
3.2. Vida Económica e Social. Circuitos comerciais, distribuição e consumo de produtos 
 
 

 
Legenda: Conjuntos cerâmicos de importação (em primeiro plano, um recepiente do tipo "Bellarmine", produção germânica 

da primeira metade do século XVII; um escudela de reflexos dourados da 1.ª metade do século XVI (à direita) e um jarro de 

faiança portuguesa do século XVII, ao fundo).   
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3.2. Vida Económica e Social. Circuitos comerciais, distribuição e consumo de produtos. 
 
 

“O mar só constitui um factor de isolamento maior que qualquer outro meio físico quando as ilhas 

estão fora dos grandes circuitos marítimos. Quando, pelo contrário, se encontram nesses circuitos, 

as ilhas tornam-se (muitas vezes por factores externos e de acaso) activos elos de ligação, 

fortemente abertas ao mundo exterior, e, em qualquer caso, muito menos isoladas que certas 

zonas montanhosas.” 

 

Fernand Braudel 
439

 

 
 
Após o processo de ocupação dos arquipélagos da Madeira e dos Açores iniciou-se a 

assiduidade das transacções comerciais com o Reino e entre as ilhas. A pouco e pouco, 

os produtos ensaiadas nas terras insulares - o açúcar da Madeira, o cereal e o pastel dos 

Açores - assumem a pujança de “mercadoria de exportação” e, consequentemente, foram 

abertos circuitos de comércio e de distribuição para os portos europeus, africanos e 

americanos. A situação geográfica dos arquipélagos abre a porta a novos produtos e 

mercadorias. Ganha, assim, novo expoente a vida e a civilização material.  

 

A confluência de bens, gentes e produtos conferem às regiões insulares da Madeira e dos 

Açores uma quase dependência de longo-curso das manufacturas europeias em troca de 

produtos agrícolas, criando, na asserção de Chaunu, uma espécie de triângulo constituído 

pelos “Azores al Norte, las Canarias al Sul, un fragmento de costa que va de Lisboa a 

Cádiz a Este. Es el cuello de botella, todo pasa por ahí y todo entra”” (CHAUNU, 1983: 

56). Este triângulo anotado por Chaunu, no qual também se inclui a Madeira, foi palco de 

relações comerciais entre os povos peninsulares, constituindo-se não só autênticos 

pontos de escala no Atlântico mas, também, centros de dinamização da economia local. 

Dentro deste contexto, novos produtos inseridos nos circuitos locais multiplicam-se no 

recheio do quotidiano insular (conforme o poder de compra do comprador).  

 

Os Açores, posicionados geograficamente nas rotas de regresso, tiraram partido dos 

produtos que vieram da índia, África e América. João Marinho dos Santos escreve que o 

trigo e o pastel eram “mercadorias suficientes só por si para animar o grande comércio e 

funcionarem como autênticas para-moedas. Através delas, embora recorrendo sempre a 

uma moeda de conta (o cruzado ou o real), efectuava-se a troca por azeite, sal, panos, 

loiças, vinhos, letras de câmbio e algum dinheiro de contado” (SANTOS, 1989, II: 382). 

                                                 
439

 O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrânico na Época de Filipe II, Vol. I, Lisboa, Dom Quixote, 
1983, pp. 173-174. 
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Gera-se uma nova economia de mercado440 activada por produtos endógenos e outros 

que, entretanto, foram sendo ensaiados para cultivo nas ilhas: madeiras, pastel, urzela, 

sangue-de-drago (resina de dragoeiro), cereais, cana-de-açúcar e vinho. O pastel,441 

referenciado já por Valentim Fernandes nos inícios do século XVI, era exportado, entre 

outros locais para a Flandres,442 e sujeito a várias fases de fabrico, conforme explica o 

autor no relato sobre a Ilha Terceira, e que se sintetiza: era semeado no mês de Fevereiro 

e colhido em Setembro. As folhas eram moídas numa mó de pedra, e extraía-se a massa 

sólida fazendo-se uma espécie de pães redondos postos a secar com a finalidade de 

obter um pó e depois diluir em água.443 

 

A Madeira, por sua vez, assentou o seu comércio com os centros europeus,444 abrindo 

mais tarde, e com a cultura vinhateira, as transacções com a América, ganhando talvez o 

estatuto de “Encruzilhada do Atlântico”, na visão de Albert Silbert.445 Nas ligações com os 

portos do Continente português (nomeadamente com Lisboa, Viana e Caminha) a 

Madeira nos séculos XV e XVI expedia madeiras, cereais e o açucar. Em troca recebia 

um conjunto variados de bens, tais como tecidos, ferro, carne, peixe, sal, azeite, barro, 

louça, telha e ferramentas (VIEIRA, 1987: 148-149). O regimento do guarda-mor da 

Cidade do Funchal, de Janeiro de 1512, ilustra alguns dos produtos chegados do 

Continente: pescado, sardinha, carne, ferro, azeite, telha e barro. (AHM, 1974, Vol. XVIII: 

542).  

 

A louça, como veremos adiante, e pelo menos nos primeiros tempos do século XV, terá 

vindo de Lisboa, Porto e Setúbal. Esta situação poderá ser confrontada 

                                                 
440

 Cfr., Maria Olímpia da Rocha Gil, “Os Açores e a nova economia de mercado (séculos XVI-
XVII)”, Arquipélago, Série Ciências Sociais, III, Ponta Delgada, 1981, pp.371-425. 
 
441

 Sobre a problemática do pastel nos Açores consulte-se: Valdemar Mota, O Pastel na Cultuta e 
no Comércio dos Açores, 2.ª edição, Ponta Delgada, Marinho Matos Eurosigno, 1991; Carreiro da 
Costa, "A Cultura do Pastel nos Açores. Subsídios para a sua História", Comissão Reguladora dos 
Cereais do Arquipélago dos Açores, n.º4, Ponta Delgada, 1946, pp.1-37; Valdemar Mota, 
"Algumas notas sobre uma erva tintureira - o pastel no Povoamento dos Açores", Boletim do 
Instituto Histórico da Ilha Terceira, Vol. XLI, Terceira, 1983, pp. 333-349. 
 
442

 Cfr., Valentim Fernandes, O Manuscrito “Valentim Fernandes”, Lisboa, Academia Portuguesa 
da História, (leitura e ver. de António Baião), 1940, p. 116. 
 
443

 Cfr., Ibidem, Valentim Fernandes, p.117. 
 
444

 “ Para os portos nórdicos exportava-se quer açúcar, pastel e urzela, quer algodão e escravos; 
em troca, a ilha recebia os panos (Londres, Escócia, Ruão), cereais e peixe seco ou salgado,” ; 
“Dos portos de Barcelona e Valência recebiam habitualmente os panos de Castela”, (VIEIRA, 
1978: 152). 
 
445

 Cfr., Un carrefour de l’Atlantique: Madère 1640-1820, Lisboa, 1954 e Uma Encruzilhada do 
Atlântico. Madeira (1640-1820). Un carrefour de l’Atlantique: Madère 1640-1820, Funchal, 1.ª 
edição, CEHA, 1997.  
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arqueologicamente com a análise macroscópica das pastas cerâmicas, e onde inclusive o 

grupo de Aveiro – bastante comum nos finais do século XVI e meados do XVII – é 

inexistente nos primeiros estratos antrópicos insulares.  

 

De Portugal continental continuaram a chegar géneros alimentares, produtos 

manufacturados e outros bens. Nos meados do século XVIII nomeiam-se, entre outros, 

sal, sabão, tabaco, azeite, frutas algarvias, cereais, figos, biscoito, tijolo, telhas, armas, 

louças várias, pedras de moinho, barro, pólvora, cortiça e vestuário (SOUSA, 1989: 

120,123,124,126,133). 

 

Pelo lado açoriano, as transacções com o Reino assentavam com os portos de Lisboa, 

Aveiro, Tavira e Entre-Douro e Minho e Buarcos (actual freguesia da Figueira da Foz), 

fornecendo gado, cereais e pastel em troca de vestuário,446 sal, loiças, couros, azeite, 

vinhos, sardinha, frutos secos, e outros apetrechos (SANTOS, 1989, II: 366, 385; VIEIRA, 

1987: 149; GIL, 1981: 373; GIL, 1982:368; FERREIRA, 1984: 290-292; GODINHO,447 

1985, IV: 94). Hugo de Linschoot, no século XVI, referindo-se à Ilha Terceira, anotou a 

dependência da ilha em relação aos apetrechos quotidianos e a outros produtos: “Há ali 

muito peixe, carne e outras coisas necessárias (…) Enquanto ao azeite trazem-no de 

Portugal, assim como os potes, pratos e louça de barro e outros utensílios, os quais não 

se acham na ilha”.448 

 

Paralelamente a esta economia de mercado, os lucros rentáveis dos bens exportados, 

sobretudo do pastel e do açúcar, enriqueceram os intervenientes directos no comércio, 

que iniciam a assunção do gosto para bens de luxo importados do Norte de Itália, Sul de 

Espanha, Países Baixos, França, Flandres, Alemanha e Inglaterra. Além das loiças 

exóticas e de qualidade de fabrico europeu e oriental, a aristocracia insular passa a 

adquirir outros bens sumptuosos, caso das pinturas, esculturas e outros móveis 

flamengos449 que ornamentaram as residências solarengas madeirenses, ou das jóias e 

                                                 
446

 Designadamente, a s famosas “mantas de Alentejo” (SANTOS, 1989, II: 385). 
  
447

 “Os Açores foram ocupar o lugar que inicialmente coube à Madeira, de celeiro de pão, e 
desempenharam papel de relevo no abastecimento de carnes e coiros e do precioso pastel.”  
 
448

 “História da Navegação do holandês João Hugo de Linschool, às Indias Orientais”, tradução e 
notas de J. Agostinho, Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira, n.º1, Angra do Heroísmo, 
1943, p. 151. 
 
449

 Vide, por exemplo: Manuel Cayolla Zagallo, “Introdução”, Pinturas dos séculos XV e XVI da Ilha 
da Madeira (Depois do seu Restauro), Catálogo de Exposição, Maio de 1955, (s.l.), pp.7-19; David 
Ferreira de Gouveia, “O açúcar e a Economia Madeirense (1420-1550). Consumo de Excedentes”, 
Islenha, n.º8, Funchal, 1991, pp. 11-22; John Everaert, “Marchands Flamands à Lisbonne et 
l’Exportation du Sucre de Madère (1480-1530)”, I Colóquio Internacional de História da Madeira, 
Vol.1, Funchal, CEHA, 1989, pp.442-463; John Everaert, “Os Barões Flamengos do Açúcar na 
Madeira (ca.1480-ca.1620)”, Flandres e Portugal na Conferência de Duas Culturas, direcção de 
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tecidos adquiridos pela nobreza e pelos ricos comerciantes açorianos.450 Neste aspecto, é 

fundamental precisar que, embora uma boa parte da historiografia insular sustente a 

aquisição de “obras de arte” flamengas pelos lucros do comércio transatlântico, a 

arqueologia tem vindo nos últimos tempos a sustentar a fruição de outros bens que 

também podiam garantir o “status social” do comprador, nomeadamente pelos serviços 

de loiça dourada de Valência e do Norte de Itália.  

 

As escalas do Atlântico451 facultaram, pois, a afluência de gentes e de produtos que 

passaram a ser consumidos pelos insulares. O padre seiscentista, Maldonado, concede 

uma visão aproximada sobre a movimentação do porto de Angra, aquando da chegada 

dos navios vindos de África e das Américas: “Estava a Ilha Ters.ra the este tempo (1580) a 

terra mai prospora em riquezas, e abundâncias que encarecer se pode; porque como 

todos os annos fosse demandada das das Indias de Castella, e nãos do Oriente e outrosi 

de todos os navios que vinhão das conquistas do Brazil, e Guiné, na qual se vinhão todos 

reforçar, e nella achavão tudo o que necessitavão, nadava verdadeiramente a Ilha em rios 

de prata e ouro. Apenas que chegava qualquer destas frotas, ou armadas, quando 

imediatamente concirrião à ribeira do porto ed Angra as gentes de todas a Ilha, hus com 

as cassas, outros com as aves, outros com as frutas, outros com os gados, outros com 

panos de linho; e como naquelle tempo aquellas conquistas estavão em seu auge, tudo o 

que os forasteiros compravão era a peso de ouro, e tanto assim que pêra estas compras 

traziam as pastacas em surres (?)”, (LIMA, 1976:1 26).   

 

A expansão portuguesa trouxe, naturalmente, um avivar da economia portuguesa. A rede 

de contactos comerciais estabelecida com as praças europeias, africanas, asiáticas e 

americanas, trouxe um fluxo de mercadorias que a pouco e pouco ganharam a aceitação 

insular. À procura de riqueza e bem-estar chegam às ilhas mercadores nacionais e 

estrangeiros (italianos, espanhóis, ingleses, holandeses, franceses (SERRÃO, 

1950:9,13). 

  

                                                                                                                                                    
John Everaert e E. Stols, Lisboa, INAPA, 1991, pp. 99-117 e John Everaert, “Les Lem: aliás Leme 
une Dynastie Marchande d’origine Flamande au Serviçe de l’ Expansion Portugaise”, III Colóquio 
Internacional de História da Madeira, Vol.1, Funchal, CEHA, 1993, pp. 817-838. 
 
450

 Por exemplo: “12 travesseiros de linho de Ruão”; “hum cobertor vermelho de pano de Londres”, 
“8 toalhas de mesa com lavor da Flandres”, “hua pedra bazar das Índias major que um ovo de 
pomba” (GIL, 1979: 140; 169, 180, 185). 
 
451

 Cfr., Artur Teodoro de Matos, “As escalas do Atlântico no século XVI”, Revista da Universidade 
de Coimbra, Vol. 34, Coimbra, 1987, pp. 157-183; A. Teixeira da Mota, “As rotas marítimas 
portuguesas no Atlântico de meados do século XV ao penúltimo quartel do século XVI”, Do Tempo 
e da História, III, Lisboa, 1970, pp. 13-33. 
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3.2.1. As importações: as cerâmicas do Reino, da Europa e do Mundo 
 
3.2.1.1. As cerâmicas do Reino 

 

O povoamento dos arquipélagos atlânticos nas primeiras décadas do século XV implicou 

a construção de raiz de infra-estruturas, traçados e usos do espaço à imagem de um 

modelo de origem adaptado à orografia insular. Do “Reino”, no século XV, vieram as 

gentes e as coisas. Houve que providenciar o transporte de pessoas, animais, plantas, 

instrumentos, de forma a erguer nos territórios desertos as condições de habitabilidade e 

de produção adequadas. Os apetrechos de cerâmica terão chegado aos milhares aos 

portos insulares com o objectivo de cobrir as necessidades quotidianas da população 

recém-chegada, ao mesmo tempo que se confeccionaram objectos em madeira: as 

multiformes louças de pau.452  

 

Entre os séculos XV e XVII contabilizam-se várias referências documentais relativas à 

entrada de loiça originária de Portugal Continental, com especial para a região de Aveiro 

e Norte de Portugal. Dentre dos serviços mais utilitários destacam-se, a loiça de cozinha, 

a cerâmica de revestimento e de armazenamento, as formas e açúcar e a loiça fina não 

vidrada. No final do século XV (1485 e 1486), as Vereações da Câmara Municipal do 

Funchal situam a proveniência de conjuntos de louça e de cerâmica de construção 

(telhas) oriundas da várias parte dos Reino, a saber: “pannelas do Porto”, “louça de 

Lixboa” e “louça de Setuuall ”.453 No século XVII chegam carregamentos de louça de 

várias localidades do continente português, com especial atenção para as produções de 

Aveiro, como veremos mais adiante. Respectivamente, nos anos de 1670 e 1682 chegam 

ao Funchal vários carregamentos de louça do Norte do país: Prado (louça amarela, 22 

dúzias em 1687) e Vila Nova de Gaia (louça branca, 8 caixões e 150 dúzias (LEÃO, 1999: 

123-149) e de Lisboa (para o consumo interno do Convento da Encarnação no Funchal 

(GOMES, 1995: 264-265). 

 

De extenso manancial dos grupos cerâmicos arqueológicos estudados, a expressiva 

maioria encaixa no grupo da loiça de importação. Os artefactos fabricados pelos oleiros 

da Madeira e dos Açores surgem, com alguma expressão quantitativa, nos estratos 

arqueológicos seiscentistas, embora o estado prematuro da investigação ceramológica 

                                                 
452

 Sobre este assunto, leia-se infra o subcapítulo “3.4.2.2.1.”A louça de pau” . 
 
453

 Cfr., José Pereira da Costa, transc., Vereações da Câmara Municipal do Funchal. Século XV, 
1.ª edição, Funchal, Centro de Estudos de História do Atlântico, 1995, p. 100: “Item acordarom e 
detrimjnarom que Fernandeannes mercador que comprou as panellas do Porto antes dos qujnze 
djas da postura que page a pena que ssom trezentos rrs. E mães a dicta louça sse rreparta per o 
dicto pouoo” / “Item no dicto dia detriminarom que Gil Enes alffayte page iijc rrs. de pena em que 
cayo por comprar louça de Lixboa ante de Sam Joam esto antes dos quinze djas conteúdos na 
pustura e que a louça rreparta per o pouo”. 
 



214 
 

nos arquipélagos em estudo impeça o estabelecimento de análises mais pormenorizadas 

quanto aos índices de consumo. 

 

3.2.1.1.1. Os contentores para o fabrico do açúcar 

 

As ilhas, em especial a Madeira, importavam quantidades apreciáveis de cerâmica 

necessária para o fabrico do açúcar.454 De acordo com os dados históricos e 

arqueológicos actualmente disponíveis, podemos deduzir que a expressiva maioria dos 

recipientes cerâmicos utilizados no fabrico do açúcar eram importados do continente 

português e, porventura, de Espanha (possivelmente da região valenciana ou andaluza). 

Independentemente da interpretação da documentação histórica, a que faremos 

referência mais adiante, é relevante ter em consideração, neste aspecto particular, da 

inferior qualidade das argilas, em particular as madeirenses (por falta sódio e de 

potássio).455 As características térmicas que se exigiam a esses recipientes do açúcar 

(sujeitos a suportar elevadas temperaturas) e a necessidade de avultadas quantidades de 

peças para corresponder aos ciclos da safra terão, porventura, justificada uma avultada 

importação.  

 

Esta problemática esteve na origem de um primeiro estudo arqueométrico concretizado 

em 2005, em parceria com o Centro de Investigação de Minerais Industriais e Argilas da 

Universidade de Aveiro e, mais recentemente, com o Laboratório de Análises Químicas 

da TecMinho,456 no sentido de determinar, entre outras questões, a proveniência das 

cerâmicas de açúcar ou os seus centros produtores, atendendo aos objectos exumados 

arqueologicamente na Madeira (Machico, Funchal e Calheta) e nos Açores (Ribeira 

Grande e Angra do Heroísmo).  

 

Da primeira investigação de 2005 que processou doze amostras de formas de açúcar 

resultantes de ambientes com uma crono-estratigrafia bem definida da área urbana de 

Machico, sublinha-se a elevada probabilidade da localidade de Aveiro como o centro 

produtor, afastando, para já, a possível origem dos fornos do Barreiro. O estudo permitiu, 

pela primeira vez, o estabelecimento de um grupo de pasta destas produções cerâmicas 

de uso industrial, conjunto que permitiu a comparação macroscópica com outros 

exemplares exumados noutros sítios arqueológicos regionais e nacionais (SOUSA, 

SILVA, GOMES, 2005: 267). 

                                                 
454

 Confronte o sub-capítulo 3.5.2. “O fabrico do açúcar e os seus derivados”. 
 
455

 Cfr., supra “3.1.1.1.2. As análises químicas e mineralógicas”. 
 
456

 Vide, supra “3.1.1.1.2. As análises químicas e mineralógicas”. 
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O conjunto das análises subsequentes realizadas na Universidade do Minho, 

agrupando elementos da cerâmica do açúcar (Quadro 4) permitiram obter dados de 

especial interesse para o esclarecimento dos centro produtores e das tipologias deste 

grupo característico de cerâmica de uso industrial. À primeira vista, observa-se um 

dado interessante, respeitante ao recheio dos estratos dos finais do século XV e 

século XVI, do imóvel da Freguesia de Machico. Julga-se que naquela altura, a 

importação da cerâmica do açúcar era mais diversificada do ponto de vista 

geográfico. As análises químicas e mineralógicas, acrescidas com as adequadas 

analogias macroscópicas, determinaram os grupos químicos Machico 1 e 2 (de 

proveniência de Aveiro e proximidades de Coimbra) e o aparecimento de uma nova 

tipologia, mais pequena, de forma emoldurada de pasta de textura compacta de cor 

alaranjada (JFM/06-22-3086, Figs.872 e 880; JFM/06-22-3061, Fig.312). Além dos 

resultados que apontam para uma importação da região de Aveiro na última metade 

do século XV, (caracterizado por um novo modelo de forma de açúcar mais reduzido 

tipologicamente), anota-se a presença de formas nos engenhos de Machico (ou nas 

confecções caseiras), oriundas provavelmente do Sul peninsular. Um dos fragmentos 

de pastas rosadas, M49, (JFM/06-22-2605, Fig. 336) que agrupa quimicamente o 

conjunto Machico 5, e que não apresentou uma origem perceptível na base de dados 

da TecMinho, tem uma composição semelhante à usada nas faianças e aos típicos 

almofarizes importados da Andaluzia, identificados na mesma unidade estratigráf ica 

de recolha das formas de açúcar (JFM/06-22-3086; JFM/06-22-3061). 

