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Legenda: Fragmento de um tubo de escoamento de água, de cerâmica vidrada a óxido de cobre (CP/03-429, Fig.867D). 
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3.3. Arquitecturas e equipamentos funcionais 

3.3.1. As estruturas escavadas na rocha 

 
 
“Uma das primitivas moradas do homem foram as lapas, as furnas, as cavernas como sabemos da 

Arqueologia e da Etnografia gerais. Nos Açores corre tradição de que o descobridor ou povoador 

de S. Jorge viveu com a sua gente em furnas”. 

 

José Leite de Vasconcelos
564

 

 
 

Uma outra realidade material que se encontra disseminada pelas ilhas em estudo é a das 

estruturas escavadas na rocha, conhecidas popularmente por furnas 565 ou lapas, 566 e 

que foram utilizadas desde o povoamento para a instalação de diversas actividades 

humanas (habitação, espaços religiosos e de outros equipamentos utilitários, tais como 

abrigos para gado, armazenagem de víveres e guarida de alfaias agrícolas, cozinhas e 

outros equipamentos - lagares, tanques para curtir peles, covas e silos).567  

 

Alguns relatos dos séculos XVI e XVII elucidam-nos quanto ao uso e funcionalidade 

destas concavidades artificiais. Gaspar Frutuoso, ao descrever os lanços da levada da 

Ribeira dos Socorridos, destacando a “aventureira invenção” daquela estrutura, anota a 

existência nos arredores de “huma furna grande que serve de casa para os levadeiros, e 

para guardar nella munições necessárias de enchadas, alviões, barras, picões e 

marrões,e  outras ferramentas; e nella se metem cada anno dez e doze pipas de vinho 

para os que trabalhão nas levadas e outras pessoas que a vão ajudar” (FRUTUOSO, 

1873: 92). Frei Diogo das Chagas, para o século XVII, destacou a funcionalidade de 

                                                 
564

 Mês de Sonho, Conspecto de Etnografia Açórica, Lisboa, (s.n.), 1926, p. 34. 
 
565

 Cfr., Carreiro da Costa, Etnologia dos Açores, Lagoa, Câmara Municipal da Lagoa, 1991, pp- 
429-440. 
 
566

 Leia-se, por exemplo, o registo terminológico da época, em vários passos, Francisco Afonso 
Chaves, em 1723, “Descrição da Ilha de São Miguel”, p. 219: “Neste Valle [Vale das Furnas] ao pé 
da rocha, em que hoje existem humas pequenas casas feitas no tufo ao picão, a que chamam 
lapas (…)”; Cândido Lusitano, Vida do Infante Dom Henrique, 1758, p. 169, referindo-se a Câmara 
de Lobo: “(…) que da Ilha entravão no mar, huma grande lapa da rocha viva, e entrando nella, vio 
huma como câmara fechada em aboboda”. Os autores do Elucidário Madeirense, referindo-se ao 
termo lapinha (com que é popularmente designado os presépios na Madeira), afirmam ser um 
diminutivo de lapa, com o “significado de furna, gruta ou cavidade aberta em um rochedo, por 
analogia ou semelhança com o local do nascimento do Divino Redentor” (SILVA, MENESES, 
1998, II: 219), sendo o exemplo mais característico o do Calhau da Lapa, na Freguesia do 
Campanário: “Sobranceiras ao pôrto e a diferentes alturas, escavaram no tufo de uma aprumada 
escarpa varias cavidades com as suas portas de madeira, que servem de armazéns para a guarda 
de diversas mercadorias, géneros agrícolas, lenhas, aparelhos de pesca, etc.…” (SILVA, 
MENESES, 1998, I: 224). 
 
567

 A que daremos destaque no sub-capítulo adiante “3.5.3. A produção e o armazenamento de 
cereais. As covas, os silos e as matamorras.” 
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habitabilidade de concavidades escavadas no tufo das Ilha das Flores, pelos primeiros 

povoadores flamengos: “aonde fez morada, e assento em furnas que fez na rocha, que he 

por aquella parte de tufo, a modo de salas, e cazas muito grandes, aonde habitou 

passante 10 anos.” (CHAGAS, 2007:533-534).  

 

José Leite de Vasconcelos, no princípio do século XX, aludiu ao uso deste tipo de furnas 

para moradia de gente, tanto em Ponta Delgada como no Funchal. No desembarque na 

cidade madeirense, em Junho de 1924, e na companhia do Reverendo Fernando Augusto 

da Silva (co-autor do Elucidário Madeirense), visitou as furnas dos Viveiros, nos arredores 

do Funchal: “Eu tinha uma certa curiosidade de visitar aquelas furnas, por aí viver gente, 

e representarem pois formas primitivas de habitação. (…). As furnas dos Viveiros ficam 

nas abas de um monte penhascoso, e utilizam-nas os pobres por falta de casas. Parte 

está cavada na própria rocha natural, parte completada com paredes de pedra, onde há 

portas e janelas. Numa das furnas, que vi, habitava numerosa família”, 

(VASCONCELLOS, 1926: 192). 

 

Não obstante as referências de José Leites Vasconcelos,568 Carreiro da Costa,569 João 

Estêvão Pinto,570 Rui de Sousa Martins571 e Victor Mestre572, mais recentemente João 

Lizardo fez uma abordagem numa perspectiva de salientar a utilização das formações 

rochosas para a instalação de diversas actividades humanas (habitação, espaços 

religiosos e outras construções utilitárias), procurando lançar as bases para um inventário 

de base interdisciplinar (LIZARDO, 2002: 27-48; LIZARDO, 2010: 96-105). Para a 

Madeira, este último investigador salienta a diversidade de ocorrências representativas de 

um universo que urge aprofundar com recurso à Geomorfologia, à Geologia, à História da 

Arte, à História Económica e Social e à Arqueologia Industrial, nomeadamente: os currais 

do Paul da Serra, a “Furna do Negro” na Boca do Risco, Machico (com um átrio e um 

conjunto de seis covinhas, cruzes e uma gravura representando a estilização do sexo 

feminino), o Penedo “santificado” do Sítio da Ribeira, em Santa Cruz, a Capela de Nossa 

Senhora da Penha, no Faial (cuja rocha exibe duas tampas redondas de pedra, que 

                                                 
568

 Ob. cit., Mês de sonho, Conspecto de Etnografia Açórica, Lisboa, , pp. 34 e 192. 
 
569

 Carreiro da Costa, Etnologia do Açores, Lagoa, Câmara Municipal da Lagoa, 1991; Carreiro da 
Costa, “Habitações Primitivas nos Açores. Abrigos Trogloditas e Casas de Taipa”, Insulana, Vol. 
XIX, 1.º e 2.º semestre, Ponta delgada, 1963, 1-10. 
 
570

 "Apontamentos para a etnografia madeirense. Habitação troglodítica", Boletim de Etnografia, 
n.º2, Lisboa, 1923, pp. 9-13. 
 
571

 Rui de Sousa Martins, "Introdução", in Carreiro da Costa, Etnologia dos Açores, Vol. II, Lagoa, 
Câmara Municipal da Lagoa, 1991, pp. XII- XVI. 
 
572

 Arquitectura Popular na Madeira, Lisboa, Argumentum, 2002, pp. 94-97. 
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davam acesso ao espaço interior e um conjunto de reentrâncias para acesso), a Casa da 

Moura, na Serra de Água (Ribeira Brava) e as cavidades esféricas da Tabua, (Ponta do 

Sol), (LIZARDO, 2010: 96-105; LIZARDO, 2002: 27-48). 

 

Até à data, não se conhecem trabalhos específicos de vertente arqueológica neste tipo de 

estruturas, não obstante os trabalhos de prospecção realizados por uma equipa de 

arqueólogos das Canárias, a convite do Centro de Estudos de História do Atlântico, no 

Verão de 1998. Centrando-se na análise tipológica, os investigadores demonstraram que 

a metodologia arqueológica e a pesquisa etnográfica deveriam ser consideradas em 

termos de horizontes de investigação: “Fracasada, al menos por lo que a este primer 

contacto se refiere, la opción arqueológica, es decir la obtención de información a través 

de los sedimentos que pudieran conservarse en estos sitios, la única vía de análisis a 

nuestro alcance era la tipológica y esta es muy endeble desde la perspectiva científica. 

No obstante es la única posibilidad que existe por el momento para aproximarnos al 

significado de estas estructuras. Quizás en el futuro con nueva documentación 

etnográfica y, tal vez, arqueológica, sea posible conocer la verdadera funcionalidad de 

estos sitios” (RODRIGUES, VÁSQUEZ, 1999: 27-48).  

 

Do ponto de vista das tipologias temos a considerar os dados tratados pelo arquitecto 

Víctor Mestre e pelos arqueólogos Ernesto Rodríguez e Javier Velasco Vázquez. O 

primeiro conclui que os casos observados se desenvolvem em profundidade, com dois 

compartimentos comunicantes e muito raramente três ou mais. Num dos casos 

esquematizados de uma furna da Freguesia do Campanário, Concelho da Ribeira Brava, 

entretanto desabitada, observou um “compartimento de dormir, uma cozinha e, num 

último espaço, um lagar incorporado” com a particularidade para o pormenor dos vãos 

das fenestrações terem “ombreiras e vergas de cantaria, como se de uma casa se 

tratasse” (MESTRE, 2002: 94-95). Os segundos destacam o complexo da Casa da 

Moura, na Ribeira da Freguesia da Serra de Água, Concelho da Ribeira Brava, onde 

admitem ter efectuado uma sondagem arqueológica no “interior de uno de los pozos, 

aunque sin ningúen resultado positivo. Las dimensiones de la cata fueron de 40X40 cm y 

se alcanzó una profundidad de 42 cm”, (RODRIGUES, VÁSQUEZ, 1999: 20).   

 

Nos trabalhos de campo que temos vindo a efectuar nos últimos anos, abordaram-se para 

registo um outro conjunto multifuncional de concavidades talhadas na rocha. Um dos 

exemplos paradigmáticos desta abordagem, cuja funcionalidade permanece 

inconclusível, é da monumental estrutura em tufo de lapilli de cor avermelhada, localizada 

na Foz da Ribeira da Serra de Dentro, na Ilha do Porto Santo (Figs.176 e 177). O imóvel, 

parcialmente soterrado, mostra uma abertura virada a Este, ou seja, para o caudal da 
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ribeira, e uma saliência interna. Ainda no Porto Santo, o uso de lapas e das covas está 

atestado historicamente. Na relação Seiscentista de Manuel Severim de Faria acerca do 

saque de 1617, tecem-se referências ao uso esporádico destas depressões rochosas 

para a guarida de gente: “se esconderão com suas famílias pelas lapas e covas daquelles 

montes” (GUERRA, 1998: 204). 

 

 

3.3.2. Outros equipamentos e pormenores construtivos 

 

Os trabalhos arqueológicos nos sítios insulares possibilitaram identificar um conjunto 

diversificado de equipamentos utilitários que acompanharam os cenários diacrónicos 

e sincrónicos do quotidiano pós-quatrocentista. Dentre do universo paralelo à 

Madeira e aos Açores destacam-se as estruturas que compõem os poços-cisternas, 

os pavimentos, os muros, as levadas, os fornos e todo um conjunto de componentes 

intimamente ligados à organização do espaço.  

 

A abundância ou a escassez de água despoletaram estratégias tecnológicas para o 

aproveitamento desse recurso no abastecimento directo às necessidades da vivência 

quotidiana. A água serviu o consumo, a alimentação e o abastecimento, tendo-se 

erguido estruturas de canalização573 (tubagens, levadas e aquedutos) para os fins 

diversos.  

 

Um equipamento vital ao fornecimento e à captação de água, além dos chafarizes e 

das pequenas lagoas naturais ou ribeiras, foram os poços-cisternas, com recurso ao 

lençol freático. Tratavam-se dos poços de balde, alguns de uso colectivo, executados 

à mão por artífices especializados. No caso madeirense, são equipamentos 

executados através de uma perfuração vertical no solo, geralmente cilíndrica e 

revestida de alvenaria, com um diâmetro que permitia a entrada e a saída dos 

operários (poceiros) que os executavam. Além das estruturas circulares, até à data, 

estão documentados arqueologicamente apenas dois exemplares de configuração 

rectangular ou quadrangular, curiosamente afectos a duas fortificações litorais,574 no 

Forte de S. João Baptista (Fig.1241), em Machico, e no do Forte S. José, no Funchal.   

