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2. As ilhas e a Arqueologia. Os Arquipélagos da Madeira e dos Açores 

 

“As pequenas ilhas irão ter um papel histórico de uma importância bem maior daquela que podia 

prever a sua dimensão minúscula e o seu acentuado isolamento no meio do vasto oceano.” 

 

Suzanne Daveau
26 

 

2.1. Os espaços e os registos de antropização  

 

“O território aparece como um palimpsesto onde sucessivamente se foram escrevendo dados 

novos que hoje podemos ler, descodificar e interpretar” 

 

Teresa Barata Salgueiro
27

 

 

Os arquipélagos da Madeira e dos Açores foram antropizados pelos portugueses na 

primeira metade do século XV. Orlando Ribeiro, numa síntese cuidada, evidencia o 

modelo transposto das terras de origem dos povoadores para um espaço 

geograficamente diversificado: “Primeiro marco da expansão portuguesa, os arquipélagos 

da Madeira e dos Açores, completamente ocupados nos meados do século XV, são uma 

réplica da fisionomia humana de Portugal numa paisagem física que o Continente 

desconhece” (RIBEIRO, 1962:45). Este geógrafo, juntamente com outros investigadores 

da “escola de Lisboa” enceta, em 1949,28 uma refrescante abordagem no estudo 

monográfico da ocupação humana das ilhas portuguesas do Atlântico, seguindo-se-lhe 

outros trabalhos de enfoque insular.29   Regra geral, estes ensaios de geografia humana 

são unânimes em levantar o problema dos condicionalismos que terão pesado no 

                                                           
26

Portugal Geográfico, 1.ª edição, Lisboa, Edições Sá da Costa, Lda., 1995, p. 76. 

27
 “A espacialidade no Tempo Urbano”, Penélope, n.º7, Lisboa, 1992, p. 8. 

 
28

 L’ile de Madère. Étude Géographique, Lisboa, UGI, 1949 (com a tradução portuguesa, A Ilha da 
Madeira até Meados do Século XX, ICALP, Lisboa, 1988). 
 
29

 Entre outros estudos, despertam a atenção: Raquel Soeiro de Brito, A Ilha de São Miguel. 
Estudo Geográfico, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1955; Carlos Alberto 
Medeiros, A Ilha do Corvo, Lisboa, Livros Horizonte, 1967 e António Brum Ferreira, A Ilha 
Graciosa, Lisboa, Livros Horizonte, 1968. 
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complexo processo de humanização do espaço insular, invocando-se vários factores: 

físicos, climáticos (genericamente determinados pela diferença de posição), origem dos 

povoadores, condições mesológicas e experimentação e aproveitamento dos recursos 

naturais (MEDEIROS, 1969:95-125; MEDEIROS, 1988:7-18; CUNHA, 1963:117-138).  

 

Conhecidas e desabitadas antes da ocupação portuguesa de Quatrocentos, as ilhas 

assistem à entrada e à fixação de gente, animais, plantas e demais produtos e técnicas 

oriundas da Metrópole.30 Progressivamente, edificam-se as infra-estruturas básicas à 

sobrevivência e à habitabilidade: as primeiras casas (inicialmente de madeira, com 

cobertura de colmo,31 taipa32 e salão33 e, depois, de pedra argamassada e telha); as 

unidades industriais de moagem (engenhos de serrar madeira,34 de moer cereais e de 

produção do açúcar) e as tendas para uso dos vários ofícios indispensáveis à dinâmica 

do dia-a-dia. No acto da transformação do cenário natural, as necessidades agro-

pecuárias foram sendo suprimidas com a introdução e o cultivo de produtos e de animais 

domésticos (para fins alimentares e obtenção da lã e de peles).35 A pouco e pouco, e 

paralelamente com a utilização dos recursos locais (pesca, silvicultura, madeiras, 

pedreiras e plantas tintureiras: sumagre e urzela) incentiva-se o cultivo do pastel e 

introduzem-se os cereais (trigo), com particular expressão nos Açores, que o exporta para 

o Reino, Norte de África e Madeira.36  

                                                           
30

 Sobre as influências exógenas e os processos de inovação, difusão, adopção e rejeição nas 
ilhas açorianas consulte-se Rui de Sousa Martins, “Os Processos criativos e as origens do 
povoamento”, Oceanos, Vol.I, Lisboa, 1989, pp. 65-67. 
 
31

 No caso da Madeira consulte-se António Aragão, Para a História do Funchal, 2.ª edição, 
Funchal, DRAC, 1987, p. 221 e António Ribeiro Marques da Silva, “Casas da Colmo”, Atlântico, 
n.º14, Funchal, 1988, pp.101-111. Nos Açores: “morando os descobridores em suas cafuas de 
palha e feno” (FRUTUOSO, 2005, IV:7). 
 
32

 “ Também mui fortes, por ser ali bom o barro de que se fazem, sem haver outras d’esta sorte em 
toda esta ilha”, referindo-se Frutuoso às casas que não eram construídas em alvenaria de Vila 
Franca do Campo (FRUTUOSO, 2005,IV:156).  
 