 

  

Legenda: Fragmento de ponta de uma forma de açúcar, cujo centro de fabrico se aponta para o Sul peninsular (JFM06-22-

2605) 

 

Independentemente desta análise arqueométrica, a documentação histórica revela-nos 

alguns indicadores de relevo na discussão do tema. A leitura de um manuscrito da 

segunda metade do século XVII (um extracto de uma acta de Vereação da Câmara 

Municipal do Funchal, datada de 13 de Maio de 1626) aponta-nos um horizonte 

geográfico já indiciado pelas análises arqueométricas. Nesse documento, os oficiais da 

autarquia funchalense, constatando a carência de formas, requerem a um proprietário de 

uma caravela que fosse a Aveiro comprar esses recipientes: “(...) mandarão chamar (...) a 

Cosme Camello e lhe diserão que esta tera estava falta de formas que mandase a 

carauela que ora tinha comprado a Aveiro a buscalas pera que sem falta sem perderia 

muita cantidade de canas se as ditas formas não fosem buscar e pelo dito Cosme Camelo 

11cm 
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foi dito que elle queria mandar buscar as ditas formas e que (...) se obrigaua a trazer a 

dita carauela chea de formas de Aveiro (...).” 457 Curiosamente vamos encontrar este 

comerciante madeirense no negócio do açúcar nos Açores, dez anos antes desta 

deslocação a Aveiro (GIL, 1979: 219).  

 

Aveiro fornecia, durante a Época Moderna, quantidades apreciáveis de cerâmica (formas 

e sinos) para os engenhos de Canárias. A acompanhar essa mercadoria 

desembarcavam, também, nos portos canários, fechos de arcos, cal, telhas e tijoleiras 

(CABRERA, 1987: 8-11). Segundo este último estudo citado, entre os anos 1560 e 1575, 

importaram-se de Aveiro 13 850 formas de açúcar, consideradas pelos canários como 

peças cerâmicas sólidas e boa qualidade. A este respeito, e do ponto de vista da 

evidência arqueológica, salientam-se os achados de formas de açúcar nas Canárias, 

nomeadamente nas escavações do engenho de Agaete, na ilha de Gran Canaria. A 

arqueóloga Elena Sosa Suárez458 - que tem incitado ultimamente ao estudo dos materiais 

modernos das Canárias -  tem procurado, nos últimos tempos, caracterizar a cerâmica do 

açúcar da Gran Canaria, tendo como ponto de partida os restos materiais do engenho de 

“Los Picachos”, assinalando a proximidade tecnológica da cerâmica local com o grupo de 

pasta de Aveiro (SUÁREZ, 2005: 22-26). Um fragmento fornecido pela investigadora 

proveniente dos estratos quinhentistas do engenho de açúcar de "Las Candelarias", 

Município de Agaete, ilha de Gran Canaria459 (parte integrante de uma moldura de forma 

de açúcar, de pasta de textura compacta e densa com escassos elementos não plásticos 

de cor alaranjada P19, e um curto cerne de cor acinzentada, N51), foi submetido análise 

química (Fig. 300), tendo posteriormente integrado o grupo químico Machico 1. Trata-se 

de um grupo similar ao grupo “infante3”, cuja proveniência é atribuída à área de Aveiro, 

integrando as típicas produções utilitárias dos cântaros locais.  

 

Um outro documento histórico, o Regimento de D. Manuel I de 1501, que esboça, entre 

outros aspectos, a padronização das formas de pão de açúcar, deixa uma referência 

indirecta à entrada de formas castelhanas. A interpretação deriva de um passo da 

postura, que refere que todas as formas do Reino e de Castela deviam ter por base a 

bitola instituída: “Em todallas formas que forem destes Reynos como dos Reynos de 

                                                 
457

 Cfr. ARM, Livro de Vereações, L.º 1324, fl.26, 1626. A transcrição foi resumida por Luís de 
Sousa Melo no caderno de Resumos e transcrições dos livros de vereações da Câmara Municipal 
do Funchal (1605-1632).   
 
458

  Agradecemos à Elena Sosa Suárez as informações e as diligências para a cedência de uma 
das imagens das formas de Canárias. 
 
459

 Também as escavações na “Cueva Pintada de Gáldar (Gran Canaria)” mostraram-se 
pertinentes para a análise e conhecimento deste tipo particular de cerâmica do açúcar. Os 
investigadores admitem a hipótese paralela de uma importação andaluza ou mesmo de uma 
produção local (AAVV, 1998: 652-653). 
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Castella por que todas passem pella dita bitolla”.460 De momento, só um único indício 

físico (JFM/06-22-2605) serve de sustentação da provável importação Sul peninsular.   

 

Julga-se, também, que as olarias do Norte de Portugal terão fornecido formas de açúcar 

às refinarias da Inglaterra. Alejandra Gutiérrez, no estudo sobre a cerâmica utilitária de 

origem portuguesa em Southampton, revela um conjunto de setenta formas de açúcar, 

com dois tamanhos e tipologias distintas, integrando-os nos contextos do século XVI e 

XVII. 461 

 

Quanto à determinação geográfica do fabrico das cerâmicas do Funchal é difícil tecer 

conclusões mais pormenorizadas, exceptuando os estudos realizados para o Palácio dos 

Cônsules, no Funchal. O processo arqueométrico de um conjunto de dez amostras de 

fragmentos de formas de açúcar dos contextos seiscentistas daquele palacete forneceu 

indicações muito precisas de que as peças tenham sido fabricadas em Aveiro (grupo 

químico Machico 1).462 Estes resultados permitiram, confrontar as hipóteses levantadas 

pelos historiadores locais, que sustentaram as formas de açúcar entradas na Madeira 

fossem oriundas da tradicional região do Barreiro, por influência directa dos primeiros 

achamentos de cerâmicas do açúcar nos fornos dos Barreiro. 463 Perante a observação 

macroscópica da totalidade das peças dos sítios arqueológicos do Funchal, é possível 

que o horizonte de ligação “produção/centro de fabrico” se aproxime mais da região de 

Aveiro, do que propriamente das oficinas do Barreiro.  

Para os Açores, só nos podemos socorrer, por enquanto, dos resultados das análises 

arqueométricas realizadas sobre os exemplares da Ribeira Grande e da Baía de 

Angra, com uma composição química similar aos materiais de Aveiro.  

  

                                                 
460

 Cfr. Arquivo Histórico da Madeira, Vol. XVII, doc. 246, Funchal, 1973, p. 414. 
 
461

 Cfr., "Portuguese coarsewares in early modern England: reflections on an exceptional pottery 
assemblage from Southampton", Post-Medieval Archaeology, 41/1, 2007,  pp. 64-79. 
 
462

 Exceptuando a amostra (n.º 2055, PC/95-S-30, Fig. 406). 
 
463

 “Embora, até ao momento, a única referência documental encontrada indique como 
proveniência das formas de açúcar da Madeira as oficinas de Aveiro, tudo leva a crer que as 
mesmas também tenham vindo, e em muito maior quantidade, do Vale do Tejo e das enormes 
oficinas da Mata da Machada, no Barreiro” (CARITA, RAMOS, 2001: sem paginação). 
 



218 
 

3.2.1.1.2. As produções de Aveiro 
 
 
À semelhança do que acontecia para o grupo da cerâmica do açúcar, o centro produtor 

de Aveiro parece dominar as importações para as ilhas, mas apenas a partir dos meados 

do século XVI. A escavação dos estratos seiscentistas da maioria dos espaços insulares 

(Junta de Freguesia (Fig.555) e Casa com Porta Manuelina (Fig. 560), em Machico; 

Misericórdia, em Santa Cruz, Quinta dos Padres (Fig.555 e 557), no Funchal; e Convento 

de Jesus (Figs.556, 558, 559. 561à 569, na Ribeira Grande) vem fortalecer esta hipótese. 

Temos de sublinhar que o grupo de pasta de Aveiro manifesta, do ponto de vista 

macroscópico, características tecnológicas que o distinguem das demais. Em termos 

gerais, a matriz da pasta surge na tonalidade vermelho acastanhado (P37, S53, N27 ou 

alaranjada (N39), com elementos não plásticos quartzosos e micáceos, de grão fino e 

médio, distribuídos regularmente sobre a pasta. O tratamento das superfícies é peculiar e 

representativo do fabrico. Surge habitualmente com um engobe acentuado na cor 

semelhante ao núcleo, com um brunimento de intenção decorativa (linhas verticais e 

reticuladas nas peças fechadas), e um alinhamento concêntrico e espirais nas formas 

abertas. 464 As peças mais representativas são os pratos, as tigelas, os púcaros e os 

cântaros (Figs. 554 à 576). 

 

 

 

Legenda: Tigela proveniente da Quinta dos Padres, Funchal (QP/00-324, Fig.555). 

 

 

Tudo leva a crer que, a partir da segunda metade do século XVI a loiça utilitária de Aveiro 

era profundamente conhecida nos mercados ilhéus, não obstante as séries já 

identificadas serem pertencentes ao grupo de cerâmica de açúcar. São vários os indícios 

documentais que ilustram a fama dos alguidares e das tigelas de Aveiro. Por exemplo, 

                                                 
464

 Conforme nos elucida José Bettencourt e Patrícia Carvalho em: A carga do navio Ria de Aveiro 
A (Ílhavo, Portugal): uma aproximação preliminar ao seu significado histórico-cultural, Separata de 
Cuadernos de estúdios Borjanos L-LI, Borja, 2008, p. 266, para as tipologias da carga do navio Ria 
de Aveiro A.   
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numa relação de peças e de preços das posturas do século XVI da Câmara Municipal do 

Funchal, surge a terminologia “alguidar daveiro”,465 deixando antever uma relação morfo-

geográfica entre um fabrico local da cerâmica e o alegado modelo de referência 

continental. Manuel Leão refere-se, também, à exportação para a Terceira de loiça de 

Aveiro em 1597 (LEÃO, 1999: 115). Em tempo útil, é bem possível, pois, que os oleiros 

insulares tenham ensaiado o fabrico local das louças de importação, procurando uma 

proximidade estética ao gosto dos modelos da época. Num outro exemplo de um 

inventário da burguesia açoriana da primeira metade do século XVII, citam-se os 

alguidares, as “coartejas” e as tigelas originárias de Aveiro, distinguindo-as das 

produções locais, conhecidas por loiça “da terra” (GIL, 1979: 193-194, 204). 

 

Outra documentação salienta os carregamentos de cerâmica dos portos de Aveiro para a 

ilha da Madeira: em 1667, louça vermelha (20 carros); em 1670, louça (4 carros), em 

1682, louça (20 carros) e em 1699, louça vermelha (10 carros), (LEÃO, 1999:1 23-149). 

Especificamente, temos o conhecimento detalhado de um fretamento de uma 

embarcação, de nome “Santo António”, pelo comerciante Gaspar Pires Machado, para se 

deslocar a Aveiro e à Madeira, a fim de transportar louça, isto em 17 de Julho de 1623 

(MOREIRA, 1990), e de um outro, de 9 de Junho de 1632, que menciona a chegada ao 

porto do Funchal da embarcação de nome “Santíssimo Sacramento”, propriedade de 

Manoel Louiz, alemão, declarando que trazia sal e louça: “Na ditta Vereação veo a 

camara Manoel Louiz? Alemao mestre de sua caravella por nome Santíssimo Sacramento 

que veo de Aveiro e declarou que elle trousse Sal e Lousa que podia tudo importar cento 

e sincoenta mil reis pouco mais ou menos (...)”. 466  

 
Envios regulares de cerâmica -  nas variantes de “louça de barro”, “louça vermelha”, “loiça 

vidrada”, “louça pintada” e “loiça branca” – saem no século XVII da Barra do Douro com 

destino às ilhas açorianas (Terceira, São Miguel, Faial). Na excelente sistematização de 

Isabel Fernandes sobre a cerâmica açoriana, seriam-se as saídas da Barra do Douro de 

loiça proveniente de Ovar, Vila Nova de Gaia, Aveiro e Prado (FERNANDES, 2009). 

 

                                                 
465

 Cfr. Posturas que fizerão os officiaes do anno de oiteta e sete (1587). Arquivo Histórico da 
Madeira. Vol I, n. º

s
 1 e 2, 1931, p. 15-20 ou ARM, Livro de Vereações, fl.9, 6 de Janeiro de 1627. 

 
466

 ARM, CMF, Livro de Vereações, L.º 1326, 1632, fl. 33. 
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Legenda: Fragmento de parede de uma bilha ou cântaro do grupo de pasta de Aveiro (MJ-VW-99- XXV, Fig. 563). 

 Superfície externa engobada e brunida formando retículas de orientação vertical.. Pasta de trama homogénea de cor 
avermelhado N39. ENP quartzosos e micáceos, de pequena e média dimensão.  EP: 9mm 

 

Aveiro foi, na verdade, um importante centro produtor de cerâmica na Época Moderna. 

Detentor de características geológicas indispensáveis (barreiros, calcário e argila), 

existem notícias históricas sobre o fabrico de tijolos, ladrilhos, telhas e loiça utilitária 

(pratos, tigelas, panelas, peças pintadas ou encrespadas, potes, alguidares, alcatruzes, 

entre outros, AMORIM, 1996: 405). A falta de estudos publicados sobre a escavação 

de fornos cerâmicos, na área de Aveiro,467 impossibilita, no presente, uma maior 

profundidade no conhecimento tipológico, tecnológico, químico e mineralógico das 

cerâmicas. No entanto, a escavação de duas jazidas arqueológicas subaquáticas, na 

Ria de Aveiro, uma das quais de um casco de navio do século XV,468 forneceram um 

importante acervo cerâmico, de proveniência local (Região de Aveiro/Ovar).469 O 

estudo tipológico possibilitou o conhecimento das tipologias tardo-medievais da 

região, assente num universo pluri-diversificado em termos de utilização social 

(pratos, púcaros, jarros, alguidares, tachos, panelas, cântaros, talhas, cantis, 

atanores, testos, bilhas, penicos, formas de açúcar, mealheiros, funis e fogareiros, - 

BETTENCOURT, CARVALHO, 2008: 267). É bem possível que o grupo difundido 

                                                 
467

 Há, no entanto, algumas referências dispersas sobre a intervenção recente em fornos 
cerâmicos na área do Eixo, embora não sejam conhecidas, até ao momento, cronologias para 
essas estruturas (ALMEIDA, FERNANDES, 2001: 38); José Bettencourt, Patrícia Carvalho, A 
carga do navio Ria de Aveiro A (Ílhavo, Portugal): uma aproximação preliminar ao seu significado 
histórico-cultural, Separata de Cuadernos de estúdios Borjanos L-LI, Borja, 2008.  
 
468

 Cfr., AAVV, "A cerâmica dos destroços do navio dos meados do século XV Ria de Aveiro A e da 
zona Ria de Aveiro B. Aproximação tipológica preliminar", Actas das 2as Jornadas de Cerâmica 
Medieval e Pós-Medieval de Tondela, Porto, 1998, pp. 185-210; José Bettencourt, Patrícia 
Carvalho, A carga do navio Ria de Aveiro A (Ílhavo, Portugal): uma aproximação preliminar ao seu 
significado histórico-cultural, Separata de Cuadernos de Estudios Borjanos, L-LI, Borja, 2008; José 
Bettencourt e Patrícia Carvalho, “A carga de cera do navio Ria de Aveiro A (Ílhavo, Portugal)” – 
Resultados preliminares dos trabalhos de escavação de 2002 e 2003, Actas do Congresso de 
Arqueologia Peninsular, Faro, no prelo. 
 
469

 Assente nos estudos arqueométricos: Fernando Castro, J. Labrincha e Francisco Alves, 
“Physical and chemical characterization of archaeological ceramics found in a mid-15th century 
ship-wreck in Ria de Aveiro”, Conference on Materials in Oceanic Environment (Euromat’98, 22-24 
July, Lisbon), Vol. II, Lisboa, pp. 222-232. 
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internacionalmente como “Mérida ware”,470 sobretudo os apetrechos de loiça utilitária 

e os típicos púcaros e pucarinhos de textura fina – a que faremos referência mais 

adiante - possa corresponder às produções do grupo de pasta Aveiro/Tomar, 

corroborando, afirmativamente, a tese levantada pelos arqueólogos José Bettencourt 

e Patrícia Carvalho.471 

 

3.2.1.1.1. 3. As faianças brancas e pintadas portuguesas 

 

As faianças representam o grupo de cerâmicas cobertas por vidrado de estanho, 

dando-lhe uma característica opaca, geralmente conhecida por esmalte.  São objectos 

pouco frequentes nos estratos mais antigos (século XV e primeira metade do XVI) 

dos sítios em estudo observando-se, todavia, um crescente número de exemplares 

nos finais do século XVI e centúria seguinte, período que corresponde ao início da 

sua produção em Lisboa. Segundo a bibliografia da especialidade, a faiança terá 

começado a ser produzida em Lisboa, na segunda metade do século XVI pelos 

"malegueiros" de louça branca, que os regimentos dos ofícios quinhentistas distinguiam 

em relação aos "malegueiros de louça vidrada amarela ou verde" e aos "oleiros de barro 

vermelho" (CALADO, 1988: 10; CARVALHO, 1918, VII: 156-160). 

 

A análise e a interpretação da presença de faiança portuguesa na Madeira e nos 

Açores atesta, efectivamente, o corredor evolutivo desta louça, numa primeira fase, 

entre o século XVI e os inícios do XVII, de absoluto domínio da faiança branca, sem 

decoração (designada, com frequência, em estudos de ceramologia arqueológica, por 

cerâmica esmaltada ou louça malegueira) e que, depois, é largamente ultrapassada 

pela faiança pintada a azul ou a azul e vinoso, logo nos inícios e no decorrer do 

século XVII.    

 

Desta feita, optou-se por dividir a faiança em dois subgrupos principais: a cerâmica 

esmaltada e a pintada. 

 
  

                                                 
470

 Que desenvolvemos mais adiante, em “3.2.1.1.5. A loiça fina não vidrada”. 
 
471

 “Em território europeu temos dados que permitem supor que alguns materiais identificados 
inicialmente como Merida ware correspondem, de facto, a produções de Aveiro/Ovar. 
(BETTENCOURT, CARVALHO, 2008: 275). 
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3.2.1.1.3.1. Esmaltada 
 

A cerâmica esmaltada, na quantificação geral dos grupos cerâmicos dos sítios 

arqueológicos (Fig.1474), apresenta uma percentagem mais alta no Convento da 

Piedade e na Misericórdia de Santa Cruz (ambos com 45,61%), logo seguido pela 

Junta de Freguesia de Machico (7,02%) e pelo Forte de São João Baptista (1,75%).  

 

As formas mais representativas dos conjuntos em estudo são as escudelas e os 

pratos de superfícies esmaltadas em tom variado, sem decoração, apresentando 

pastas depuradas de cor creme e rosadas. Alguns exemplares, com apontamentos 

decorativos geométricos de cor azul, negro, verde e castanho, antevêem uma 

importação de Espanha, como discutiremos adiante.472 

 

As escudelas apresentam, normalmente, paredes ligeiramente espessas, com carena 

e pé de anel, bordo não espessado e lábio convexo ou ligeiramente afilado. Os 

diâmetros da abertura variam entre os 120 e os 140mm (Figs. 624 a 628). Os pratos 

apresentam, na sua generalidade, pastas muito bem depuradas de tonalidades 

claras, com bordos não espessados, combinando tipologias de lábios convexos ou 

ligeiramente afilados. Alguns fundos apresentam, na parte inferior, um ônfalo bem 

saliente rodeado por um filete relevado, com bases côncavas. Os diâmetros do bordo 

oscilam entre os 180mm e os 210mm (Figs. 629, 630, 708 e 709). Encontramos 

afinidades tipológicas com estas peças (escudelas e pratos) em contextos modernos 

(dos séculos XV e XVI) de Silves, Cascais e Porto (GOMES; GOMES, 1991: 461,469, 

470; CARDOSO, RODRIGUES, 1991: 576, 585; OSÓRIO, SILVA, 1998: 308-310 e 

BARREIRA, DORDIO, TEIXEIRA, 1998: 152).  

 

 

 

 

 

 
 

Legenda: Fragmento de perfil de uma escudela com base de assentamento anelar e de bordo ligeiramente inclinado para o 
exterior e lábio afilado (JFM/06-22-3028, Fig. 625). Pasta de textura semi-compacta de cor rosada (L51), com escassos 

desengordurantes. Superfícies vidradas a óxido de estanho com desgaste significativo. DE: 142mm, EB: 5mm, EBJ: 14mm 

 

 

                                                 
472

 Sobre este assunto, consulte infra o subcapítulo “3.2.1.2. Os serviços europeus e orientais”. 
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Legenda: Fragmento de perfil de um prato de louça de mesa, liso, sem decoração (JFM/06-22-3043, 
Fig. 708). Bordo não espessado de lábio ligeiramente afilado. DE: 225mm, EB: 5mm, EBJ: 10mm, AL: 30mm. 

 

Outros artigos representativos nesta categoria tecnológica são as salseiros e as 

tampas, peças que integram o universo artefactual da louça de mesa e que 

abordaremos mais à frente.  

 

 
3.2.1.1.3.2. Pintada 
 

O costume de pintar a cerâmica a azul-cobalto ou com cromatismos diversos criou a 

necessidade de um novo ofício na época Seiscentista, o de “pintor de louça” 

(CARVALHO, 1918, VII: 150). A faiança portuguesa monocroma (azul sobre o 

esmalte branco) surge, também, referenciada como de “Talavera”, designação que 

tudo indica referir-se à gramática de inspiração daquele centro castelhano.473 Um 

passo da documentação publicada por Vasconcelos ilustra essa relação com 

Talavera e o fenómeno da exportação da faiança portuguesa: “Poucos annos há 

[1655] que um Oleiro que veio de Talaveira a Lisboa, vendo a bondade do barro da terra, 

começou a lavrar louça vidrada branca, não só como a de Talaveira, mas como a da 

China; porque na fermosura, e perfeição podem competir com as perçollanas de Lisboa 

com as do Oriente; e imitando-as outros Officiaes, cresceo a mercadoria de maneira, que 

não somente está o Reyno cheio d’esta louça, mas vai muita de carregação para fora da 

Barra” (Apud, VASCONCELOS, 1883: 269). 