 

                                                 
573

 Para o caso açoriano deduz-se o uso de tubagens de cerâmica nos inícios do século XVI, 
conforme atesta um alvará régio de 15 de Maio de 1515, onde de publicavam as penas para todos 
aqueles que fossem apanhados a quebrar canos (SANTOS, 1989, II: 487).  
 
574

 Estruturas que aguardam escavação.  
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Os poços de uso colectivo são conhecidos na área urbana do Funchal, 575 em 

Machico, 576 Santa Cruz,577 Câmara de Lobos578 e Ponta Delgada.579 Um dos poços 

mais concorridos da baixa do Funchal era o poço de Nossa Senhora do Calhau, 

ainda existente, e para onde confluíam as tarefas quotidianas da sociedade 

funchalense. Arberto Sarmento deixa-nos um registo apetecível do ponto de vista 

material: “Era ali a venda dos púcaros e das malgas, das candeias de estopa, das 

sertãs, fogareiros, frigideiras e medidas agomiladas, dos cozedores de cuscus, dos 

assadores furados, vindos da olaria próxima que deu nome à antiga rua marginal, - 

cada utensílio com a sua marca registada na Câmara pelos antigos fabricantes do 

barro vermelho. Vasilhas bojudas e estreitas destinadas a conter água, potes, 

canecas, infusas e bilhas se alinhavam à sua vez, e os portadores, dando á manivela, 

por vezes se esmurravam na prioridade” (SARMENTO, 1951: 121). 

 

Ainda no Funchal merece especial destaque uma referência às Fontes de João Dinis, 

junto à Fortaleza de São Lourenço, cujas primeiras obras remontam a 1481.580 

Localizada numa área estratégica do Funchal, constituiu um espaço de referência da 

urbe funchalense, como aliás testemunhou o Conde italiano Giulio Landi em 1530,581 

e que acabou por ser desactivada pelas obras da marginal da Avenida do Mar. 

Curiosamente, os fenómenos naturais tempestuosos estão na origem de desfechos 

                                                 
575

 Cfr., António Aragão, Para a História do Funchal, 2.ª edição, Funchal, Secretaria Regional do 
Turismo e Cultura, 1987, p. 62; e Alberto Artur Sarmento, Fasquias e Ripas da Madeira, Funchal, 
2.ª edição, Junta Geral do Distrito Autónomo, 1951, p. 120: ”Generalizou-se depois a abertura dos 
poços em toda a zona baixa, alguns artisticamente trabalhados, como o da Sé, que já não existe 
ou está soterrado, para o qual ofereceu D. Manuel I a aduela da boca, em mármore brecha da 
Arrábida. Tiveram poço que depois de estanque serviu para granel, – a residência de João 
Esmeraldo, onde viveu Colombo no Funchal; o paço do Bispo; o Colégio dos Jesuítas; uma rua no 
século XVI se chamou Poço Novo; e ainda hoje se encontra algumas residências no bairro de 
Santa Maria.” 
 
576

 Supõe-se que a cisterna que existia junto ao "Campo de Igreja" da Vila de Machico 
relativamente próximo do pelourinho – como aliás é possível observar na referida Planta da Vila de 
Machico de 1799 – seja uma peça que remonte aos primórdios do ordenamento urbano da vila. 
 
577

 Cfr., O Plano da Villa de Santa Cruz, de 22 de Agosto de 1799 pelo Major Ignácio Joaquim de 
Castro (papel aguarelado, 1010x760mms, escala aproximada 1/1.700, cota 33-20, CECA, 
Fig.980.).  
 
578

 Cfr., Manuel Pedro da Silva Freitas, Dicionário Corográfico de Câmara de Lobos, “Largo Dr. 
Eduardo Antonino Pestana”, disponível em: 
http://www.concelhodecamaradelobos.com/dicionario/a.htm, consultado em Fevereiro de 2011. 
 
579

 Cfr., João Marinho dos Santos, Os Açores nos sécs. XV e XVI, Vol. II, 1989, p. 487. 
 
580

 Cfr., Alberto Artur Sarmento, Fasquias e Ripas da Madeira, Funchal, 2.ª edição, Junta Geral do 
Distrito Autónomo, 1951, p. 111. 
 
581

 “ (…) uma belíssima fonte de água doce, junto ao mar, da qual costumam servir-se os habitantes 
da cidade” (LANDI, 1981: 83). 
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diferentes na manutenção daquele chafariz quinhentista. Nos séculos passados, “as 

tempestades do sul, removendo os calhaus da praia, foram amontoando um cômoro, 

que por vezes se sobrepôs bruscamente, entupindo as fontes, sendo necessário 

formar-se uma trincheira com parapeito arrumado” (SARMENTO, 1951:112). 

Soterradas durante vários anos, são postas a descoberto pelas operações de limpeza 

da terrível tempestade de 20 de Fevereiro de 2010: “A descoberta das fontes deu-se 

há poucos dias e a sua identificação envolveu historiadores que confirmaram que 

estas eram as 'Fontes de João Dinis'.As últimas fotos em que aparecem datam da 

década de 30 do século passado, antes da construção da Avenida do Mar ” (SOUSA, 

CALISTO, 2010: 13).  

 

Para os Açores, assinalam-se as cisternas existentes na periferia das habitações, e 

destinadas a acumular águas pluviais recolhidas através das coberturas e dos 

torreões.582 

 

Os exemplares escavados na Madeira, nomeadamente os de Machico (Solar do 

Ribeirinho (Fig.971), Junta de Freguesia e Casa com a Porta Manuelina, Figs.281 a 

292), de Santa Cruz (Misericórdia, Fig.983), do Funchal (Palácio dos Cônsules, 

Casas de João Esmeraldo e Colégio dos Jesuítas) e da Selvagem Grande (Figs.1040 

e 1041),583 exibem uma configuração circular,584 variando apenas no diâmetro da 

abertura, profundidade e uso de aparelho de pedra. Por exemplo, a cisterna do Solar 

do Ribeirinho exibe 1,10m de diâmetro e 6m de profundidade, a da Junta de 

Freguesia de Machico mede 0,90m por 2,50m; a da Casa com a Porta Manuelina 

0,90m por 2,80m, a da Misericórdia 0,95 por 4,20m e as duas da Casa de João 

Esmeraldo 1,02m de diâmetro por 7,10m de profundidade e 1,03m por 5,65, 

respectivamente.585  

 

                                                 
582

 Cfr., Carreiro da Costa, Etnologia Dos Açores, Volume 2, Lagoa, Câmara Municipal da Lagoa, 
1991, p. 526.  
 
583

 Cfr., Élvio Duarte Martins Sousa e Dietrich Putzer, “Rastos de gente nas Selvagens (Madeira, 
Portugal). Estudo preliminar das cerâmicas das épocas Moderna e Contemporânea”, AMC - 
Arqueologia Moderna e Contemporânea, n.º1, Machico/Lisboa, 2010, pp. 120-135. 
 
584

 Um bom exemplo do estudo tipológico deste tipo de estruturas revela-se na obra de Daniel 
Schavelzon, Tuneles y Construcciones Subtarreneas, Arqueologia Histórica de Buenos Aires, (s.l.), 
Ediciones Corregedor, 1992, pp. 93-106. 
 
585

 Cfr., Mário Varela Gomes e Rosa Varela Gomes, “Intervenção arqueológica”, Escavações nas 
Casas de João Esmeraldo – Cristóvão Colombo, 1989 (1.ª fase), Funchal, Câmara Municipal do 
Funchal, 1989, pp. 31e 34. 
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Do ponto de vista dos pormenores construtivos existe um dado que interessa registar. 

Nas duas estruturas funcionais, a do edifício da Junta de Freguesia e a da Casa com 

a Porta Manuelina, na Cidade de Machico, observam-se dois modelos de 

acabamento da base da cisterna. Na da Junta, o forro de pedra assentava sobre uma 

estacaria de madeira cuidadosamente ligada entre si e a do imóvel da Porta 

Manuelina apresenta um fecho rematado com uma pedra de mó586 assente, igualmente, 

sobre um travejamento de madeira de configuração circular (Figs.281 a 292). Trata-se de 

um processo já identificado no estudo do poço do Funchal, da Praça Colombo,587 

constituído por travejamento de madeira, de suporte da estrutura de sellharia de pedra 

semi-aparelhada. 

Hoje em dia sabemos, sobretudo pela tradição oral, que muitas das habitações 

abastadas de Machico, Santa Cruz e Funchal possuíam estas estruturas nos seus 

espaços anexos, tanto em contexto de interior da habitação como nas suas 

proximidades, habitualmente próximos da área de serventia da cozinha. As crónicas 

de Frutuoso mostram o estatuto de posse de quem tinha capacidade económica para 

possuir estes equipamentos dentro da compartimentação da moradia. Realce-se os 

exemplos de um rico proprietário funchalense " (...) onde mora um Tristão Gomes, 

que chamam o Peru, o qual tem umas ricas casas de dois sobrados, com poço dentro 

e portas de serventia, com muitos abrolhos de ferro (...),588 e micaelense, “ (…) saindo 

a um páteo, vão subindo por uns degraus, até entrar em uma câmara de hóspedes, a 

qual está ladrilhada de tijolo, sobre uma tão grande cisterna que levará cem pipas de 

água limpa”.589  

 

Na ausência da água canalizada, os moradores das vilas abasteciam-se 

regularmente nas fontes, poços, ribeiras e levadas, tendo os mais abastados, assim, 

os seus próprios sistemas de uso particular. A retirada da água deveria fazer-se por 

intermédio de um recipiente de madeira ou de metal, elevado por uma roldana ou 

polé. No poço comunitário de Nossa Senhora do Calhau, no Funchal, a extracção de 

água fez-se durante muito tempo através de um “balde de cobre e a roldana onde 

                                                 
586

 Tratando-se, eventualmente, de uma reutilização das pedras de moinhos.  
 
587

 “A 6,78m da cota em que se encontra a sua boca mostra, em redor, seis estreitas peças de 
madeira ligadas entre si e assentes na rocha sobre as quais se constituíram as paredes” (GOMES, 
GOMES, 1989: 31). 
 
588

 Cfr., Gaspar Frutuoso, Livro Segundo das Saudades da Terra, ob. cit., pp. 112-113. 
 
589

 Cfr. Gaspar Frutuoso, Livro Segundo das Saudades da Terra, ob. cit., pp. 112-113. 
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corria uma fiscalizada corda para que não chegasse a rebentar” (SARMENTO, 1951: 

120). 

 

Do inventário dos recursos materiais aquíferos, destaca-se outros equipamentos que 

vêm sendo documentados arqueologicamente: as tubagens subterrâneas ou ao ar 

livre, conhecidas por levadas e as canalizações de cerâmica. A água das levadas, 

além do seu aproveitamento para mover os engenhos hidráulicos (moinhos, serras de 

água590 e engenhos de açúcar), e para o regadio, era indispensável ser canalizada 

para o consumo diário. Tratavam-se, basicamente, de pequenos canais estreitos a 

céu aberto591 ou cobertos por lajes, construídos em alvenaria ou escavadas 

directamente na rocha. 

 

Este tipo de estruturas foi identificado, pela primeira vez, no subterrâneo do Solar do 

Ribeirinho, em Machico (SOUSA, 2000:33-53), depois na complexidade de estruturas 

da Alfândega e da Junta de Freguesia, também em Machico. O sistema de 

canalização do pátio exterior da Junta de Freguesia de Machico (com um ramal 

subterrâneo no sentido Oeste-Este, e que atravessava o espaço da antiga Casa da 

Travessa do Mercado), mostra a emaranhada rede de abastecimento de água no 

espaço urbano (Figs.962 a 965 e 1264 a 1269).  

 

No Porto Santo, ilha mais seca, desenvolveram-se outras estratégias orientadas no 

sentido de captar o lençol de água subterrâneo. Ao longo do litoral foram sendo 

construídos grandes estruturas circulares, conhecidas localmente por “poços”, do tipo 

cisterna de grandes dimensões, executadas em pedra semi-aparelhada. Alguns 

destes imóveis, sobretudo os mais rudimentares, nomeadamente os situados no 

Campo de Baixo, podem recuar aos tempos do povoamento. Valentim Fernandes, ao 

descrever a ilha em 1506, refere a existência de fontes de água salgada e de “poços 

dagoa doce”, numa alusão a este tipo de equipamentos de captação e armazenagem 

de água (FERNANDES, 1940: 114).  

