto histórico donde se fez desaparecer até os alicerces a feição 
simbólica (…)”, (PEREIRA, 1989, II: 401). 

749
 A informação obtida não esclarece a indicação da fonte oral.  

750
 Cfr., supra “2.2.1.1.4. Porto Santo”. 
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proximidades da primitiva ermida de Nossa senhora da Graça, vem referenciada por 

Frutuoso como um local onde existiam “tres fontes” 751com acrescida afluência de gentes 

que da “Villa e de outras partes vão buscar á cabeça” (FRUTUOSO, 1873: 48). Esta 

passagem é demonstrativa da forma quinhentista de transportar água em recipientes de 

barro apoiados à cabeça, provavelmente assentes num material perecível para a 

acomodar o peso e equilibrar a peça.  

3.5.1.2. O fabrico açoriano 

Num texto de síntese sobre a cerâmica açoriana, Isabel Maria Fernandes proferiu a 

seguinte reflexão: “A cerâmica açoriana é um bom instrumento de estudo para o 

conhecimento das vivências do povo destas ilhas. Em barro se cozinhava, em barro se 

comia, em barro se cuidava da higiene corporal, com barro se trabalhava e com barro se 

adorava a Deus”.752 Justamente, se tomarmos estes objectos como indicadores das 

actividades quotidianas conexas com os sítios onde foram exumados, torna-se possível 

individualizar os conjuntos morfo-tipológicos e daí compreender os usos e os costumes no 

interior e no exterior do espaço habitado. 

Discute-se, hoje em dia, as cronologias do início da produção oleira nos Açores. O 

desbravamento desse facto reside, na opinião de um investigador local, no trabalho 

arqueológico: “uma resposta correcta a esta questão só poderá ser dada pela 

arqueologia, mas não há dúvida que, na segunda metade do século XVI, a arte do barro 

tinha um peso mínimo nos ofícios de Vila Franca (MARTINS, 1988: 9). A particularidade 

geo-histórica de Vila Franca do Campo tem corroborado a tese de que a loiça de fabrico 

local, tal como na Madeira, ganha maior difusão no século XVII. Os artefactos 

recuperados dos estratos do terramoto de 1522 motivam a dizer que “alguns lares 

utilizavam exclusivamente cerâmica importada” (MARTINS, 1988: 9), embora esta 

afirmação careça de confronto com os demais componentes cerâmicos recuperados nos 

trabalhos arqueológicos de Sousa d’Oliveira; e a verificar a existência de um grupo de 

pasta local.  

Gaspar Frutuoso, em relação à Ilha de São Miguel, aludiu para a escassez de louça nos 

primeiros tempos do povoamento, justificando o uso da madeira: “Havendo aqui no tempo 

antigo pouca louça, coziam a carne em cabaças” ou “E não tendo naquele tempo potes, 

                                                           

751
 As nascentes que abasteciam as fontes acabaram por se extinguir, segundo a opinião do Padre 

Manuel Nóbrega: “O resultado da plantação de resinosas no Porto Santo foi que as nascentes da 

ilha começaram a secar. Na Graça existia uma nascente que sempre teve água, hoje não tem. Na 

última vez que vi a do Fortinho, quase não tinha água. Não tenho dúvidas que isto deve-se à 

plantação de resinosas no Pico Branco” (BARCELOS, 2010: 9). 

752
 “Cerâmica”, Enciclopédia Açoriana, consultado em Março de 

2009,http://pg.azores.gov.pt/drac/cca/enciclopedia/index.aspx. 
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nem talhas, nem outra louça, se serviam de cabaças em seu lugar e de bacios”. 

(FRUTUOSO, 2005, IV: 228, 238). 

3.5.1.2.1. Produções marienses 

Os estratos arqueológicos do Forte de São João Baptista forneceram alguns 

componentes cerâmicos cuja reconstituição gráfica e análises macro e microscópica 

permitem inferir conhecimentos dos ritmos de continuidade e mudança naquela 

infraestrutura militar (Quadro 5 e Figs.42 a 47). Por outro lado, os estudos de outros 

vestígios materiais da ilha e a consequente recolha de dados respeitantes à produção 

olárica local permitem tecer alguns considerandos, com especial destaque para a 

caracterização química e mineralógica do grupo de pasta local.  

Nesta problemática, importaria tecer uma breve contextualização diacrónica da actividade 

olárica da ilha, que se apresenta relevante na compreensão do tema, embora se retorne à 

repetição de alguns dados. Segundo os registos de Gaspar Frutuoso, a produção de 

cerâmica em Santa Maria já acontecia no século XVI,753 referindo-se o cronista à relativa 

difusão de loiça vermelha que era fabricada localmente e que era suficiente para suprir as 

necessidades internas: “Há nesta ilha barro, de que se faz louça vermelha, sem 

necessidade da de fora, e telha muito boa, que, além de abastar para a terra, se traz para 

esta ilha de São Miguel muita dela” (FRUTUOSO, 2005: 40). Curiosamente, o cronista 

salienta uma particularidade cromática da cerâmica mariense (a cor vermelha), 

possivelmente pela aplicação de um engobe à base de almagre nas superfícies dos 

recipientes (LEPIERRE, 1912: 79). No início do século XVIII, o Padre António Cordeiro 

salienta as características técnicas do barro mariense, “cinzento, tam macio, & tam fino ”, 

sublinhando a sua qualidade para a confecção olárica e a natural apetência para 

exportação: “Em algumas partes a terra que tem he tudo barro vermelho, & esteril para 

fruto; porèm para louça he excellente, & de tal louça vermelha se prove a dita Ilha, & dà 

provimento della a S. Miguel, & ainda á Ilha terceyra” (CORDEIRO, 1981:105, 108).  

A constituição geológica da ilha, potenciando argila de qualidade para o trabalho de 

olaria754 (MARTINS, 1999: 44; FERNANDES, 2009; MADEIRA, 2009), representou uma 

mais-valia na arrecadação de receita municipal (RODRIGUES, 1995: 52-53). Entre os 

séculos XVI e XIX esses recursos ajudaram à economia da ilha, contribuindo de forma 

                                                           

753
 Desse facto deu, também, conta o holandês João Linschoot, em 1589: “nela não há outro 

comércio senão o de barro para loiça, pois o pastel não existe” (LINSCHOOT, 1943: 155).  

754
 José Madeira sintetizou as características da composição argilosa da Ilha de Santa Maria: 

“resulta de intensa alteração de rochas vulcânicas (derrames e materiais piroplásticos), que 
nalguns locais, se encontram completamente argilitizados. Os minerais argilosos que constituem 
os barros são provenientes da transformação, por hidrólise e carbonatação, dos feldspatos que 
constituem as rochas basálticas, enquanto a cor vermelha provém da oxidação de minerais em 
ferro” (MADEIRA, 2009).  
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substancial para o auxílio das finanças da câmara. Para o século XVII, é frequente citar-

se o alvará de 20 de Maio de 1649, fazendo com que a receita da venda do barro 

revertesse para suportar os encargos com a conservação e com as munições do Castelo 

de São João Baptista, na Praia.755 A exportação de bens cerâmicos (loiça utilitária e 

cerâmica de construção) para as outras ilhas do arquipélago, nomeadamente para São 

Miguel, aparece referenciada por Frutuoso no século XVI, juntando-se, também, a venda 

de matéria-prima para outras olarias do arquipélago.756 Segundo um estudo de José 

Damião Rodrigues, entre 1674 e 1675 a venda do “barro” representou 32,3% de receita 

municipal, valor que é ultrapassado em mais de treze pontos percentuais entre 1678 e 

1679 (RODRIGUES, 1995: 53). O mesmo autor exemplifica a materialização destas 

ligações comerciais entre Santa Maria e Ponta Delgada com a síntese da transcrição 

documental dos registos de entrada e saída de 1674: “o capitão Francisco Machado de 

Faria, que recebeu, a 22 de Agosto, um milheiro de telha (fl.23) e o capitão António 

Soares de Sousa, que dois dias antes, recebera 200 carros de barro e 9.400 telhas (fl. 

21v)”, (RODRIGUES, 1995: 53). É provável que a exportação de barro se estendesse, 

também, à Ilha da Madeira, com a qual Santa Maria mantinha relações comerciais.757 As 

vereações madeirenses do século XVII fazem alusões ao fabrico da louça com uma 

mistura de barro de origem local e das Ilhas de Baixo,758 deduzindo-se a importação de 

bolas de barro, provavelmente de Santa Maria. Note-se, como alias já se referiu 

anteriormente, os registos portuários de entrada de loiça e de telha oriunda dos Açores. 

Para o início do século XIX (1814) conhece-se uma relação da exportação de cerâmica 

para a Ilha de São Miguel (14 barcos de loiça), inclusive os típicos “Taillhões grandes” 

totalizando 48,000 réis (SILVA, 1919:2 87). No mesmo período, Santa Maria importava da 

Ilha de São Miguel 9 canastras da dita “louça branca” (SILVA, 1919: 288).  