 

Os fragmentos de faiança portuguesa pintada a azul (geralmente em tons de azul 

cobalto) e a azul com roxo vinoso de manganés constituem os dois conjuntos mais 

representativos dos depósitos do século XVII dos sítios arqueológicos insulares. A 

sua distribuição na sequência estratigráfica permitiu individualizar, com base na 

análise e interpretação de estratos homogéneos e bem definidos, duas observações 

diacrónicas principais, já identificadas no estudo da área urbana de Machico: 

                                                 
473

 Cfr., Artur Sandão, Faiança Portuguesa, Tomo I, Civilização, 1988, pp. 30-45. 
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Uma primeira, correspondente à primeira metade do século XVII, com a presença de 

faianças de boa qualidade de esmalte (denso e homogéneo), de pastas de textura 

compacta e muito bem depurada, representados essencialmente pelos pratos e 

tigelas hemisféricas com uma temática decorativa, dando preferência aos motivos 

geométricos e figurativos vegetalistas de inspiração europeia (Figs.631à 633, 653, 

654, 656, 657, 658, 659, 664, 668, 673 e 674). Caracterizou-se por um período de 

grande expansão da faiança portuguesa,474 em que as peças "apresentam 

inesperadas composições geométricas, estilizações florais, representações de 

animais isolados e símbolos renascentistas" (CALADO, 1992: 27), bem ao gosto da 

tradição decorativa europeia, combinando também a imitação da porcelana chinesa 

Ming do período Wan-Li (1573-1622) (CALADO, 1992: 27). Outros estudos sobre a 

faiança pintada portuguesa encontrada em sítios urbanos europeus e americanos -  

caso das escavações no bairro dos judeus portugueses de Amesterdão (BAART, 

1987: 19-27)) e nos E.U.A (PENDERY, 1999: 58-77) -, permitiram definir períodos 

cronológicos mais curtos (produções que variam entre os anos: 1600-1625; 1625-

1650; 1650-60).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: Taça de faiança da primeira metade do século XVII, proveniente das escavações de António Aragão no Convento 
da Piedade, Santa Cruz (MQC 2326, Fig. 631).  Decoração externa com meios círculos a azul-cobalto e espiral e linha 

circundante no interior. DE: 225mm, EB: 5mm, EBJ: 10mm, AL: 30mm. 
 
 

                                                 
474

 A faiança portuguesa conquistou, de facto, na primeira metade do século XVII, um lugar de 
destaque no mercado internacional, acompanhando os grandes circuitos comerciais. As 
investigações arqueológicas dos últimos anos mostram a distribuição destes achados por todo o 
noroeste europeu, África, Ásia e América do Norte, Central e Sul.  
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Legenda: Fragmento de fundo e arranque de parede de um prato pintado a azul-cobalto, formando temas geométricos e 
vegetalistas, do século XVII (CP/03-864, Fig. 664).  DB: 126mm EF: 5mm EP: 5mm. 

 

Num outro momento da segunda metade do século XVII, os estratos arqueológicos 

fornecem fragmentos de faiança com decoração em azul e vinoso, combinando 

motivos e figurações presentes no período anterior e outros de feição seiscentista: as 

"rendas", "contas", "espirais", "aranhões"475 e "barroca" (CALADO, 1992: 37), (Figs. 

634 a 642; 644 a 651; 671).  

Apesar de raros, surgem alguns fragmentos com decoração de figura miúda, de 

inspiração oriental, de composição vegetalista e paisagística (Fig. 643). As formas 

mais comuns neste período são os pratos e as tigelas, geralmente de base de 

assentamento anelar. 

 

 

                                                 
475

 O conceito popular de "aranhões" corresponde às composições decorativas mais reproduzidas 
na faiança portuguesa, constituindo as folhas de artemisa, os leques de Bu-qui, as pedras sonoras, 
as cabaças e os rolos de papel envoltos em cordões (CALADO, 1989: 17). 
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Legenda: Prato das escavações do Mosteiro de Jesus, Ribeira Grande (MJ-99-412, Fig. 648). 

 

Os trabalhos arqueológicos no bairro judeu de Amesterdão procuraram elaborar, 

como modelo de investigação assente, entre outras problemáticas, na questão 

relativa à "estratificação social", com base no registo da faiança portuguesa (BAART, 

1988: 18-24). O desenvolvimento dos estudos mostrou que a ocorrência desta 

faiança, nos recheios das casas escavadas, era desigual. Existiam, pois, famílias que 

possuíam peças desta natureza, outras porém, não possuíam nenhuma peça 

(BAART, 1988: 23). No caso concreto do nosso universo de estudo, é prematuro 

ponderar essa leitura, essencialmente, por duas razões: primeiro, pelo facto da 

faiança portuguesa registar, indistintamente, a sua presença nos níveis arqueológicos 

do século XVII e centúrias seguintes; segundo, porque o contexto estratigráfico dos 

sítios em análise não só reflecte a proximidade espacial de habitações abastadas, 

como também não incidiu, apenas, em espaço de interior que permitisse inferir outras 

leituras do uso do espaço de uma habitação.  

 

A partir de meados do século XVII, verificou-se um forte incremento dos centros 

produtores da faiança holandesa, entre os quais a região de Delft, que deixou de 

importar louça portuguesa (BAART, 1987: 22). A faiança portuguesa começa, assim, 

a perder mercado, reconhecendo-se uma acentuada perda de qualidade e repetição 

de modelos (CALADO, 1992: 40).   

 

3.2.2.1.1.4. A louça vidrada 
 
 
Se acompanharmos a leitura das vereações conimbriceenses do século XVI (taxa dos 

oleiros e taxa do ofício dos malegueiros, CARVALHO, 1917, VI: 232-234), verificámos que 

o fabrico da loiça vidrada era da competência do ofício de malegueiro (ao que parece de 

estatuto superior e de maior especialização do que a profissão de oleiro). Os oleiros, 

segundo a relação de nomes e preços de 1573, confeccionam loiça ordinária sem a 
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aplicação de óxidos às superfícies, limitando-se às impermeabilizações à base de 

aguadas e brunimentos (talhas com testos, infusas, cântaros grandes e brunidos, quartas, 

púcaros, almotolias, privados, tigelas, fogareiros, assadores, tijolos, entre outros).476 Por 

sua vez, os produtos executados pelos malegueiros, eram, segundo a relação de 5 de 

Dezembro de 1573, panelas vidradas, azados para comer vidrados por dentro, alguidares, 

malgas vidradas por dentro e por fora, salceiras de mostarda, candeeiros vidrados, 

perfumadores, entre outros (CARVALHO, 1917, VI: 234).  

 

Depreende-se que só os malegueiros faziam loiça vidrada. Certos recipientes recebiam o 

vidrado nas duas superfícies, interna e externa (panelas, malgas pequena e da forma de 

porcelanas com os bordos delgados e outras maiores de perfil entrelaçado), ou apenas na 

externa (candeeiros, privados, cuscuzeiros e perfumadores) ou interna (bacios para 

comer), (CARVALHO, 1917, VI: 234).   

 

Nesta categoria da louça vidrada enquadra-se as peças que receberam um tratamento de 

vidrado com óxidos diferenciados, exceptuando o de estanho (que integram a categoria 

técnica das esmaltadas e das faianças). Dos estratos que compõem as fases 

correspondentes aos séculos XV, XVI, XVII e XVIII exumaram-se um considerável 

número de taças (Fig.740), penicos (Fig.741), potes (Fig.742), bilhas (Figs.743 e 

744), tigelas (Figs. 745 a 748), escudelas (Figs.749 à 755), copos (Fig.756), pratos 

(Figs.761 à 767), púcaros (Fig.768), candeias (Figs.774 à 776), barris (Fig.772);  e 

alguidares com vidrados de chumbo de cor verde, amarelo e castanho ou melado 

(Figs.769 à 771).  

 

 

Actualmente não é possível estabelecer uma leitura apurada sobre a determinação 

geográfica deste tipo de loiça vidrada. Deste modo, este grupo tecnológico foi 

inserido na classe de importação nacional ou europeia, deixando em aberto a 

possibilidade dos pratos e das escudelas decoradas a óxido de manganês, 

(conjugados predominantemente à base de motivos geométricos), serem 

provenientes de oficinas andaluzas ou valencianas.  

  

                                                 
476

 Consulte infra o capítulo “3.4. Viver dentro de casa: a cozinha e o quarto”.  
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Legenda: Tigela vidrada de cor melada proveniente das escvações do Mosteiro de Jesus, Ribeira Grande (MJ.4.3/98.Peça 
n.º23, Fig. 748). Bordo de orientação externa e lábio semi-convexo. Pasta de trama compacta de tonalidade castanha, R45, 

com escassos ENP. Base de assentamento anelar. 
DE: 158mm; EB: 4mm; AL: 65mm 

  

Uma outra tipologia que hoje em dia se discute a origem nacional ou espanhola são 

os vidrados. São formas relativamente comuns nos estratos modernos dos sítios 

arqueológicos em estudo e caracterizam-se, geralmente, pelas suas pastas claras de 

textura grosseira, bordos extrovertidos ou com espessamento externo e lábios 

afilados. Nalguns casos, o vidrado apresenta um ligeiro brilho metálico. Da análise do 

conjunto sobressai uma primeira leitura do tipo acabamentos e dos aspectos 

decorativos utilizados. Enquanto os exemplares identificados numa fase mais 

recuada do século XVI apresentam soluções decorativas simples à base de incisões 

paralelas ou onduladas na zona do bordo e do lábio, com o século XVII e XVIII essa 

gramática decorativa parece atenuar-se. Obtêm-se, na generalidade, fragmentos 

vidrados com acabamentos lisos, sem decoração, bem ao gosto do uso quotidiano 

dos espaços do Solar do Ribeirinho, Junta de Freguesia e do Mosteiro de Jesus. São 

peças de médias e grandes dimensões (com diâmetros externos à volta dos 300 a 

500mm) e podiam servir de uso na cozinha (preparação de alimentos e amassar o 

pão) ou, efectivamente, noutras funções de carácter higiénico (como por exemplo 

para a lavagem de roupa).  

 

 
3.2.1.1.5. A louça fina não vidrada 
 

Entre o século XVI e o século XVII situamos um conjunto singular de loiça de importação 

portuguesa, de aparência fina e de pastas avermelhadas e muito bem depuradas,477 que 

deixa antever um uso social restrito às famílias aristocráticas e aos grupos religiosos 

locais. Do ponto de vista técnico, entende-se que dentro do subgrupo genérico da 

                                                 
477

 Élvio Duarte Martins Sousa, “Cerâmica Fina não Vidrada da Época Moderna no Arquipélago da 
Madeira”, Actas do VI Encontro de Olaria Tradicional de Matosinhos, no prelo. 
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cerâmica fina478 não vidrada, cabem as cerâmicas que apresentam as superfícies 

engobadas e brunidas, com pastas compactas e depuradas, de grande requinte e 

qualidade de acabamento. Genericamente, exibem um tratamento engobado das 

superfícies, com apontamentos decorativos incisos, acetinados, pintados, modelados479 e 

muito raramente empedrados (incrustação de pedrinhas brancas de quartzo na superfície 

externa). São recipientes que não foram vidrados provavelmente pela sua utilidade de 

conter e beber água e pela formosura da sua cor vermelha e porosidade da pasta. A loiça 

fina teve uma considerável aceitação nos meios insulares até que, a seu tempo, os 

oleiros locais procuraram imitar as formas e as gramáticas decorativas, resultando uma 

produção igualmente fina, mas inferior do ponto de vista da concepção técnica. 

Provavelmente, com a intensificação destas produções locais, os objectos de imitação 

passam a ser consumidos por outras camadas da população, assistindo-se a um 

fenómeno de massificação do produto, até então restrito aos lares mais abastados.480 

 

Uma relação de 1744 das saídas e entradas da Casa da Índia, mostra em evidência dois 

tipos de loiça que podem compreender esta categoria: a “louça da terra fina e entre-fina” e 

a “terra sigilata branca ou vermelha” (VASCONCELLOS, 1883: 271). Esta última, numa 

analogia às séries romanas de “sigillata” - pois as congéneres seiscentistas mostram as 

paredes muito finas481 com a superfícies cuidadosamente engobadas e acetinadas de 

pastas vermelhas bem depuradas. Eram, em conjunto com os púcaros de Extremoz e da 

Maia, peças muito apreciadas e alvo de importação para a actual território de Espanha 

(VASCONCELLOS, 1883: 272). Aliás, é nesta questão da conceptualização que deriva a 

aceitação de um termo endógeno entre os investigadores: “terra sigillata from 

Estremoz”,482 “Merida Type”, “Mérida Ware” 483 ou “portuguese Merida-type ware”.484 No 

                                                 
478

 No estudo realizado para as cerâmicas madeirenses subdividimos a amostra em seis sub-
grupos: 1 (cerâmicas com as superfícies engobadas e brunidas); 2 (exemplares com decoração 
modelada); 3 (cerâmicas empedradas, com uma composição decorativa menos comum e 
caracterizadas pela incrustação de pedrinhas brancas de quartzo na superfície externa); 4 
(fragmentos com decoração pintada e incisa); 5 (peças tradicionalmente classificadas de 
“cerâmica comum”, com uma menor preocupação estética, mas cuja espessura das paredes 
acedeu à inclusão no grupo da cerâmica fina); e 6 (cerâmicas de provável fabrico local, com as 
superfícies engobadas e pastas de textura ligeiramente grosseira, de cor predominantemente 
castanha avermelhada). 
 
479

 Adoptou-se o conceito apresentado pelas autoras do texto ”Cerâmica modelada ou o requinte à 
mesa do Convento de S. Francisco de Lisboa” (RAMALHO, FOLGADO, 2002: 251-252). 
 
480

 Sobre esta temática da aceitação dos modelos de importação consulte o ponto 3.5.1.5. 
 
481

 “As damas hespanholas comiam essa terra, uma espécie de barro muito fino” 
(VASCONCELLOS, 1883: 272). 
 
482

 Cfr, Jan Baart, “Terra sigillata from Estremoz, Portugal”,Everyday and Exotic Pottery from 
Europe. Studies in honour of John G. Hurst , edited David Gaimster and Mark Redknap, Oxbow 
books, 1992, pp. 273-278. 
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estudo da arqueologia pós-medieval, David Crossley assinalou o significado desta 

cerâmica fina e a sua distribuição na Inglaterra: “The other significant coarse pottery 

reaching England is known as Merida-type ware. This has a characteristic micaceous 

fabric, only occasionally with a white-painted decoration, and was made in southern 

Portugal and neighbouring parts of Spain.” (CROSSLEY, 1990: 257). Por sua vez, John 

Hurst, David Neal e Van Beuningen, em recente publicação, deixaram bem assente a 

origem portuguesa deste tipo de cerâmica fina, nomeadamente as séries incisas pintadas: 

“(…) this third variety of Merida-Type Ware was not likely to have been made in Merida but 

in the Alentejo region of Portugal”.485 

 

A dedução a partir da documentação manuscrita e do registo arqueológico exterioriza 

uma utilização exclusiva desta loiça fina em meios residenciais abastados e eclesiásticos 

madeirenses e açorianos. Confirmam-se, assim, os indicadores inventariados nas casas 

seiscentistas da Junta de Freguesia e da Casa com Porta Manuelina na Cidade de 

Machico e no espaço residencial actualmente ocupado pela Casa-Museu Cristóvão 

Colombo, na ilha do Porto Santo. Ao nível das instituições religiosas ou de assistência da 

Época Moderna, as peças surgem na Quinta dos Padres, no Funchal, na Casa da 

Misericórdia, em Santa Cruz, e no Mosteiro de Jesus, na Ribeira Grande.  

Temos que ter presente que o estado actual da investigação da arqueologia insular - 

escasseando outros elementos para os sítios açorianos e madeirenses, em particular 

para o Funchal -  torna prematuro avançar com novas conclusões, também relativamente 

à complexidade do uso social. Esta relação com os espaços socialmente superiores foi, 

também, detectada nas investigações da América do Norte, nomeadamente em 

Newfounland (POPE, 2004: 374; GAULTON, MATHIAS, 1998: 1-18).486 

                                                                                                                                                    
483

 John Hurst, “Late medieval Iberian pottery imported into the Low Countries”, Segundo 
Coloquio Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterraneo Occidental ,  Ministerio de 
Cultura, Subdirección General de Arqueología y Etnología, 1987, p. 349; John Hurst, David S. 
Neal e H.J.Van Beuningen, Pottery  produced and traded in Northwest-Europe 1350-1650,  
(Rotterdam Papers VI), Rotterdam, Foundation “Dutch Domestic Utensils, 1986, pp. 69 -74; 
Colin Martin, “Spanish Armada pottery”, The International Journal of Nautical Archaeology 
and Underwater Exploration, Vol. 8, n.º 4, 1979, pp. 2894-295; MARKEN, Mitchell Marken, 
Pottery from Spanish shipwrecks, 1500-1800, Gainesville, University Press of Florida, 1994, 
pp. 187-193; James Kirkman, Fort Jesus. A Portuguese Fortress on the East African Coast, 
Oxford, Clarendon Press, 1974, p. 120. 
 
484

 John Hurst, “Post-Medieval Pottery from Sevilhe imported into North-West Europe”, Duncan R. 
Hook and David R.M. Gaimster, edit.,Trade and Discovery: The Scientific Study of Artefacts from 
Post-Medieval Europe and Beyond, London, The British Museum, (British Museum Occasional 
Paper 109),1995, p. 45. 
 
485

 Cfr.,  Pottery  produced and traded in Northwest-Europe 1350-1650,  (Rotterdam Papers VI), 
Rotterdam, Foundation “Dutch Domestic Utensils, 1986, p. 73 
 
486

 “In the 17th-century terra sigillata pottery was probably owned only by nobility and wealthy 
citizens. Thus the terra sigillata ceramics found at Ferryland may represent possessions of the 
Calvert or Kirke families”. 
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Um dos textos que descreve a relação das acções de melhoramento e reabilitação dos 

bens do Colégio dos Jesuítas na Cidade do Funchal, entre 1663 e 1665, relata que o 

reitor, o padre Sebastião de Lima, providenciou a vinda do Reino de quantidades 

apreciáveis de louça fina, justificando que a sua encomenda se destinava ao uso dos 

governadores: “Mandou se vir do Reyno grande quantidade de Louça fina para o uso dos 

governadores, quando são hospedados no Collegio, e outro sy muitos pucaros de Maya 

para o mesmo uso, porque estava o Collegio de tudo isto desteruido.” 487 Num outro 

documento, também do século XVII, dá-se conta que os “pucaros da Maya ou de 

Estremoz” eram peças muito apreciadas pelo clero local, assim como os queijos, os 

enchidos e os fumados: “E também estimão muito hu queijo de Alentejo, payo, prezunto, 

huma dúzia de púcaros da Maya ou de Estremoz”.488 

 

A análise da documentação manuscrita parece, pois, configurar uma utilização social de 

relevo destas louças finas de Maia e de Estremoz por parte da alta sociedade insular. As 

peças eram igualmente apreciadas pela aristocracia açoriana seiscentista nos conjuntos 

das louças e objectos de uso doméstico: ”300 púcaros da Maia”489 e “louças de Portugal 

(Estremoz)”. 490 Os púcaros de Maia são atribuídos a um artífice de Lisboa de nome Maia, 

cuja nomenclatura se terá, porventura, perpetuado de geração em geração do século XVII 

até o século XIX (VASCONCELLOS, 1988: 36-44). João Baptista de Castro, no século 

XVIII, descreveu-os da seguinte forma: “ (...) os de Lisboa, chamados púcaros da Maia ou 

do Romão, feitos com suma delicadeza e formosura, especialmente aquelles a que 

chamão “de aletria”, de um barro também odorífero” (VASCONCELLOS, 1988: 37). As 

peças de Estremoz eram igualmente representativas nos espaços endinheirados. A 

qualidade das peças, de pastas vermelhas e paredes muito finas, mereceram grande 

aceitação já no século XVI, como podemos constatar da leitura da relação da viagem de 

João Baptista Venturini, secretário do legado pontifício, em 1571: “Sobre a mesa estava 

sempre um grande vaso de prata, cheio d’ agua, do qual se deitava em um jarro, 

chamado na língua portugueza púcaro, do feitio de urna antiga, subtilíssimo e luzidio, que 

                                                 
487

 Cfr., Rui Carita, O Colégio dos Jesuítas no Funchal, Vol. II, Funchal, Secretaria Regional da 
Educação, 1987, p.240 e Nelson Veríssimo, Relações de Poder na Sociedade Madeirense do 
Século XVII, Funchal, Secretaria Regional do Turismo e Cultura, Direcção Regional dos Assuntos 
Culturais, 2000, p. 46. 
 
488

 Cfr., João Cabral do Nascimento, Documentos para a História das capitanias na Madeira 
(“instrução ou informação que se deu a D. António Jorge de Melo, quando foi governar a Ilha da 
Madeira”), Lisboa, (s.n.), 1930, p.17.  
 
489

 Cfr., Maria Olímpia da Rocha Gil, O Arquipélago dos Açores no Século XVII. Aspectos sócio-
económicos (1575-1675), Castelo Branco, edição da autora, 1979, p.141. 
 
490

 Vide, Luís Bernardo Leite de Ataíde, Etnografia, Arte e Vida Antiga nos Açores, Vol. II, Coimbra, 
Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 1974, p. 131. 
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chamam barro d’Estremoz, pelo qual bebeu seis vezes” (VASCONCELLOS, 1988: 20). 

Também este tipo de peças mereceu o agrado do Rei Filipe II, aquando da sua visita a 

Lisboa. Em Estremoz, o juiz ofereceu a Filipe II “seis taboleiros cheios de estremados 

Púcaros de diversos tamanhos & invenções, de que el Rey mostrou contentar-se, 

olhando, & tomando alguns na mão, e mandou ao Juiz que os guardasse, & compusesse 

em caixões, para que de alii se mandassem à Madrid aos Senhores Infantes, como logo 

se fez” (Apud CARVALHO, 1918, VII: 136). 