 

No século XIX verificou-se um incremento à abertura destes mecanismos para elevar 

água do subsolo. Os Anais do Município do Porto Santo aludem para a necessidade 

                                                 
590

 Vide Jordão de Freitas, Serras de Água nas Ilhas da Madeira e Porto Santo, Separata da 
Revista de Arqueologia, tomo Ill, 1937. 
 
591

 Leia-se a definição de Leite de Vasconcelos, em Mês de Sonho, Conspecto de Etnografia 
Açórica, Lisboa, 1926, p. 138: “um aqueducto extenso e sólido que conduz agua dos altos, e de 
muito longe, para irrigação dos terrenos”. 
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da abertura de um maior número de noras nos locais mais planos da Ilha, como no 

Campo de Baixo e no Sítio da Ponta (Câmara Municipal doo Porto Santo, 1989: 43). 

Um alvará de 1854 facilitava o financiamento para a construção destes poços592 pelos 

proprietários das terras. Alberto Artur Sarmento refere-se, nesta data, à abertura de 

oito poços para noras (SARMENTO, 1933: 27). Alguns exemplares denotam um 

grande cuidado construtivo e rara singularidade arquitectónica. Salientam-se os 

equipamentos integrados na construção, tais como as escadarias de acesso ao 

interior, o aparelho construtivo e os mecanismos funcionais.  

 

Os fornos de cal são uma outra evidência industrial identificada nos trabalhos 

arqueológicos da Época Moderna. A única evidência escavada até ao momento revela-se 

pelo Forno de Cal da Achada do Furtado do Barrinho (Figs.1015 a 1024), já descrito no 

capítulo “2.3.1. Os espaços em contexto terrestre”. Para a Madeira, em boa parte devido à 

escassez de estudos sobre a tecnologia dos fornos de cal, não se dispõe de dados 

suficientes que permitam compreender, com fiabilidade, a evolução tipológica, embora se 

presuma que na transição do século XIX para o século XX, a juntar à influência britânica 

na ilha, os fornos com o uso generalizado do carvão mineral tenham reflectido alterações 

significativas. Os estudos europeus sobre a tipologia dos fornos de cal situam o ano de 

1955 como o marco de referência das maiores alterações na estrutura dos fornos: “The 

design and operation of Kilns have been metamorphosed from the days of the ancient 

Egyptians into a modern chemical-process industry. Most of the advances have occurred 

since 1900, with greatest progress since 1955.”  (BOYNTON, 1980: 229). A problemática 

da classificação tipológica dos fornos de cal da época contemporânea da Madeira e do 

Porto Santo, embora ainda incipiente, aponta para uma generalização dos fornos de 

cozedura em camadas, deixando em aberto a influência britânica na introdução dessa 

tecnologia:“ (…) embora o fabrico de cal na Madeira e no Porto santo não esteja ainda 

suficientemente estudado, a verdade é que os testemunhos até agora aí encontrados 

apontam para uma utilização mais ou menos generalizada deste tipo de forno no 

Arquipélago, pelo menos em época recente” (GOUVEIA, CARVALHO: 2003: 130). 

 

A produção de cal foi, indubitavelmente, uma das principais indústrias quer da Ilha do 

Porto Santo593 quer da Ilha de Santa Maria.594 A extensa maioria desses registos 

                                                 
592

 No final do século XIX estes sistemas rudimentares foram sendo substituídos por sistemas 
aeromotores, fruto do impulso de João da Câmara Leme Homem de Vasconcelos, inserto num 
relatório remetido ao Governo, em 1879. Anteriormente terão utilizado a tracção animal (aparelho 
que provavelmente terá utilizado uma roda dentada, disposta horizontalmente na boca do poço 
que por sua vez accionava uma outra colocada na vertical, munida de alcatruzes). 
 
593

 Cfr., entre outros, João Adriano Ribeiro, Porto Santo. Aspectos da sua Economia, Porto Santo, 
Câmara Municipal do Porto Santo, 1997, pp, 31-53; João Adriano Ribeiro, A Industria da Cal 
(Séculos XV-XX). Um factor de aproximação entre as Ilhas do Porto Santo e da Madeira, Funchal, 
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materiais insulares, com algumas excepções que derivaram para a componente 

museológica, encontra-se actualmente em ruína.  

 

Os trabalhos de inventariação realizados em Novembro de 2007 na Ilha do Porto Santo e 

seus ilhéus registaram fotograficamente cerca de cinco exemplares de fornos.595 

Caracterizam-se, em norma, por serem construções em alvenaria local, de planta 

rectangular ou quadrangular, com a estrutura do forno em forma de cone invertido, com 

um diâmetro que se vai estreitando ligeiramente do topo para a base (Figs.58 e 171). O 

material utilizado na construção da estrutura do forno de combustão é composto por 

blocos semi-aparelhados de cantaria mole ou tijolo, cujas características refractárias 

permitia uma melhor resistência ao calor e uma melhor conservação da temperatura. Do 

ponto de vista tipológico são, geralmente, fornos de cozedura mista, realimentados por 

camadas alternadas de pedra de calcário e lenha ou carvão de pedra (SOUSA, 

MENESES, 2009: 139-140). Os fornos laboravam essencialmente com a pedra oriunda 

do Ilhéu de Baixo ou da Cal. Este ilhéu da Cal foi, também desde há muito tempo, um 

importante fornecedor de pedra de calcário para os fornos da Ilha da Madeira. Uma 

anterior prospecção arqueológica ao ilhéu (SOUSA, 2005: 21-29; RIBEIRO, 1992,10-14: 

9) permitiu recolher um conjunto de indicadores de suma importância para o 

conhecimento da humanização do espaço, sublinhando-se a singularidade das minas de 

secção quadrangular que perfuram a quase totalidade do ilhéu e as tradicionais 

habitações dos mineiros, popularmente conhecidas por ranchos. Artur Sarmento, num 

estudo sobre o Porto Santo, deixou-nos nos anos 30 do século XX, um registo singular: 

“No Ilhéu da Cal abriram-se galerias a diferentes alturas, e numa sapata do litoral 

levantou-se um pequeno forno, mas a maior parte do minério era trazido ao Porto Santo, 

onde existem ainda antigos fornos abertos ao antigo sistema árabe, modificado depois da 

aplicação do carvão de pedra, com um tronco de cone invertido na base, sobre uma 

grelha de ferro.” (SARMENTO, 1933: 95).  

 

Um dos complexos industriais mais interessantes do ponto de vista da sua antiguidade 

localiza-se no Porto dos Frades, na embocadura do Calhau da Ribeira de Fora, 

documentado arqueologicamente no estudo de Alexandre Brazão (BRAZÃO, 2002: 49-

                                                                                                                                                    
Tese Complementar apresentada na Faculdade de Letras de Lisboa, para a prestação de provas 
de doutoramento, 1994; Alberto Artur Sarmento, Notícia Histórico-Militar sobre a Ilha do Porto 
Santo, Funchal, Tipografia do “Diário de Notícias”, 1933, p. 95 e Ana Maria Ribeiro, “A cal no Porto 
Santo”, Xarabanda, n.º2, 1992, pp. 16-18. 
 
594

 Frei Diogo das Chagas considerou, no século XVII, a cal de Santa Maria como a “melhor droga 
e mercancia” (CHAGAS, 2007:122). Consulte-se, também, João Adriano Ribeiro, "A Indústria da 
Cal nos Açores. Elementos para o seu estudo", Islenha, n.º14, Funchal, 1994, pp. 49-60.  
 
595

 Segundo a bibliografia de referência rubricada na nota anterior, Porto Santo chegou a ter 
dezassete fornos de cal. Um dos últimos a laborar foi o forno de cal do Sr. Cândido Pereira, no 
Campo de Baixo.  
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56). O historiador madeirense João Adriano Ribeiro considera ser um forno do século 

XVII, e um raro indício do primitivo sistema de produção industrial de cal: “Somos de 

parecer que, dos fornos de cal do Porto Santo, este, apesar de estar muito arruinado, pela 

sua forma, é o mais antigo existente na pequena ilha e pertencia a uma geração e modelo 

de fornos de cal, do século XVII, semelhante a outro existente no Portinho, no Ilhéu de 

Baixo, mas que a bravura do mar fizera desaparecer” (RIBEIRO, 1998: XI). 

 
Relativamente aos fornos de cal da Ilha de Santa Maria a informação que recolhemos é 

escassa. Na última campanha de trabalhos arqueológicos executados no “Castelo de S. 

João Baptista”, em Agosto de 2010, tivemos a oportunidade de visitar as ruínas de dois 

fornos, um no Figueiral,596 nas proximidades das minas de calcário, adossado à vertente 

e de formato barrilóide, e um outro na Freguesia da Almagreira, Touril (Gramas),597 numa 

área plana, onde a pedra era transportada por besta pelo caminho calcetado arcaico. O 

do Figueiral será porventura um dos mais antigos dos Açores, pois no século XVI há 

notícias de um moio custar cerca de 600 réis (SANTOS, 1989, I: 340) e Frutuoso 

descreve a pedra de calcário do Figueiral como “ a qual não há em nenhuma das outras 

ilhas dos Açores”, acrescentando o dado do uso da pedra de calcário para a confecção de 

“mós de mármore” (FRUTUOSO, 2005, II: 29).  

 

As habitações mais ricas tinham os seus fornos domésticos, assim como os poços, 

associados ao espaço da cozinha. Documenta-se a situação relativa ao edifício da Junta 

de Freguesia de Machico, posto a descoberto com o derrube de uma das paredes do 

segundo piso,598 e que mostra uma moldura da boca599 executada em cantaria rija, 

talhada com precisão e um avanço em lajes de cantaria vermelha.  

Geralmente o forno,600 quando existia, ocupava um lugar central na cozinha, que era 

complementado nas habitações madeirenses pelo lar ladeado por pedras, com a 

                                                 
596

 As pedras de calcário eram extraídas das minas e depois transportadas às costas para o forno. 
Depois de cozidas eram atiradas pela encosta, para carregamento de cabotagem.  
 
597

 O Inventário do Património Imóvel de Vila do Porto, Santa Maria refere-se à existência de três 
fornos de Cal (o de Touril e os de Moinho da Rocha, ambos na Freguesia da Almagreira (BRUNO, 
2005: 70, 91). 
 
598

 Presume-se, segundo a evidência material encontrada no seu interior (composta basicamente 
por recipientes em grés e cerâmica em pó de pedra de imitação oriental típicos do século XIX), que 
a sua utilização tenha sido suspensa entre os finais do século XIX e os princípios do século XX. 
 
599

 Consulte-se a terminologia em Käte Brüdt, “Madeira Estudo linguístico-etnográfico”, Boletim de 
Filologia, Tomo V, fascículo 2, Lisboa, 1937, p. 305. 
 
600

 Consulte-se Victor Mestre, “Os fornos domésticos. Algumas relações entre os arquipélagos da 
Madeira e Canárias”, Jornal dos Arquitectos, Lisboa, Junho/Julho de 1985, p. 4. 
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abertura para a lenha, geralmente construído em cima de uma elevação de pedra.601 

O relato da jornalista americana Alice Barker, em 1882, sobre o interior das casas, é 

descritivo da ruralidade insular, e manteve-se, nalguns casos, até meados de 

Novecentos: “Não há chaminé nem fogão. A lareira não tem haste para suspender as 

panelas, nem trempe, constando apenas de uma pedra larga saída da parede e sobre 

ela o lume de tojo e achas. O fumo, que cega, escapa como pode pelo tecto ou pela 

porta aberta. Como utensílios de cozinha existe uma panela de ferro e tripeça e um 

ou dois jarros e pires de barro vermelho.” (BARKER, 1958: 162).  

 

 

3.3.3. Os materiais e as técnicas de construção  
 
3.3.3.1. A cerâmica de cobertura e de revestimento  

 

Os trabalhos arqueológicos nas ilhas têm posto a descoberto um conjunto interessante de 

materiais usados nas construções da Época Moderna. Nos primeiros tempos do 

povoamento os materiais obtidos localmente terão servido as necessidades prementes. 