                                                           

755
 Vide AA, Vol. XV, 1984, pp.28-29. Carreiro da Costa, não conhecendo nenhuma fortificação 

com aquela denominação para a Ilha de Santa Maria, levanta a suspeição de tratar-se de uma 
medida destinada a suportar os encargos da fortaleza de São João Baptista, em Angra do 
Heroísmo, na Ilha Terceira (COSTA, 1971-8-28: 3) 

756
 Consulte-se, também, João Marinho dos Santos, Os Açores nos Sécs. XV e XVI, Vol. II, Angra 

do Heroísmo, Direcção Regional da Cultura, 1989, p. 36: (…) entre as duas ilhas do grupo oriental 
as transacções também se processavam, com a carne, a telha e a loiça marienses a serem 
trocadas por matérias-primas e certos produtos transformados.” 

757
 Segundo o historiador Alberto Vieira, que estudou o movimento de exportação de cereais dos 

Açores para a Madeira no século XVII, as ilhas de São Miguel e de Santa Maria dominavam os 
quantitativos dos cereais exportados (acrescendo o facto de que a rota Ponta Delgada- Funchal 
ligava os víveres de Santa Maria (VIEIRA, 1983).  
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Diacronicamente, a arrecadação de receita oriunda da venda do barro em bruto 

(vulgarmente citado em “bolas de barro” 759 (Figs.48 e 123 a 125) ou em “carradas”760 e de 

produtos de cerâmica foi extremamente relevante para a economia mariense. Entre os 

séculos XVIII e XX noticiam-se a aplicação da verba tanto na infra-estruturação dos 

equipamentos municipais, tais como o chafariz municipal (AA, 1984: 96-98;COSTA,1960-

12-10), como nos honorários dos recursos humanos da autarquia (RODRIGUES, 1995: 

53; GUERRA, 1959: 232). Para o século XIX, precisamente para o ano de 1814,761 

enumeram-se a quantidade de “carros de barro” exportados762 para as ilhas de São 

Miguel e Faial, actividade que se manteve até meados dos século XX e observada in loco 

por Carreiro da Costa (COSTA, 1971: 2; COSTA, 1960-5-14)763 e Raúl Brandão: “É aqui 

que os barcos de três velas vêm buscar o barro em bolas, para São Miguel fabricar 

grandes talhas, canecas porosas, vasilhas de todas as formas e feitios. Santa Maria não 

só fornece os oleiros dos Açores mas fabrica também cântaros, púcaros, caboucos, numa 

ruazinha escondida da vila.” (BRANDÃO, 2001:14).  

Parafraseando o historiador brasileiro Osvaldo Cabral, que viu a Ilha de Santa Maria 

como a pátria de louça de barro,764 saliente-se a característica muito comum da 

focalização da actividade olárica nas crónicas e nas dezenas descrições da ilha, em 

particular no século XIX. 765 O registo do Capitão Boid, publicado em 1835, serve de 

                                                           

759
 Segundo as fontes etnográficas disponíveis, a exportação do barro processava-se em forma de 

bolas ou em pães (COSTA, 1971-8-28: 2; RODRIGUES, 1968-1975, I: 241; LAYTANO, 1958: 201). 
Urbano de Mendonça Dias deixa-nos um interessante apontamento: “Em quase toda a Ilha de 
Santa Maria (…) se exporta para as outras Ilhas dos Açores, principalmente para esta de Sam 
Miguel, embolado, em esferas de uns 15 centímetros de diâmetro, limpo já de muitas imperfeições, 
ou em talhadas, como o cavam dos Barreiros (…)”, (DIAS, 1948:56). Exemplares das bolas de barro 
podem ser vistas no Museu de Santa Maria e no Museu de Vila Franca do Campo.  

760
 Cfr. João Marinho dos Santos, Os Açores nos Sécs. XV e XVI, Vol. I, Angra do Heroísmo, 

p.344. Leia-se, igualmente, e a propósito do negócio do barro no século XVII, os contratos entre 
mercadores e vendedores das ilhas (GIL, 1979: 182). 

761
 600 carros de barro para a Ilha do Faial e  9996 carros para a Ilha de São Miguel (SILVA, 1919: 

287).  

762
 Necessariamente que o transporte destes géneros se fazia de barco. O historiador João 

Adriano Ribeiro cita um contrato de sociedade estabelecido em 1778 entre naturais de patente da 
Ilha de Santa Maria, envolvendo uma embarcação (Santo António) com destino a São Miguel 
(RIBEIRO, 1996: 68). Por outro lado, na descrição de Bonifácio Guerra de 1852 menciona-se que, 
durante a guerra peninsular, esteve ao serviço no porto da ilha uma galera, polaca e seis 
bergantis, a fim de garantir a exportação de barro, louça e de pedra de cal para o arquipélago e de 
cereais e gado para a Madeira e Portugal Continental (GUERRA, 1959: 242). 

763
 “Há dias, no molhe Salazar, vimos descarregar com desusado afã, de um dos nossos iates de 

cabotagem, uma quantidade apreciável de bolas de barro, vindas de Santa Maria”. 

764
 Apud, Carreiro da Costa, “Da Velha Olaria Mariense”, p. 2. 

765
 Vide, entre outros, Jean Gustave Hebbe, “Descripção das Ilhas dos Açores”, AA, Vol.X, Ponta 

Delgada, 1982, p. 518; Acúrsio Garcia Ramos, Noticia do Archipelago dos Açores e do que há 
mais importante na sua Historia Natural, Angra do Heroísmo, Typ. Terceirense, 1869, p. 35; 
Capitão Boid, “Descrição dos Açores ou Ilhas Ocidentais”, Insulana, Vol.VII, n.º

s
 1 e 2, 1951, p. 47; 
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exercício comparativo no destaque da omnipresença do barro, acentuando a sua 

elasticidade e aspecto: “(…) pasta argilosa dúctil, com que os habitantes fabricam uma 

espécie de porcelana grosseira, utilizada em todo o arquipélago” (BOID, 1951: 47).  

Uma outra abordagem interessante relativamente a um tipo específico de forma cerâmica 

produzida na ilha é-nos transmitida pelo oficial da marinha sueca, Jean Gustave Hebbe, 

na descrição das ilhas dos Açores, de 1835, que anota que os moradores da ilha de 

Santa Maria “fabricam muita baixela ordinária que é exportada para as outras ilhas”, 766 

numa alusão ao fabrico da tradicional cerâmica utilitária já anotada pelos cronistas de 

Quinhentos.  

Uma leitura atenta das posturas municipais setecentistas de Vila do Porto permite 

enunciar o extenso elenco de serviços de loiça utilitária e decorativa que eram produzidos 

e vendidos na ilha: 

“Acordaram que os talons, grandes, se vemdam, a quinhentos, reis//, meios talhons a 

duzentos reis // dittos da cabeça de roda a sem reis // alguidares grandes que levem, hum 

saco de farinha a cem reis // dittos mais pequenos, a oitenta reis // dittos menores, a 

seçenta reis // e a sincoenta reis // e outros menores, a quarenta, reis // e a vintte, reis // e 

a des reis // e a sinco, reis // comforme o seu tamanho, // pottes, que, levem, a seis, 

canadas a vinte reis // meios pottes a des reis // infuças a sinco, reis // panellas grandes a 

vinte reis // meias panellas, a des reis // mais pequenas a sinco, reis, tenores a vinte reis // 

besporttes(?) a des reis // cuçeideiras a des, reis // prattos a des reis tiguellas a des por 

hum vintem, // vazos para flores a sincoenta reis // salgas para carne comforme 

seu,tamanho, e seu, merecimento “ (NASCIMENTO, 2009: 21). 

                                                                                                                                                                                

António Bonifácio Júlio Guerra, “Succinta Descripção da Ilha de Santa-Maria e Respectiva 
Estatística”, Arquivo dos Açores, Vol. XV, Ponta delgada, 1959, p. 232, 242-243; Gabriel de 
Almeida, A Ilha de Santa Maria, São Miguel, Typografia Popular, 1893, p. 17; A. Gil e Augusto 
Ribeiro, Almanach insulano para Açores e Madeira: estatístico, histórico e literário, Angra do 
Heroísmo, Typ. da Terceira, 1875, p. 165; Jozé Maria de Souza Monteiro, Diccionario geographico 
das provincias e possessões portuguezas no ultramar, Lisboa, Typographia Lisbonense, 1850; 
João Soares de Albergaria de Sousa, Corografia Açórica, 2.ª edição em fac-simile de 1975, Ponta 
Delgada, 1995 pp.81-84 (Neste estudo, publicado originalmente em 1822, anotava-se que Santa 
Maria tinha “as melhores fábricas de loiça dos Açores”) e Walter Frederick Walker, The Azores: or 
Western Islands, London, Trubner & Co., 1886, p. 42, elucida os tipos fabricados e a forma de 
transporte: “The inhabitants have for many years manufactured a common pottery for kitchen 
purposes, the chief merit of which consists in the graceful amphora shapes of many of the vessels 
made; these they export to the neighbouring islands, where it is a curious sight to see a large boat 
arrive from Santa Maria with a huge centre pile of this crockery, the articles being simply placed 
one upon the other without any packing, yet seldom does any breakage occur”. 