 

Em suma, os conjuntos cerâmicos seleccionados para o presente estudo correspondem a 

várias fases de ocupação dos sítios arqueológicos da Madeira e Açores, envolvendo uma 

sequência estratigráfica que baliza genericamente entre os finais do século XV e os finais 

do século XVII. No cômputo geral, exibem, ao nível dos pormenores decorativos, 

apontamentos com reticulados oblíquos, linhas quebradas em ziguezague e onduladas, 

caneluras, ônfalos (concavidades), pintura a branco com contornos incisos e incrustações 

de grãos de quartzo. A generalidade das cerâmicas observadas mostra, 

predominantemente, um acabamento cuidado, de aspecto acetinado e lustroso, como 

resultado da aplicação de um engobe e consequente brunimento (Figs. 514 a 530). 

 

O conjunto formal mais representativo em termos quantitativos é o dos púcaros, com das 

pastas de textura bem depurada e compacta, com a espessura das paredes a oscilar 

entre os 2 e os 3mm e diâmetros externos à volta dos 40 e 90mm. Estas peças recebiam, 

regularmente, uma impermeabilização com um engobe acentuado e consequente 

brunimento. 
 

 

 

Legenda: Pucarinho de cerâmica fina não vidrada oriundo dos estratos do século XVI da Junta de Freguesia de Machico 
(JFM/06-22-3094, Fig. 516). Bordo espessado externamente, lábio boleado e base de assentamento em aresta. As 

superfícies apresentam uma aguada ténue na cor semelhante à pasta.  
DE: 70mm, DB: 49mm, AL: 70mm EB: 5mm EP: 3mm. 

 

 

 

 

 1cm 



233 
 

     

 
 

 
Legenda: Fragmento de bordo e corpo de um pucarinho, com superfícies interna e externa engobados, de cor alaranjada 
M37, apresentando decoração reticulada e caneluras no arranque do colo. (CTM/03-18-589, Fig. 515). DE: 90mm, EB: 

5mm, EP: 3mm. 
 

 

Deduz-se que estas cerâmicas fossem adquiridas por intermédio dos circuitos comerciais 

entre os arquipélagos atlânticos e os portos portugueses, sobretudo numa altura de 

grande expansão da faiança portuguesa monocroma azul sobre esmalte branco e as 

séries policromas da segunda metade do século XVII.  

 

3.2.1.1.5.1. As séries empedradas e modeladas 

 

Os exemplares empedrados491 exibem uma composição decorativa aprimorada 

observando-se a combinação de bandas paralelas, alternadas pela incrustação de 

pedrinhas de quartzo de dimensão variada (1mm para as menores e 4mm para as 

maiores) e apontamentos incisos, excisos e impressos de forma alinhada. As pastas são 

de textura semi-compacta, de tonalidade rosada (L47), acastanhada (M47), alaranjada 

(M20) ou avermelhada (M47, R39, P37, S11, M37, P2), com uma espessura das paredes 

a oscilar entre os 3 e os 12mm. As superfícies surgem com tratamento de uma solução 

engobada numa coloração muito próxima à da pasta. Os exemplares em estudo estão 

referenciados nos contextos quinhentistas da Junta de Freguesia de Machico (Figs.542, 

543, 545, 546, 547, 548); da Casa da Travessa do Mercado (Fig.541); da Casa com a 

Porta Manuelina (Figs. 542 e 551); nas prospecções no Sítio do Povo, Freguesia de 

Gaula (Fig.549); na Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz (Fig.544), no Mosteiro de 

Jesus na Ribeira Grande (Figs, 550 e 552) e em Vila Franca do Campo (Fig.553). Do 

ponto de vista formal, apesar do baixo índice de integridade das peças, foi possível 

identificar os componentes de tampas na Junta de Freguesia de Machico (Figs.541 e 

543), na Misericórdia de Santa Cruz (Fig.544) e na Casa com a Porta Manuelina 

(Fig.542). Os exemplares do Mosteiro de Jesus (Figs. 550 e 551) podem integrar os 

outros modelos Seiscentistas de garrafas identificados nas escavações em Amesterdão 

                                                 
491

 A técnica do empedrado é referida na documentação histórica do século XVI, tendo como 
referência as regiões de Estremoz e de Montemor-o-Novo (CARNEIRO, 1989: 9-11). 

 1cm 



234 
 

por Jan Baart, nomeadamente nas residências de judeus portugueses (BAART, 1992: 

277), e de outros exemplares recuperados do galeão espanhol “San Diego”, naufragado 

nos mares da Filipinas, em 1600 (SARDINHA, 1999: 183-192).  

 

 

Legenda: Tampa com incrustação de pedras de quartzo e linhas incisas paralelas ao bordo superfície da pasta (CPM/06-5-
7, Fig.542). Pasta de textura semi-compacta de cor alaranjada M20, com inclusões plásticas micáceas de fina dimensão. 

EP: 5mm. 
 

  
 

 

Legenda: Fragmento de um possível tampa de cerâmica empedrada do século XVI (JFM/06-22-98, Fig. 548). 
As incrustações de quartzo exibem tamanhos diferenciados, sendo os maiores de 5mm e os mais pequenos de 1mm. Pasta 

de textura compacta de cor castanha (M67), com escassos ENP’s.  
EP: 6mm  

 
 

O fragmento de base em pé de anel e arranque de parede de um vaso cuja forma é de 

difícil destrinça (Fig. 545), é muito próximo morfologicamente a um outro estudado do 

recheio do naufrágio do “San Diego” (SARDINHA, 1999: 189, Fig. 7). Exibe uma pasta de 

trama compacta de cor avermelhada (S11), onde se realça quatro petrificações de 

quartzo anguloso e dois negativos, na área do fundo, junto à superfície interna do 

arranque do bojo. Os fragmentos incrustados, enaltecidos pelo engobe acetinado 

aplicado nas superfícies de tonalidade vermelha (R19), formam uma fiada semicircular.  

 

       1cm 

         
         1cm 
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Legenda:  Fragmento de base em pé de anel e arranque de parede de uma possível tigela de cerâmica fina, exibindo, na 
área do fundo, quatro petrificações de quartzo anguloso e dois negativos (JFM/06-22-99, Fig. 545). 

EP: 4mm. 
 

Três fragmentos de uma possível tampa (Figs.541, 543, 543 e 544), com negativos ou 

incrustações de pedras de quartzo e pasta de trama compacta de cor vermelha (R39), 

pode assegurar paralelismos com outros exemplares cuja tipologia se enquadra na 

segunda metade do século XV (peça recolhida nas escavações da Mata da Machada, 

Barreiro (CARNEIRO, 1989: Fig.1) e no século XVI (espólio da embarcação “San Diego”, 

SARDINHA, 1999: 188).  

 

As séries modelas de importação estão, igualmente, representadas na Junta de 

Freguesia de Machico, em Vila Franca do Campo e no Mosteiro de Jesus, na Ribeira 

Grande (Figs.527, 528, 537 à 540). A decoração modelada é uma característica das 

superfícies externas, observando-se a profusão de ônfalos verticais e oblíquos, caneluras 

e asas entrelaçadas. São essencialmente representadas por taças e púcaros com pastas 

de trama semi-compactas de cor alaranjada (R20, M20, M49).  

 

Certas formas consubstanciam paralelos. As taças provenientes das escavações de 

Machico (Fig.538) e do Mosteiro de Jesus (Figs.527 e 528) colhem afinidades 

morfológicas com exemplares publicados por Santiago Macias e Miguel Rego acerca do 

espólio do Convento de Santa Clara, em Moura, (MACIAS, REGO, 2005: 19) e no Norte 

da Europa (BAART, 1992: 273-278). Exibem as superfícies internas e externa engobadas 

de cor alaranjada M20, com concavidades verticais e oblíquos e as asas entrelaçadas, de 

secção oval. O púcaro (Fig.540) das escavações de Sousa d’ Oliveira, em Vila franca do 

Campo, exibe as paredes carbonizadas e é um excelente modelo exemplificativo do 

género decorativo modelado (com ônfalos acentuados verticais e oblíquos e caneluras).   

 

         
         1cm 
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Legenda: Fragmento de parede de uma taça da Junta de Freguesia de Machico (CTM/03-18-3039, Fig. 538).  
EP: 4mm, DC: 138mm.   

 

 

Legenda: Conjunto de fragmentos de taças modeladas do Mosteiro de Jesus, Ribeira Grande (MJ-99-VW-128, MJ-99-VW-

129, MJ-99-VW-130, MJ-99-VW-131, MJ-99-VW-132, MJ-99-VW-133, MJ-99-VW-134, MJ-99-VW-135, Fig. 527). 
 
 

 

Legenda: Púcaro de cerâmica fina não vidrada, de Vila Franca do Campo (VFC/MSO-16, Fig. 540).  
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3.2.1.1.5.2. Os modelos pintados 

 

Um outro conjunto característico da loiça fina não vidrada reside nas formas pintadas a 

branco intercaladas com finas incisões, formando motivos geométricos ou fitomórficos, 

com equivalência nas séries identificadas na Europa (BAART, 1992: 277; MEENAN, 

1992: 189) e na América do Norte (GAULTON, MATHIAS, 1998: 1-8). A análise 

macroscópica dos fragmentos mostra a presença de uma pasta bem depurada e 

homogénea, de tonalidade alaranjada (M39, N39, M37) ou avermelhada (N45), com uma 

espessura das paredes a oscilar entre os 2mm e os 6mm. A expressiva maioria das 

peças (em número de sete) foi exumada nas escavações do Convento de Jesus da 

Ribeira Grande (Figs. 529, 531, 532, 534, 536), estando a Junta de Freguesia de Machico 

representada apenas com dois exemplares de parede (Figs. 533 e 535).  

 

Em termos de reportório formal identificaram-se os pratos de bordo direito e lábio afilado, 

os potes, as tampas e as taças de pé alto. Esta última forma, evidenciada por um 

fragmento de perfil troncocónico invertido (Fig.529), mostra uma característica singular 

que a distingue dos demais exemplares, nomeadamente pela particularidade decorativa 

na superfície interna, com farpas de argila e rolinhos em junção e vestígios de pintura a 

branco. O exterior exibe uma canelura que servia de ligação ao pé. Trata-se de fragmento 

muito semelhante a uma peça do século XVII do Convento de Santa Clara-a-Velha 

(MACIAS, REGO, 2005: 38).  

 

   
Legenda: Fragmento de corpo de uma possível taça de pé alto de cerâmica fina não vidrada (MJ-VW-99- Peça100, Fig. 

529). EP: 6mm. 

 

A identificação dos potes levanta uma outra problemática, sobretudo pelo baixo índice de 

integridade da peça. Mas é possível aproximá-los aos exemplares publicados por Jan 

Baart,492 nomeadamente o da Junta de Freguesia de Machico (Fig. 533), cuja decoração 

revela a intencionalidade geométrica incisa com apontamentos de pintura a branco. Um 

outro vestígio (MJ-VW-99-Peça 99, Fig.534) não revela o cuidado e o pormenor da peça 

anterior, e parece integrar-se noutras séries decorativas mais tardias, muito 

                                                 
492

 “Terra sigillata from Estremoz, Portugal”, David Gaimster and Mark Redknap, edits., Everyday 
and Exotic Pottery from Europe. Studies in honour of John G. Hurst, , Oxbow books, 1992, p. 277. 
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provavelmente do grupo de fabrico da tampa de cântaro (MJ-VW-98-Peça n.º 31, 

Fig.536), com pintura externa triangulada tendo como epicentro o arranque da pitorra.  

 

 

Legenda: Fragmento de parede de um possível pote, exibindo uma pasta compacta e homogénea de tonalidade alaranjada 
(M20,  JFM/00-3-442,  Fig. 533). A superfície externa exibe decoração geométrica incisa com apontamentos de pintura a 

branco. EP: 2mm. 
 
 
 

 

Legenda: Tampa do grupo de cerâmica fina não vidrada de importação exibindo pintura externa triangulada a partir do 
centro de pitorra  (MJ-VW-98- Peça n.º 3, Fig. 536). DE: 70mm EP: 2mm; AL: 28mm. 

 

Os pratos (Figs. 531 e 532) obedecem à classificação da pasta deste conjunto 

característico: textura compacta, de tonalidade alaranjada, com desengordurantes de 

grão fino, distribuídos regularmente pelo objecto. As superfícies denunciam um engobe de 

cor rosada, N39.  
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3.2.1.1.6. A cerâmica comum utilitária 

 

Nos primeiros anos do povoamento insular houve a necessidade de trazer carregamentos 

de loiça utilitária para as ilhas. Até à experimentação das olarias locais, centros de fabrico 

do Continente português enviaram os seus serviços, reconhecendo-se grupos de pastas 

díspares e um conjunto multifacetado de formas (pratos, Figs. 408 a 412; panelas, 

Figs.416 a 418; tachos, Figs.419 a 423; testos, Figs.424 a 431; tigelas, Figs.435 a 437; 

taças, Fig.438; potes, Fig.439; alguidares, Fig.441; fogareiro, Figs. 442 a 443; candeia, 

Figs.444 a 447; medidas, Figs. 448,449, 450; discos, Figs. 452 a 455; copos, Fig.451; 

garrafas, Fig.464; púcaros e pucarinhos, Figs. 470 a 472; bilhas Fig.473; entre outros).  

 

Os inventários da Época Moderna são quase omissos relativamente à louça de barro de 

baixo custo. No entanto, é o grupo mais numeroso dos sítios arqueológicos, atingindo 

79,93% no índice geral da cerâmica na Junta de Freguesia de Machico e 17,99% na 

Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz.  

 

A cerâmica comum utilitária, nas suas variantes de loiça preta ou vermelha, serviu para 

diversos fins: ir ao lume e à mesa, na conservação, preparação e serviço de alimentos, 

iluminação, higiene, entre outros. Isabel Fernandes sintetiza a diversa utilização da loiça 

de barro (FERNANDES, 1999: 12-39) e mostra a pervivência de termos para designar as 

peças de cerâmica preta, vermelha e vidrada entre os séculos XIV e XIX: “açucareiro 

(séc. XIV), alguidar (séc. XIV), assador (séc. XVI), ou assadeira de castanhas, séc. XVIII), 

bacio servidor (séc. XVIII; privado e servidor, séc. XVII; vaso de águas, sé. XVIII; bacio ou 

penico, séc. XIX), barril (séc. XVII), bilha (séc. XVIII), cabaça (séc. XVI); candeeiro (séc. 

XIV), cântaro (séc. XIV), enfusa (ou infusa, séc. XIV), fogareiro (séc. XVI), frigideira (séc. 

XVI), garrafa (séc. XVIII), jarra (séc. XVIII), malga (séc. XVI), mealheiro (séc. XVIII), 

panela (séc. XIV), porrão (séc. XVI), pote (séc. XIV), prato (séc. XVI), pingadeira (séc. 

XVIII ou assadeira), púcara (séc. XIV), púcaro (séc. XIV), sertã (séc. XIV), tacho (séc. 

XVI), talha (séc. XVI), tigela (séc. XIV).” (FERNANDES, 2001: 29). 

 

Um das formas mais frequentes destes conjuntos utilitários de importação, são os 

púcaros e as panelas, formas que desenvolveremos do ponto de vista da sua 

funcionalidade em próximos capítulos. O púcaro do século XVI (Fig.470), da Junta de 

Freguesia de Machico representa um modelo muito comum na época, cuja origem 

geográfica se supõe as oficinas do Sul de Portugal. Mostra o corpo esférico, cumapasta 

de textura semi-compacta, de tonalidade rosa escuro M33, e a superfície externa 

engobada de cor rosada M35. Mostra, ainda, vestígios de carbonização.  
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Legenda: Púcaro de cerâmica utilitária de importação (JFM/05-22-4, Fig. 470) 
DE: 72mm, EB: 4mm, EBJ: 4mm, EP: 5mm, AL: 83mm.   

 

3.2.1.2. Os serviços europeus e orientais 

 

O estudo do espólio arqueológico associado a contextos arqueológicos da Madeira e 

dos Açores mostra a presença de peças de cerâmica de importação europeia, caso 

das faianças valencianas (tradicionalmente conhecidas pelo grupo de 

Paterna/Manises) e andaluzas (nomeadamente de Sevilha), a par das séries de 

majólicas italianas (Montelupo e Pisa) e das produções holandesas, francesas e 

alemães.  

 

O estudo deste grupo específico de cerâmica, independentemente do aspecto 

tecnológico relacionado com a sua produção, remete-nos para um enredo de 

relações sociais e económicas, tendo por base a utilização social dessa cerâmica, 

adquirida por intermédio dos circuitos comerciais de importação. Efectivamente, o 

registo arqueológico destas louças de importação releva o aspecto dos circuitos 

económicos subjacentes à sua distribuição, expressando, também, o valor 

económico, social e cultural que representaram nos diversos segmentos da 

sociedade insular que delas fizeram uso. A afluência de estrangeiros atraídos pelo 

florescente comércio das ilhas (açúcar, cereal, pastel, vinho),  a partir dos finais do 

século XV, terá contribuído para a introdução de outros artigos de referência, entre os 

quais a cerâmica, no mercado regional e local. Admite-se, portanto, que a riqueza 

acumulada pelo lucrativo comércio com o exterior, terá garantido a aquisição de bens 

sumptuosos (como é o caso dos conhecidos painéis de pintura flamenga 

madeirenses, mobiliário, estatuária, ourivesaria, DIAS, 2008) e de outros ao alcance 

da capacidade económica e do poder de compra do consumidor, como é o caso da 

louça de importação, quer a que se destinava ao comércio em geral, quer a que 
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resultava de solicitações de encomenda. A este propósito, salienta-se a acção de um 

grupo de mercadores e seus procuradores que se especializaram nas transacções 

comerciais resultantes da Carreira das Índias (com especial ênfase para o Atlântico), 

que passou a abordar regularmente os Açores nas viagens de regresso da América. 

Com a oportunidade de negócio, floresciam as transacções comerciais com os 

importantes centros de comércio da altura (Lisboa, Sevilha, Antuérpia, Londres, entre 

outros). Um exemplo elucidativo que demonstra a entrada de bens nos Açores no 

século XVI revela-se pela acção de Garcia Jacques, procurador conjunto de 

comerciantes sevilhanos e da Coroa de Castela, que, a troco do envio de pastel, 

cevada, trigo e escravos dos portos açorianos recebia de Sevilha azeite, mármore e 

serviços de loiça (SANTOS, 1989, II: 381). 

 

Apesar do significativo silêncio das fontes escritas em relação à louça corriqueira, os 

testamentos e os inventários quinhentistas e seiscentistas dos grupos sociais mais 

endinheirados suscitam elementos que nos servem para entender a presença de 

determinadas peças de importação, com afinidades a este específico status social local. 

Dentre dos sítios de proveniência destes bens móveis, a documentação localiza uma 

predominância do território actualmente espanhol, designadamente das comunidades 

autónomas da Andaluzia (Málaga, Sevilha)493 da Catalunha (Talavera)494 e da região 

Valenciana (Valência).495   

 

As exportações castelhanas para as ilhas da Madeira e Açores assentavam basicamente 

em produtos alimentares (azeite, azeitonas, alhos, biscoito, pão e carne de porco) e 

manufacturas industriais (tecidos, mantas de Sevilha, louça, sabão, cobres e formas de 

açúcar, VALLEJO, 1997: 370). Especificamente no século XVI, os Açores importavam de 

Espanha, entre outros bens, loiça de Málaga e de Talavera, roupas, azeite, ferro e breu 

(SANTOS, 1989, II: 398).  

 

Merece particular atenção o registo à famosa louça de Talavera pois, ao que parece no 

século XVI, era vulgar a sua utilização em Portugal, como se depreende, entre outras 

fontes, de um registo de Frei Luís de Sousa, acerca do interior do quarto do arcebispo de 

Braga, D. Frei Bartolomeu dos Martires: “Junto da cabeceira, no chão, um vaso d’água 

que era hua escudella branca ordinária de Talavera” (apud, VITERBO, 1882: 544). Por 

                                                 
493

 “2 pratos finos cevilhanos”; e “1paroleira sevilhana”, do inventário seiscentista de uma família 
aristocrata de São Jorge, Açores: (GIL, 1979:193). 
 
494

 “9 pratos de talavera fina” e 2 pratos brancos de Talavera”, Ibidem, (GIL, 1979: 193). 
 
495

 “malgas de Valencia”, Ibidem, (GIL, 1979:60)  
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outro lado, num relatório a mando de Dom Filipe II se anota que a produção de Talavera 

abastecia uma parte de Portugal e da Índia (América): “it is stated that Talavera “produced 

fine white glazed earthenware-tiles, and other pottery, which supplied the country, part of 

Portugal and índia” (RIAÑO, 1870: 170).   

 

Numa acta de vereação da Câmara de Coimbra, de 21 de Novembro de 1584, refere-se 

que ninguém “possa vender louça de Talavera ou de outra qualidade senão os que a 

trouxessem de fora e que a fabricada em Coimbra que a lavrassem, sob as penas do 

acordo do dia declarado” (CARVALHO, 1917,VI: 192, 202), deduzindo-se a sua 

importação e fabrico local, à moda daquela região, como se confere ainda na carta de 

ofício de Pêro Fernandes em 1608 (“carta de lycensa exeminasa do ofisio de malegueiro 

de malga bramqua de talaveira” (CARVALHO, 1917, VI: 219). Deduz-se, assim, e como já 

referimos anteriormente, que o fabrico de faiança à moda de Talavera era frequente, em 

Coimbra, até aos inícios do século XVII e também em Lisboa, no século XVII, 

correspondendo à fase de expansão da faiança nacional.496 

 

3.2.1.2.1. As importações da Andaluzia e Valência 

 

As produções sevilhanas e valencianas parecem dominar claramente os índices 

quantitativos dos grupos cerâmicos de importação. Um manuscrito do primeiro quartel do 

século XVI revela um conjunto de informações de excepcional interesse para o 

conhecimento da terminologia, tipologia e proveniência da loiça de importação castelhana 

para a Madeira no século XVI. O documento497 reúne a correspondência sobre o envio de 

louça de “toda a sorte e de diversas calidades” da Alfândega do Funchal para a Ribeira 

Brava, entre 1521 e 1523. Situa a origem geográfica da louça (“tres barcadegas de louca 

de Castella”), o preço (10$035, dez mil e trinta e cinco réis) e a nomenclatura das peças 

(“enfussas”, “porões”, “alguidares”, “testos e camareyros”, “tijellas ou talhadores”, “basios 

de comer”, “almotolias”, “pucoros azus”, “servidores ou camareyros”).  