As prioridades do povoamento terão sido as da criação de condições para habitar.  

Segundo as crónicas, as primeiras casas dos arquipélagos da Madeira e dos Açores602 

foram construídas em madeira, um recurso disponível aos primeiros povoadores, com 

cobertura de palha. António Aragão destaca o seguinte, a este propósito: “ (…) a grande 

maioria das casas sobradadas erguidas nesses tempos praticavam o uso generalizado da 

madeira. O meio insular farto produtor de madeiras, permitiu realmente uma íntima 

ligação entre este material e as construções locais, tanto rurais como urbanas. Estamos 

mesmo a crer, que certas casas rurais que ainda se podem observar no Concelho de 

Santana, executadas completamente em madeira e abafadas a colmo, são com certeza 

descendentes das remotas moradas de madeira que, na Ilha, deviam ter proliferado nos 

séculos XV e XVI” (ARAGÃO, 1987: 221).  

 

A pouco e pouco, a “arquitectura da pedra e da cal”, com cobertura de telha, se impôs à 

“arquitectura da madeira”.603 No Porto Santo, generalizou-se a tradição da cobertura em 

                                                 
601

 Cfr., Käte Brüdt, “Madeira Estudo linguístico-etnográfico”, Boletim de Filologia, Tomo V, 
fascículos 1, Lisboa, 1937, pp. 84-86. 
 
602

 Leia-se a este propósito as notas de Rui de Sousa Martins à obra Etnologia dos Açores, 
(MARTINS, 1991, II: XVIII-XIX). 
 
603

 Consulte-se José Manuel Fernandes, Cidades e Casas da Macaronésia, Porto, FAUP-
Publicações, 1996, p. 239. 
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barro, ou “salão”, como é conhecida localmente.604 É um tipo de cobertura constituída 

basicamente por materiais vulcânicos decompostos, com largo aspecto de barro, e que 

proporcionava ao mesmo tempo uma barreira contra as chuvas e um excelente 

“regulador” térmico, permitindo que durante o Verão do Porto Santo a casa continuasse 

fresca e agradável (Figs.172 e 173). O calor do Verão secava o “salão” que, abrindo 

fendas, permitia a ventilação, enquanto no Inverno, de fraca pluviosidade, o “salão” 

húmido agregava-se formando uma espécie de lama impermeabilizadora. 

 

Já no século XVI é muito provável que predominassem as casas pétreas nos centros 

urbanos insulares. A técnica de talhe é aperfeiçoada para a difícil pedra vulcânica e, de 

acordo com as posses dos proprietários ou na eventual proximidade das pedreiras, a sua 

utilização era garantida, em tufo ou cantaria rija, nos lintéis ou nas vergas das portas e 

janelas. Paralelamente, também se usava a madeira. O depoimento da senhora Teresa 

Gregório de Andrade, um dos quatro relatos orais, aproxima no tempo e no espaço o 

processo de exploração: “As pedras eram tiradas nas ribeiras para as lumieiras das 

portas. Faziam as lumieiras das portas em pau de madeira de castanho, e quando não 

eram para as lumieiras das portas, eram para as janelas. (…) Eles já talhavam na ribeira e 

depois os donos transportavam para as obras. Nesse tempo era às costas, não havia 

carros para trazer. Eu às vezes punha-me a pensar, quando aquelas lumieiras eram 

assim talhadas grandes, que não devia ser fácil uma pessoa trazer aquilo, devia ser 

transportado pelos ombros, um em cada ponta.” (Doc. n.º2). 

 

Para separar os compartimentos recorreu-se a materiais vários. Algumas construções 

surgem com paredes de alvenaria, sobretudo no primeiro piso, outras com tabiques605 

encanastrados de cana da terra ou de madeira cruzada (Fig.196). Um dos exemplos mais 

                                                 
604

 O termo “casas de salão” é de origem local e serve para caracterizar a técnica utilizada de 
cobrir de barro as habitações e os outros imóveis de apoio à actividade agro-pecuária. Os 
exemplares inventariados num estudo publicado em 2009 caracterizam-se tipologicamente por 
serem construções em alvenaria de pedra argamassada de um só piso com cobertura de duas 
águas (e nalguns casos observados de uma só ou de quatro, mais recentes). Exibem um forno 
exterior adossado, com abertura interior para o lar da cozinha. Trata-se de uma tipologia 
construtiva original do Porto Santo e inexistente na ilha da Madeira, nos Açores e na restante 
continente português. Curiosamente surge difundida no Arquipélago das Canárias (SOUSA, 
MENESES, 2009: 75-80). O arquitecto Victor Mestre elucida a técnica de construção: “A cobertura 
apoia-se nas empenas triangulares que suportam um toro central de madeira, para apoio da 
restante estrutura do telhado. Seguidamente temos os barrotes (de secção circular) transversais 
(entre as fachadas e o toro central) dispostos a uma distância regular de aproximadamente 50cm, 
por cima destes e em sentido perpendicular aqueles, é colocado um forro de caniço seco ou mais 
raramente ramos de plantas secas. Finalmente é espalhada uma camada regular de barro com 
aproximadamente 7 a 8 cm de espessura”. (MESTRE, 1996:27).  
 
605

 “ (…) paredes construídas com madeira e materiais leves, revestidos de argamassa” (OLIVEIRA, 
GALHANO, PEREIRA, 1994: 314), semelhante à técnica “fachwerk” anglo-saxónica e germânica 
(OLIVEIRA, 1961-1962: 348-353). Nalgumas localidades da Madeira, observaram-se o uso de 
esteiras de palha (BRUDT, 1937: 79). 
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interessantes registou-se na fase de acompanhamento arqueológico do Solar do 

Massapez, na Freguesia do Campanário. A estrutura divisória do primeiro andar do corpo 

seiscentista surge em forma de X, do tipo “Cruz de Santo André”, em madeira de 

castanho, com preenchimento em bloco de tufo de cantaria de cor amarela e argamassa 

de cal e areia. É um tipo de estrutura que o arquitecto Victor Mestre, no seu estudo da 

arquitectura popular da Madeira, considera muito comum e que surge complementada 

com outras alternativas de fasquiado em caniço ou pranchas de madeira dispostas ao alto 

e pintadas com base de cal (MESTRE, 2002: 88, 344). 

 

Na compartimentação do espaço interior habitacional, os ilhéus improvisaram um nicho 

de parede, a copeira, utilizado para guardar os vários receptáculos em uso. Este 

equipamento, variando na sua concepção e acabamento, foi observado nos dois pisos do 

Forte de S. João Baptista, na Ilha de Santa Maria, lavrada em bloco de cantaria mole 

avermelhada e nos ranchos do Ilhéu da Cal na ilha do Porto Santo (SOUSA, 2005: 21-

29). 

 

O pavimento interior das casas térreas, sobretudo das mais humildes, era geralmente em 

terra batida.606 Esta situação foi constatada arqueologicamente apenas na escavação do 

interior da estrutura turriforme do Forte de São João Baptista, na Ilha de Santa Maria. 

Notou-se, também, que o pavimento interior encontrava-se bastante pisado e com os 

orifícios para as soluções de fecho das portas de madeira (Figs.25 e 41). Nas melhores 

casas recorria-se aos soalhos de madeira, e ao pavimento de calhau rolado, sobretudo 

nas lojas do andar térreo, e ao lajeado (usando as tijoleiras).  

 

A solução de uso calhau rolados ou lascados é frequente nos sucessivos cenários 

diacrónicos dos sítios arqueológicos da Junta de Freguesia e Forte de São João Baptista 

(Machico). Igualmente frequente, nos estratos dos séculos XVII e XVIII, são as pedras 

de calhau rolado, utilizadas no calcetamento dos pavimentos em espaços abertos e 

fechados, destacando-se o facto de muitos dos calhaus recolhidos serem de cor 

branca, pois era comum serem utilizados em composições monocromáticas formando 

desenhos diversos de pedra preta e branca.  

 

                                                 
606

 Este tipo de pavimento era também frequente nas “casas de salão” da Ilha do Porto Santo, 
usando o barro batido com o “calção” (MESTRE, 1996: 159). Provavelmente se estendia palha 
para evitar a lama de Inverno e a poeira nos dias secos (MARQUES, 1987: 474). 
 



295 
 

Os primeiros pavimentos identificados em trabalhos arqueológicos na Madeira, 

exceptuando-se as experiências de Leopold KielanoWiski (Fig.1159),607 foram 

salientados por Rosa Varela Gomes e Mário Varela Gomes, nas escavações das 

Casas de João Esmeraldo no Funchal. Os arqueólogos identificaram no sector II 

estruturas compostas por lajes regulares em pedra do Porto Santo que antecederam 

um piso de seixo rolado, disposto em faixas longitudinais (Figs.1583 a 1586; GOMES, 

GOMES, 1989: 32). 

 

Em Machico, um dos espaços mais interessantes foi localizado no exterior do 

primitivo edifício da Alfândega, um espaço verde de configuração rectangular, 

calcetado em pedra de calhau rolado de orientação e colocação horizontal, alinhado 

no sentido poente-nascente. O pavimento desenhava, por sua vez, um corredor com 

uma largura aproximada de 0,70m, ladeado por lancis de pedra tosca, paralelo ao 

qual se abria uma levada construída em pedra com a base de terra batida. A largura 

interna da levada é variável nos dois extremos (a Oeste atinge um valor de 0,25m e a 

Este 0,20m). Esta estrutura garantia, pois, a irrigação ao espaço ajardinado, 

supondo-se que se ligaria em rede a uma outra canalização secundária que 

alimentaria as necessidades quotidianas da localidade (SOUSA, 2006: 180-181).  

 

Além da Alfândega e do Solar do Ribeirinho, identificaram-se pisos calcetados com 

calhau rolado de pequenas e médias dimensões nos níveis do século XVII da Junta 

de Freguesia, Forte de São João Baptista e Misericódia (Figs.995 a 998, 1242 a 

1255, 1275). A sua variabilidade reside essencialmente no tipo de cenário geométrico 

que o empedrado transmite, na maior parte dos casos representado por conjuntos de 

grande simplicidade.  

  

A ventilação, a iluminação natural e o arejamento das habitações era fundamental. Pelo 

relato de visitantes parece claro que no século XVII as janelas das moradias insulares 

não possuíam vidros, predominando as janelas de postigo de madeira. John Ovington, 

que visitou a Madeira nos finais do século XVII, testemunhou que as casas do Funchal 

“ficavam abertas durante o dia e fechadas com postigos de madeira, à noite” 

(OVINGTON, 1981: 201). A generalização das janelas de vidro parece acontecer nas 

ilhas no século XVIII, embora Oliveira Marques as situe gradualmente, nos grandes 

centros, no primeiro terço do século XVI (MARQUES, 1998: 64). A generalização das 

janelas de guilhotina, em substituição dos postigos de madeira, terá ocorrido na 2.ª 

                                                 
607

 Cfr., Leopold Kielanowski, A Odisseia de Ladislau o Varnense, Funchal, SRTC/DRAC, 1996. 
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metade do século XVIII (FERNANDES, 1996: 294, ARAGÃO, 1981:217, nota 14), 

coincidindo com a fase de importação de vidraças do Continente Português para a Ilha da 

Madeira (SOUSA, 1989:133).  

 

Um outro elemento de protecção de janelas e postigos bastante frequente nas ilhas dos 

Açores são os “rótulos”608 em madeira, situação que o próprio José Leite Vasconcelos 

destacou, além da identidade arquitectónica tardo-medieval do centro urbano da Ilha de 

Santa Maria: “Na vila observei alguns arcos ogivais, singulares, em vários edifícios 

arcaicos, e como já disse no Discurso, algumas varandas de rótula. A rótula, que outrora, 

antes da difusão do vidro, muito se usou por todo o Portugal, e ainda algo se usa, vai 

porém decair.” (VASCONCELOS, 1926: 190). Indícios deste tipo de preenchimento dos 

vãos com elementos de madeira foram também considerados para as fenestrações do 

“Castelo” de São João Baptista, na Praia, nomeadamente no alçado Sul. Observam-se 

dois cachorros (um inteiro, em cantaria mole avermelhada, ostentando na fronte uma 

decoração em baixo-relevo formando um “T” invertido e um outro fragmentado), 

sustentando a funcionalidade de colocação de persianas de madeira. 

