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2.4. “Pouca terra, muita gente”: das estratigrafias e das cronologias  

 

 

A delimitação temporal do nosso estudo assentou, basicamente, na interpretação 

cronológico-cultural dos níveis da estratificação arqueológica dos sítios estudados. 

Tal operação, circunscreveu, para o presente estudo, um conjunto de fases que 

correspondem na sequência estratigráfica a um período que vai da 2.ª metade do 

século XV ao século XVIII.  

 

O trabalho arqueológico de campo produziu um conjunto considerável de registos de 

informação (desenhos de plantas, incluindo as plantas de UE, diagramas e perfis 

estratigráficos, fotografias e diapositivos, desenhos de estruturas, fichas de UE e 

notas escritas) que exigiu uma efectiva tarefa de sistematização e de síntese. A 

informação foi sendo correlacionada, estabelecendo-se diagramas de sequência 

estratigráfica (de perfil unilinear e multilinear), através de uma ordem de deposição 

dos estratos, formando fases e períodos (compostos por várias UE associadas entre 

si). A análise, identificação e datação dos dados arqueológicos fornecem às 

sequências estratigráficas um valor cronológico, histórico e cultural, no fundo, uma 

sequência de acontecimentos (estratigráficos) que define a actual periodização.  

 

Procedeu-se, também, ao registo fotográfico (fotografia e diapositivo) e vídeo das 

áreas intervencionadas. Para cada sítio arqueológico definiu-se um acrónimo (com a 

indicação da sigla e o ano de intervenção), respectivamente: Capela da Graça (CG); 

Convento da Piedade (CP); Casa com a Porta Manuelina (CPM); Casa da Travessa 

do Mercado (que coincide com a Junta de Freguesia de Machico, CTM); Forte de São 

José (FSJ); Forte de São João Baptista (FSJB); Forte de São João Baptista de Santa 

Maria (FSJB.SM); Junta de Freguesia de Machico (JFM); Mosteiro de Jesus (MJ); 

Quinta dos Padres (QP); Santa Casa da Misericórdia (SCM) e Vila Franca do Campo, 

Manuel Sousa d’ Oliveira (VFC/MSO). 

 

O estudo da deposição física dos estratos ou dos níveis arqueológicos acumulados 

sobre um determinado espaço estratificado confere uma ordem cronológica relativa, 

assente numa leitura de relações diacrónicas (onde a sequência estratigráfica 

estabelece uma relação entre as várias ocorrências nos diferentes momentos 

históricos) e sincrónicas (entre as evidências de um mesmo momento de ocupação, 

HARRIS, 1991:12,24-32; RENFREW, BAHN, 1998:108). Ler a terra compactada, com 
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os objectos e as estruturas conectadas, é um processo complexo. Daí que se tenha 

optado por uma simbiose simples da “Pouca terra, muita gente”, ou seja, pegando no 

exemplo das “camadas” escavadas pelo método estratigráfico (que na maioria do 

casos não atinge espessuras superiores a 80 cm, e, portanto, a “pouca terra”) e a sua 

relação com o sujeito colectivo. Por outras palavras, as deposições reportam factos 

sociais, económicos e culturais de significativo alcance diacrónico (muito 

provavelmente numa perspectiva de longa duração); e por conseguinte são 

reveladores de uma massa considerável de gente que se inter-relaciona com a 

diversidade das actividades quotidianas. 

 

Não faremos a exposição, aparentemente maçuda e descritiva, das centenas das 

unidades estratigráficas dos sítios arqueológicos. Para eventual interesse ou 

consulta, anotam-se os relatórios de escavação policopiados. A validação da 

informação que constituiu a produção dos conhecimentos parte, pois, de uma análise 

sumariada dos diagramas estratigráficos com indicações de natureza cronológico 

cultural.  