766
 Cfr., Carreiro da Costa, “Descrição das Ilhas dos Açores”, Boletim da Comissão Reguladora dos 

Cereais, N.º 17, 1953, p. 126. Vide, também, Jean Gustave Hebbe, “Descripção das ilhas dos 
Açores”, Arquivo dos Açores, Vol. X., pp. 515-537 e Archivo Popular, n.º17, Lisboa, 22 de Junho de 
1837, p. 134. 
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Dentre desse universo terminológico com variantes metrológicas, salientam-se os talhões 

(Figs.49 e 50),767 os alguidares, os potes,768 as infusas,769 as panelas,770 os tenores,771 os 

bispotes (besporttes), os cuscuzeiros,772(cuçeideiras), os pratos, as tigelas, os vasos de 

flores e as salgas. Curiosamente, do ponto de vista da relação de uso e função dos 

apetrechos cerâmicos, as posturas levantam deduções interessantes, nomeadamente na 

relação de capacidade dos bens, como é o caso dos alguidares de maior dimensão que 

comportam um saco de farinha e as salgas destinadas ao armazenamento da carne. 

Numa outra perspectiva, de análise do foro morfológico, o documento salienta um 

pormenor da tipologia do bordo de um talhão de menores proporções, designado de 

“cabeça de roda”. Esta característica singular de configuração da boca do recipiente, que 

vem ilustrada por Ernesto Ferreira e por Fernando Pires de Lima (Fig.50), perpetuou a 

designação de origem do seu fabrico.  

Carreiro da Costa considerou o talhão como uma das mais antigas peças resultantes das 

olarias locais, associando-o às lides quotidianas nas tarefas de armazenagem de líquidos 

e sólidos (cereais).773 No estudo químico e tecnológico da cerâmica portuguesa, anota o 

autor que os talhões de maiores proporções podiam atingir até 1,70m de altura e um 1m 

de diâmetro (LEPIERRE, 1912: 80). 

                                                           

55
 Vide Carreiro da Costa, “Da Velha Olaria Mariense”, A Ilha, Ponta Delgada, 10-12-1960, p. 2; 

Carreiro da Costa, “Algumas palavras a Respeito dos Talhões”, A Ilha, 23 de Março de 1962; 
Carreiro da Costa, Etnologia dos Açores, vol. 2, Lagoa, Câmara Municipal, 1991, p. 531, 532; 
Isabel Maria Fernandes, Cerâmica Açoriana, Barcelos, Museu de Olaria, 1993, p. 109, figura 247 e 
Isabel Maria Fernandes, “Cerâmica”, Enciclopédia Açoriana, 
http://pg.azores.gov.pt/drac/cca/enciclopedia/index.aspx, 2009; Fernando de Castro Pires de Lima, 
“louça da Vila”, Arte Popular em Portugal e Ilhas Adjacentes e Ultramar, 1.º Vol., Lisboa, Verbo, 
1968-1975, p. 241. 

768
 Cfr., oIsabel Maria Fernandes, Cerâmica Açoriana, p. 111, figura 249 e ob. cit., Carreiro da 

Costa, “Da Velha Olaria Mariense”, A Ilha, p.2; Fernando de Castro Pires de Lima, “louça da Vila”, 
Arte Popular em Portugal e Ilhas Adjacentes e Ultramar, 1.º Vol., Lisboa, Verbo, 1968-1975, p. 241. 

57
 Cfr.,Isabel Maria Fernandes, Cerâmica Açoriana, p. 107, figura 246; Isabel Maria Fernandes, 

“Cerâmica”, Enciclopédia Açoriana http://pg.azores.gov.pt/drac/cca/enciclopedia/index.aspx. 

770
  Cfr., Isabel Maria Fernandes, Cerâmica Açoriana, p. 105, figura 244. 

771
 Cfr., ob. cit., Carreiro da Costa, “Da Velha Olaria Mariense”, A Ilha, p.2 e Ernesto Ferreira, “A 

loiça da Vila”, Os Açores, 1 (5), Ponta Delgada, 1922, p.11 e ob. cit., Isabel Maria Fernandes, 
Enciclopédia Açoriana, http://pg.azores.gov.pt/drac/cca/enciclopedia/index.aspx., Armando Cortes-
Rodrigues, “louça da Vila”, Arte Popular em Portugal e Ilhas Adjacentes e Ultramar, 1.º Vol., 
Lisboa, Verbo, 1968-1975, p. 241. 

772
 Cfr., Isabel Maria Fernandes, Cerâmica Açoriana, p. 106, figura 245. 

773
 Cfr., Carreiro da Costa, ob. cit,,  “Algumas palavras a Respeito dos Talhões”, p.2: “Os talhões 

de produção mariense – no geral, os mais procurados e apreciados – variam muito de tamanho 
dado o fim a que se destinam. Os mais pequenos são utilizados de preferência como salgadeiras e 
vinagreiras – e os médios e os maiores foram sempre objecto de grande aceitação, para 
guardarem água nas casas que não dispunham dela canalizada e, até mesmo naquelas que, em a 
tendo, necessitavam de pequenos reservatórios para os períodos de escassês.”   
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A produção de cerâmica de construção (telha e tijolo) aparece, também, desde o início do 

povoamento, associada às transacções comerciais da Ilha de Santa Maria. Nas citadas 

posturas municipais do ano de 1780 obtém-se uma preciosa descrição da variedade 

tipológica da cerâmica de construção para uso arquitectónico em geral (telha de marca 

grande, de marca pequena, telhões, telhão e tijolo).774 No século XIX, sucedem-se 

registos da actividade dos telheiros marienses (GUERRA, 1959: 243) e a consequente 

exportação para o arquipélago (SILVA, 1919: 287; RAMOS, 1860: 35). Curiosamente, a 

telha775 fabricada no lugar de Santo Antão, pela qualidade de fabrico, obtinha uma maior 

procura e aceitação quando comparada com a das outras ilhas dos Açores e com a 

procedente do Continente Português (RIBEIRO, 1996: 69). Além de Santo Antão existiam 

olarias em Vila do Porto, entretanto extintas (RIBEIRO, 1996: 67-69).  

Necessariamente que a saída de géneros cerâmicos da ilha estava dependente de uma 

licença prévia e de uma avaliação da qualidade por parte da câmara.776 Esta situação, ao 

que se deduz, era também extensiva ao envio de encomendas para particulares, “que as 

pedem, e para uso, e gostto de suas cazas”.777 

Tendo por objectivo a caracterização das pastas cerâmicas de confecção local, 

desenvolveu-se, como já referimos, um incisivo procedimento de análise química e 

mineralógica de cerâmicas arqueológicas e etnográficas e de amostras de argila 

(com o estudo de desengordurantes adicionados à argila).778 Tratando-se de um 

primeira intervenção arqueológica em ambiente terrestre na Ilha de Santa Maria, não 

dispusemos de outros fragmentos de referência, que eventualmente pudessem 

complementar o exercício da comparação analítica. Do ponto de vista da aquisição do 

                                                           

774
 Cfr., Jorge Fernandes do Nascimento, ob, cit., Vila do Porto. Auto das posturas que mandaram 

fazer os oficiais da Câmara desta Vila do Porto, Ilha de Santa Maria [1780], p. 21: “Acordaram, que 
cada, milheiro, de teilha da marca grande, se vemdeçe a dois, mil e quatrosentos e da marca, 
pequena, a dois, mil reis a dois, mil, reis, telhoens, a vinte, reis, telham, teyolho, a oitenta, reis a 
dúzia”. 

775
 - Também se fabricaram e exportaram peças de canalizações (RAMOS, 1860: 35; GUERRA, 

1959: 232). 

776
 Cfr. Jorge Fernandes do Nascimento, ob, cit., Vila do Porto. Auto das posturas que mandaram 

fazer os oficiais da Câmara desta Vila do Porto, Ilha de Santa Maria [1780], pp. 20-21: “Acordaram 
digo, item, que, nemhua, pessoa, de qualquer, qualidade, ou comdissam, que seya possa extrahir, 
para, fora desta ilha, louçatelha, ou cal, cozida para fazer negoçio com pena, de lhe ser thornada 
por perdida, e de seu vallor sera, metade, para, as despezas, des, estte comçelho, e outra, para, o 
acuzador, e debaixo, da mesma, pena, (...) sem, primeiro, proçeder,liçença da Camara, que, a 
facultara, o negara, segundo, a qualidadeou boa, ou ma; prezunçam que, tiver da pessoa, que a 
ditta liçenca pedir." 

777
 Cfr., Jorge Fernandes do Nascimento, ob, cit., Vila do Porto. Auto das posturas que mandaram 

fazer os oficiais da Câmara desta Vila do Porto, Ilha de Santa Maria [1780], p. 21. 