Os elementos de cerâmica de revestimento e de construção ilustram as diferentes 

modalidades da configuração e do acabamento das construções insulares. Neste 

aspecto, as telhas, os tijolos, as tijoleiras de pavimento, as caleiras, os ladrilhos 

vidrados e os azulejos, herdeiros da tradição romana, constituem os elementos 

representativos da arqueologia da construção nas ilhas actualmente portuguesas.  

 

Do conjunto cerâmico que integra este grupo de materiais de revestimento e de 

construção destaca-se, pela representatividade na quantificação, os fragmentos de 

telha, logo seguido pelas tijoleiras. O uso dos tijolos e das tijoleiras, de produção 

relativamente simples, e sem necessidade de outros acabamentos (primeiro eram 

secos ao ar livre e depois eram cozidos em fornos), garantiu uma melhor qualidade 

de vida, não só pelo facto de serem mais resistentes ao fogo, mas também pelo valor 

estético e durabilidade que estes materiais trouxeram aos espaços habitados do 

                                                 
608

 Leia-se a síntese de José Manuel Fernandes, Cidades e Casas da Macaronésia, Porto, FAUP-
Publicações, 1996, p. 265. “Nos Açores, porém, há ainda hoje alguma persistência dos rotulados, 
em guardas de janelas de sacada, com exemplos pontuais em Santa Maria (Vila do Porto, com 
padrão losangonal), São Miguel (solar setecentista em Água de Pau) e Flores (Santa Cruz, com 
ripado horizontal), existindo os mais significativos casos – pela originalidade e quantidade – na 
Terceira (Angra e Praia da Vitória, esta com sacadas “corridas” e no Faial (Horta).”. 
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quotidiano (POUNDS, 1999: 418). Quando comparada, por exemplo, com a loiça 

vidrada, a confecção desta cerâmica não impunha um apuramento das argilas.609  

 

Pela natureza funcional destes materiais de construção houve a preocupação de 

regimentá-los. Quer a taxa dos oleiros de Coimbra de 1573-1574, que nomeia as 

diferentes variedades do fabrico de tijolos (alvenaria, forcado, mazaril por ladrilhar, 

chanfrado para portais e janelas e para os fornos de ladrilho, CARVALHO, 1917,VI: 233), 

quer o Regimento dos Oleiros de Lisboa, de 1572, assinalam tendências para o 

estabelecimento de normas padronizadas. Este último fornece indicações precisas 

relativamente às medidas adequadas aos diferentes tipos de tijolos de alvenaria, de 

mazaril610 e de portal, referindo, inclusive, que as telhas tivessem dois palmos e meio de 

longo e um palmo em boca amassada.611 Outra documentação manuscrita do século 

XVI acerta as variedades de tijolos empregues no ladrilhamento das dependências 

habitacionais: as obras do Mosteiro de Tomar, de 1551, distinguem o tijolo tosco e o 

roçado.612   

 

A ocorrência de tijolos e tijoleiras nos sítios arqueológicos insulares está atestado em 

diferentes contextos: nos níveis de entulho das cisternas do edifício da Junta de 

Freguesia, no exterior da Casa com a Porta Manuelina, em Machico; nas sondagens do 

Convento da Piedade, em Santa Cruz; na área interior do Forte de S. João Baptista, na 

Ilha de Santa Maria; em Vila Franca do Campo; na área da primitiva capela da Graça e no 

espaço circundante do Pico do Facho, no Porto Santo. O exemplar de tijolo recolhido no 

Pico do Facho (Fig.867A1, PC/PS/07-01), onde a tradição invoca o seu fabrico local no 

século XVI para as obras de construção do Forte do Pico Castelo e residências de 

refúgio,613 mostra ser de elevada resistência, pois exibe 44mm de espessura e uma 

                                                 
609

 Vide o subcapítulo “Matériaux de construction”, in Manuel D’Archeologie Médiévale et Moderne, 
Paris,  Armand Colin. pp. 252-253. 
 
610

 O tijolo “Mazarize”, segundo a Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Lisboa, Editorial 
Enciclopédia, Vol XVI, p. 653, representa um tijolo de grandes dimensões empregue na construção 
de abóbadas no Alentejo. 
 
611

 O Regimento dos Oleiros de Lisboa de 1572 refere que o tijolo de alvenaria tenha (“um quarto 
de craveira e sua anchura per meada”), o mazaril (“de palmo e meo e sua anchura per meada”) e o 
de portal (“de palmo e quatro dedos de craveira de longo e hu palmo de ancho”), CORREIA, 1926: 
145).   
 
612

 “ (…) Na cozinha que já estaa ametade dela lageada e tem seu cano, feito pêra augoa. A 
despemsa estaa já ladrilhada e acabada de tijollo tosco do grade com sus jumtas feytas muito 
boas e parece muito bem e he mais seguro asy que de tijollo roçado que logo se come.A casa por 
dõde se amde dar as igoarias também estaa acabada e ladrilhada do mesmo tijollo. (Apud, 
TRINDADE, 2007: 67). 
 
613

 Cfr., Alberto Artur Sarmento, Notícia Histórico-Militar sobre a Ilha do Porto Santo, Funchal, 

Tipografia do “Diário de Notícias”, 1933, p. 96. 
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textura compacta, densa, com ENP’s de calibre fino e médio, compostos por elementos 

quartzosos e vestígios líticos de cor escura. O cerne da pasta encontra-se estratificado, 

com a tonalidade cinzenta (S31) a ocupar 25mm da área da pasta, sendo os restantes 

distribuídos pela tonalidade avermelhada (P19 e N25). As arestas apresentam vestígios 

de argamassa de cal e areia e podemos estar na eventual presença de um tijolo de portal, 

usado nas construções abobadas ou nas fenestrações do Pico Castelo, nomeadamente 

nas casas de refúgio ou nas dependências (como a cisterna). É notório que se trata de 

uma variedade de tijolo de maior resistibilidade e consistência, contrastando com o 

vulgar tijolo-burro, constituído por uma pasta simples (TRINDADE, 2007 233). 

 

O exemplar recolhido nas imediações da primitiva Capela da Graça (Fig.867A2, CG-

PS/07-1), na Ilha de Porto Santo, apesar de fragmentado mostra tendencialmente um 

formato quadrangular, com argamassa incrustante nas faces, característica que 

denuncia a identificação no uso do enchimento na construção, provavelmente um 

tijolo do tipo mazaril usado nas fenestrações do imóvel antigo dos princípios do século 

XVI. A pasta é de textura grosseira, de cor predominantemente avermelhada, P20, 

mostrando nódulos de barro cozido e fragmentos pétreos. Apesar de fragmentado, 

apresenta 150mm de largura e uma espessura de 44mm. Pode tratar-se de um tijolo 

fabricado localmente, embora se considere que a cronologia da capela para os inícios 

de Quinhentos dificilmente poderá corresponder às unidades de fabrico local, 

nomeadamente aos referenciados no Pico Castelo. 

  
Legenda: Fragmento de tijolo proveniente da prospecção arqueológica do espaço da primitiva capela da Graça, na 
ilha de Porto Santo (CG-PS/07-1, Fig.867A2). As superfícies exibem argamassa incrustante nas quatro faces dão 
exemplar, característica que opta a identificação por um tijolo de construção, provavelmente nas fenestra ções da 
anterior capela. Pasta de textura grosseira de cor predominantemente avermelhada, P20, mostrando nódulos de 

barro cozido e fragmentos pétreos. Apesar de fragmentada, a peça apresenta 150mm de largura. EP: 44mm, 
Largura: 150mm. 

 

Ainda sobre a temática da cerâmica de construção da Ilha Porto Santo, importa fazer 

um apontamento sobre o uso de tijolos nas construções quinhentistas da ilha. As 

obras de reabilitação do actual Museu Casa de Colombo puseram a descoberto duas 

janelas de perfil gótico de arco quebrado com uso de tijolo (Figs.140 e 150), que até 

então jaziam entaipadas na parede Norte do imóvel,614 corpo arquitectónico que José 

                                                 
614

 Cfr., Emanuel Gaspar, “Fichas de Caracterização”, Inventário do Património Imóvel da Ilha do 
Porto Santo, Porto Santo, Câmara Municipal do Porto Santo, 2008, p. 96. 
 

1 2 cm 
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Manuel Fernandes situa ser anterior às restantes dependências, deixando para os 

resultados dos trabalhos arqueológicos uma conclusão mais pormenorizada.615 

Outros dois pedaços, de formato paralelepípedo,616 saíram da fase de 

acompanhamento arqueológico da área urbana de Vila Franca do Campo. Rui de 

Sousa Martins classificou-os como indicadores do equipamento utilitário das lareiras 

das construções arcaicas (de pastas claras, com 290mm de comprimento, 170m de 

largura e 21mm de espessura) e outros utilizados na construção (de pastas de calibre 

maciço, com 290mm de comprimento, 130mm de largura e 36mm de espessura, 

MARTINS, 1996:m29). 

 

O uso de tijoleiras na estrutura das construções está, também, atestado nos entulhos 

do Convento da Piedade e da Casa com a Porta Manuelina. A primeira, (Fig.867C, 

CP/03-520), mais fragmentada e com 30mm espessura, mostra uma pasta grosseira 

de tom vermelho (T39). A da Casa com a Porta Manuelina (Fig.867B, CPM/07-1-16) 

aparece praticamente inteira, o que é excelente para a noção das dimensões (um 

comprimento de 180mm por 150mm de largura) mostrando, como as análogas, a sua 

função de assentamento pois as faces laterais e da base contêm restos argamassa 

de incrustação na superfície interna.   

 

   

Legenda: Exemplar de tijoleira de assentamento pavimentar com argamassa de incrustação na superfície interna, de pasta 
de textura grosseira avermelhada (S20), com abundantes desengordurantes pétreos de grande dimensão(CPM/07-1-16, 

Fig. 867B). O exemplar apresenta um comprimento de 180mm por 150mm de largura. 
EP: 50mm. 

 

 

Outros dois fragmentos de tijoleira (FSJB.SC/09-1-115; FSJB.SC/09-1-114) foram 

recolhidos dos estratos do “Castelo” de São João Baptista, na Ilha de Santa Maria. As 

                                                 
615

 (…) seria constituída inicialmente apenas pelo volume com arcos ogivais e pelo corpo mais alto – 
presumível cozinha antiga, pois possui restos de um forno entulhado. O estudo arqueológico desta 
habitação está a ser levado a cabo pelas entidades locais, e só em função dessa monografia se 
poderão tirar conclusões mais definitivas” (FERNANDES, 1996: 295).  
 
616

 Os exemplares de tijolos recuperados na sondagem arqueológica no Concelho da Lousada 
mostram duas variedades, o de formato paralelepípedo (com 255mm de comprimento e 95 e 115 
de largura) e o maneirista (180mm de comprimento e 11mm de largura), (AAVV, 2006: 30). 

 2 cm 
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pastas são de calibre mais ou menos grosseiro, de coloração avermelhada (R39), 

com abundantes desengordurantes líticos de pequena e média dimensão. Sugerem 

as superfícies externas polidas, possivelmente do desgaste do chão, e as arestas e 

com restos de ligante à base de argamassa e componentes arenosos. Mostram 

34mm de espessura média, dimensão claramente inferior aos tijolos, o que traduz um 

indicador de referência de material para uso em pavimentos.  

 

Nesta problemática da cerâmica de construção617 a questão das dimensões dos 

tijolos e das tijoleiras permanece em aberto. A dificuldade maior reside no escasso 

material para análise e a reduzida observação da utilização destes materiais na 

arquitectura das ilhas. Num estudo sobre os materiais e os sistemas construtivos 

tradicionais, a arquitecta Maria Fernandes especifica as dimensões frequentes dos 

tijolos e das tijoleiras manufacturadas no Sul de Portugal, cujos valores 618 são 

significativamente distantes dos exemplares arqueológicos insulares. 