 

O gosto pela loiça importada de Castela está atestado nos inventários abastados da 

monarquia portuguesa, com destaque para as loiças valencianas. O inventário da 

                                                 
496

 “Poucos annos há [1655] que um Oleiro que veio de Talaveira a Lisboa, vendo a bondade do 
barro da terra, começou a lavrar louça vidrada branca, não só como a de Talaveira, mas como a 
da China; porque na fermosura,e  perfeição podem competir com as perçollanas de Lisboa com as 
do Oriente; e imitando-as outros Officiaes, cresceo a mercadoria de maneira, que não somente 
está o Reyno cheio d’esta louça, mas vai muita de carregação para fora da Barra” (Apud, 
VASCONCELOS, 1883: 269).  
 
497

  ANTT, Corpo Cronológico, Parte II, Maço 97, doc. 60, Microfilme 5867, fl.1, publicado 
inicialmente no estudo 500 anos de cerâmica na Madeira. Estudo tipológico de vinte e cinco peças 
arqueológicas, Machico, 2007, pp. 24-29. 
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guarda-roupa do rei Dom Manuel I de 1507 cita, entre outros objectos cerâmicos: 

“duas panelas de Valemça gramdes”, “quatro bacios de malegua de Valemça três de 

bordas e 1 chaão”, “duas almofias de Valemça com suas coberturas”, “huu craveiro 

de Valemça” e muitas outras peças da mesma origem (“altemias de quatro orelhas”, 

barris, escudelas e pratos), (FREIRE, 1914: 69-100).  

 

 
3.2.1.2.1.1. A diversidade das produções sevilhanas 
 

O grosso do conjunto de cerâmica esmaltada presente nos sítios arqueológicos em 

estudo aponta genericamente para dez tipos de produções da região de Sevilha do 

século XVI, com a particularidade de não ser visível macroscopicamente os 

desengordurantes do núcleo: 1 - esmaltada a branco sem decoração (conhecida por 

“Columbia Plain”;498 “Plain White” ou “Blanca lisa”); 2- esmaltada e decorada com 

motivos a azul e vinoso (“Isabela polychrome” 499 e “azul y morada”);500 3 – as 

produções de corda seca; 4 - esmaltadas com azul liso (conhecidas pelas " 

monocromas azules", 501 “Azul lisa" 502 ou “Caparra Blue”)503 com as congéneres a 

verde liso; 5 - as esmaltadas com cordões plásticos;504 6 – as esmaltadas a branco 

intercaladas a verde (“Columbia Plain withe and green”); 505 7 – as esmaltadas a azul 

                                                 
498

 Cfr. John Goggin, Spanish Majolica in the New World. Types of the sixteenth to eighteenth 
centuries, New Haven, Department of Anthropology, Yale University, 1968, pp. 117-126; Pilar 
Muñoz e Rosário Cambra, "La cerámica moderna en el Convento del Carmen (Sevilla) ", 
Arqueología Medieval, n.º 6, 1999, pp. 160-161. 
 
499

 Cfr. John Goggin, Spanish Majolica in the New World, pp. 126-134.   
 
500

 Alejandra Gutiérrez, Mediterranean Pottery in Wessey Households (12t
h 

to 17
th

 centuries), 
Oxford, Britsh Archaeological Reports 306, 2000, pp.  17-73.  
 
501

 Cfr. Alfonso Pleguezuelo e Pilar Lafuente, "Cerámicas de Andalucía Occidental (1200-1600)" 
Spanish Medieval Ceramics in Spain and the British Isles/Cerámica medieval española en España 
y en las Islas Británicas, Oxford, 1995, pp. 217- 244. 
 
502

 Cfr. Pilar Muñoz e Rosário Cambra, "La cerámica moderna en el Convento del Carmen (Sevilla) 
", Arqueología Medieval, n.º 6, 1999, pp. 160-171. 
 
503

 Alejandra Gutiérrez, Mediterranean Pottery in Wessey Households (12t
h 

to 17
th

 centuries), 
Oxford, Britsh Archaeological Reports 306, 2000, pp.  17-73. 
 
504

 Alejandra Gutiérrez, Mediterranean Pottery in Wessey Households (12t
h 

to 17
th

 centuries), 
Oxford, Britsh Archaeological Reports 306, 2000, pp.  17-73. 
 
505

 Katheleen Deagan, Artifacts of Spanish Colonies of Florida and the Caribbean 1500-1800, 
Vol.1, Washington, London, Smithsonian Institution Press, 1987, p. 56-58;  Alejandra Gutiérrez, 
Mediterranean Pottery in Wessey Households (12t

h 
to 17

th
 centuries), Oxford, Britsh Archaeological 

Reports 306, 2000, pp.  17-73. 
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e branco, do tipo azul figurativa (“Santo Domingo Blue on White”);506 8 – as 

esmaltadas a branco com azul linear (“Linear blue” ou “Yayal blue on White”507 e a 

preto linear;508 9 - as esmaltadas azul sobre azul; e, por último, 10 - as séries 

meladas, decoradas com óxido de manganés.  

 

No século XVI, a região de Sevilha conquistou um lugar de destaque na ligação 

comercial com as possessões ultramarinas castelhanas. Constituindo a sede da Casa 

da Contratação para o Comércio com as Índias Ocidentais, depressa a cidade se 

tornou num dos principais centros portuários de Castela, acompanhando as 

crescentes necessidades materiais e humanas dos novos territórios povoados.  

A produção de louça, ao longo do século XVI, acompanha gradualmente estas 

necessidades, onde se incluem as séries de louça esmaltada de mesa, branca lisa 

sem decoração, seguindo-se as variantes de cor verde e branca, azul linear, azul 

vinoso, e preto linear e meladas, decoradas com óxido de manganés 

(PLEGUEZUELO, LAFUENTE, 1995: 228-244). Assim, como sublinhou Pedro Dias 

para os Açores: “Não eram só as Índias de Portugal que tinham contacto amiudado 

com os Açores, mas também as Índias de Castela. O papel de plataforma giratória de 

tráfego marítimo atlântico manteve-se, proporcionando às populações uma actividade 

importante na área dos serviços, bem como das actividades primárias e secundárias, 

para fazer face às necessidades dos viajantes, quando não mesmo à reparação das 

embarcações e ao seu reaprovisionamento, para a parte final da viagem” (DIAS, 

2008:12-13). 

 

Um dos grupos mais representativos da cerâmica de importação é o da louça 

esmaltada, lisa e sem decoração, com paralelos que se enquadram nas diferentes 

séries andaluzas e que terá sido também produzida em Lisboa, na segunda metade 

do século XVI (CALADO, 1988: 10; GOMES, GOMES, 1998: 345). É grupo tipológico 

conhecido por “Columbia Plain”, representado, essencialmente, pelos pratos com 

ônfalo e pelas escudelas carenadas. Em termos de quantificação é um tipo de loiça 

que surge em praticamente em todos os sítios arqueológicos em estudo dos Açores e 

da Madeira. Coincidentemente, é um grupo específico que mostra valores 

                                                 
506

 Cfr., John Goggin, Spanish Majolica in the New World, ob. cit., pp. 131-134;  Katheleen Deagan, 
Artifacts of Spanish Colonies of Florida and the Caribbean 1500-1800, Vol. 1, Washington, London, 
Smithsonian Institution Press, 1987, pp. 59-61. 
 
507

 Cfr., Katheleen Deagan, Artifacts of Spanish Colonies of Florida and the Caribbean 1500-1800, 
Vol.1, Washington, London, Smithsonian Institution Press, 1987, pp. 58-59. 
 
508

 Cfr., Alejandra Gutiérrez, Mediterranean Pottery in Wessey Households (12t
h 

to 17
th

 centuries), 
Oxford, Britsh Archaeological Reports 306, 2000, pp. 17-73. 
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semelhantes do ponto de vista percentual no gráfico de distribuição da cerâmica 

esmaltada (Fig.1250), entre dois sítios de Santa Cruz (Convento da Piedade Santa 

Casa da Misericórdia, ambos com 45,61%. As formas mais comuns são os pratos e 

as escudelas, embora também se tenham exumados os saleiros. As escudelas 

apresentam, normalmente, paredes ligeiramente espessas, com carena e pé de anel, 

bordo não espessado e lábio convexo ou ligeiramente afilado. Os diâmetros variam 

entre os 120 e os 140mm. Os pratos (Figs. 630, 708 e 709) são compostos por 

núcleos muito semelhantes às escudelas (bege ou rosa claro), também de bordos 

não espessados, combinando tipologias de lábios convexos ou afilados. Os fundos 

mostram, na parte inferior um ônfalo rodeado por um filete relevado e as bases 

côncavas. Os diâmetros da abertura variam entre os 180 e os 225mm. Os 

exemplares mais íntegros foram recuperados das escavações do Convento da 

Piedade e dos estratos quinhentistas da Junta de Freguesia de Machico. 

 
 

Legenda: Prato esmaltado (JFM/06-22-5825, Fig.630). Pasta compacta, de cor creme M75. Bordo ligeiramente extrovertido, 
de lábio convexo. DE: 210mm, EB: 5mm, EBJ: 9mm. 

 

Note-se que este tipo de loiça esmaltada lisa, sem decoração, pode ter sido fabricado 

nas oficinas portuguesas.  

Relativamente ao tipo Isabela polychrome, decorada a azul e vinoso, estão 

identificados vários fragmentos de pratos e escudelas, com uma correspondência 

cronológica a apontar para a segunda metade do século XVI.  509  A decoração exibe 

frequentemente motivos decorativos esquemáticos e florais pintados a azul-cobalto e 

                                                 
509

 Com parelelos conhecidos nos estudos de Goggin (GOGGIN, 1968: Plate 1, k, plate 4, c, d); de 
Alfonso Pleguezuelo e Pilar Lafuente (PLEGUEZUELO, LAFUENTE, 1995: 230-233), de  
Katheleen Deagen (DEAGAN, CRUXENT, 2002: 15; DEAGAN, 1987, I: 58-59) e de Pilar Muñoz e 
Rosario Cambra (MUÑOZ, CAMBRA 1999: 161). 
 



246 
 

vinoso sobre o esmalte claro e as pastas compactas de tonalidade clara (variando 

entre o creme e o rosa). As escudelas mostram as superfícies esmaltadas a branco 

ou rosa claro, também com decoração linear a azul, variando a base entre o pé de 

anel e de assentamento em aresta. Estas importações sevilhanas dos séculos XVI 

estão bem documentadas em Machico, Vila Franca do Campo e na Ribeira Grande. 

Em relação a esta última localidade, que foi desde os anos sessenta do século XX 

explorada arqueologicamente por Manuel de Sousa Oliveira, foi possível fotografar 

alguns itens em arquivo na Fundação Sousa de Oliveira. Dois dos pratos, pintados a 

azul-cobalto e a cor de vinho, formando motivos geométricos e florais mostram as 

pastas homogéneas, de cor bege e com escassos elementos não plásticos visíveis, 

integrando as tipologias quinhentistas da América do Sul (GOGGIN, 1968:126-128, 

Plate1, k, Plate 4).  

Os exemplares azuis e vinados sevilhanos encontrados na Cidade de Machico (Figs. 

699, 700, 702, 703, 718, 718A) encontram paralelos com as peças de Vila Franca do 

Campo (Figs.689 e 690) e com as da Ribeira Grande (representadas essencialmente 

por pratos, Fig.704). Os pratos machiquenses (Figs. 702, 703, 699) afiguram 

graficamente diâmetros que oscilam entre os 282 e os 192mm, com bordos 

ligeiramente extrovertidos e lábios afilados e convexos. As pastas são geralmente 

claras (K51) e de trama compacta e homogénea. As decorações são 

predominantemente de teor geométrico e floral, combinado os apontamentos a azul e 

cor de vinho. As escudelas são frequentemente carenadas (Figs. 718 e 718A), e com 

decoração geometricizante apenas na superfície estanhada interior. As pastas, tal 

como os congéneres pratos, são de textura compacta e de cor clara (K51) e 

apresentam um diâmetro máximo de 130mm. O fragmento de exemplar da Unidade 

estratigráfica 22 da Junta de Freguesia de Machico (Fig.702) apresenta o negativo de 

uma pega lateral, que poderia eventualmente servir de apoio à peça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Fragmento de semi-perfil de uma escudela carenada com decoração geométrica a azul e vinoso (JFM/06-22-
3027, Fig.718). Pasta de textura semi-compacta de cor clara (K51). Bordo direito e lábio afilado.  

DE: 130mm, EB: 4mm, EBJ: 11mm.  

         
     1cm 
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Legenda: Fragmento de semi-perfil de um prato de fabrico andaluz das séries Isabella Polychrome, com decoração 
geométrica e vegetalista a azul e vinoso, (JFM/06-22-3026, Fig.703). Pasta de textura semi-compacta de cor clara (K51), 
sem desengordurantes visíveis. Bordo ligeiramente extrovertido e lábio convexo. DE: 282mm, EB: 6mm, EBJ: 7mm, AL: 

40mm. 

 

Temos, de seguida, as séries de louça de mesa decoradas a azul linear510 (conhecida 

pelos autores anglo-saxónicos como “Linear blue”, “Yayal blue on White”511 ou pelo 

investigadores castelhanos de “azul y morada”). As formas mais características 

dentro desta decoração a azul linear são os pratos e as escudelas, exumados 

principalmente nos contextos da Junta de Freguesia de Machico, Santa Casa da 

Misericórdia, Quinta dos Padres e Mosteiro de Jesus da Ribeira Grande. As peças 

mais comuns são os pratos (Figs.706, 707, 710, 711, 712, 724, 725, 726 e 727) e as 

escudelas (Figs.688, 724, 725, 726 e 727), de pastas beges ou rosas claras (K51, 

M27, L47, L25, K71), com escassos desengordurantes.  

 

As escudelas, por um lado, exibem as bases de assentamento de aresta ou anelar, 

com diâmetros a rondar os 164mm e os bordos de tipologia ligeiramente extrovertida 

e lábios afilados ou convexas. A decoração compõe-se, essencialmente, por linhas 

concêntricas na parte interna do bordo e no fundo, ocasionalmente com motivos 

simples (espirais ou estilizações geométricas ao centro). Os pratos, por outro lado, 

seguem não só o esquema decorativo das escudelas (duas linhas concêntrica na 

superfície interna, com espessura que variam entre 1 e 3mm), como a textura das 

pastas é muito semelhante. Os diâmetros oscilam entre os 210mm (Fig.725) e os 

223mm (Fig.706). Os bordos apresentam inflexão externa, combinando tipologias de 

lábios convexos ou afilados. Do ponto de vista morfo-tipológico são muito idênticos 

                                                 
510

 Estas peças estão presentes em vários sítios portugueses (MENDES, PIMENTA, 2007:73; 
CARDOSO, RODRIGUES, 1991:575-585; GOMES, GOMES, 1991: 457-490). 
 
511

 Cfr. John Goggin, Spanish Majolica in the New World, ob. cit., Plate 1, e, Plate 4, f.  
 

         
   1cm 
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às séries esmaltadas lisas, sem decoração, característica bem vincada pela 

existência do ônfalo saliente rodeado por um filete relevado, com bases côncavas.  

 

Algumas escudelas caracterizam-se, também, pelo núcleo da pasta rosa (M27), 

situação que levanta uma outra dificuldade quanto à caracterização do fabrico de 

origem, pois, tradicionalmente, as pastas mais rosadas são atribuídas às produções 

valencianas. No entanto, não deixamos de parte o facto desta loiça também ter sido 

fabricada nas olarias portuguesas na segunda metade do século XVI pois observam-

se variantes geométricas à base de linhas paralelas onduladas e concêntricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: Fragmento de perfil de um prato de louça de mesa, decorado a azul-linear com base de assentamento em aresta 

(JFM/06-22-3044, Fig.706). Superfícies esmaltadas exibindo, no interior, junto ao ônfalo e linha do bordo, duas linhas 
paralelas, onduladas e concêntricas. DE: 223mm, EB: 6mm, EBJ: 10mm, AL: 30mm. 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: Perfil de uma escudela de faiança com decoração geométrica interna a azul-cobalto (MJ-VW-99-20, Fig.725). 
Decoração com temas geométricos e duas linhas concêntricas na superfície interna. Base de assentamento anelar. DE: 

164mm DB: 65mm EB: 4mm AL: 72mm DB: 70mm. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Legenda: Fragmento de base de assentamento anelar, de uma tigela com decoração a azul sobre esmalte azul-claro, de 
proveniência desconhecida (JFM/00-3-18A, Fig.683). Pasta de textura compacta de cor creme (K30).  

EF: 10mm, EP: 6mm.  
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Este conjunto decorativo sevilhano, que se insere tradicionalmente no grupo 

mourisco,512 é frequentemente associado à influência directa das produções italianas 

no mercado europeu. O exemplo mais representativo da fase “italinizante”513com a 

evolução para paredes menos espessas, perfis mais sinuosos e bases de 

assentamento anelar (pratos e tigelas) assinala-se nas séries azul sobre azul, de 

imitação das cerâmicas lígures514 (em que se representam diversos motivos 

decorativos no tom azul escuro sobre um fundo azul claro, Fig.683). Os temas 

decorativos do expoente da fase de difusão (meados do século XVII) coincidem 

basicamente com os temas geométricos ou esquemáticos (presentes na superfície 

externa dos pratos por linhas entrelaçadas) e florais (MUÑOZ, CAMBRA, 1999: 164). O 

conjunto em análise neste estudo encara uma dificuldade acrescida relativamente à 

identificação viável e fundamentada. Exceptuando os fragmentos disponíveis das séries 

azul sobre a azul da Junta de Freguesia de Machico e Mosteiro de Jesus, cujo fabrico 

atribuímos às fábricas da Ligúria, os restantes exemplares foram remetidos para o grupo 

de proveniência desconhecida (Quadro 7).  

 

Dentro desta decoração azul linear, observam-se raras variantes geométricas à base 

de linhas paralelas onduladas e concêntricas mas com uma tonalidade a negro.515 A 

decoração, com círculos concêntricos de cor preta, aparece no fundo convexo de 

uma escudela em pé de anel (Fig.722), com as superfícies esmaltadas de cor branca 

rosada, e núcleo de pastas de tonalidade clara (L71). Trata-se, até ao momento, do 

único caso da tipologia negro linear, embora alguns fragmentos esmaltados do 

Convento de Jesus da Ribeira Grande possam ser classificados neste pequeno 

grupo.  

 

 

 

 

                                                 
512

 Vide Pilar Muñoz e Rosário Cambra, "La cerámica moderna en el Convento del Carmen 
(Sevilla) ", Arqueología Medieval, n.º 6, 1999, pp. 160-161. 
 
513

 Cfr., AAVV, “Cerámicas de la Edad Moderna 1450-1632”, Intervención Arqueológica en el Real 
Monasterio de San Clement. Una Propuesta arquológica,  Sevilha, 1997, pp. 129-157. 
 
514

 Na segunda metade do século XVI, os modelos mais seguidos nas produções de Sevilha são 
os de tipo lígure, com séries branco, azul sobre branco e azul sobre azul, como técnica local da 
berettina italiana (PLEGUEZUELO, LAFUENTE, 1995: 240; MUÑOZ, CAMBRA, 1999: 162). 
 
515

 Cfr., Alejandra Gutiérrez, Mediterranean Pottery in Wessey Households (12t
h 

to 17
th

 centuries), 
Oxford, British Archaeological Reports 306, 2000, pp. 17-73. 
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Legenda: Fragmento de base em pé de anel de uma possível escudela com as superfícies esmaltadas de cor creme, 

exibindo no fundo convexo, círculos concêntricos de cor preta (JFM/00-4-322, Fig.722). 
Pasta de textura compacta, de tonalidade clara (L71), com escassos desengordurantes.  

DB: 78mm, EF: 17mm. 

Inserido na decoração linear e com um uso multifacetado na casa moderna, temos os 

alguidares vidrados a óxido de estanho (Fig.732), decorados no interior e área do 

bordo através de linhas paralelas, concêntricas e onduladas em tons de azul. 516 São 

peças que até ao momento estão referenciadas no recheio do Convento da Piedade 

de Santa Cruz e que tipologicamente apresentam um bordo com engrossamento 

externo, lábios semi-convexos ou ligeiramente aplanados. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Legenda: Conjunto de cinco bordos e bojos de alguidares esmaltados, com decoração a azul, formando temas geométricos 
(CP/03-581, CP/03-583; CP/03-571, CP/03-579, CP/03-557, Fig.732). Pasta compacta, de cor creme K71 com escassos 

ENP. Bordo espessado externamente com ressalto e lábio aplanado.  
EB: 24mm, EB: 26mm, EB: 27mm, EB: 27mm, EB: 19mm. 

 

A sétima tipologia do grupo sevilhano integra as esmaltadas a azul e branco, do tipo 

azul figurativa (“Santo Domingo Blue on White”), presentes apenas nos sítios 

arqueológicos da Madeira (Junta de Freguesia e Convento da Piedade) e Açores 

(Mosteiro de Jesus). O número de fragmentos em estudo é reduzido (doze: Figs. 696, 

698, 713, 714 e 716), permitindo a identificação morfo-tipológica (pratos de pastas 

compactas de cor creme, K71, e base de assentamento anelar). Nas decorações 

predominam os motivos zoomorfos (aves) e fitomórficos, à semelhança de outros 

recipientes estudados para as colónias da América e Ilhas Britânicas (GOGGIN, 

1968: 131.134; LISTER, LISTER, 1982: 55-57; DEAGAN, 1987,I: 59-61; GUTIÉRREZ, 

2000: 17-73).  