778
 Salienta-se que, nas observações feitas por Lepierre nas olarias da Vila do Porto e de Santo 

Antão, era hábito preparar o barro com areia (LEPIERRE, 1912: 80).  
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conhecimento e da validade da operação analítica, considera-se extremamente relevante 

a composição química e mineralógica do grupo de pasta de fabrico mariense, tendo em 

particular atenção a considerável distribuição dos serviços de loiça pelo Arquipélago dos 

Açores, especificamente a que tem sido recolhida em contextos arqueológicos. Todavia, 

na discussão desta problemática, persistem algumas nuances que fazem zelar a 

investigação. Em primeiro lugar, salienta-se a exportação desde o século XVI de matéria-

prima em bruto (argila) de Vila do Porto para os outros centros oleiros insulares, tendo-se 

em consideração que no processo de preparação das argilas se adicionassem inclusões 

não-plásticas, obtidas pelo oleiro e seus ajudantes a curta distância do local de trabalho. 

Em segundo lugar, reserva-se ao estudo das argilas, por exemplo das ilhas de São 

Miguel e da Terceira, a junção à matéria-prima importada uma mistura de barro local, o 

que na prática também acontecia para as olarias do Funchal. 

No estudo químico e tecnológico da cerâmica portuguesa levado a cabo nos finais do 

século XIX, Charles Lepierre publicou os resultados de duas mostras de Santa Maria 

usadas para o fabrico de loiça “ordinária”, respectivamente a número 216, de tonalidade 

vermelha, e a número 217, de tonalidade preta (LEPIERRE, 1912: 79-80). Salienta o 

investigador que, depois de calcinada, a amostra avermelhada 216 apresentou a mesma 

coloração e a negra, 217, resultou numa reacção cromática mais escura. Numa última 

análise deste tema, seria importante uma alusão às características dos solos da ilha. No 

levantamento da Carta Geológica da Ilha de Santa Maria, em Novembro de 1959, os 

autores do estudo definiram para o perfil E-W da parte ocidental da ilha, de cima para 

baixo, cinco níveis geomorfológicos, a saber: tufos vulcânicos e projecções avermelhadas 

da Almagreiras; basaltos pós-vindobonianos da região de São Pedro e do Pico 

Saramago; tufos, conglomerados e calcários fossilíferos do Vindoboniano; brechas 

vulcânicas de Anjos e Santana e o complexo basáltico ante-vindoboniano (ZBYSZEWSKI, 

FERREIRA, ASSUNÇÃO, 1961a: 6). Do ponto de vista das formações sedimentares 

quaternárias, a zona da Praia é caracterizada pelas formações torrenciais com vestígios 

de areias argilosas, areias finas amarelas marinhas conquíferas e conglomerados 

marinhos cimentados (ZBYSZEWSKI; FERREIRA, ASSUNÇÃO, 1961a: 9).779  

Sanches Furtado salienta que “uma das características importantes dos solos da ilha de 

Santa Maria é a de apresentarem geralmente um fraco conteúdo em minerais amorfos, ao 

contrário do que se observa na maioria dos solos da ilha de São Miguel, sendo por 

consequência as argilas essencialmente constituídas por minerais bem cristalizados” 

(FURTADO, 1978-1979: 60). Esta característica de composição e cristalinidade das 

                                                           

779
 A malacofauna identificada nos estratos arqueológicos do forte coincide com a descrita nas 

camadas referidas. 
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argilas deve-se, segundo ao autor, ao facto dos solos da Ilha de Santa Maria serem mais 

antigos, dado a actividade vulcânica ser anterior, quando comparada com a ilha de São 

Miguel.  

Em suma, na tentativa de definição do grupo de pasta mariense, anotam-se duas 

conclusões interessantes. A primeira, revela-se pela determinação de dois grupos 

químicos de pastas, o Machico 3 e Machico 4, que pelos teores de TiO2, Zr e Mn, 

atestam uma origem vulcânica, e por afinidade uma origem e confecção locais. Em 

complemento, e de uma forma mais notória, verifica-se uma coincidência química 

(grupo Machico 3) entre uma primeira amostra de argila local fornecida pelos serviços 

do Museu de Santa Maria (A6/08, n.º de laboratório 2191) e um grupo de quatro 

fragmentos de cerâmicas arqueológicas provenientes dos estratos arqueológicos do 

Forte de São João Baptista  

3.5.1.2.2. As produções micaelenses 

Neste item compete-nos aflorar os itens que tivemos a oportunidade de estudar do 

extraordinário espólio do desaparecido Mosteiro de Jesus na Ribeira Grande,780 operação 

que facultou a identificação do agregado de pasta de fabrico local. Deste modo, a 

abordagem à cultura material cerâmica neste sítio representa um meio privilegiado para 

aceder ao conhecimento dos hábitos e dos comportamentos vivências daquele espaço 

religioso. É lícito estabelecer, neste contexto, uma relação de proximidade entre o objecto 

material cerâmico e a respectiva função no tecido social, económico e cultural.  

O aproveitamento e a utilização dos recursos argilosos locais para o fabrico de bens 

móveis surgem referenciados por Frutuoso,781 no que concerne à confecção de cerâmica 

de construção (telha). A exploração e a extracção do barro local,782 que se depreende que 

fosse para o uso industrial, foram objecto de fiscalização municipal. Uma postura de 9 de 

Novembro de 1555 salienta que “nenhuma pesoa de nenhua callidade nam tire nem 

mande tirar nenhum baro nos caminhos do concelho desta villa e seu termo sob penna de 

pagar a pesoa que ho tirar ou mandar tirar quinhentos reais” (PEREIRA, 2006: 173). O 

Jesuíta António Cordeiro reforça este indicador, apontando para a localidade da Maia a 

                                                           

780
 Cfr., Élvio Duarte Martins Sousa, “A Loiça Utilitária das Escavações Arqueológicas do Convento 

de Jesus, Ribeira Grande”, A Ponte -Revista Cultural da Ribeira Grande, n.º 1, Ribeira Grande, 
2010, pp. 42-51 e 61-62. 

781
 Nos lugares da Ribeira Seca e Maia. Cfr., ob. cit., Gaspar Frutuoso, Livro IV, p. 184.Note-se que 

as fábricas da Lagoa utilizavam, uma mistura de barro da Ilha de Santa Maria e da Ribeira Grande 
para o fabrico de tijolos refractários e telhas (RODRIGUES, 1968-1975, I: 249).  

782
 Na relação do plantio de árvores na Ribeira Grande em 1604, António dos Santos Pereira 

transcreve das vereações a profissão de oleiro, desempenhado na altura por Francisco Gonçalves 
(PEREIRA, 2006:47). Rui de Sousa Martins foca, também, a presença de olarias corporativas na 
Ribeira Grande nos séculos XVI e XVII (MARTINS, 1999: 67).  
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aludida tradição do fabrico de telha783 e da generalização das coberturas cerâmicas no 

casario da Ribeira Grande: “Lugar que tem as ruas inteyras de casas de telha, quando em 

outras Villas, E atè na Cidade há muytas casas cubertas de palha, sendo que a telha se 

faz neste lugar da Maya” (CORDEIRO, 1981: 141). No segundo quartel do século XX, 

Carreiro da Costa refere o uso do barro da Vila da Ribeira Grande nas fábricas da Lagoa, 

utilizado em mistura com o de Santa Maria para o fabrico de cerâmica de construção 

(tijolos de forno e telhas). Anota, também, a particularidade do fabrico local de sertãs, 

uma espécie de discos de barro com bordos diminuídos, destinados à confecção de um 

bolo de farinha de milho, sem fermento (COSTA, 1938-1941:186-187). 

Dentre dos exemplares estudados de fabrico micaelense enumeram-se as cerâmicas 

comuns e as variantes finas não vidradas e modeladas, recuperadas das escavações do 

Mosteiro de Jesus, na Ribeira Grande. A amostra é representada pelos púcaros e 

pucarinhos, alguidares, candelabros, tachos, copos, panelas, tachos, bilhas, potes,  

testos, tampas, tigelas, cântaros, (Figs.898 a 927).  

 

  

Legenda: Base e arranque do corpo de um pucarinho de cerâmica comum de fabrico local (MJ-VW-99-Peça n.º 18, 

Fig.938). Pasta de textura semi-compacta, avermelhada N39, com escassos ENP (destacando-se as partículas arenosas). 

Superfície externa almagrada e brunida, observando-se junto à base apontamentos decorativos formando um alinhamento 

ondulado. Base de assentamento discoidal. DB: 72mm, EP: 4mm. 