 

Eventualmente pode conjecturar-se que numa primeira fase, após o povoamento, 

tenha havido uma importação de tijolos e de tijoleiras para as ilhas, acompanhando a 

construção das primeiras moradias, sobretudo as mais abastadas. Esta situação pôde 

ser verificada nos níveis estratigráficos mais recuados do imóvel da Junta de 

Freguesia de Machico (2.ª metade do século XV), onde a variedade de tijoleiras é 

significativa, bem como a sua frequência no quantitativo do espólio ceramológico. É 

provável que, à fase inicial de utilização desta cerâmica nos revestimentos e 

pavimentos das construções, se tenha verificado uma crescente utilização dos 

recursos pétreos existentes no meio local, com o aperfeiçoamento da técnica de talhe 

das variedades de pedra de cantaria regionais. É muito provável também, pelas 

indicações deixadas pelo arqueólogo Sousa Oliveira, que os registos de “ladrilhos 

pavimentosos” de “provável manipulação lisboeta” tenham sido descobertas nos 

pavimentos quinhentistas de Vila Franca do Campo (Estação Arqueológica da Rua da 

Paz, BENTO, 1990: 183-185). 

 

A exumação de tijoleiras quadradas, com argamassa incrustada, pode traduzir uma 

evidência do uso deste tipo de cerâmica de revestimento nas construções abastadas 

                                                 
617

 A este propósito consulte-se o n.º251 da revista Les Dossiers d’Archéologie, Dijon. Do ponto de 
vista dos paralelismos consulte-se o estudo dos tijolos exumados na “colónias” espanholas, entre 
os séculos XV e XVIII (DEAGAN, 1987: 124). 
 
618

 “ (…) o tijolo maciço de 0,30x0,16x0,18 metros, para alvenaria, e de 0,30x0,16x0,04 metros para 
arcos, abóbadas e abobadilhas; o tijolo curto de 0,22x0,16x0,08 metros para chaminés e muros; e 
as tijoleiras de pavimento de 0,32x0,32x0,004 ou 0,50x0,50x0,04metros.” (FERNANDES, 2007: 
54-63). 
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primitivas. No entanto, as dimensões obtidas – em dois exemplos concretos do entulho de 

um sítio escavado em 2000,619 em Machico, - de formato mais ou menos quadrangular 

(150x180mm ou 140x170mm), com uma espessura  média de 5mm, considerando 

também o exemplar dos estratos quinhentistas da Junta de Freguesia de Machico 

(Fig.867I, JFM/06-22-3593), com 145mm e 5mm de espessura – não permitem 

aprofundar a problemática do tipo de revestimentos e definir horizontes de 

paralelismos com os demais espaços em estudo. Do ponto de vista da caracterização 

das pastas, o espólio revela a predominância da cor avermelhada (S20, P20, S37), 

com uma trama ligeiramente grosseira com abundantes elementos não plásticos 

(feldspatos, quartzo e líticos). No cômputo geral, as superfícies receberam uma ligeira 

aguada, obtendo-se a tonalidade rosa-velho (M11). 

 

  
Legenda: Fragmento de parede de tijoleira de pasta grosseira com abundantes elementos não plásticos 

destacando-se os elementos líticos de grande e média dimensão (JFM/06-22-3593, Fig.867I). A aresta interna 
apresenta vestígios de argamassa de assentamento e a externa apresenta vestígios de desgaste. EP: 50mm; LP: 

145mm. 

 

O sítio potencialmente mais rico é, uma vez mais, Junta de Freguesia de Machico, 

com uma percentagem a cifrar-se 91,01% na quantificação geral da cerâmica 

(Fig.1254). Uma das peças estudadas (Fig.867J, JFM/06-22-3594) levanta, inclusive, 

algumas interrogações quanto à tipologia e origem. Colada a partir de quatro 

fragmentos isolados (e um quinto representado pela figura 867P) na unidade 

estratigráfica n.º 22, é nitidamente mais leve e a pasta, semi-compacta, surge na cor 

rosada (M20) com escassos ENP’s. A hipótese de tratar-se de uma evidência de 

importação, provavelmente do Sul Peninsular, considerou e envio de uma amostra 

para procedimento de análise química e mineralógica. 

 

 

                                                 
619

 Cfr., Élvio Duarte Martins Sousa, Arqueologia na Cidade de Machico. A Construção do 
Quotidiano nos Séculos XV, XVI e XVII, Machico, CEAM, pp. 144-145. 
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Legenda: Exemplar de tijoleira, colado a partir de cinco fragmentos, exibindo as superfícies claras (L70) e as pastas semi-
compactas de cor rosada (M20) com escassos ENP's, (JFM/06-22-3594, Fig.867J) EP: 46mm, LP: 145mm. 

 

 

A análise dos dados do Inquérito Nacional à Actividade da Arqueologia da Época 

Moderna, realizado em 2008, mostra que a cerâmica de construção (telha, tijolo e tijoleira) 

é um dos conjuntos mais representativos dos materiais exumados em trabalhos 

arqueológicos no país, com uma percentagem a cifrar-se nos 85,2% (Fig.1237). Por 

ordem decrescente de frequência, observa-se, em lugar de destaque, a telha (com 

75,9%), seguida da tijoleira (61,1%), do tijolo (51,9%) e da argamassa (1,9%), anotada 

por alguns inquiridos. O contexto da exumação assinalado pelos inquiridos é análogo aos 

dados trabalhados no presente estudo-caso insular, isto é, a maioria dos materiais 

surgem referenciados em ambientes de enchimento de estruturas e de entulhos (20,4%), 

na estratigrafia de espaços habitacionais (solares e moradias, 9,3%), religiosos 

(conventos, mosteiros, capelas, igrejas e necrópoles, com 3,7%), curiosamente em 

cargas subaquáticas (1,9%) e no interior de fornos de cozedura (1,9%).620   

 

Um outro material percentualmente significativo é a telha. Era empregue na cobertura 

das construções e a grande maioria integra a tipologia de meia-cana ou canudo,621 

com revestimentos que vão do creme amarelado à cor de tijolo e de pastas muito 

variadas. As espessuras variam entre os 13 e os 17mm. Dado o estado de 

fragmentação não foi possível determinar o comprimento.  

 

Para as ilhas temos várias referências ao fabrico local de telha. As posturas setecentistas 

de Vila do Porto fazem alusão às variantes de telha (telha de marca grande, de marca 

                                                 
620

 Nomeadamente no forno do Alto do Castelo, em Alcochete (telha e tijolo). 
 
621

 Na documentação dos oleiros de Coimbra do século XVI surge a tipologia de telha de canudo 
(CARVALHO, 1917, VI: 233), provavelmente a equivalente a “telhas a modo de cano” anotadas no 
Vocabulario portuguez e latino (…), pelo padre Rafael Bluteau no século XVIII, além das 
modalidades, côncava e chata (BLUTEAU, 1712: 68). 
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pequena, telhões e telhão), associando-as ao fabrico de tijolo.622 Parece muito provável 

que estes materiais já se fabricassem nas ilhas nos meados do século XVI, conforme nos 

atesta os escritos marienses,623 e como veremos mais adiante.624 Note-se, ainda, que 

uma das olarias dos finais do século XIX e inícios do século XX que temos bem 

documentada, tanto do ponto de vista dos estudos arqueométricos como ao nível dos 

depoimentos orais do seu funcionamento, é a da Banda do Sol, Lameiros, no Concelho 

de São Vicente, tendo produzido, ao que consta, cerâmica utilitária e cerâmica de 

construção de boa qualidade (Doc.n.º2). São Vicente, no Norte da Madeira, ao que 

demonstra a documentação, terá sido uma localidade de eleição para o fabrico de telhas. 

Para a década de trinta do século XVIII, sabemos, inclusive, que a Freguesia de São 

Vicente fabricava telha, alguma da qual foi adquirida para cobrir o edifício primitivo da 

Câmara de Machico.625  

 

Do ponto de vista da sua raridade, e amplamente presente em estratos de ocupação 

maioritariamente do século XVI, assinalam-se os fragmentos de telhas com tratamento 

engobado. Os materiais sumariados em inventário (Figs.867L, 867M, 867N e 

867O,JFM/06-22-3595, JFM/06-22-3596, JFM/06-22-3597, JFM/06-22-3598), de tipologia 

de canudo, mostram as pastas de textura rugosa de cor avermelhada (P25), com 

abundantes desengordurantes líticos de pequena e média dimensão, distribuídos 

equitativamente. A curiosidade assenta no tratamento dado à superfície externa, com um 

tratamento impermeabilizante à base de um engobe que forma motivos decorativos 

lineares combinando uma duocromia de rosa velho e bege. Na área de Vila Franca do 

Campo estão documentadas telhas, de feição de canudo dos estratos do terramoto do 

século XVI, de pastas vermelhas e com um tratamento de engobe creme (MARTINS, 

1996: 29).  

 

                                                 
622

 Cfr., Jorge Fernandes do Nascimento, 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”. 
 
623

 Frutuoso referindo-se à ilha de Santa Maria classifica o fabrico da telha como “muito boa” 
(FRUTUOSO, 2005, II: 40). 
 
624

 Cfr., infra “3.5.1. A produção de cerâmica local”. 
 
625

 " (...) encaregarão ao vereador Pedro Barbosa obrigace ao arais Manuel de Mendonça fouse a 
sam Vicente buscar a telha para se cobrir a caza da câmara (...) ", (GOMES, 2002: 124).  
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Legenda: Fragmento de telha de pasta vermelha (P25) com abundantes desengordurantes, nomeadamente líticos, 
de pequena e media dimensão (JFM/06-22-3595, Fig.867L). Superfície externa com tratamento impermeabilizante, 

à base de um engobe formando motivos decorativos lineares entre o rosa velho e o bege. EP: 18mm.  

 

 

As canalizações em cerâmica ter-se-ão se generalizado em meados de 

Quinhentos.626 Para o Continente estão documentadas as recomendações régias nos 

trabalhos de construção das moradias: “Em 1548, por exemplo, o rei ordenava que 

“em todas as casas da Sapataria Velha, de uma parte e da outra, se façam canos de 

alcatruzes por dentro das casas, que venham pelas paredes abaixo, (…) cada um 

morador na casa em que viver; e assim se farão canos no andar da rua, de tijolo 

mazaril, que vão ter ao cano grande que se há-de fazer (…)”, (MARQUES, 1998: 79). 

As posturas de Ponta Delgada do século XVIII penalizavam com “dez crusados pagos 

da cadeya” que danificasse estes sistemas de canalização (CORRÊA, 1927a:  342). 

Na Madeira estão identificadas do ponto de vista arqueológico, apenas em 

residências possidentes, nomeadamente do Convento da Piedade, edificado pela 

família dos Lomelinos, em Santa Cruz (Figs.867D e 867F). Os exemplares estudados 

resultam das escavações de António Aragão nos anos sessenta do século XX e 

mostram um conjunto de manilhas tubulares de cerâmica vidrada verde, de secção 

circular e de tipologia troncocónica. Supõe-se que se trataria de um antigo sistema de 

abdução e vazamento de água da arquitectura do convento ou dos seus chafarizes, como 

vêm anotados pelo escavador na planta preliminar (“conduta de água”, “fonte do claustro” 

e “fontenário da Cerca”. Os exemplares (Figs.867D e 867F, CP/03-429; CP/03-451) 

mostram uniões macho-fêmea, com vestígios de argamassa fina de cal para selar as 

uniões e pelo cuidado no tratamento das superfícies são exemplares de ar-livre. Em 

síntese, as pastas destes tubos são de textura semi-compacta de tonalidade creme (L33), 

com escassos desengordurantes visíveis e com a aplicação de cordões plásticos627 e 

linhas incisas de orientação helicoidal, com intervalos de separação de 50mm a 85mm, 

                                                 
626

 Cfr., supra, a nota de rodapé n.º 573.  
 
627

 Este tipo de decoração plástica é muito comum nas talhas sevilhanas do século XV (LISTER, 
LISTER, 1986:115, Fig.73b). 
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nas superfícies externas. Supõe-se, pela coloração do vidrado intenso e pela composição 

da pasta, uma importação sevilhana do século XVI, ao gosto das séries de louça utilitária 

(alguidares) e de recipientes utilizados no culto religioso (pias baptismais).   