                                                 
516

 Com paralelos identificados nos exemplares recolhidos em Sevilha (MUÑOZ, CAMBRA, 1999: 
167, Fig.21). 
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Legenda: Fragmento de fundo de um prato sevilhano, azul figurativo, com núcleo de textura compacta de cor creme (K71) e 

escassos desengordurantes (CP/03-576, Fig. 713). O motivo central parece representar uma ave ladeada por folhagens. 
EP: 12mm. 

 

O quinto tipo de cerâmica andaluza com cordões plásticos associados está 

unicamente presente nos estratos secundários da Junta de Freguesia de Machico, 

garantindo, assim, uma vez mais a qualidade dos estratos daquele sítio para a 

compreensão do perfil das importações nos primeiros tempos de povoamento na 

Madeira. Recolheram-se, para análise, alguns exemplares de bordo e bojo de 

escudelas (Figs.719, 720, 728, 739A e 739B), contendo as pastas de textura semi-

compacta, de cor clara (L71 ou K30), com os típicos cordões verticais na área do 

bojo, pigmentados a verde.517 Os bordos das escudelas são de orientação vertical e 

os lábios apresentam-se ligeiramente afilados. Um curioso pedaço fracturado de uma 

asa de secção semi-ovalada (Fig.735) constitui um excelente exemplo deste tipo 

característico de produções andaluzas.  

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: Fragmento de perfil de uma escudela esmaltada com escorrimentos de cor verde-claro junto à área do bordo, 

exibindo uma pasta de calibre homogéneo e de cor creme (K30). A superfície externa exibe um cordão plástico, meramente 
decorativo, com banho de esmalte de tonalidade verde. Bordo direito e lábio ligeiramente afilado (JFM/06-22-3040, 

Fig.728). DE: 100 mm EB: 5 mm EP: 9 mm 

 

 

Um outro fragmento de cerâmica esmaltada (Fig.692) levanta, no entanto, muitas 

interrogações no que respeita à sua origem e funcionalidade. Trata-se de um 

fragmento de bordo e parede de uma peça quadrangular, com as superfícies 

                                                 
517

 Com interessantes paralelos registados por Alejandra Guttiérrez, em 
http://www.dur.ac.uk/spanish.pottery/Page14.htm. 
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esmaltadas de cor amarelo pálido e pasta muito bem depurada de cor creme (L75), 

observando-se na superfície externa uma decoração do tipo relevado, com nuances a 

verde-claro. Pelo tipo de decoração, nomeadamente os cordões verticais e a textura 

da pasta, parece tratar-se de uma peça esmaltada integrante neste tipo particular de 

produções sevilhanas do século XVI, de tradição morisca. A sua utilização na casa 

quinhentista é hoje discutível. Alguns exemplares dos Países Baixos, com vidrado 

interno, são cuspidores do século XVI (JANSSEN, NIJHOF, 1992: 351). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: Fragmento de bordo e parede de uma peça quadrangular, com as superfícies esmaltadas (JFM/00-4-

321,Fig.692). EB: 16 mm EP: 7 mm   

 

Os Açores e a Madeira terão importado, neste período, quantidades consideráveis de 

louça proveniente do Sul peninsular. Os termos de aquisição inseriram-se, 

efectivamente, na rede de circuitos comerciais e nas possíveis aquisições por 

encomenda por parte de famílias insulares com poder de compra. No caso 

madeirense especula-se que a entrada desta louça esmaltada tivesse acompanhado 

o processo de importação de azulejos sevilhanos. Apesar de não conhecermos 

referências documentais a este respeito, há, no entanto, conjuntos azulejares na ilha 

cuja proveniência se aponta para as oficinas andaluzas,518como é o caso dos 

azulejos enxaquetados de várias cores, existentes no coruchéu da torre da Sé do 

Funchal, de encomenda do Rei D. Manuel (SIMÕES, 1963: 10; FREITAS, 1989: 26).  

 

Algumas cerâmicas com as superfícies vidradas a verde, e individualizadas pelos 

alguidares, talhas, manilhas tubulares519 e pias de água benta, podem antever 

também uma importação sevilhana. Um dos fragmentos de parede (Fig.691) com 

                                                 
518

 A recente descoberta de azulejos de aresta (alguns deles em estado inacabado de produção e 
em estado de refugo), num contexto de uma olaria dos finais do século XV e meados do XVI, no 
Barreiro, abre o debate acerca da produção destes azulejos de origem andaluza em território 
português (BARROS, CARDOSO, GONZALES, 2000: 72-87). Leia-se a este propósito o sub-
capítulo “3.3.Arquitecturas e equipamentos funcionais”.  
 
519

 Estes itens são estudados no sub-capítulo “3.3.Arquitecturas e equipamentos funcionais”. 
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12mm de espessura e pasta de textura semi-compacta de cor acastanhada (N27), e 

com veio de 4mm alaranjado (N35), da unidade estratigráfica 22 da Junta de 

Freguesia de Machico, mostra equivalência com alguns exemplares recolhidos em 

Isabela na América do Sul (“bizcocho, cream-colored unglazed”, DEAGAN, 

CRUXENT, 2002: 159). Mostra possivelmente uma decoração geométrica, tratando-

se provavelmente de recipientes de armazenagem e transporte de líquidos nos finais 

do século XV.  

 

 

 

 
 

Legenda: Fragmento de parede com 12 mm de espessura e pasta de textura semi-compacta de cor acastanhada (N27), 
com veio de 4mm alaranjado (N35) exibindo a superfície interna com decoração vidrada constituindo motivos geométricos 

(JFM/06-22-3452, Fig.691). EP: 12mm 
 

Outros dois raros exemplares, e que possivelmente associamos ao culto religioso no 

Convento da Piedade (Fig.739) materializam evidências de possíveis pias de água benta 

com as superfícies profusamente decoradas na técnica incisa com gramática 

geométrica.520 O bordo é de tipologia espessada e a pasta porosa e compacta de 

tonalidade cinza (M31). O diâmetro da abertura (385mm) pode significar a funcionalidade 

da peça que, por estabelecimento de paralelos, pode integrar a tipologia das produções 

andalusas vidradas propostas por Florence e Robert Lister.521 Estas peças podem incluir 

outras produções sevilhanas que também identificámos como pertencentes às pias de 

água benta, resultantes do espólio arqueológico do Convento da Piedade escavado por 

António Aragão nos anos 60.  

 

 

 

 

 
 

Legenda: Dois fragmentos de bordos e bojos de uma possível pia baptismal vidrada do Convento da Piedade de Santa 
Cruz, exibindo as superfícies externas profundamente decoradas, de índole geométrica, vidradas a verde, e internas numa 
tonalidade mais clara (cinza). Bordos com espaçamento externo e lábios aplanado (Fig.739 (CP/03-987,CP/03-989). DE: 

385mm, EB: 22mm, EP: 13mm. 

                                                 
520

 Sobre as pias baptismais sevilhanas consulte Jesus Hernandez Pereira, “Las primeiras pilas 
bautismales en Canarias”, ALMOGAREN, 9,1992, pp. 191-212; Elena Sosa Suárez, “Pilas 
bautismales sevillanas en las islas Canarias”, XIV Coloquio de Historia Canario-Americana, Las 
Palmas de Gran Canaria, 2000, pp. 467-485. 
 
521

 Andalusian Ceramics in Spain and New Spain. A Cultural Register from the Third Century B.C. 
to 1700,   Tucson, The University of Arizona, p. 114. 
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Legenda: Fragmento de fundo de uma possível pia baptismal vidrada a verde, com pasta de textura semi-compacta de 
coloração castanho (M53), com escassos ENP’s. Observa-se na pasta, vestígios de argamassa que pode deduzir a 

aplicação do caco no enchimento (CP/03-58, Fig.739C). A superfície externa exibe decoração modelada com cordões 
plásticos, um dos quais com orifício de saída de líquidos. EP: 12mm. 

Um dos fragmentos em causa (Fig.739C, CP/03-58), uma parcela de um fundo côncavo 

vidrado verde, exibe na superfície externa uma decoração a baixo-relevo (provavelmente 

uma figura humana), com um orifício de saída de líquidos. Os vestígios de argamassa 

existentes na pasta pode indiciar um uso no enchimento construtivo, tal como nos outros 

dois exemplares (Fig.739). Interessa anotar a existência de uma excepcional pia 

baptismal em cerâmica vidrada verde existente na Igreja Matriz da Ponta do Sol que 

tem sido tradicionalmente apontada como uma peça arquitectónica de origem 

andaluza (PLEGUEZUELO, LAFUENTE, 1995: 236) ou mesmo de produção 

portuguesa (LIZARDO, 1989: 152). Trata-se de um peça em forma de cálice e 

constituída por dois corpos (um pé oco e uma parte superior em forma de taça). A 

gramática decorativa, em motivos em relevo ou estampilhados, utiliza “motivos típicos 

do gótico, como os botões, os cachos de uvas e ainda cordas com nós que decoram 

duas fiadas do pé e uma fiada na base da taça” (LIZARDO, 1989: 150).522 

 

Ainda a verde sobre o esmalte branco, consideraram-se outras variantes: alguns 

fragmentos de base e de fundo de escudelas em pé de anel de cerâmica esmaltada com 

as superfícies que ostentam manchas de cor verde forte sobre o esmalte branco (Fig.717) 

e outros (Fig.705) com a mancha verde repartida por metade da peça, do tipo “Columbia 

plain white and green” com paralelos nas antigas possessões castelhanas da América do 

Sul523 e em Sevilha,524 contemporâneas dos esmaltados a branco e dos azuis e verdes 

lisos.  

                                                 
522

 Consulte-se, também, a este propósito o artigo de João Lizardo “A pia baptismal da Ponta do 
Sol. Uma “importante” oferta de D. Manuel I?”, ILHARQ – Revista de Arqueologia e Património 
Cultural do Arquipélago da Madeira, n.º 6, Machico, pp. 14-19. 
 
523

 Consulte-se Katheleen Deagan e José Maria Cruxent, Archaeology at La Isabela. America’s first 
European Tow, New Haven & London, Yale University Press, 2002, p. 153, fig.7.2.  
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Legenda: Fragmento de base e fundo de um prato sevilhano, do tipo “Columbia plain white and green”, (JFM/06-22-3469, 
Fig.705). Base de assentamento em aresta, repartido com verde e esmalte a branco. Pasta de textura semi-compacta de 

cor bege (L70), com escassos ENP’s. EF: 7mm EP: 9mm 

 

Outras produções muito particulares atribuídas às produções das oficinas sevilhanas, 

a partir do século XV, são as esmaltadas monocromas a azul e a verde (tipo 4). As 

séries em azul aparecem, singularmente, associadas a formas fechadas, 

normalmente recipientes de mesa, como sejam os jarros e os canudos para 

armazenagem de líquidos e sólidos (MUÑOZ, CAMBRA, 1999:1 62; GUTIÉRREZ, 

2000: 17-73). Destaca-se de um conjunto de quinze fragmentos (doze de paredes 

indeterminadas, Figs.694 e 697; um de uma tampa e um outros dois de uma asa 

(Figs.693 e 734A), a exemplaridade da Unidade 22 da Junta de Freguesia de 

Machico525 com vários fragmentos exumados, caracterizados pelas pastas de textura 

semi-compactas, de tonalidade clara, L71. Um outro componente associado a 

recipientes cerâmicos fechados (tampa, JFM/06-22-3012) exibe o núcleo das pastas 

bege (K51), com a aplicação da tonalidade azul apenas na superfície externa. 

 

O exemplar de asa do Convento da Piedade, provavelmente de um jarro (Fig.734A), 

com uma espessura de 13mm, revela também uma pasta de homogénea de 

tonalidade creme (L71), com escassos desengordurantes.526 É bem possível que este 

tipo de cerâmicas esmaltadas com monocromia a azul corresponda às importações 

madeirenses de “mea duzia de pucoros azus", 527a que se refere o manuscrito do 

primeiro quartel do século XV. 

                                                                                                                                                    
 
524

 Cfr., Pilar Muñoz e Rosário Cambra, "La cerámica moderna en el Convento del Carmen 
(Sevilla) ", Arqueología Medieval, n.º 6, 1999,  p.160. 
 
525

 Também nas escavações realizadas em 2000 no espaço da Alfândega de Machico (ALF/00-4-
65, SOUSA, 2006: 156). 
 
526

 Com paralelos situados em Alejandra Gutiérrez, 2011, 
http://www.dur.ac.uk/spanish.pottery/Page14.htm. 
 
527

 ANTT, Corpo Cronológico, Parte II, Maço 97, doc. 60, Microfilme 5867, fl.1, publicado 
inicialmente no estudo 500 anos de cerâmica na Madeira. Estudo tipológico de vinte e cinco peças 
arqueológicas, Machico, 2007, pp. 24-29. 
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Legenda: Fragmento de parede com arranque de asa de um jarro quinhentista sevilhano (CP/03-549, Fig.734A), do 
tipo “Plain blue”, isto é, azul-lisa, constituído pelas pastas de tonalidade creme (L71) de textura semi-compacta, 

com escassos ENP’s. EP: 13mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Legenda: Fragmento de semi-perfil de uma tampa das séries importadas “Azul-lisas”, exibindo a monocromia 
apenas na superfície externa. Pasta de textura semi-compacta de tonalidade bege (K51) com vestígios de mica em 

escassa frequência (JFM/06-22-3012, Fig.734). DB: 100 mm, EB: 21 mm, EP: 9mm. 

 

As escudelas verdes lisas (Figs. 720 e 720A) exibem pastas compactas e com 

tonalidades a oscilar entre o creme (L71) e o rosa claro (M67) e as carenas 

acentuadas. As espessuras variam entre os 5 e os 12mm. Outros seis exemplares 

(Fig.720) mostram, nos componentes de bordo – que se apresenta regularmente 

direito com o lábio afilado -inclusões plásticas (mamilos). Outra forma com 

representação em Machico é o púcaro, com duas tonalidades distintas de verde em 

ambas as superfícies, bordos direitos com lábios arredondados e decoração plástica, 

em forma de mamilo no alinhamento do lábio (Figs.736, 747 e 768). O verde mais 

intenso surge na expressiva maioria na superfície externa, exceptuando alguns 
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fragmentos de escudelas e pratos (Fig.721) de cerne rosado (M47), com as duas 

partes esverdeadas com idêntica intensidade. Segundo Alfonso Pleguezuelo e Pilar 

Lafuente, algumas produções a verde e branco andaluzas, em paredes finas e mais 

espessas, apresentam variantes de acabamento, nomeadamente com revestimento 

interior e exterior esmaltado a verde ou a verde por fora e branco por dentro 

(PLEGUEZUELO, LAFUENTE, 1995: 236). 

 

 
 
 

Legenda: Fragmento de bordo e bojo de um possível púcaro com decoração relevada (CTM/03-23-26, Fig.736). 
Pasta de textura muito bem depurada (L70). Superfície interna apresenta uma tonalidade esverdeada mais clara 

relativamente à exterior. Bordo de tipologia direita, lábio arredondado. DE: 90mm, EB: 4mm, EBJ: 3mm. 
 
 

 
 

 
Legenda: (JFM/06-22-3478; JFM/04-22-2301; JFM/06-22-3479; JFM/06-22-3482; JFM/04-22-263; JFM/06-22-3480, 
Fig. 720A). Conjunto de seis fragmentos de carenas de escudelas sevilhanas do séc. XVI, da tipologia verde -lisa, 

exibindo as pastas de trama compacta, com tonalidade a oscilar o creme (L71) e o  rosa claro (M67), EP: 10mm, EP: 
11mm, EP 11mm, EP 11mm; EP: 9mm EP: 10mm. 

 
 

O tipo 3, ilustrando as produções de corda seca, representa-se apenas com um 

fragmento de base e de arranque de parede de um prato de cerâmica com 

tonalidades de azul, branco e amarelo-torrado (Fig.701). A coloração do núcleo é 

muito semelhante aos outros fabricos sevilhanos (K51) e tipologicamente a base é 

assentamento em aresta. São peças que se enquadram nas manufacturas sevilhanas 

dos finais do século XV, princípios do século XVI, com paralelos conhecidos.528  

                                                 
528

 Elena Sosa Suárez La cerâmica de “Cuerda Seca” del antiguo convento de San Francisco de 
Asís de las Palmas de Gran Canaria, Separata de CuPAUAM, 33,  Madrid, p.169; John Goggin, 

11cm 
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Legenda: Fragmento de base e arranque de parede de um prato de cerâmica com a técnica de “corda seca”, nas 
tonalidades de azul, branco e amarelo-torrado (JFM/06-22-3029, Fig.701). Pasta de textura compacta e homogénea 
de cor creme (K51). Superfície externa esmaltada sem decoração e fundo de assentamento em aresta.  EP: 13 mm, 

EF: 8 mm. 
 

 

São também tradicionalmente atribuídas às oficinas de Sevilha os pratos (Figs. 761 a 

767) decorados com óxido de manganés (PLEGUEZUELO, LAFUENTE, 1995: 228-

244). A decoração a óxido de manganês, conjugada predominantemente à base de 

motivos geométricos, surge individualizada na superfície interior dos pratos e 

escudelas de cor castanha, recolhidas predominantemente nos estratos 

arqueológicos do século XVI. As bases são reentrantes, algumas com uma fina 

incisão. A tonalidade do núcleo varia entre o bege (K91) e a vermelha ou rosa (N45, 

N57). É muito provável, não obstante a possível produção portuguesa, que algumas 

destas peças tenham sido importadas das oficinas andaluzas ou valencianas. 

Identificaram-se, também, modalidades de pratos, exibindo pastas de textura 

compacta e tonalidade creme (K75), com ambas as superfícies vidradas a verde (com 

brilho metálico) e outros exibindo nuances verdes. Note-se, inclusive, as variantes 

                                                                                                                                                    
Spanish Majolica in the New World. Types of the sixteenth to eighteenth centuries, New Haven, 
Department of Anthropology, Yale University, 1968, plate 5, g,  
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formais recolhidas no forno cerâmico dos séculos XV e XVI da Mata da Machada 

(TORRES, s.d).  

 
 
 
 

 
 

 
Legenda: Fragmento de prato melado decorado a óxido de manganês na superfície interna, exibindo uma pasta de 
textura compacta de tonalidade rosa (N57), com desengordurantes micáceos. Bordo extrovertido e lábio boleado 

com reentrância na área interna do bordo (JFM/06-22-3388, Fig.762). DE: 265mm, EB: 6mm, EBJ: 8mm. 

 
 
3.2.1.2.1.2. As séries douradas valencianas 
 

Com vários exemplares recolhidos, de unidades estratigráficas com uma cronologia 

relativa atribuída aos finais do século XV (por exemplo, a unidade 22 da Junta de 

Freguesia de Machico), a cerâmica do grupo gótico-mudéjar valenciana 529 ou, como 

tem sido geralmente designada, louça de Paterna/Manises, marca presença nos 

espaços antropizados insulares. Trata-se de uma louça de excepcional qualidade, 

que se destaca pelos motivos decorativos a dourado com um brilho muito especial, 

muito provavelmente peças ao alcance das bolsas mais abastadas da sociedade dos 

séculos XV e XVII. É frequente observar-se, nas cenas interiores da pintura 

portuguesa quatrocentista e quinhentista, em associação com outros objectos e louça 

                                                 
529

 Adoptando o conceito actualmente proposto por vários autores (AMIGUES, 1995: 141). 
Expressão que reforça o desempenho dos oleiros mudéjares no excepcional fabrico destas séries 
de louças caracterizadas essencialmente por dois grandes grupos decorativos: um grupo em que a 
cerâmica é pintada com dourado; e um outro que combina a pintura azul e dourada. 
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de cerâmica comum, representações de escudelas de orelhas de decoração 

dourada.530  

 

Segundo Mercedes Mesquida Garcia, o final de Quatrocentos foi um período de 

viragem na gramática decorativa valenciana, marcada por uma nova ideologia do 

"Renascimento", em que os contactos sociais, económicos e culturais com a Itália 

trouxeram "un nuevo aire fresco" que, por sua vez, ajudou a renovar "las 

decoraciones de la cerámica dorada, desapareciendo por completo las últimas 

reminicencias musulmanas e introduciendo nuevas formas que imitan las vajillas de 

plata que comienzan a aparecer en las mesas de los Grandes de España, así como 

nuevos motivos animales y vegetales que recuerdan la flora y fauna del Nuevo 

Continente descubierto" , (GARCÍA, 2002: 30-31).  

 

Estas produções gótico-mudejares, de reflexos dourados, estão referenciadas em 

Vila Franca do Campo, no Mosteiro de Jesus da Ribeira Grande e na Junta de 

Freguesia de Machico. Nos Açores, e em particular nos despojos das escavações 

levadas a cabo por Manuel Sousa d’Oliveira em Vila Franca do Campo, aparece nas 

modalidades formais de pequenas tigelas e de pratos (Figs.679 a 681). Um dos 

exemplares (Fig.679) que parece enquadrar-se na segunda metade do século XV, 

exibe decoração vegetal em azul e dourada (flores de breonia unidas pelas hastes), 

um motivo decorativo presente nas produções clássicas do século XV (GUTIÉRREZ, 

2000:15-73). Estão, também, presentes nos escombros do Mosteiro de Jesus da 

Ribeira Grande (Fig.682) e nas Casas de João Esmeraldo-Cristóvão Colombo (Figs.589 

e 590), no Funchal.  