O espólio arqueológico das escavações de Sousa d’Oliveira encontra-se depositado na 

Fundação Sousa d’ Oliveira e nas reservas do Museu de Vila Franca do Campo, em São 

Miguel. É provável, embora careça de confirmação macroscópica, que do espólio 

cerâmico façam parte elementos de cerâmica de fabrico local dos estratos posteriores ao 

terramoto. Vila Franca do Campo é um caso único no país a este respeito. O fenómeno 

sísmico de 1522 consolidou, no tempo e no espaço, vestígios da vida material 

quinhentista, situação que devia obrigar a uma maior atenção ao nível do planeamento e 

                                                           

783
 Situação verificada nos alvores do século XIX, com a emissão de licenças para o exercício do 

ofício de telheiro (DIAS, 1949: 62-63). 
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ordenamento do território com vista à recuperação dos arquivos de terra.784 É curioso 

observar que ao longo do tempo têm sido noticiados os achamentos de peças metálicas e 

de cerâmica no terreno vila-franquense e arredores de São Miguel. O catálogo de 

exposição distrital de artes e indústrias realizada em Ponta Delgada em Maio de 1895 

revela um conjunto de achados cerâmicos encontrados em escavações de Vila Franca 

(“cangirão de barro” e “moringue de barro”) 785 e no Vale das Furnas (“pote de louça 

vidrada de verde”),786 São Miguel. Por outro lado, algumas das peças recolhidas na fase 

de construção do Centro Cultural de Vila Franca pelo investigador Rui de Sousa Martins 

podem ter origem nas olarias locais. Dentre os objectos, salientam-se os exemplares de 

construção (telha de meia cana), exibindo uma pasta castanho avermelhada, com um 

engobe claro (MARTINS, 1996: 29). Uma relação do século XVII do Município de Vila 

Franca do Campo elucida quanto às terminologias em uso: panelas, caldeirões, 

alguidares grandes e pequenos, talhas e potinhos, potes grandes e jarros (DIAS, 1943: 

73-74). No entanto, hoje – e apesar de já ser possível isolar-se o grupo de pasta de fabrico 

mariense e micaelense – sem a análise objectiva dos dados materiais exumados em Vila 

Franca do Campo por Manuel Sousa d’ Oliveira, é ainda prematuro tecer considerações 

abalizadas. Neste campo, e a faltarem o estabelecimento de paralelos e análises 

arqueométricas, não estaremos muito longe das deduções de 1967 do arqueólogo 

pioneiro de São Miguel, relativamente às observações dos exemplares de louça fabricada 

localmente: “Podem de facto ter sido feitos na Vila, mas nesse campo é mais difícil tirar já 

conclusões.” (BENTO, 1990: 47).  

 

3.5.1.3. Os oleiros e a matéria-prima  

A actividade de oleiro surge na terminologia manuscrita insular a partir do século XVI: 

Funchal787 e Vila Franca do Campo.788 O ofício estava dependente da fiscalização 

                                                           

784
 Cfr.; Paula Gouveia,”Arqueólogos estudam “achados” em São Miguel e Santa Maria”, Açoriano 

Oriental, Ponta Delgada, 26 de Março de 2010, p. 2.   

785
 Cfr., Catalogo da Exposição Districtal D’Artes e Industrias de Ponta Delgada, Ponta Delgada, 

Typografhia Elzeviriana, 1895, p. 55. 

786
 “Objectos que foram encontrados nas ruínas de um antigo cemitério do Valle das Furnas, 

subterrado na erupção vulcânica de 2 de Setembro de 1630” (Catalogo da Exposição Districtal 
D’Artes e Industrias de Ponta Delgada, Ponta Delgada, 1895: 96).  

787
 Note-se que, entre os anos de 1566 e 1700, do conjunto das 265 cartas de autorização, 

passadas pela Câmara Municipal do Funchal aos mesteres, 15 foram concedidas a oleiros (SILVA, 
1995:307, 349). 

788
 Artur Teodoro de Matos e Maria de Jesus dos Mártires Lopes, “Subsídios para a história 

económica e social do Concelho de Vila Franca do Campo no ano de 1566:um auto de avaliação 
dos bens dos seus moradores”, Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira, Vol. XLI, Angra do 
Heroísmo, 1983, p. 550. Para o século XVII Luís Ataíde refere a existência de vinte e sete oleiros a 
trabalhar em Ponta Delgada (ATAÍDE, 1974, II: 126-127). 
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municipal789 e a matéria-prima usada, não obstante a utilizada para o fabrico da cerâmica 

de construção (telha), era geralmente oriunda dos barreiros locais, com a mistura de 

barro importado, conforme a localidade. O trabalho dos oleiros dependia quotidianamente 

da qualidade da matéria-prima para a execução das suas peças. A pouco e pouco 

ensaiaram as misturas e têmperas adequadas à qualidade do produto, sob as apertadas 

regras da fiscalização municipal. O registo do investigador Rui de Sousa Martins, a 

propósito da cerâmica açoriana, é elucidativo: “Se não é fácil fazer cerâmica com argilas 

vulcânicas, os povoadores depressa aprenderam a superar as deficiências da matéria-

prima, conhecendo-lhe o comportamento, doseando-lhe têmperas apropriadas e (ou) 

misturando argilas com plasticidades diferentes, trabalhando-as com técnicas adequadas” 

(MARTINS, 1999: 44).    

O fabrico de artefactos obedecia a determinados critérios que tinham aver com a 

qualidade das argilas e com o uso dos desengordurantes. Sabemos, inclusive, que na 

Madeira utilizava-se o massapez,790 uma espécie de terra barrenta e acinzentada 

contendo abundantes minerais ferruginosos, e o salão791 (terras de cor avermelhada e 

menos densas, que podem ter uma equivalência ao almagre), frequentemente utilizados 

no processo do acabamento da loiça comum no Funchal seiscentista: “adita lousa de 

barro da terra de masapes e a tingem (?) com a dita almagra” (ARM, CMF, Livro de 

Vereações, L.º 1324,1627: fl. 9). Os dois compostos (massapez e salão) surgem na 

toponímia madeirense792 e açoriana. O almagre (Fig.402), como composto argiloso de cor 

vermelha frequentemente usado no processo de acabamento da cerâmica de fabrico local 

dos Açores, muito provavelmente terá dado origem ao topónimo Almagreira em Santa 

Maria (DIAS, 1948: 58; EANES, 2008), região, onde segundo Sanches Furtado, 

                                                           

789
 Cfr.; Urbano de Mendonça Dias, A Vida de Nossos Avôs, Vol. 8, Vila Franca do Campo, Tip. “A 

Crença”, 1949, pp. 62-63. Os preceitos da fiscalização da actividade de oleiro podem ser 
observadas no “Regimento dos Oleiros”, Livro dos regimetos dos officiaes mecanicos da mui nobre 
e sepre leal cidade de Lixboa (1572), Coimbra, Imprensa da Universidade, 1926, pp. 143-147. 

790
  Cfr., Fernando Augusto da Silva e Carlos Azevedo Menezes, Elucidário Madeirense (Fac-símile 

da edição de 1940-1946), Vol. II, Funchal, Secretaria Regional do Turismo e Cultura – DRAC, 1998, 
p. 89 e Eduardo Pereira, Ilhas de Zargo, Vol. I, 4.ª edição, Funchal, 1989, p. 519. Termo utilizado, 
também, em São Miguel, (BENTO, 1989:106) 

791
 Cfr., Fernando Augusto da Silva e Carlos Azevedo Menezes, Elucidário Madeirense (Fac-símile 

da edição de 1940-1946), Vol. II, Funchal, Secretaria Regional do Turismo e Cultura – DRAC, 1998, 
p. 89 e Eduardo Pereira, Ilhas de Zargo, Vol. I, 4.ª edição, Funchal, 1989, p. 519. Considere-se, 
também, a distinção do registo do padre António Cordeiro, entre os dois tipos de depósitos 
geológicos: “ (…) porque commummente não há nela terra chã, senão a bocados; & terra 
massapez, preta, & ruya, que chamão saloens” (CORDEIRO, 1981: 54). 

792
 Vide, por exemplo, o topónimo massapês (ez) nas freguesias do Arco e Estreito da Calheta, 

Campanário, Fajã da Ovelha, Santa Cruz, Tábua e Porto da Cruz (SILVA, 1934: 242). 
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predominam os tufos avermelhados (FURTADO, 1978-1979:p.41).793 Aliás, a actividade 

de extracção deste composto geológico é enunciado por Frutuoso aquando da descrição 

do interior da iIha de Santa Maria: “atrás destas covoadas [de carvão] está um passo que 

se chama Almagra, porque a tiram nele de umas covas” (FRUTUOSO, 2005: 40). Era um 

tipo de “terra vermelha” usada no processo de acabamento da loiça de barro, operação 

designada por “pintura”: “A pintura na louça ordinária é feita com almagre dissolvido em 

água, antes de ir para o forno, e dá-se quando a louça está já seca” (DIAS, 1948: 58-60). 

Este tipo de acabamento observado e relatado desde os primeiros anos do século XIX é 

igualmente observado pelo estado das superfícies das cerâmicas açorianas seiscentistas 

detectadas no registo arqueológico. Tal operação acontecia antes da cozedura das peças 

e era executada normalmente em Vila Franca do Campo pelo “almagreiro” ou “servo” que, 

por intermédio de uma rodilha de lã, “tinge a louça, que fica vermelha” (RODRIGUES, 

1968-1975: 239; COSTA, 1960-12-10:2). O acabamento final garantia à peça o brilho 

acetinado característico: “ (…) depois de uma semana de sótão, são aparadas, isto é, 

brunidas por mulheres – e só elas executavam essa tarefa – com um seixo roliço ou joga 

do calhau, que passa e repassa no mesmo sítio até se conseguir o vidrado da louça” 

(RODRIGUES, 1968-1975: 239). Um outro registo oitocentista, de um estrangeiro em 

Santa Maria, destaca o seguinte: “These vessels are painted, before being baked, with a 

coating of red ochre, thinly diluted in water, which imparts to them a bright colour and 

lustre (WALKER, 1886: 42).  