 

 

Legenda: Fragmento de um tubo de escoamento de água, de cerâmica vidrada a óxido de cobre, com cordões 
plásticos anexos e linhas incisas de aplicação helicoidal com intervalos de separação de 50mm a 85mm  (CP/03-

429, Fig.867D). Pasta de textura semi-compacta de tonalidade creme (L33), com escassos ENP’s. DE: 147mm, EP: 
19mm. 

 

 

Por exemplo, os tubos dos séculos XV e XVI fabricados nas olarias de Paterna 

representavam 8% do volume das produções. Eram construídos a torno, na sua maioria 

sem vidrado (os que recebiam vidrado exibiam uma capa de verniz de chumbo ou 

amarelo melado, apenas no interior). Os exemplares com aplicação de vidrado a verde 

generalizam-se apenas no século XVIII (GARCÍA, 1997: 655). 

 

Um outro exemplar, de configuração zoomórfica, foi recolhido nas imediações da 

zona histórica de Machico, num contexto de entulho de uma obra de construção civil 

(Fig.867E, ACHD.OCA.MX/97-14). Mostra a superfícies vidradas a óxido de cobre e 

uma pasta de trama compacta, de cor avermelhada (M25), com abundantes 

componentes micáceos. Outros dois modelos cerâmicos, de cor melada, poderão ser 

observados in situ no n.º 21 do imóvel com uma janela neo-manuelina da Rua de São 

Pedro, Funchal. 

 

 

 

    
 
 

Legenda: Exemplar de um tubo de escoamento de água, de cerâmica vidrada a óxido de cobre, com configuração 
zoomorfa (suíno), proveniente de um contexto de obra, da área urbana de Machico (ACHD.OCA.MX/97-14, 

Fig.867E). COMP: 500mm, DE: 180mm. 
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Do tradicional grupo de cerâmica de revestimento fazem parte os azulejos 628 – 

elemento cerâmico destinado essencialmente ao revestimento parietal (CAMPOS, 

1999: 21). A chegada de azulejos hispano-árabes ao território insular terá ocorrido na 

fase de desenvolvimento da economia local, e com os lucros de exportação dos cereais, 

pastel e açúcar, constituindo um recurso material de ornamento das casas conventuais, 

solares e igrejas. O achamento deste tipo característico de cerâmica de revestimento nos 

espaços conventuais e aristocratas (Convento da Piedade e Misericórdia,629 em Santa 

Cruz, Solar e Capela D. Mécia,630 no Funchal, Convento de Jesus,631 na Ribeira Grande e 

as Terras do Palratório, em Vila Franca do Campo),632 evidencia a rede de contactos 

comerciais com o Sul peninsular633 e com o Reino, onde já admite como muito provável 

uma produção azulejar entre os finais do século XV e os inícios do século XVI.634 A 

distribuição espacial destes materiais nas ilhas da Madeira e dos Açores é comum ao 

                                                 
628

 Dada a diversidade deste tipo de materiais nos sítios arqueológicos da Madeira e Açores 
apenas faremos referência à tipologia dos azulejos “hispano-árabes”.  
 
629

 Francisco Clode de Sousa, “Os Azulejos Hispano-mouriscos do Convento de N.ª S.ª da 
Piedade em Santa Cruz (Madeira)”, Islenha, n.º 7, Funchal, 1990, pp. 100-107; Lígia Gonçalves 
“Azulejos hispano-árabes descobertos em escavações arqueológicas na Região Autónoma da 
Madeira. Análise e reflexão tecnológica”, ILHARQ – Revista de Arqueologia e Património Cultural 
do Arquipélago da Madeira, n.º 7, Machico, 2007, pp.8-13; Lígia Gonçalves, Estudo dos Conjuntos 
Azulejares (em depósito) – Convento de Nossa Senhora da Piedade, Santa Cruz, CEAM (texto 
policopiado), 2007a; Lígia Gonçalves, “Espólio Azulejar proveniente do Antigo Convento de Nossa 
Sr.ª da Piedade: Diagnóstico do estado de conservação e proposta de estudo”, ILHARQ – Revista 
de Arqueologia e Património Cultural do Arquipélago da Madeira, n.º5, Machico, 2005, pp. 17-20.  
 
630

 Cfr., Lígia Gonçalves “Azulejos hispano-árabes descobertos em escavações arqueológicas na 
Região Autónoma da Madeira. Análise e reflexão tecnológica”, ILHARQ – Revista de Arqueologia e 
Património Cultural do Arquipélago da Madeira, n.º 7, Machico, 2007, p. 13. 
 
631

 Vide Mário Moura, Cacos Falantes: Azulejos de corda seca e de aresta das terras do ex-
mosteiro de Jesus da Ribeira Grande, Ribeira Grande, Amigos dos Açores, 1998. 
 
632

 Vide Carlos Melo Bento, Escavações Arqueológicas em Vila Franca do Campo 1967-1982, São 
Miguel, Associação Arqueológica do Arquipélago dos Açores, 1990, p.43, que transcreve a notícia 
do achamento de um fragmento de azulejo hispano-árabe nos entulhos das sondagens 
arqueológicas de Manuel Sousa d’Oliveira na Estação das Terras do Palratório, Vila Franca do 
Campo.  
 
633

 Leia-se a título de exemplo, Maria-José Goulão, “Alguns problemas ligados ao emprego de 
azulejos “Mudéjares” em Portugal nos séculos, XV e XVI”, in Jesus Maria Caamaño,coord., 
Relaciones artísticas entre Portugal y España, s/l, Junta de Castilla y Leon, 1986, pp. 129-154 e 
José Gestoso y Perez, Historia de los barros vidrados sevilhanos, 1.ª edição, 1903. 
 
634

 Segundo os dados recolhidos em: Luís Barros; Guilherme Cardoso e António Gonzales 
“Primeira Notícia do Forno de St.º António da Charneca- Barreiro”, Actas das 1

as
 Jornadas 

Arqueológicas e do Património da Corda Ribeirinha Sul, Barreiro, Câmara Municipal do Barreiro, 
2000, pp. 72-87; José Meco, “Os azulejos do forno de Santo António da Charneca-Relatório de 
Anexo”, Actas das 3

as
 Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval de Tondela, Tondela, 2003, 

pp. 305-307 e Rui André Alves Trindade, Revestimentos Cerâmicos Portugueses. Meados do 
século XIV à primeira metade do século XVI, Lisboa, Edições Colibri, 2007, pp. 146-152. 
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espaço nacional, conforme se observou pelos dados recolhidos em sede de Inquérito 

Nacional à Actividade da Arqueologia da Época Moderna. Os contextos secundários 

(entulhos e enchimento de estruturas) apresentam cerca de 16,7% das respostas, 

verificando-se logo de seguida uma concentração em edifícios religiosos (13,0%) e em 

solares ou habitações abastadas (5,6%). Especificamente, os azulejos hispano-árabes 

representam 29,6% das ocorrências em termos nacionais.  

 

Os exemplares quinhentistas hispano-árabes de técnica de aresta estudados do 

Convento da Piedade, e que eventualmente terão sido o resultado das sobras dos 

exemplares escolhidos para musealização nos museus Quinta das Cruzes e Frederico de 

Freitas, são de pequena dimensão e de espessura e tonalidades de pasta marcadamente 

distintas. Os azulejos resultam dos trabalhos arqueológicos executados pela equipa de 

trabalho de António Aragão no espaço das ruínas do referido convento, cuja metodologia 

já se abordou no segundo capítulo desta dissertação. O estudo preliminar realizado pela 

técnica de Conservação e Restauro Lígia Gonçalves mostra as variantes na largura (entre 

os 132 e os 139mm), na espessura (entre os 22 e os 26 mm) e as características técnicas 

impressas (transparências obtidas pelo tipo de vidrado, marcas deixadas, na face nobre e 

no tardoz – rosetas, cravilhos ou verrugas – resultantes dos trempes de garras usadas 

durante a cozedura, GONÇALVES, 2007a).  

 

Outros três exemplares na técnica de aresta, e na gramática decorativa de “laçaria” e 

vegetalista estilizada, foram identificados nas obras de acompanhamento arqueológico no 

edifício da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz, isto é, nas proximidades da Igreja 

Matriz de Santa Cruz, onde se encontram pavimentados exemplares azulejares do 

mesmo tipo (GONÇALVES, 2007: 12). Exibem pastas claras, numa simbiose com as 

produções sevilhanas, e com as superfícies vidradas. O tardoz apresenta vestígios de 

argamassa de assentamento (Figs.867Q, R e S).  

 

Uma outra ocorrência, integrada num contexto abastado, com espaço religioso anexo, 

aconteceu durante as escavações do Solar de Dona Mércia e respectiva capela, no 

Funchal.635 Correspondem a exemplares de aresta trabalhos, do tipo “laçaria” e outros 

com gramática em loseta, na técnica de corda seca. Mais recentemente, e a par de outros 

conjuntos cerâmicos e metálicos de significado interesse, foram recolhidos à superfície 

numa obra de construção de uma vivenda unifamiliar no Sitio do Povo, Freguesia de 

Gaula, um fragmento de um outro azulejo hispano-árabe (Fig.867). 

 

                                                 
635

 Clara Baptista Ramos, “Arqueologia Urbana no Funchal (1980-2001) ”, Livro Branco do 
Património Cultural da Região Autónoma da Madeira, ARCHAIS, 2003, pp. 69-77. 
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Legenda: Fragmento de azulejo hispano-árabe (SP/05-28, Fig.867). Pasta de textura compacta de cor rosada (L53), 

com escassos ENP’s. EP: 20mm. 

 

Os exemplares madeirenses e açorianos evidenciam a importação de séries do Sul 

peninsular ou de Portugal continental, porque, ao que se sabe, não se produziram 

localmente. Para os Açores estão documentadas arqueologicamente duas ocorrências, a 

primeira nas escavações de Vila Franca do Campo, nos anos sessenta do século XX, e a 

outra na Ribeira Grande, nos trabalhos arqueológicos desenvolvidos por Mário Moura no 

espaço do antigo Mosteiro de Jesus. Esta última, publicada sob a forma de um estudo 

técnico apurado, reúne um assinalável número de fragmentos quinhentistas de corda 

seca com gramática fitomórfica e geométrica e de aresta (MOURA, 1998: 34-47).  

Em relação ao exemplar de Vila Franca do Campo, que suscitou na altura grande 

celeuma entre o arqueólogo Manuel de Sousa d’ Oliveira e um colaborador de Santos 

Simões no estudo da Azulejaria nos Açores e na Madeira,636 Jorge Gamboa de 

Vasconcelos, 637 mostra uma decoração geométrica, na técnica de corda seca.638  

 
Um outro tipo de cerâmica de cobertura refere-se às placas de cerâmica esmaltadas e 

pintadas de azul-cobalto, idênticas morfologicamente às "socorrats" pintadas de branco, 

vermelho ou negro (GARCÍA, 1997: 658-660, 663). Geralmente obedecem a dois 

tamanhos (placas de 430x350mmx 30mm e de 300 x1 50x 30mm). Serviam para cobrir os 

tectos das casas, colocadas entre as vigas, com a decoração virada para baixo. As placas 

de dimensão mais reduzidas eram utilizadas nos beirais das casas, também decoração 

virada para baixo, de modo a ser vista do exterior. Embora de identificação discutível, é 

                                                 
636

 Cfr., J. M. dos Santos Simões, Azulejaria Portuguesa nos Açores e na Madeira, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1963. 
 
637

 Vide a carta dirigida ao periódico Correio dos Açores, publicada a 29 de Setembro de 1967 
(BENTO, 1990: 60-70). 
 
638

 Conforme se lê na ficha de inventário feita por Sousa d’ Oliveira; “Placa esmaltada, com 
desenho geométrico. São notórios os sulcos do molde estampado, que serviu para evitar uma 
fusão dos respectivos esmaltes. Cores empregues: branco, verde, azul celeste, amarelo (em tom 
de mel) e negro. Contém vestígios do perno de barro utilizado, como suporte dum outro azulejo, 
durante a cozedura. Há também vestígios de corrimento de esmaltes, num dos lados” (BENTO, 
1990: 69). 
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bem possível que um dos fragmentos rectos de cerâmica esmaltada, com vestígios de 

ligante no interior, e pintura a azul no exterior possa corresponder a estas placas. O 

exemplar proveniente de Machico (Fig.851, JFG/06-22-3493) exibe uma pasta creme com 

veio rosado, com 10mm de espessura. Habitualmente os temas retratados na decoração 

são zoomorfos, antropomorfos, heráldicos, vegetalistas, geométricos e religiosos 

(GARCÍA, 1997: 660). Um outro fragmento, com 14mm de espessura e esmaltado com 

decoração a azul formando temas entrelaçados (Fig.852, JFM06-22-4729), pode ser um 

indicador dos azulejos valencianos do século XV, que identificámos como paralelo no 

espólio do “Castél Formos”.639 Note-se que os exemplares castelhanos apresentam uma 

pasta entre o rosa e uma espessura entre 15 a 18mm.  