 

Resultando a sequência cronológica de uma relação dos objectos arqueológicos e 

estruturas com o contexto estratigráfico (camadas ou unidades estratigráficas) , a 

periodização seguiu, fundamentalmente, duas etapas: a elaboração da sequência 

estratigráfica346 e a divisão desta sequência em fases e períodos, respectivamente, 

no decurso da escavação e na etapa seguinte: a da análise e interpretação dos 

objectos e das estruturas que componham as UEs. Os "períodos" registados na 

sequência estratigráfica correspondem a unidades de tempo que agrupam 

extensivamente várias "fases" da estratigrafia dos sítios arqueológicos, registando-se 

apenas no presente caso os períodos "moderno" e "contemporâneo". O período é, 

pois, um agrupamento mais amplo, quando comparado com a "fase" - outra realidade 

estratigráfica mais curta no tempo e que pode agrupar uma ou mais UEs. 

 

Neste aspecto, reforça-se a opção pelos limites cronológicos (século XV ao século 

XVIII) directamente responsável pela interpretação cronológico-cultural dos 

ambientes arqueológicos intervencionados e que se enquadra, lato sensu, na 

periodização tradicional da História de Portugal (Época Moderna). Sítios com uma 

                                                 
346

 A sequência estratigráfica é uma abstracção que pode definir-se como a ordem de deposição 
dos estratos e a criação de elementos interfaciais num sítio arqueológico, durante um certo período 
de tempo (extraído e adaptado de HARRIS, 1991:153-154). 
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estratigrafia coerente e bem definida, tais como a Junta de Freguesia (em Machico), a 

Misericórdia (em Santa Cruz), o Forte de São José no Funchal e o Forte de São João 

Baptista (em Santa Maria), estabeleceram as balizas cronológicas. Os níveis 

estratigráficos mais recuados correspondem, efectivamente, aos estratos 

homogéneos identificados quer no espaço da Junta de Freguesia (que pode significar 

a continuidade da lixeira da Alfândega de Machico), quer no interior da Casa da 

Misericórdia de Santa Cruz, tendo presente uma avaliação de conjunto dos materiais 

cerâmicos e metálicos (nomeadamente os numismas de D. Afonso V). 

 

Exceptuando-se alguns contextos arqueológicos das escavações de Vila Franca do 

Campo, cujos dados disponíveis aludem para a presença de contextos primários 

resultantes do fenómeno sísmico de 1522 (que pode servir de intervalo de tempo e de 

terminus post quem), a grande maioria dos estratos escavados resultam de deposições 

secundárias. É claro que, nestas circunstâncias, a ocorrência dos dados materiais não 

datam o tempo de uso dos objectos mas o tempo de abandono ou desuso dos mesmos. 

Outras situações complexas se levantam relativamente à deposição secundária dos 

materiais arqueológicos. Uma informação veiculada pela documentação escrita 

demonstra, por exemplo, que era hábito em Coimbra, no início do século XVII, a edilidade 

obrigar os oleiros a deitar fora do espaço citadino os entulhos que ficavam dos fornos 

(CARVALHO, 1917, VI: 197). Ora esta situação, em aparente contexto estratigráfico, 

pode levar ao investigador a interpretações erróneas. 

 

Retomemos a questão dos contextos primários, em Vila Franca do Campo, e o fenómeno 

sísmico-vulcânico dos inícios do século XVI. Manuel Sousa d’ Oliveira aludiu para os 

achamentos de materiais em espaços de cozinha, Rui de Sousa Martins alega que os 

“achados recentes comprovam que em 1522 alguns lares utilizavam exclusivamente 

cerâmica importada” (MARTINS, 1988: 9), indo ao encontro de uma das principais 

conclusões sobre a produção e o consumo da loiça utilitária e não utilitária ao nível local. 

Vila Franca do Campo e, embora com menos intensidade a Ribeira Grande, assistiram a 

dois fenómenos naturais que podem servir de indicadores para a datação da cultura 

material e, no caso específico vila-franquense, a consolidação de uma massa sedimentar 

relevante no acesso aos compartimentos espaciais urbanos num determinado hiato 

temporal. 