 

3.5.1.4. As tipologias madeirenses e açorianas 

Um dos temas que se apresentam mais aliciantes ao estudo da cerâmica da Época 

Moderna reside na elaboração de um quadro crono-tipológico dos conjuntos que têm 

vindo a ser identificados como resultantes de produções locais. Neste campo, o recente 

contributo dos trabalhos arqueológicos veio, entretanto, fornecer novos dados a esta 

singular problemática.  

 

                                                           

793
 Curiosamente Valeriano Madeira, na apreciação agronómica dos solos pardacentos de Santa 

Maria, indica a expressão popular de “solão” para designar a espessura de camada de solo, com 
maior compacidade e com uma percentagem elevada de argila, inferior à superficial e 
caracteristicamente mais rica em matéria orgânica (conhecida por “flor da terra”), (MADEIRA, 
1981:104). Supõe-se que se trata de uma associação ao termo “salão”. Do ponto de vista 
toponímico, enumeram-se alguns nomes com possível origem na tradição oleira, “Barreiro”, no 
litoral Nordeste, “Barreiros” e “Barreiro da Faneca” no interior Sul, “Almagrinha” na Freguesia de 
Santo Espírito e “Fornos de Baixo” e “Fornos de Cima”, a Este (BENTO, 2005:73-74; Instituto 
Geográfico do Exército, edit., 1998; RIBEIRO, 1979:27).  
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Regra geral, as formas exumadas em contextos estratigráficos homogéneos começam a 

aparecer de forma expressiva nos estratos seiscentistas e correspondem, 

fundamentalmente, a peças de uso utilitário (alguidares, bilhas, púcaros, pucarinhos, 

candelabros, testos, cântaros, candeias, tigelas, panelas, tachos, frigideiras e fogareiros).  

 

Relativamente às produções madeirenses, que representam 81% da quantificação do 

século XVII na junta de Freguesia de Machico (Fig.1477), ressalvam-se as seguintes 

características técnicas. Pastas de textura mais ou menos grosseiras, de cor 

predominantemente vermelha ou acastanhada (T20, R25, R53, S20, R11,S53, S37, T37 e 

T39) ostentando as superfícies tratadas à base de engobes e brunimentos, também, de 

cor vermelha (Figs.491 a 503A; 504 a 508 e 928). Os gráficos da quantificação morfo-

tipológica do grupo da cerâmica local madeirense (Figs.1505 e 1506) apontam para um 

predomínio dos testos (5,84%), das tigelas e dos cântaros (2,55%) na Junta de Freguesia 

de Machico (Fig.1505) e dos cântaros (2,59%) e panelas (1,48%), na Misericórdia de 

Santa Cruz (Fig.1606).  

Os tachos de ir ao lume mostram as superfícies carbonizadas (Figs.492 e 493). As peças 

são triangulares, ao nível do bordo com lábio de tipologia boleada, com caneluras na 

superfície externa. Os diâmetros variam entre os 240 e os 250mm. Os cântaros e as 

bilhas do século XVII (Figs.502, 506B e 506C) mostram formas e apêndices decorativos 

muito semelhantes das produções de Aveiro, e que conferem a situação de aceitação 

desses modelos de importação, que se fará referência já adiante. Os diâmetros dos 

cântaros variem entre 120 e 130mm. O artigo da figura 506B mostra uma decoração ao 

gosto barroco, com o bordo repolgado e lábio aplanado e compressões de espátula 

formando pequenos ônfalos oblíquos.   

Os púcaros estão representados nas Casas de João Esmeraldo do Funchal e em 

exibição no Núcleo Museológico “A Cidade do Açúcar” (GOMES, GOMES, 1989: 40; 

GOMES, GOMES, 1998: 342), em contexto do século XVII. Exibe 285mm de altura e 

102mm de diâmetro e apresenta uma pasta castanho avermelhada, não muito bem 

depurada (Fig.503A). As tigelas, como assinalamos, são das formas mais representativas 

(Fig.1053). Os diâmetros variam entre 210 e 195mm. Os bordos são direitos, os lábios 

frequentemente arredondados e as superfícies brunidas, com apontamentos de 

alisamento horizontais, muito características das séries madeirenses. 
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Legenda: Fragmentos de bordo e pega de um tacho de cerâmica comum, exibindo uma pega triangular na extremidade 
sem sinais evidentes de fogo (CG-PS/07-01, Fig.493A). Lábio boleado, e acabamento almagrado. Pasta de textura semi-

compacta, de cor castanha S37, com desengordurantes pétreos de calibre fino e médio.DE: 240mm, EB: 14mm, EP: 7mm. 

 

   

 

Legenda: Fragmento de gargalo de um cântaro com bordo de tipologia vertical e lábio pendente para o exterior, JFM/06-22-
3071, Fig.502). Superfícies almagradas com tonalidade vinada (P13) e pasta de textura semi-compacta com coloração 

avermelhada (P13). DE: 120mm, EB: 11mm. 

 

 

Legenda: Conjunto de fragmentos do grupo de pasta madeirense recolhido na Capela da Graça, Porto Santo (CG-PS/07, 
Fig.495). Os fragmentos correspondem a tigelas, muito semelhantes às tipologias do século XVII de Machico. 
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Legenda: Fragmento de boca de um possível cântaro de cerâmica modelada de fabrico madeirense, exibindo as pastas 
almagradas de tonalidade castanho avermelhado (S20), com escassos ENP’s. Canelura horizontal com 3mm de espessura 
(JFM/00-4-333, Fig.506B). Bordo extrovertido, repolgado, e lábio aplanado. Pequenas compressões de espátula formando 

faces oblíquas. DE: 130mm, EB: 15mm, EBJ: 8mm.  

 

 

 

 

 

Legenda: Fragmento de bordo e bojo de frigideira de produção madeirense, com pega triangular (ALF/00-5-391, Fig.494). 

Superfície externa canelada e engobada a cor avermelhada R25. Pasta porosa, com escassos ENP, de cor avermelhada 

N35. DE: 391mm, EB: 13mm, EBJ: 7mm. 
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Legenda: Quantificação Morfo-tipológica do Grupo de Cerâmica Local (Junta de Freguesia de Machico, Fig.1506). 

 

 

 

Legenda: Peça de produção local exibindo uma pasta castanho avermelhada, não muito bem depurada (Fig.503A, Leg. N.º 
20). DE: 102mm, AL: 285mm. 

  

0,37 0,37 0,37 2,59 1,48 1,11 0,74 2,22 6,67 

84,07 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Púcaros Frigideiras Alguidares Cântaros
Panelas Pratos Testos Tigelas/Taças
Fina Indeterminada Indeterminados



411 
 

 

 

Legenda: Fragmento de bordo e bojo de tigela, com pasta semi-compacta, de tonalidade vermelha escura R13, com ENP 
em quantidade escassa (pedra moída), distribuídos regularmente (PZ/FG-08-6, Fig.1053). Superfície externa e interna 

engobadas e brunidas, ao estilo dos acabamentos de produção madeirense do século XVII, de cor vermelha, R11. 
Apontamentos horizontais de alisamento. Bordo direito, com lábio boleado. DE: 210mm, EB: 11mm, EBJ: 7mm, AL: 34mm. 

 

A impermeabilização das peças de cerâmica comum com uma solução almagrada é uma 

característica comum tanto às produções madeirenses como às açorianas. Do ponto de 

vista da tonalidade das pastas, as peças seiscentistas da madeira exibem um cor menos 

escutas que as açorianas. 

Do ponto de vista estético há, logo à partida, uma característica macroscópica que 

singularizam as produções de cerâmica utilitária açorianas e que se personaliza pelo 

brilho intenso do banho de almagre, com posterior acabamento acetinado ou brunido. 

Esta particularidade cromática surge evidenciada, entre outras, nas posturas de 1788 da 

Ilha Terceira, no caso concreto das talhas, tampas e pratos.794  

Dos exemplares açorianos destacamos as formas do Mosteiro de Jesus, na Ribeira 

Grande (Figs.509 a 513; 898 a 927 e 929 a 941A) e do Forte São João Baptista, Santa 

Maria (Quadro 5 e Quadro 6). Os artigos de cerâmica utilitária da Ribeira Grande exibem 

as pastas de textura compacta ou semi-compacta e uma tonalidade predominantemente 

castanha (S37, N45 e S47, S39 e P37). Do reportório formal destacam-se as bilhas 

(Figs.940 e 912), os tachos (Figs.909 a 910), os alguidares (Fig.s899 a 903), os púcaros e 

pucarinhos (Figs.917 a 919, 939), as panelas (Figs.906 a 908, 915 a 917), os cântaros 

(Figs.926 e 927), as tigelas (Figs.932 a 934), os testos e tampas (Figs.935 e 941A). 