   

Legenda: Fragmento de placa cerâmica pintada a azul sobre esmalte branco (JFM/06-22-3493, Fig.851). EP: 12mm. 

 

 
 
Legenda: Fragmento de placa cerâmica pintada a azul sobre esmalte branco, com motivos entrelaçados (JFM06-22-4729, 

Fig.852). EP: 16mm. 

 

3.3.3.2. Outros materiais de apoio aos sistemas construtivos: pregos, tachas e chaves  

 

O uso da madeira era essencial: nos soalhos e nas divisões internas das casas (portas e 

janelas, armação do telhado e escadarias, DUARTE, 1998: 122). Após o uso das casas 

                                                 
639

 Cfr., José Ignacio Padilla, Josep Giralt, Josep Maria Vilas, "Pavimentos y Revestimientos 
murales en el noroeste peninsular. Siglos XIII-XV. Los Azulejos y alicatados del "Castel Formós" 
de Balanguer, La Céramique médiévale en Méditerranée, Actes du 6.º Congrès, Aix-en-Provence, 
1997,  p .633, fig. 5 e p. 635, fig.7.  
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de madeira,640 as paredes vão sendo construídas em pedra, com divisões em tabique, 

assentes em alicerces de pedra, e as paredes rebocadas. Nestas estruturas, e no auxílio 

à fixação das traves e barrotes de madeira, nos assentos dos tabuados, na 

construção de tectos e nos pavimentos dos andares sobradados das habitações os 

pregos e as cavilhas eram materiais essenciais. Também se utilizavam na construção 

naval e no fabrico de peças de mobiliário. 

 

As escavações têm fornecido dezenas deste tipo de materiais. Normalmente, são de 

secção quadrada e de cabeça plana e chata em tamanhos variados, adaptados às 

utilizações pretendidas (Fig.1337, JFM/00-3-25). As posturas da Câmara Municipal do 

Funchal de 1587, numa lista de artigos de ferro641 com os respectivos preços, registam 

cinco tipologias de pregos, necessariamente para usos diferenciados: "Prego de meo 

telhado"; "Prego de telhado"; "Pregos caixaes642 (...) feitos na terra"; "Pregos contaes"  e 

"Pregos Palmares" .643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: Prego (tacha) em ferro. (JFM/00-3-25, Fig.1337). Apresenta um corpo quadrangular, afunilado, de cabeça 

achatada. Mede 124mm comprimento e 10mm de espessura. 

                                                 
640

 Consulte-se António Ribeiro Marques da Silva, “Casas de Colmo”, Atlântico, n.º14, Funchal, 
1998, pp. 103-11 e Jorge Dias, “Nótulas de Etnografia Madeirense”, Biblos, Vol. XXVIII, Coimbra, 
1952, pp. 193-194. 
 
641

 Sílvio Conde apresenta, no estudo da casa urbana dos finais da Idade Média, um inventário das 
variedades de pregos; coutares, palmares, de telhado, caibrais e tachas (CONDE, 1997: 253). 
 
642

 Este tipo de prego surge nos inventários dos engenhos de açúcar do século XVI do Brasil 
(Instituto do Açúcar e do Álcool, 1963:103). 
 
643

 "Posturas que fizerão os officiaes do anno de oiteta e sete (1587) ", AHM, Vol. I, n.º1 e 2, 1931, 
pp. 15-20 (vide, também, ARM, Posturas, L.º 685, fls., 60-67). 
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Curiosamente, a utilização de um tipo específico de pregos “agudos” em carros de 

transporte está na origem de uma determinação da Câmara de Ponta Delgada, em 

1795, no sentido de impedir os danos causados nas calçadas públicas. Determinou o 

executivo municipal que a partir da presente data se determinasse “amostrar aos 

ferreiros que costumam trabalhar em similhantes ferrages” um novo modelo destes 

objectos, e que “em lugar dos tais pregos de cabessa longa e aguda se substituice e 

ponha em pratica o uso de pregos ou broxas chatas, e lizas” (CORREA, 1927a: 377-

378).  

 

Outros materiais arqueológicos evidenciam uma estreita ligação ao mobiliário. É o 

caso das tachas de cobre e latão, dos ferrolhos e das chaves de ferro. As tachas de 

cabeça larga podiam servir para prender o couro à madeira do mobiliário e continham 

pormenores decorativos, como o douramento superficial. Objectos desta natureza 

têm sido identificados na Junta de Freguesia de Machico (Figs.1338 e1307, JFM/06-

22-5233, JFM/06-22-5194). 

 

O único artigo pertencente a uma chave foi recolhido nas prospecções arqueológicas 

nos jardins do Museu Quinta das Cruzes, no Funchal644 (Fig.1308, QC/06-242). 

Mostra um cabo cilíndrico, com um topo sub-circular e um segmento rectangular 

conectado à extremidade lateral, na base do cabo. 

 

 

 

Legenda: Exemplar incompleto de uma tacha, em cobre (JFM/06-22-5233, Fig.1338). 
.Apresenta corpo afunilado e cabeça circular, achatada. Mede 31mm de comprimento e 17m de diâmetro (cabeça). 

 

 

Legenda: Exemplar de tacha em cobre (JFM/06-22-5194, Fig.1307). A cabeça mostra-se côncava, com um pé proeminente 
e afunilado. Mede 4mm de diâmetro e 3mm de comprimento. 

 

 

                                                 
644

 Élvio Duarte Martins Sousa, “Experiências formativas no domínio da Arqueologia. A sondagem 
arqueológica nos jardins do Museu Quinta das Cruzes (2005)” ILHARQ – Revista de Arqueologia e 
Património Cultural do Arquipélago da Madeira, n.º 8, Gaula, 2008, pp.10-17. 
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Legenda: Exemplar de chave dos Jardins da Quinta das Cruzes, Funchal (Fig.1308, QC/06-242). Mede 73mm de 

comprimento total da chave é de 73mm. 

 

 

3.3.3.2. As técnicas de construção 

 

No que respeita às técnicas de construção, a vertente da tradição oral constitui uma 

ferramenta fundamental. António Aragão registou, nos seus trabalhos de levantamento, o 

costume de festejar o termo da construção das paredes, o “engalgue” duma edificação, 

onde “era costume embandeirar o cimo das paredes e distribuir uma refeição com vinho 

aos operários” (ARAGÃO, 1987: 295). 

 

Pela notoriedade de conhecimentos, destacam-se as terminologias, os usos e as funções 

da pedra basáltica nas construções arcaicas. As construções em pedra, embora possam 

parecer aparentemente simples, reúnem uma complexidade de termos e de técnicas que 

fazem parte do património cultural imaterial. No registo de entrevista ao mestre pedreiro 

Albino Spínola de Machico (Doc.n.º3), enunciam-se os termos usados pelos artesãos da 

pedra basáltica, entre eles, os enchalços, os fuzis, as ansilharias, as cabeças e as 

igualhas: “Uma casa feita à pedra, leva pedra por fora e por dentro. Na parte interior, as 

pedras que cruzam já se chamam cruzetas. A cruzeta é uma pedra que cruza e que vem 

prender dentro da parede, e a outra cruza do lado contrário, ou seja, a cruzeta está a 

cruzar para amarrar a parede. Portanto, temos o cunhal na parte exterior e a cruzeta a 

parte interior. Nas portas, há duas pedras, quer dizer, não há duas pedras, há várias 

pedras, mas só há dois nomes. Uma delas é uma pedra que tem seis ou cinco faces que 

se chama o fuzil, 645 que é uma pedra que é feita com a largura da parede, normalmente 

com 50, 60, 70 ou 80 cm de grosso. (….), outras se chamam enchalços,646 é uma pedra 

igual ao cunhal, só que na esquina chama-se cunhal e na porta chama-se enchalço. Esta 

pedra de largura cortava a parede, depois voltava a levar outro fuzil e seguidamente mais 

uns enchalços, e assim sucessivamente. E, assim, ia se formando a parede. Às vezes, a 

                                                 
645

 Segundo as recolhas de Eduardo António Pestana, o fuzil designa uma pedra cortada em 
quadrilátero usada para fazer pilares (PESTANA, 1970: 79).  
 
646

 Provavelmente oriundo de enchalçadura: “Pedra especial empregada quando se fazem janelas 
de cimento” (PESTANA, 1970: 69). 
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meio da parede, estas pedras compridas, os enchalços, chegavam a tocar um no outro. 

No intervalo, o fuzil – que é uma pedra quadrada - ficava à frente, no entanto havia outras 

partes por preencher. E então essas partes eram preenchidas com outras pedras que se 

chamavam ansilharias 647 ou cabeças.648 A cabeça era uma pedra da qual a frente era 

feita mais pequena e terminava num aguço. Por sua vez, a ansilharia era uma pedra mais 

comprida de frente e terminava da mesma maneira que a cabeça. Portanto, a ansilharia é 

uma pedra mais comprida de frente, a cabeça é mais curta de frente”  

Do forro dos imóveis destaca-se o uso das igualhas, um pedra de pequenas dimensões 

retirada do aviamento com o objectivo de “adelgarem a fiada, ou seja, (…) para puxar a 

fiada e para um lado igualar ao outro, de modo a ficar da mesma altura. Daí chamarem as 

igualhas, devido a estas igualarem as partes e assim, ao sentar outra pedra em cima, 

nivelar para a pedra ficar direita.” (Figs.1450 e1451).  

 

Legenda: Esquema tipológico da arquitectura de pedra (vocabulário vernacular, Fig.1451): Enchalço (0), Cilar (1), Fuzil (2), 
Lumieira (3), Cunhal (4), Cabeça (5), Cabeçote (6), Igualhas (7), Cabeça de rabo a meio (8), Aviamento (9), Cruzetas (10), 

Soleira (11), Cunhal de Alicerce (12) e Argamassa de cal e areia (13).  

 

No enchimento das paredes, como se pode observar aquando da demolição das 

habitações dos séculos XVII e XVIII, usavam-se o cerro com alguma quantidade de barro, 

condição que garantia à habitação um ajustado equilíbrio higrométrico à habitação 

(Fig.195). Para a área do Funchal, mais concretamente nas escavações das Casas de 

                                                 
647

 Designa o mesmo que “assilharia”, ou seja, a “ pedra que, na construção das paredes, se 
coloca no seguimento da parte mais curta da pedra chamada “cunhal.”” (PESTANA, 1970: 26,31).   
 
648

 Alberto Artur Sarmento refere o uso do aviamento no reforço dos “cabeços” e cunhais 
(SARMENTO, 1941: s/p). 
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João Esmeraldo, os arqueólogos identificaram alicerces primitivos “ligados apenas com 

barro” (GOMES, GOMES, 1989: 30). 

A linguagem das pedras carrega uma função e uma utilidade própria na arquitectura da 

construção, exercida pelo “alvanel”, figura que o padre Rafael Bluteau649 identifica no 

século XVIII com o oficial que trabalha as pedras. Esta figura surge em Machico como o 

homem que aparelha as pedras havendo, assim, uma distinção entre este e o “pedreiro”, 

pois, ao invés do alvanel, era o profissional que executava tecnicamente as paredes das 

construções.  

 
Legenda: Esquema tipológico da boca do Forno de Cal do Barrinho, São Vicente (Fig.1450). 

 
 
 

                                                 
649

 Vocabulario portuguez e latino, aulico, anatomico, architectonico, bellico, botanico, brasilico, 
comico, critico, chimico, dogmatico, dialectico, dendrologico, ecclesiastico, etymologico, 
economico, florifero, forense, fructifero... autorizado com exemplos dos melhores escritores 
portugueses, e latinos..., Coimbra, Vol. I, Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712, p. 308. 
 
  