 

O fragmento da Ribeira Grande, constituindo uma porção de bordo e de parede de uma 

escudela de orelhas do grupo gótico mudéjar valenciano (Fig.682), exibe uma decoração 

dourada com tonalidades metálicas, combinado motivos geométricos e vegetalistas nas 

superfícies interna e externa. Apresenta uma base de vidrado estanífero de boa 

qualidade. Na superfície externa observa-se o arranque facturado de uma provável pega 

de orelhas, de orientação horizontal, factura que também deixa antever a qualidade e a 

tonalidade da pasta (compacta, com escassos desengordurantes e de tonalidade rosada, 

L35). O bordo é direito e o lábio surge ligeiramente afilado. Os dois fragmentos de 

escudelas do Funchal (Figs.589 e 590), provenientes da camada 4 do Sector IV, inserem-

se nas produções tardias do século XV e inícios do XVI, valencianas (GOMES, GOMES, 

                                                 
530

 A representação do Trânsito da Virgem da escola de pintura portuguesa do século XV, 
existente no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, mostra sobre uma mesa baixa vários 
objectos, entre os quais uma escudela de orelhas com decoração dourada. 
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1989: 35). As pastas são de textura compacta, de tonalidade rosa e esmaltados a branco 

com decoração dourada formando motivos vegetalistas (pautas e espigas de atauriques).  

 

 
 
 

Legenda: Escudela de orelhas do grupo gótico mudéjar valenciana (MJ-VW-99 - Peça n.º26, Fig.682). Apresenta 
uma base de vidrado estanífero de boa qualidade. Na superfície externa observa-se o arranque facturado de uma 

provável pega de orelhas, de orientação horizontal. Bordo direito e lábio ligeiramente afilado. Pasta compacta com 
escassos ENP e de tonalidade rosada, L35. DE: 130mm.  

A Junta de Freguesia de Machico forneceu um conjunto mais numeroso e 

homogéneo, represado pelas escudelas e pelos pratos (Figs.577, 578. 579, 580, 581, 

582, 583, 586, 587, 591 e 594). A escudela (Fig.578), ostentando uma decoração que 

pode deduzir a estilização de um pássaro deformado (observando-se a 

representação das penas), mostra paralelos com uma escudela dos finais do século 

XV e princípios do século XVI (AMIGUES, 2002: 70). O fragmento de prato (Fig.582) 

enquadra-se nas séries de decoração floral de folhas de heras e insere-se nas 

tipologias dos finais do século XV e princípios do século XVI, batendo certo com os 

estratos da UE 22 da Junta de Freguesia de Machico. O outro pedaço (Fig.580), 

banhado a esmalte estanífero branco nas duas superfícies, surge pintado a dourado 

num tema associado a motivos vegetalistas com representação de frutos. Em termos 

de paralelos, é possível confrontá-lo com um prato dos finais do século XV e início do 

XVII do Museu de Cerâmica de Paterna (GARCÍA, 2002: 277). A escudela dourada 

(Fig.577) parece representar o anagrama JHS, muito comum nos finais da Idade 

Média, em objectos religiosos e civis. Uma outra, talvez das séries mais tardias, de 

tonalidade clara, K51, revela vestígios de douramento, com contorno a azul formando 

temas geométricos e vegetalistas. 
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Legenda: Tigela do sub-grupo gótico-mudejar de pasta compacta esbranquiçada (L71), exibindo decoração à base 
de motivos geométricos (JFM/06-22-3041, Fig.578). Lábio de tipologia pontiagudo, e bordo de orientação vertical. 

DE: 144mm, EB: 5mm, EP: 9 mm.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: Tigela do sub-grupo gótico-mudejar de pasta compacta esbranquiçada (JFM/06-22-3042, Fig.577). Lábio 
de tipologia afilada, e bordo de orientação semi-vertical. DE: 113mm, EB: 5 mm, EP: 9 mm.   

 

Um outro fragmento de prato integra as decorações valencianas policromas dos 

séculos XV e XVI, destacando-se um pequeno fragmento de bordo e bojo (Fig.584) 

decorado a azul brilhante combinado com vermelho531 recolhido de da camada 23 do 

                                                 
531

 Segundo a investigadora Graziella Berti, trata-se de uma produção valenciana típica do século 
XV. 
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pátio exterior da Casa da Travessa do Mercado, e que actualmente está inserida 

dentro dos horizontes espaciais da Junta de Freguesia de Machico.  

 

3.2.1.2.2. As importações italianas 

 

As produções importadas de loiça de qualidade, estão documentadas arqueologicamente 

em vários sítios arqueológicos insulares (Convento de Jesus Ribeira Grande, Junta de 

Freguesia, Casa com Porta Manuelina, Misericórdia, Convento da Piedade, Quinta dos 

Padres e Casa do Esmeraldo). 

   

Desde muito cedo foi sentida a presença de italianos (oriundos de Génova, Veneza e 

Florença) nas ilhas atlânticas, com maior expressão na Madeira e nas Canárias, 

fortemente atraídos pelo comércio da urzela e do açúcar.532 Nas relações com o espaço 

mediterrâneo, as cidades italianas de Génova, Veneza, Livorno e Pisa representavam 

centros de recepção do açúcar, de tábuas de cedro e vinhático, urzela e couro Em troca 

remetiam tecidos, trigo e outros objectos de luxo (RAU, 1973).  

 

Os estratos arqueológicos do século XVI forneceram alguns fragmentos de majólicas 

italianas, sobretudo produções da região de Montelupo, na Toscânia. Aquele centro 

produtor, ganhou preponderância com a conjuntura político-económica do início do 

século XV, em que a supremacia de Florença sobre Pisa permitiu uma maior abertura 

comercial, em função do porto local de Pisa e da posição de Montelupo nas 

proximidades do Rio Arno (MILANESE, 1994: 85). O período que medeia entre os 

finais do século XV e a primeira metade do século XVI foi, de facto, 

extraordinariamente relevante, quer no aspecto tecnológico e decorativo da indústria 

cerâmica, quer ao nível das exportações de Montelupo, grande parte por influência 

dos mercadores florentinos, para toda a área do Mediterrâneo e Noroeste europeu 

(MILANESE, 1993: 32) e, também, para as ilhas do Atlântico. O conjunto mais 

comum e com representação nas ilhas da Madeira (Junta de Freguesia de Machico, 

Misericórdia e Convento da Piedade em Santa Cruz, Quinta dos Padres,  no Funchal) 

e Açores (Mosteiro de Jesus, Ribeira Grande) revela-se nas produções montelupinas 

da primeira metade do século XVI.  

 

As importações da região de Montelupo coincidem grosso modo com dois tipos de 

decoração. Um primeiro tipo, representado em particular pelos pratos decorados com 

                                                                                                                                                    
 
532

 Cfr., Alberto Vieira, “Os italianos na Madeira. Séculos XV-XVI”, Separata de Arquipélago e 
História, 2.º série, III, Ponta Delgada, 1999. 
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orla a azul sobre esmalte branco, na técnica “alla porcellana”,533 descrevendo motivos 

florais, foi exumado nos estratos quinhentistas da Junta de Freguesia, em Machico e 

na Misericórdia, em Santa Cruz (Figs.797 a 800, 802 a 803) e no Mosteiro de Jesus 

da Ribeira Grande (Fig.801). É uma produção típica de Valdarno, iniciada na primeira 

metade do século XV.  

São peças que se encontram, também, disseminadas pelo comércio espanhol nas 

Américas, Sul do Mediterrâneo e no Norte da Europa (LISTER, LISTER, 1976: 28-41; 

MILANESE, 1993: 32). A decoração dos pratos é cuidada e forma, geralmente, 

bandas fitomórficas circundadas por linhas paralelas. As pastas são homogéneas, de 

trama compacta, de cor creme (K33), com escassos desengordurantes visíveis a 

olho-nu. Os diâmetros variam entre os 224 e os 250mm e os bordos são de inflexão 

externa e lábios boleados.534 

 

Legenda: Fragmento de base e arranque de parede de um prato de majólica da Santa Casa da Misericórdia de 
Santa Cruz (SCM/05-AP3-279, Fig. 802). Italiana de Montelupo. Pasta de textura compacta e Base de 

assentamento discoidal. EF: 14mm, EP: 9mm. 

 

O outro conjunto, ainda mais expressivo, integra-se, efectivamente, nas séries 

polícromas da segunda metade do século XVI,535 exibindo uma maior profusão de 

cores (azul, vermelho, verde, laranja) e típicos motivos florais. Na sua maioria 

constituem fragmentos de parede de recipientes, cuja identificação tipológica é 

problemática, embora em determinados casos fosse possível caracterizar elementos 

pertencentes a pequenas taças e pratos. As pastas são claras, de textura compacta e 

muito bem depuradas com esmaltes finos de fraca aderência. Alguns fragmentos, 

também polícromos, podem pertencer às séries montelupinas do segundo quartel  do 

                                                 
533

 Cfr., Simona Pannuzi, a cura, Le ceramiche tardomedievali e rinascimentali del Castello di 
Ostia, Roma, Campisano Editore, 2003, pp. 104-105 e John Hurst, David S. Neal e H.J.Van 
Beuningen, Pottery  produced and traded in Northwest-Europe 1350-1650,  (Rotterdam 
Papers VI), Rotterdam, Foundation “Dutch Domestic Utensils, 1986, pp. 21 -22. 
 
534

 Pratos deste tipo estão documentados em Silves (GOMES, GOMES, 1996: 190, Fig.38). 
 
535

 Cumpre-nos agradecer, a identificação e a classificação das majólicas em estudo por parte do 
Professor Doutor Marco Milanese da Universidade de Pisa, Departamento de Ciências 
Arqueológicas. 
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século XVI com decoração do tipo "blu graffito", 536 que são representadas por vários 

exemplares de pratos (Figs.791537; 778 à 796).  

 

 

 

 
 

Legenda: Fragmento de bordo e bojo de prato da 2.ª metade do séc. XVI, decorado com motivos geométricos e 
fitomórficos (CTM/03-21-31, Fig.779). Pasta de textura muito bem compacta de cor bege (K51). Bordo com inflexão 

externa e lábio arredondado. EB: 6mm, EBJ: 9mm. 

 

 

 

Legenda: Fragmento de bordo e bojo de um prato de majólica italiana de Montelupo de Santa Cruz (SCM/05-AP5-3-
5931, Fig.786). Decoração a azul e amarelo (do tipo “a rombi e ovali”, que pode formar possíveis losangos, 

inseridos em medalhões com contorno à azul. Bordo extrovertido e lábio boleado. EP:  6mm.  
 

 

As importações do Norte de Itália (Pisa)538do tipo armoriado e esgrafitado539 dos séculos 

XVI e XVII, estão presentes fisicamente na área urbana de Machico (Junta de Freguesia e 

Casa com a Porta Manuelina), Santa Cruz (Convento da Piedade) e Ribeira Grande 

(Mosteiro de Jesus). As produções mais comuns são as da aplicação de técnica de 

revestimento marmoriado (listras amarelas, vermelhas alternadas, às vezes, com um 

toque de verde e vermelhos), possivelmente fabricadas nas oficinas pisanas do século 

XVI (Figs.804 a 808). As pastas são de textura compacta, onde a decoração é feita sobre 

                                                 
536

 Cfr., Giovanni Aliprandini e Marco Milanese, La Ceramica Europea. Introduzione alla tecnologia 
alla storia e all’arte, Genova, Edizioni Culturali Internazionale, 1986, p. 266. 
 
537

 O tipo decorativo representado pelo fragmento JFM/00-4-68 está referenciado nas exportações 
das “colónias espanholas” (DEAGAN, 1987: 108). 
 
538

 A documentação insular dos séculos XVI e XVII refere-se, por exemplo, às “malgas” e aos 
“saleiros” oriundas de Pisa (GIL, 1979: 60, 70). 
 
539

 Cfr., Graziella Berti, "Ingobbiate e graffite di area pisana fine XVI -XVII secolo", Atti XXVII 
Convegno Internazionale della cerâmica – La ceramica postmedievale in Italia. Il contributo dell’ 
Archeologia, Albisola, Centro Ligure per la storia della cerâmica, 2004, pp. 355-392. 
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um engobe amarelado. É um tipo de produção que está atestada em escavações 

arqueológicas italianas (PANNUZI, 2003: 92; MILANESE, BALDASSARRI, 2004: 293; 

TULLIO, 2004: 292) e nas “colónias” da América espanhola (LISTER, LISTER, 1987: 

b209). Graziella Berti sintetiza a decoração e a cronologia das produções policromas: 

“Nelle versioni policrome si hanno quelle a tre e a quattro toni cromatici, com lággiunta del 

marrone o del verde, oppure di entrambi. La fabbricazione di questo manufatti era 

sicuramente in atto nella seconda metà deo XVI secolo e nella prima del sucessivo.” 540 

 

 

Legenda: Fragmento de parede de uma produção de Pisa, com as superfícies marmoriadas, nas tonalidades verde, 
castanho e amarelo (CP/03-538, Fig.805). Pasta de textura compacta de cor de tijolo (N35), com escassos 

elementos não plásticos. EP: 11mm.  
 

 

 

Legenda: Prato de cerâmica armoriada com decoração de temática animalesca e vegetalista junto ao bordo e no fundo 
(MJ.VS-99 - Peça n.º13, Fig.815). Pasta de textura compacta de cor vermelha N39. Bordo extrovertido. Base rasa. DE: 

252mm, EB: 20mm, AL: 70mm 

 

As esgrafitadas (Fig.810) fazem-se representar por fundos e bordos de pratos de 

alegadas produções pisanas do século XVI, de pastas vermelhas bem cozidas, formando 

motivos geométricos (círculos concêntricos) e estilizações zoomórficas e motivos 

botânicos polícromos (verde e amarelo). As superfícies estão esmaltadas a branco 

aderente e as pastas mostram raríssimas inclusões plásticas. Exemplares muito 

semelhantes, para efeitos de paralelos, estão referenciados na Itália (em Campania, 

CRESCENZO, PASTORE, 1994: 138 e em Valdievole, MILANESE, BALDASSARRI, 

                                                 
540

 Le Ceramiche Medievale e Post-Medievale, Firense, All'Insegna del Giglio, 1997, p. 46. 
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2004: 191, 210, 212, 280, 292, 300, 341, 343; BERTI, 2004: 355-392), Inglaterra (AAVV, 

2002: 84) e na América do Sul541 (DEAGAN, CRUXENT, 2002: 159). Do ponto de vista da 

sua contextualização, o facto de ter sido identificada apenas nos contextos quinhentistas 

do Mosteiro de Jesus na Ribeira Grande e de não termos, até ao momento, outro termo 

de analogia no que respeita aos sítios das Ilhas Atlânticas em estudo, levanta a hipótese 

de se tratar de uma loiça de relevo em termos de aquisição. Por exemplo, os arqueólogos 

americanos que escavaram a povoação de La Isabela, hoje República Dominicana, 

chegaram à conclusão de que é um tipo de cerâmica associada à elite residencial da 

localidade (DEAGAN, CRUXENT, 2002: 159). Marco Milanese e Giovanni Aliprandini 

anotam que em várias regiões italianas foram identificadas séries especializadas para o 

uso conventual, na atmosfera de Contra-Reforma, com figuras de santos (ALIPRANDINI, 

MILANESE, 1986: 266).  

 
 

 
 
Legenda: Conjunto de três fragmentos de parede e fundo de recipientes abertos de cerâmica esgrafitada, possivelmente da 
região de Pisa (MJ/98-ValaW-Peça89, MJ/98-ValaW-Peça90, MJ/98-ValaW-Peça91, Fig.810). A decoração surge apenas 

na superfície interna, formando temas geométricos, possivelmente vegetalistas. 
 

Também do Noroeste da Itália, nomeadamente da Ligúria542 são as peças pintadas a 

azul sobre azul identificadas no Mosteiro de Jesus, Convento da Piedade e na Junta 

de Freguesia de Machico. São importações que se fazem representar, 

essencialmente, por tigelas (Fig.684) e pratos (Figs.686 e 687).543 Os exemplares 

mostram os núcleos de pasta compacta homogénea de tonalidade creme (K71), com as 

                                                 
541

 Cfr., Jamestown Ceramic Research Group, 

http://www.preservationvirginia.org/rediscovery/page.php?page_id=273. 

 
542

 Note-se que Lisboa importava, na primeira metade do século XVIII, loiça pintada de Génova, 
(VASCONCELLOS, 1883: 271).   
 
543

 Alguns paralelos podem ser observados em: Hugo Blake, “Pottery exported from Northwest Italy 
between 1450 and 1830: Albisola, Genoa, Pisa and Montelupo”, Archaeology and Italian Society: 
Prehistoric, Roman and Medieval Studies, G. Barker & R. Hodges, editors, British Archaeological 
Reports International Series, CII, 1981, pp. 99-124; Florence Lister,  Robert Lister, "Ligurian 
Maiolica in Spanish America", Atti Convegno Internazionale della Ceramica, Centro Ligure per la 
Storia della Ceramicam Albisola, IX, 1976, pp. 311-320; John Hurst, David S. Neal e H.J.Van 
Beuningen, Pottery  produced and traded in Northwest-Europe 1350-1650,  (Rotterdam Papers VI), 
Rotterdam, Foundation “Dutch Domestic Utensils, 1986, p. 27, fig.10.19. 
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superfícies decoradas a azul-escuro sobre azul mais claro, na técnica “berettino”,544 

formando motivos geométricos e florais. Exceptuando os fragmentos disponíveis das 

séries azuis sobre azul da Junta de Freguesia de Machico e Mosteiro de Jesus, cujo 

fabrico atribuímos às fábricas da Ligúria, os restantes exemplares foram remetidos para o 

grupo de proveniência desconhecida 

 
Legenda: Fragmento de bordo e bojo de uma faiança lígure, decorada na técnica “berettino”, com decoração a azul-escuro 

sobre azul mais claro (MJ 4-3-98- XXIV, Fig.684). Decoração interna com motivos geométricos e florais, e externa com 
semi-arcos entrelaçados. Bordo extrovertido, e lábio boleado. EB: 5mm, EBJ: 5mm.  

 

Do ponto de vista numérico, o sítio arqueológico da Junta de Freguesia de Machico surge 

com a predominância da presença cultural italiana. As fontes históricas mostram que a 

Capitania de Machico teve uma larga influência do ponto de vista social e económico, da 

comunidade mercantil italiana, procurando este o envolvimento através de laços 

matrimoniais. O historiador Alberto Vieira elabora alguns indicadores desse quadro social 

na época Moderna: “(…) os irmãos Quirino e Rafael Catanho, que se fixaram na ilha  a 

partir de princípios do século XVI, preferiram o convívio dos capitães dessa vila, tendo o 

primeiro casado com Maria Cabral, filha de Tristão Teixeira, terceiro capitão. Mais tarde 

uma filha deste enlace, Ângela Catanha, veio casar com Diogo Teixeira, quarto capitão 

dessa capitania, que por ser inválido teve como tutor o sogro. Outro genovês, João 

Usodimare, também procurou convívio do capitão dessa capitania, tendo desposado a 

primeira filha Tristoa Teixeira. Entretanto, Urbano Lomelino fixara-se em Santa Cruz, 

onde casou com Joana Lopes, filha de Isabel Correia Santana.” 545 

 

3.2.1.2.3. As importações dos Países Baixos e da Alemanha 

 

Importações dos Países Baixos e da Alemanha estão igualmente presentes nos sítios 

arqueológicos insulares dos séculos XVI e XVII. Alguns exemplares de pratos do 

Mosteiro de Jesus da Ribeira Grande (Figs.820, 821 e 822)) inserem-se nas 

importações da loiça vidrada da Alemanha, nomeadamente da região de Werra. A 

figura 820, que caracteriza os pratos com a tipologia dos bordos com inflexão externa 

                                                 
544

 Cfr., Giovanni Aliprandini e Marco Milanese, La Ceramica Europea. Introduzione alla tecnologia 
alla storia e all’arte, Genova, Edizioni Culturali Internazionale, 1986, p. 268. 
 
545

 Cfr., Alberto Vieira, “Os italianos na Madeira. Séculos XV-XVI”, Separata Arquipélago e História, 
2.ª série, III, Ponta Delgada, 1999, p. 16-17. 
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e bases mais ou menos côncavas, mostra uma tonalidade decorativa diversificada 

(amarelo, esverdeado e castanho), formando temas centrais de temática 

antropomórfica, zoomórfica, botânica e geométrica. Mostram bandas alternadas a 

castanho e a verde verticais na aba, e ao centro motivos fitomórficos (como também 

se constata com a figura 822). As pastas apresentam-se de textura compacta, em 

tons de castanho avermelhado (M47), com escassos desengordurantes. Os 

fragmentos que compõem o prato da Figura 820 colhem paralelos com as formas do 

final do século XVI e início dos XVII encontrados em Amesterdão (HURST, NEAL, 

BEUNINGEN, 1986: 253). Esta loiça vidrada insere-se nas produções utilitárias 

alemãs dos séculos XV e XVI, bem individualizada pela sua pasta vermelha, e teve 

um impacto significativo nos mercados locais (WILCOXEN, 1987:77).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: Fragmentos de prato vidrado de importação alemã dos finais do séc. XVI, inícios do séc. XVII (MJ/99-VW-

Peça60-61, Fig.820) Superfícies pintadas sobre um esmalte amarelado formando uma decoração em bandas 
intercaladas entre o verde e o castanho. EP: 4mm. 

 
 
 

Ainda do ex-Mosteiro de Jesus são provenientes mais dois bordos e bojos de pratos 

da região de Werra (Fig.821). As pastas são semelhantes às anteriores (de trama 

compacta, em tons acastanhados avermelhado, M47), e as decorações sobre o 

vidrado castanho caracterizam-se por pinceladas a branco na área do bordo e 

círculos concêntricos no bojo, à semelhança de um recipiente publicado por Ruben 

Hildyard, no catálogo das cerâmicas europeias. 
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Legenda: Dois fragmentos de bordo e bojo de um prato vidrado de possível importação alemã da região de Werra 
(MJ/98-VW-62-63, Fig.821). Pasta de textura compacta em tom castanho (M47). 