 

 

                                                           

794
 “hua talha almagrada e burnida com sua tampa, de quatro canadas”; hua vasilha de duas azas 

com tampa almagrada” e “hu prato grande almagrado e burnido”. É referido, inclusive, que no início 
do século XX o almagre era extraído das Furnas do Enxofre (RIBEIRO, 1982: 580 e 583). 
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Legenda: Base e arranque do corpo de um possível púcaro de cerâmica fina não vidrada de fabrico local (MJ-VS-98- Peça 
n.º 6, Fig.940). Superfícies, externas e interna, engobadas, com indícios de brunimento característico da loiça utilitária 

regional. Pasta de textura compacta de tonalidade castanha, N 45m com escassos ENP. Base de assentamento raso. DB: 
60mm, ALT: 120mm, EP: 3mm. 

 

 

 

 

 

Legenda: Fragmento de perfil de um tacho de cerâmica comum com vestígios de carbonização na superfície externa (MJ-3–
98-Peça n.º14, Fig.910). Pasta de textura semi-compacta, de cor rosada escura P37, com escassos ENP. Superfície interna 
engobada, à base de uma aguada semelhante ao grupo de pasta de fabrico local. Pega lateral triangular. Bordo introvertido 

e lábio boleado. Base ligeiramente a tender para o convexo.DE: 247mm, EB: 8mm, AL: 70mm. 
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Legenda: Perfil de um alguidar de cerâmica comum, com acabamento almagrado e brunido (MJ-4-3-98-Peça n.º 7, 
Fig.903). Pasta de textura compacta, de tonalidade vermelha P37, com escassos desengordurantes, destacando-se os 

arenosos. Bordo extrovertido e lábio semi-boleado. DE: 332mm; EB: 17mm; EBJ: 6mm. 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Fragmento de base e arranque de parede de um pucarinho de cerâmica comum, de possível fabrico local 
(MJ.4.3/98.Peça n.º9, Fig.919). Superfície externa exibindo um engobe e um brunido saliente de tonalidade avermelhada 

(almagrada). Pasta de textura semi-compacta, e ENP em número reduzido. A superfície interna apresenta um ligeiro 
engobe de cor escura. Base de assentamento discoidal DB: 55mm, EP: 4mm. 
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Legenda: Fragmento de bordo e bojo de uma tigela. Bordo introvertido com lábio boleado (MJ-VW-99-58, Fig.932). 
Superfície engobada acetinada de cor avermelhada, R19. Observa-se na superfície externa, junto ao bordo, uma saliência 

horizontal, encimada por linhas incisas formando padrões ondulados. Pasta de textura semi-compacta castanho 
avermelhado S47, com ENP finos em número razoável (componentes arenosos). EB: 4mm, EBJ: 3mm. 

 

 

 

Legenda: Fragmento de testo ou de tampa de um cântaro de pasta semi-compacta e de cor alaranjada, N20, com as 
superfícies engobadas numa tonalidade vermelha intensa, N20, (MJ.4.3/98-Peça n.º 4, 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. 
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Do ponto de vista arqueológico e relativamente ao espólio cerâmico exumado nos 

estratos do Castelo de São João Baptista, a sua análise e interpretação permite-nos tecer 

algumas considerações quanto ao grupo de cerâmica de fabrico local. O elevado índice 

de integridade das cerâmicas exumadas condicionou, efectivamente, a identificação do 

reportório formal, que é aliás extensivo a quase todos os conjuntos cerâmicos (Fig.44). 

Com efeito, as formas mais frequentes do grupo da cerâmica comum são as tigelas 

(Figs.1562, 1570, 1571, 1573, Quadro 5 e Quadro 6) e os pratos (Figs.1560, 1563 e 

1576), peças que destinavam preferencialmente à serventia de mesa e que poderão ser 

interpretados pela existência de uma cozinha anexa à fortificação. 

Da sondagem A do interior da torre primitiva e da UE n.º2, o grupo tecnológico cerâmico 

(que inclui os sub-grupos da cerâmica comum, cerâmica de construção, cerâmica preta, 

faiança e cerâmica fina não vidrada) é o mais expressivo (Fig.43 e Quadro 5). Os pratos, 

nas variantes de acabamento almagrado, apresentam geralmente o bordo ligeiramente 

espessado e lábio boleado com diâmetros a variar entre os 480 e os 250mm. As tigelas 

surgem em tamanhos diferenciados, a maior com 175mm e a menor, com 89mm. 

Apresentam pastas de trama semi-compacta de tonalidade vermelha com bordo direito e 

lábio convexo. Os alguidares (Figs.1566 e 1574; Quadro 5 e Quadro 6) exibem uma 

representatividade baixa, quantificando-se apenas dois fragmentos. A pasta mostra 

abundantes inclusões de grão fino e médio e as superfícies com uma aguada à base de 

um engobe de cor vermelha fusca, dita almagrada.  

A unidade estratigráfica n.º10, resultante do pequeno corte aberto experimentalmente no 

piso primitivo de terra batida do interior da torre (UE n.º 5), forneceu interessantes dados 

cerâmicos (Fig.44). Embora o componente dos fragmentos cerâmicos em geral não nos 

permitisse aferir a linguagem morfológica da peça, a análise macroscópica configura 

tratar-se de pastas de importação de tonalidades cinzenta e vermelha, destacando-se o 

sub-grupo das pastas tradicionalmente representativas das anforetas posteriores ao 

século XVI, com as superfícies estriadas e engobadas (neste caso em particular de 

tonalidade rosada, M 69). 

A UE n.º 2 da Sondagem B, apesar de exígua, evidenciou uma considerável 

potencialidade crono-estratigráfica, que deixa pistas para posteriores intervenções. No 

grupo da cerâmica comum destacam-se a predominância das pastas das anforetas (com 

quatro cacos) logo seguidos das tigelas (com três exemplares análogos aos da 

Sondagem A). Estão igualmente representados os testos (Fig.1575) os cântaros e os 

alguidares (Fig.45).  
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Legenda: Fragmento de bordo de uma tigela de cerâmica comum de fabrico local (FSJB.SM/08-2-90, Fig.1562). Bordo de 
orientação vertical, ligeiramente espessado e lábio convexo. Pasta de trama semi-compacta e cerne de cor vermelha clara 

P13, com escassos ENP de calibre fino (micas). Superfícies externa e interna engobadas à base de uma aguada de cor 
vermelha clara P13, (almagre). DE: 175mm, EB: 6mm, EP: 5mm. 

 

 

 

 

  

 

Legenda: Fragmento de bordo e bojo de um prato de cerâmica comum de fabrico local. Bordo espessado externamente e 
lábio ligeiramente boleado (FSJB.SM/08-2-115, Fig.1576). Núcleo de textura compacta de tonalidade castanha 

avermelhada P29, com escassos ENP de calibre fino (micas, nódulos líticos de cor escura, vermelha e clara). Superfícies 
vincadamente brunidas e engobadas de cor vermelha R13, possivelmente resultante de uma mistura de um agente 

colorante (almagre). A superfície externa apresenta vestígios de polimento, dando ao fragmento um aspecto acetinado. DE: 
250mm, EP: 9mm, EB: 11mm. 
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Legenda: Fragmento de bordo e bojo de um prato de cerâmica comum de produção local (FSJB.SM/08-2-66, Fig.1560). 
Bordo espessado externamente e lábio boleado. Núcleo de textura compacta de tonalidade castanha avermelhada P33, 

com escassos ENP de calibre fino (micas, nódulos líticos de cor escura, clara e avermelhada). Superfícies engobadas com 
uma aguada de cor vermelha R13. Observa-se, na parte exterior do bordo, apontamentos impressos na matriz da pasta 

formando linhas verticais. DE: 320mm, EP: 7mm, EB: 12mm. 

 

   

 

Legenda: Fragmento de bordo de um possível alguidar de cerâmica de fabrico local (FSJB.SM/08-2-2/29/4, Fig.1574). 
Bordo ligeiramente espessado e lábio semi-boleado. Colo divergente. Pasta de textura compacta e grosseira, exibindo três 

camadas cromáticas distintas. DE: 430mm, EP: 12mm, EB: 18mm. 

 

 

 

 

Legenda: Fragmento de bordo de uma peça utilitária de fabrico local, possivelmente de um exemplar de testo ou de tampa 

(FSJB.SM/08-2-204, Fig.1565). Núcleo de textura compacta e depurada e cerne de tonalidade castanho avermelhada, P29, 

com abundantes ENP de distribuição regular e de calibre fino (micas, nódulos pétreos de cor escura e clara). Superfícies 

engobadas com uma aguada de cor vermelha, P11. Bordo ligeiramente espessado internamente e lábio boleado, sendo 

perceptíveis as estrias resultantes da confecção tecnológica da peça. DE: 196mm, EP: 5.5mm, EB: 5mm.   
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3.5.1.5. A aceitação e a difusão dos modelos de importação  

 

Nos últimos tempos, o registo arqueológico dos sítios da Madeira, Porto Santo795 e São 

Miguel tem mostrado um tipo característico dentro do grupo cerâmico de pasta de fabrico 

local, cuja influência morfológica se pode situar nos modelos de importação da conhecida 

cerâmica fina não vidrada, de produção continental, enunciada neste estudo.796 Este dado 

pode alimentar a discussão em torno da possível imitação local dos serviços de louça fina 

trazida da Metrópole, caracterizada pelas superfícies engobadas e brunidas, de pastas 

compactas e depuradas e de elevado requinte e qualidade de acabamento. São peças 

que, do ponto de vista decorativo, ostentam frequentemente apontamentos com 

reticulados oblíquos, linhas quebradas em ziguezague e onduladas, caneluras, ônfalos 

(pequenas concavidades) e pintura a branco e contornos incisos.797  

Além da problemática subjacente à seriação do grupo de pasta das louças de produção 

local, cujo estudo está a seguir de perto a metodologia das análises químicas e 

mineralógicas, e permitiu consequentemente traçar um quadro crono-tipológico, o tema 

em discussão constitui um dos assuntos mais aliciantes no estudo da problemática da 

cerâmica da Época Moderna dos arquipélagos em estudo. Todavia, embora a presente 

reflexão procure abordar uma possível relação de gosto e de recriação regional das séries 

importadas – situação que também se terá verificado nas séries mais utilitárias de 

cerâmica comum - os dados actualmente disponíveis são ainda insuficientes para garantir 

uma tese mais profunda e sustentada. Veja-se, novamente, as referências quinhentistas e 

seiscentistas na descrição dos objectos dos lares insulares – “alguidar daveiro”; 798 “1 

alguidar pequeno “daveiro” e “tigela de Aveiro”799– antevendo-se uma relação morfo-

geográfica entre o fabrico local da cerâmica e o alegado modelo de referência continental. 

                                                           

795
  Cfr., também, Élvio Duarte Martins Sousa, “A influência dos modelos de importação da 

cerâmica fina nas produções madeirenses do século XVII”, Al-Madan on-line, adenda electrónica, 
n.º 16, Dezembro de 2008, [http://www.almadan.publ.pt]. 

796 De acordo com a tipologia apresentada no artigo remetido para publicação nas Actas do VI 
Encontro de Olaria Tradicional de Matosinhos (SOUSA, no prelo).  

797 Exceptuam-se desta análise os exemplares com decoração empedrada.  

798
 Cfr. Posturas que fizerão os officiaes do anno de oiteta e sete (1587), Arquivo Histórico da 

Madeira. Vol I, n. º1 e 2, 1931, p. 15-20 ou ARM, CMF, Livro de Vereações, fl.9, 6 de Janeiro de 
1627. 

799
 Cfr., Maria Olímpia da Rocha Gil, O Arquipélago dos Açores no Século XVII. Aspectos sócio-

económicos (1575-1675), Castelo Branco, edição da autora, 1979, pp. 193-194. 
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O repertório de formas resultantes do registo arqueológico madeirense e açoriano revela 

uma tipologia multifacetada e com fortes afinidades às lides quotidianas. Tratam-se, 

basicamente, de peças de uso utilitário, como sejam as tigelas (Figs.932, 933, 934), as 

taças (Figs.491A, 507 e 510), os cântaros e as bilhas (Figs.502, 503, 505, 506, 506B, 

506C, 509, 940 e 941), as tampas e testos (Figs.504, 935 e 941A) os púcaros e os 

pucarinhos (Figs.512, 936, 937,938 e 939). São peças extremamente úteis às 

necessidades quotidianas da vida doméstica, não só para um uso culinário (como as 

peças de cozinha e de mesa) mas, também, para outras necessidades prementes, caso 

da armazenagem de alimentos e bebidas.  

Em relação aos fabricos de loiça fina não vidrada madeirense os exemplares começam a 

surgir nos estratos que compõem as fases de ocupação seiscentistas do edifício da Junta 

de Freguesia e da Casa com a Porta Manuelina, na área urbana de Machico. A 

identificação do reportório geral das formas é dificultada pelo carácter fragmentário do 

espólio cerâmico. Outros fragmentos de pasta regional, de espessura fina (com 4mm), 

indiciam as formas e as gramáticas decorativas da louça fina e de possível influência 

barroca cuja interpretação tipológica assenta nas bilhas e nos pucarinhos (Fig.928). 

 

Legenda: Conjunto de fragmentos de paredes do século XVII de bilhas e de pucarinhos de cerâmica fina não vidrada de 
produção madeirense (Machico, Fig.928). Exibem pastas de trama pouco compacta, de cor castanho avermelhada, S27, as 

superfícies externa engobadas e tipicamente brunidas a vermelho escuro (almagradas). 

Uma das peças representativas, identificada num estrato do século XVII da Junta de 

Freguesia de Machico, é uma tampa de cerâmica que faz lembrar as representações 

iconográficas da “natureza morta” da pintura seiscentista (Fig.504). Exibe uma pasta de 

trama pouco compacta, de cor castanho avermelhada (S27) e a superfície externa 

engobada e tipicamente brunida a vermelho escuro (T20). O próprio componente 

cerâmico, representado individualmente por uma tampa do grupo de pasta local, 

estabelece uma relação de funcionalidade com um outro recipiente, que se supõe tratar-

se de uma bilha.  

1cm 
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Legenda: Tampa de cerâmica comum, de produção local, com a superfície externa engobada a vermelho escuro T20, com 
pasta ligeiramente grosseira de cor castanho avermelhado S27, (JFM.P/00-4-39, Fig.504). Presença escassa de ENP.DE: 

90mm, AL: 39mm. 

No mesmo grupo específico, integram-se os exemplares com as superfícies brunidas 

exumados, igualmente, em ambientes do século XVII da Casa com a Porta Manuelina, 

em Machico (Figs.491A, 505 e 507), na Junta de Freguesia de Machico (Figs.502, 

506,506A, 506B, 506C e 507) e Misericórdia de Santa Cruz (Fig.503). 

 

Legenda: Dois fragmentos de paredes de taças do século XVII, com decoração modelada (caneluras horizontais e verticais 
e ônfalos acentuados) pertencentes às olarias madeirenses (CPM/06-5-40, CPM/06-5-41, Fig.491A). Pasta de textura semi-
compacta de cor castanho-avermelhada (T20) com inclusões arenosas. Superfícies almagradas com uma solução espessa. 

EP: 6mm. 

1cm 

1cm 
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Legenda: Paredes de possíveis cântaros de cerâmica modelada de fabrico local, com pastas de textura semi-compacta, de 
cor vermelha acastanhada (R53), e com abundantes componentes não plásticos arenosos de fina dimensão (JFM/00-3-
285, JFM/00-3-209, Fig.506). Superfícies engobadas numa coloração semelhante à pasta (almagre) e temas decorativos 

formando caneluras semi-circulares. 

No cômputo geral, as cerâmicas observadas mostram, predominantemente, um 

acabamento cuidado, de aspecto acetinado e lustroso, como resultado da aplicação de 

um engobe e consequente brunimento. As pastas são geralmente de trama semi-

compactas, com desengordurantes vulcânicos e acabamentos mais cuidados, quando 

comparada com a cerâmica comum utilitária, também de fabrico local. 

Para o caso dos Açores, vemos coincidir esta analogia com os dados observados através 

dos acervos do Mosteiro de Jesus da Ribeira Grande (Figs.509 a 513 e 929 a 941A). Os 

artigos sugerem, tal como para o caso madeirense, um processo de assimilação 

morfológica e consequente imitação local da louça requintada de importação.É bem 

possível que os oleiros insulares tenham ensaiado o fabrico das louças requintadas de 

importação, procurando uma proximidade estética ao gosto dos modelos da época. Aliás, 

esta era uma situação similar aos oleiros do Reino, relativamente à loiça importada: “os 

nossos oleiros conseguiram em pouco tempo imitar perfeitamente os artefactos 

hespanhoes” (VASCONCELOS, 1883: 269).  

É ainda prematuro tecer mais considerações quanto aos indicadores de utilização social e 

económica das cerâmicas, admitindo-se a sua georrefenciação em lares menos 

abastados. Acrescenta-se a esta problemática o facto da expressiva maioria das 

cerâmicas ter sido exumada em contextos estratigráficos homogéneos seiscentistas de 

Machico, do Funchal e da Ribeira Grande, particularmente em sítios de influência 

aristocrática e religiosa. No entanto, carecendo esta hipótese de maior fundamentação, 

nela residirá a plataforma de problematização no estudo complexo das produções 

regionais da Época Moderna. 

1cm 
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Legenda: Conjunto de seis bordos dos modelos de louça fina de imitação açoriana, exibindo uma pasta de textura semi-
compacta, de cor avermelhada (N45), contendo escassos ENP’s, (MJ-VW-99-121, MJ-VW-99-122, MJ-VW-99-123, MJ-VW-
99-124, MJ-VW-99-125, MJ-VW-99-126, Fig.513). Superfícies engobadas à base de um almagre de origem local e seguem 

motivos incisos e linhas caneladas. 
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