 

Outras importações germânicas dos séculos XVI e XVII e que derivam, 

essencialmente, dos achados fortuitos na área urbana do Funchal, consubstanciam a 

evidência da aquisição e uso das típicas garrafas de grés características de várias 

localidades da Alemanha (Colónia, Raeren, Siegburg e Frechen). São exemplares 

conhecidos tecnicamente por “Greybeards”, embora no meio do coleccionismo e dos 

arqueólogos tenham sido baptizados por “Bellarmines”, na assunção da crença de 

que a representação da figura masculina barbuda representasse o rosto e a figura do 

cardeal Bellarmino, um feroz adversário do protestantismo no Norte da Alemanha e 

nos Países baixos.546 As duas excepcionais garrafas do Funchal (FX/1998-3, Fig.609, 

semi-perfil de uma garrafa com asa lateral de secção circular e FX/1998-4, Fig.610, 

fragmento de parede com brasão) mostram a ornamentação da figura humana no 

gargalo e medalhões armoriados no corpo. As pastas são de coloração creme (L70) 

ou cinzenta (M73).547 Supomos que estes dois exemplos expressam as produções da 

segunda metade do século XVII, altura em que o fabrico perde a qualidade das séries 

quinhentistas e, gradualmente, a expressões faciais e os outros motivos são cada vez 

mais estilizados e menos marcantes. Um pequeno fragmento de parede da Junta de 

Freguesia de Machico (Fig.613, JFM/06-22-3104), de pasta de tonalidade cinzenta 

(N37), pode integrar-se, do ponto de vista macroscópico, nestas séries de grés. 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: Fragmento de parede de uma garrafa de grés do tipo “Bellarmine”, figurante uma estampilha com motivo 
floral, possivelmente de produção germânica da primeira metade do século XVII (FX/1998-4, Fig.610). EP: 8mm.  

                                                 
546

 A este propósito consulte-se John Caiger, “Bellarmine jugs”, The Kent Archaeological Review, 
n.º7,Kent, 1967, pp. 8-12. 
 
547

 Em termos de paralelismos é possível enquadrá-los nos exemplares publicados no guia dos 
artefactos da América (HUME, 2001: 56). 
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Com um possível fabrico situado em Amberes, nos Países Baixos, situam-se três 

fragmentos de um prato polícromo de faiança da segunda metade do século XVI 

(Fig.819, JFM/06-22-3031;JFM/06-22-3525; JFM/06-22-3526). O bordo sujeito a 

análise exibe uma pasta de textura semi-compacta de cor creme (K30) e é de 

tipologia extrovertida e lábio aplanado. A decoração aparece apenas na superfície  

interna, a azul e amarelo e de linhas paralelas com padrão semi-circular.548  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Legenda: Fragmento de bordo e bojo de um prato de faiança de importação exibindo na superfície interna 
decoração a azul e amarelo de linhas paralelas com padrão semi-circular (JFM/06-22-3031; JFM/06-22-3525; 
JFM/06-22-3526, Fig.819). Bordo extrovertido, com reentrância interna, e lábio aplanado. Possível origem dos 

países baixos. DE: 150mm, EB: 4mm, EBJ: 6mm. 

 

Por último, temos a presença, ainda que muito escassa, de produções 

monocromáticas alegadamente de faiança holandesa do século XVII. Os fragmentos 

recolhidos, na UE4 do espaço da Alfândega de Machico,549 apresentam pastas de 

textura muito bem depuradas de cor creme (K91), com as superfícies esmaltadas a 

branco de vidrado espesso e uniforme. A decoração é monocromática com pintura a 

azul-cobalto intenso, combinando motivos geométricos e fitomórficos (Figs.817 e 

818). A exiguidade dos fragmentos não permite, efectivamente, inferir outras 

observações, caso, por exemplo, de uma leitura mais abrangente da temática 

decorativa retratada nos exemplares que, infelizmente, não possibilitaram uma 

análise morfológica.  

 

O início das produções de faiança holandesa, entre os anos 60 e 70 do século XVII, 

determinou substancialmente a diminuição das exportações da faiança portuguesa, 

que a partir dos finais da centúria de seiscentos se virou mais para o mercado interno 

(CALADO, 1992: 16). Segundo informações veiculadas por Jan Baart, após 1650 as 

exportações de faiança portuguesa para os Países Baixos começam a decair, para 

dez anos depois cessar completamente (BAART, 1987: 22). A posição destacada da 

                                                 
548

 Colhe paralelos com um prato da majólica de Antuérpia (1550-1600) remetida por Alejandra 
Gutiérrez. 
 
549

 Vide, Élvio Duarte Martins Sousa, Arqueologia da Cidade de Machico. A Construção da Cidade 
de Machico, Machico, CEAM, p. 163. 
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Holanda no comércio internacional, com especial referência para a actividade 

comercial da Companhia Holandesa das Índias, contribuiu decididamente para a 

dinamização do mercado da porcelana chinesa na Europa. Aliás, as produções da 

faiança holandesa, com vários centros de produção em Amesterdão, Antuérpia, 

Roterdão e, o mais conhecido, Delft,550 reproduziram, sobretudo nos fabricos 

esmaltados com decoração a azul, os estilos decorativos da porcelana chinesa 

(CALADO, 1992: 40) e da faiança italiana, sobretudo das produções lígures (nos 

modelos vegetais e esquemáticos) (ALIPRANDINI, MILANESE, 1986: 287). 

 

3.2.1.2.4. As importações francesas  

 

Sousa Viterbo escreveu que, antes do reinado de D. José - que acabou por proibir as 

importações de loiça europeias, exceptuando a chinesa em navios portugueses -, a louça 

ordinária era importada de Chincheos (China), da França, Holanda e Inglaterra 

(VITERBO, 1882: 544). Talvez se explique, por este passo a presença de produções 

esgrafitadas francesas na Madeira.  

 

As importações da região de Beauvais do século XVI, Norte de França, estão bem 

presentes no recheio das habitações solarengas da actual Cidade de Machico (Junta de 

freguesia e Casa com a Porta Manuelina, Figs.823 e 824). O prato da Casa com a Porta 

Manuelina (Fig.823,CPM/06-5-36) e outros dois fragmentos (Fig.824,JFM/06-22-4233; 

JFM/06-22-4234, que também identificámos pertencentes a um prato) são 

confeccionados através da técnica grafitada, destacando-se os esverdeados e os 

castanhos. As pastas distinguem-se das congéneres alemãs de Werra,551 pelo facto de 

serem mais claras,552 neste caso em particular de trama semi-compacta de cor creme 

(L70), com escassos elementos não plásticos. O bordo surge com um espessado externo 

e de inflexão extrovertida e o lábio é boleado.  

 

Note-se que estas produções grafitadas de Beauvais tiveram o seu apogeu no século 

XVI, fabricando grandes quantidades de recipientes, ao que consta tendo por influência 

as séries italianas: “i ceramisti locali (forse anonimi ceramisti italiani trasferitisi là?) fecere 

veramente i “salto mortali” pur di riuscire ad imitarei l vasellame graffito prodotto nella 

valle dell’Arno, che alimentava un fiorente mercado nelle zone costiere dell’Europa” 

(ALIPRANDINI, MILANESE, 1986: 275). 

                                                 
550

 A Casa-Museu Frederico Freitas, no Funchal, possui um conjunto de peças de faiança do 
século XVII, cuja proveniência se aponta para o centro produtor de Delft (CLODE, 1990: 9). 
 
551

 Confronte-se os exemplares que figuram em (HURST, NEAL, BEUNINGEN, 1986:108-116). 
 
552

 Cfr., Giovanni Aliprandini e Marco Milanese, La Ceramica Europea. Introduzione alla tecnologia 
alla storia e all’arte, Genova, Edizioni Culturali Internazionale, 1986, p. 275. 
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Legenda: Fragmento de bordo e bojo de um prato vidrado na técnica grafitada, na cor de mancha esverdeada, amarelo e 
castanho, com pasta de textura semi-compacta de cor creme (L70), com escassos ENP’s, (CPM/06-5-36, Fig.823). Bordo 

espessado externamente com inflexão extrovertida e lábio boleado. EB: 11mm EBJ: 5mm. 

 

 

 

3.2.1.2.5. As porcelanas chinesas 

 

As importações orientais estão igualmente presentes nos contextos arqueológicos 

insulares. Exumaram-se vários fragmentos de porcelana da série azul e branca, com 

cronologias a apontar para o século XVI e XVII, respectivamente para o período das 

grandes dinastias Ming (1368-1644) e Qing (1644-1916).   

 

A maior parte dos fragmentos exibem pastas de tonalidade branca muito bem 

depuradas, com esmalte brilhante e homogéneo. São peças requintadas de fabrico 

muito cuidado e que conquistaram o gosto ocidental, nos séculos XVI e XVII. Julga-

se que começaram a ser transportadas pelas embarcações portuguesas a partir de 

Macau, depois de 1533.  

 

O aspecto muito fragmentário destas porcelanas não permitiu, no entanto, determinar 

a que forma tipológica pertencem, embora a observação dos fragmentos aponte para 

a possibilidade de serem componentes de pratos e taças. No entanto, dois dos sete 

fragmentos em estudo, com uma decoração nitidamente vegetalista, mostram ser 

elementos de uma taça Ming do século XVI. 
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Legenda: Fragmento de prato de porcelana chinesa (CP/03-891). 

 

As peças de loiça fina, quer de fabrico nacional quer estrangeira – nomeadamente a 

oriental –, surgem citadas nas fontes escritas. A título de exemplo, os inventários do 

Sul de Portugal do século XVII citam as louças de Talavera, muito provavelmente a 

faiança portuguesa de inspiração na região castelhana e os apetrechos cerâmicos da 

“Índia” (FONSECA, 1991: 182). 

 
3.2.1.2.6. As cerâmicas de proveniência desconhecida 
 

Vários conjuntos foram remetidos para as loiças de importação de proveniência 

desconhecida (Figs. 838 a 854). Esta situação, apesar de ainda transitória, demonstra a 

riqueza cultural das ligações comerciantes entre as ilhas e os vários pontos geográficos 

do globo durante dos Descobrimentos. 

 

Do extenso conjunto, salientamos os exemplares de pastas finas e de tonalidade clara 

(amarelo pálido), não vidradas, pertencentes a recipientes fechados (Fig. 848, RJV/04-05, 

JFM/06-22-93, JFM/06-22-95, JFM/06-22-94, JFM/06-22-91), levantam o problema da 

origem do centro de fabrico. Do ponto de vista arqueológico, os fragmentos foram 

exumados em contextos dos finais do século XVI da Junta de Freguesia de Machico, 

sendo o exemplar do Porto Santo fruto de um achado ocasional. Embora careça de 

confirmação macroscópica com outros exemplares, é bem possível que se possam 

integrar nas produções sevilhanas de paredes finas estudadas por Hurst, Neal e Van 

Beuningen,553 embora o primeiro investigador tenha posteriormente reconsiderado a sua 

origem após análises arqueométricas.554 

                                                 
553

 Pottery produced and traded in Northwest-Europe 1350-1650,  (Rotterdam Papers VI), 
Rotterdam, Foundation “Dutch Domestic Utensils, 1986, pp. 63-64. 
 
554

 Conforme se lê em "Standing Costrel" consultado em: 
http://www.preservationvirginia.org/rediscovery/page.php?page_id=337 
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Legenda: Conjunto de cinco fragmentos de pastas finas e de tonalidade clara (RJV/04-05, JFM/06-22-93, JFM/06-

22-95, JFM/06-22-94, JFM/06-22-91, Fig.848). EP: 7mm, EP: 6mm, EP: 3mm, EP: 3mm, EP: 3mm. 

 

 

3.2.2. O comércio inter-ilhas: produtos e apetrechos 

 
As ilhas, dada a sua proximidade geográfica e apetência para a permuta de géneros e 

apetrechos endógenos, estiveram ligadas com assiduidade. O relacionamento comercial 

entre as ilhas da Madeira e dos Açores foi uma realidade consubstanciada na época de 

Quinhentos. O historiador Alberto Vieira, ao descrever os horizontes desse estreitamento 

mercantil inter-insular revela que dos Açores para a Madeira iam, essencialmente, os 

cereais, e em troca fornecia-se açúcar, vinho, conservas,555 peles, sebo e queijos 

(VIEIRA, 1987: 142-144; VIEIRA, 1983: 651-675). No século XVIII mantem-se essa 

proximidade comercial, pois continuaram a chegar ao porto do Funchal cereais e outros 

produtos alimentares e matérias-primas açorianos (carne, queijo, toucinho, cevada, 

urzela, madeiras, tecidos, SOUSA, 1989: 109).  

 

A troca de produtos inter-ilhas assentou numa rede de navegações de cabotagem. Na 

ilha da Madeira, os principais centros de comércio centraram-se nos principais portos das 

duas capitanias: o porto do Funchal, na capitania com o mesmo nome e o porto de Santa 

Cruz, na Capitania de Machico, estando o Porto Santo na dependência directa do 

Funchal (VIEIRA, 1987: 138). No caso do Arquipélago dos Açores, e dada a existência de 

maior número de ilhas, o comércio de cabotagem estabeleceu-se basicamente nas ilhas 

de São Miguel e da Terceira. A síntese da historiadora Maria Olímpia Gil expressa esse 

relacionamento no período Seiscentista: “O desenvolvimento da cabotagem do 

arquipélago açoriano é atestado na obra de Gaspar Frutuoso que afirma dispor a ilha de 

S. Jorge de 4 ou 5 barcas de 2, 3 ou 4 velas cada uma (“a que chamam barcos por serem 

                                                 
555

 Veja-se a título de exemplo, que no século XVI “ (…) mercadores açorianos compraram vinhos e 
conservas naquele arquipélago, [Madeira] pagando-os com cereal nobre e obtendo lucros 
consideráveis neste tipo de transacção” (SANTOS, 1989:II: 384).  
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estroncados, sem cobertas, feitas assi pêra poderem levar gado”); na Ilha do Pico havia 3 

ou 4 destas embarcações; na Graciosa, 3 ou 4; o Faial dispunha de mais e tinha navios 

que faziam viagem para fora do arquipélago, por exemplo para a Madeira (…). Santa 

Maria exportava barro, peixe seco e gado; o Corvo e Flores, lã e enxergas, pano 

apisoado, linho em rama, manteiga, graxa de estapagado, batata, courama; S. Jorge 

tinha madeiras, mel, cera, manteiga e frutos de espinho; a Graciosa, trigo, cevada, gado, 

manteiga, mel, frutas e peixe, do Faial exportavam trigo, madeira, gado; e até, de S. 

Miguel recebia a Ilha Terceira caravelas carregadas de maças e de cebolas e alguns 

cordavões, linho em rama, melões e betata” (GIL, 1979: 250). 

 

 

 

 
3.2.2.1. As importações cerâmicas dos Açores e das Canárias 
 
A documentação manuscrita setecentista identifica a entrada nos portos madeirenses de 

cerâmica de construção (telha), barro e loiça proveniente dos Açores (SOUSA, 1989: 109, 

11, 133). É muito provável que o barro - como matéria-prima essencial na composição 

das pastas cerâmicas - fosse oriundo da Ilha de Santa Maria, considerando os 

antecedentes seiscentistas que abordaremos no subcapítulo “3.5.1.1.O fabrico 

madeirense e portossantense”.  

 

Embora, até à data, ainda não se disponha de provas materiais do tipo de loiça açoriana 

que terá chegado à Madeira no século XVIII (especulando-se tratar-se de cerâmica 

utilitária brunida de Vila Franca do Campo ou de Santa Maria, ou quiçá de outras praças 

portuguesas por intermédio das rotas açorianas de navegação), um fragmento de uma 

possível medida (Fig.449, JFM/06-18-79) recuperada nos estratos da Junta de Freguesia 

de Machico coloca em análise essa evidência. Trata-se de um fragmento de bordo e 

parede executado em cerâmica comum de paredes finas (3mm), exibindo uma marca de 

fabricante em técnica incisa na superfície externa. O núcleo é de textura semi-compacta 

de cor castanha (N45), com abundantes desengordurantes líticos de cor escura, no fundo 

uma composição mineralógica que faz aproximar as peças de fabrico açoriano do 

Mosteiro de Jesus e do Forte de São João Baptista, que tomámos como paralelo 

(Fig.898, MJ-VW-99-VIII; Quadro 5, FSJB/08-2-152). Por agora, tal hipótese carece de 

confirmação arqueométrica, pois assentamos a dedução com base na observação 

macroscópica da composição das pastas. 
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Legenda: Fragmento de bordo e parede de uma possível medida de cerâmica comum fina, exibindo uma marca de 
fabricante em técnica incisa na superfície externa (JFM/06-18-79, Fig.449). Pasta de textura semi-compacta de cor 

castanha (N45), com abundantes desengordurantes líticos de cor escura. Bordo direito e lábio aplanado. DE: 70mm, EB: 
3mm, EP: 3mm. 

 
 

 

Legenda: Fragmento de bordo e bojo, de um possível copo ou medida de cerâmica comum de possível fabrico local. Bordo 
direito e lábio boleado. A superfície externa exibe cinco caneluras horizontais, paralelas, com, aproximadamente 3 mm de 

espessura (MJ–VW–99-VIII, Fig.898). EB: 5 mm, EBJ: 5 mm. 

 

Para o século XIX, período em que continua a importação de cereais vindas dos Açores, 

556 é bem possível que algumas faianças da fase intermédia da produção da Fábrica de 

Lagoa557 correspondam aos exemplares exumados nas cisternas de Machico e de Santa 

Cruz. 

 

O estreito relacionamento comercial entre a Madeira e as Canárias558 na Época Moderna 

terá envolvido a comercialização de loiça, embora os números se assumem meramente 

                                                 
556

 Por exemplo, o Capitão Boid em 1835, anota a exportação de cereais da Ilha de Santa Maria 
para a Madeira (BOID, 1951: 48). 
 
557

 Sobre este assunto leia-se, por exemplo, Carreiro da Costa, “Cerâmica da Lagoa”, Açoreana, 
Vol. II, Angra do Heroísmo, 1930-1941, pp. 183-194. 
 
558

 Cfr., Alberto Vieira, O Comércio Inter-Insular nos séculos XV e XVI. Madeira, Açores e 
Canárias, Funchal, Secretaria Regional do Turismo e cultura, 1987, pp141-149. 
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residuais. As trocas entre a Madeira e as Ilhas Canárias remontam aos meados do século 

XV, com a entrada de escravos, carne, queijo, sebo, cereais, gado, pez,e pipas vazias, 

em troca de vinho, canas, fruta verde, sumagre e panos de estopa, burel e liteiro559 

(VIEIRA, 1987: 142-145). 

 

Dados tratados recentemente, nomeadamente de prospecção arqueológica nas ilhas 

Selvagens, levantam a tese da presença de cerâmica de fabrico das vizinhas Canárias. 

Num estudo publicado em 2010, e que se debruçou sobre as cerâmicas recolhidas nas 

Selvagens, conjecturávamos a hipótese de dois fragmentos identificados (parede de um 

recipiente de paredes finas e uma asa, de secção semi-circular), terem uma proveniência 

de fabrico canária (SOUSA, PUTZER, 2010: 134).  

Em Outubro de 2010, um novo achado cerâmico de superfície na Selvagem Pequena560 

trouxe novas expectativas. O fragmento (Fig.616, SP/10-01) tem vindo a ser identificado 

como uma panela Setecentista do tipo “San Andrés” de Tenerife (local onde se fabricou 

esta loiça utilitária de armazenamento e de transporte de líquidos e sólidos até ao 

encerramento das olarias). Do ponto de vista da caracterização formal, o fragmento exibe 

um brunimento externo com incisões leves caneladas, um bordo introvertido e um lábio 

ligeiramente afilado, aproximando-se das suas congéneres canárias pela tipologia e pela 

característica da presença de pegas abaixo do bordo. O núcleo da pasta é castanho-

escuro e exibe desengordurantes líticos escuros de pequena e média dimensão, com 

uma frequência elevada. Apresenta as paredes finas (4mm de espessura) exceptuando a 

área do bordo com 16mm.  

 

São peças, que a tradição cerâmica local561 localiza o fabrico em vários sítios das ilhas 

Canárias, com uma distribuição para o arquipélago e para a costa africana e, também, 

para a Madeira. Na mesma família tipológica, existem as panelas sem asas, usadas 

habitualmente para o transporte de água e também como reservatório de líquidos no 

interior doméstico, conforme atesta um postal dos inícios do século XX (Fig.1063). É 

curioso observar que, a julgar pelo acabamento tosco desta panelas, apesar do brunido e 

polimento (provavelmente feito por mulheres, como se atesta no estudo da olaria 

açoriana), elas apresentam tecnicamente paredes muito finas, o que ao mesmo ilustra o 

tecnicismo do oleiro.  

 

                                                                                                                                                    
 
559

 Segundo Sousa Viterbo, “Todo o pano de que se faziam colchas, mantas, cobertores e toda a 
roupa que pertence a um leito”  (VITERBO, 1962,II: 364). 
 
560

 Recolhidos pelos vigilantes da Natureza do Parque Natural da Madeira, João Paulo e Ricardo 
Cabral.  
 
561

 Agradeço as informações pertinentes prestadas pelo investigador José Angel Ddez. 
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Legenda: Bordo e bojo de uma pena de produção local canária encontradas na silhas Selvagens (SP/10-01, Fig.616). DE: 
154mm, EB: 16mm, EP: 4mm. 

 

A presença desta cerâmica na costa da Selvagem Pequena pode, efectivamente, ser o 

resultado da actividade de pescadores do arquipélago das Canárias, que se deslocavam 

no passado aos ilhéus para recolher moluscos ou para a apanha das aves aquáticas 

(cagarras). Um documento do século XIX,562 com data de 21 de Agosto de 1817, refere a 

chegada ao porto do Funchal de uma galera espanhola denominada Angústias, com 

carga de 10 000 cagarras e algum gesso. A embarcação vinha de Lanzarote, tendo ficado 

registado que passou pela “Selvagem”.563 Tão breve nota pode suscitar múltiplas 

interpretações. A ocupação esporádica das ilhas é um dado em permanente discussão. O 

desembarque para a captura furtiva de aves é uma possibilidade a encarar nesta 

problemática. 

 

                                                 
562

 ARM, CMF, Registo dos Navios entrados no Funchal e Despachos da Casa da Saúde (1816-
1819), lv.º 603, fl., 96 v.º. 
 
563

 Agradeço ao historiador Filipe dos Santos a informação do documento citado na nota anterior. 