33

 O termo “casas de salão” é de origem local e serve para caracterizar a técnica utilizada de cobrir 
de barro as habitações e os outros imóveis de apoio à actividade agro-pecuária na Ilha do Porto 
Santo. Sobre este assunto leia-se o capítulo infra 3.3. Arquitecturas e equipamentos funcionais. 
 
34

 Jordão de Freitas, Serras de Água nas Ilhas da Madeira e Porto Santo, Separata da “Revista de 
Arqueologia”, Tomo III, Lisboa, 1937, pp.3-8.  
 
35

 Note-se as referências históricas à largada de ovelhas antes da chegada dos primeiros 
povoadores: “ (…) o infante D. Henrique meu tio nos enviou dizer que ele mandára lançar ovelhas 
nas sete ilhas dos Açores e que se nos aprouvesse que as mandaria povoar…” (AA, 1980,I:5). 
36

 Cfr., Alberto Vieira, O Comércio de cereais dos Açores para a Madeira no século XVII, Separata 

do Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira, Vol. XLI, 1983. 
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Para a criação de solos aráveis e protegidos dos elementos erosivos, constroem-se os 

poios37 na Madeira e os currais,38 nos Açores (Figs.70, 71, 1069 e 1070). A este respeito 

importa sublinhar a singularidade e a autenticidade dos terrenos declivosos das 

localidades da Maia39 e de São Lourenço, na Ilha de Santa Maria; dois bons exemplos da 

percepção do engenho e da preservação da memória cultural na actualidade. A condução 

e o transporte de água para os terrenos agrícolas faziam-se por uma complexa rede de 

levadas40 e de aquedutos.41 No estabelecimento das primeiras comunidades constroem-

se os imóveis de apoio aos serviços municipais, religiosos, militares e de assistência e 

demais equipamentos funcionais de apoio à vida quotidiana (poços-cisternas, levadas e 

outras canalizações, abrigos na rocha, pontes e arruamentos). 

 

No que respeita ao Arquipélago da Madeira, o açúcar, numa primeira fase e, após a 

decadência deste, o vinho; servem de “motores económicos” da sociedade insular. O 

predomínio açucareiro despoletou assinaláveis impactes na paisagem humanizada: 

verificou-se a extensão dos poios cultivados predominantemente com cana-de-açúcar 

(Figs.1121, 1121A e 1529), o que impossibilitou a intercalação com outras culturas; 

reduziram-se consequentemente a área de floresta devido às exigências de combustível 

para os engenhos e edificavam-se crescentemente por toda a ilha imóveis abastados com 

os lucros daquele lucrativo comércio. Dependente do mercado externo, a primeira “ilha de 

açúcar” do Atlântico” conhece momentos de pauperismo humano e agrícola, pois como 

                                                           
37

 Socalcos agrícolas construídos em forma de pequenos terraços com muros de suporte em 
pedra. 
 
38

 A recolha da tradição oral mostrou que os marienses designam estas construções em pedra 
invariavelmente de “currais” ou “quartéis”, realçando-se a especificidade do uso do termo “través” 
para designar as construções com pedra seca. 
 
39

 Leia-se a descrição da unidade paisagística da Maia no Inventário do Património Imóvel dos 

Açores. Vila do Porto - Santa Maria, 2005: ”Conjunto de encostas voltadas ao mar, dispostas em 

anfiteatro, estruturadas em socalcos preenchidos com “quartéis” (compartimentos regulares, 

murados, para cultivo e protecção da vinha). Estes “quartéis” têm acesso por estreitos escadórios 

orientados no sentido do maior declive das encostas.” (BRUNO, 2005:125) e no estudo de João de 

Medeiros Constância: “Em vários locais da beira-mar, encostas extremamente declivosas foram 

transformadas em socalcos e estes divididos por muros de pedra solta em quartéis, onde se cultiva 

a vinha, aproveitando para esse fim boas condições naturais: terrenos pedregosos e boa 

exposição solar.” (CONSTÂNCIA, 1982:227). 

40
 Sobre a relação da água enquanto “mercadoria” leia João José de Sousa, “As levadas”, 

Atlântico, n.º17, Funchal, 1989, pp. 40-47. 
 
41

 Para os Açores leia-se Carreiro da Costa, “O abastecimento de água”, Etnologia dos Açores, 
Vol. 2, Lagoa, Câmara Municipal da Lagoa, 1991, pp. 802-833. 
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alertou Braudel a “cana é tanto mais perigosa quanto é apoiada por um capitalismo 

poderoso, que, no século XVI, provém tanto da Itália, como de Lisboa ou de Antuérpia, e 

ao qual ninguém consegue resistir”. 42  

 

Uma das obras mais relevantes do ponto de vista da humanização da paisagem em 

consequência da plantação dos canaviais foi a construção de levadas. A necessidade de 

rega dos canaviais e o fabrico industrial do açúcar dependente da energia motora 

exigiram o aproveitamento dos recursos aquíferos, cautelosamente regulados e 

encaminhados para as áreas de utilização. 

Ao referir-se ao papel das ilhas mediterrânicas e atlânticas na Época Moderna – forjando a 

célebre expressão do “Mediterrâneo Atlântico” - Fernand Braudel expõe as contingências 

dos ilhéus, sujeitos às flutuações da história política e económica e a todo o emaranhado 

gerado pela oscilação dos circuitos marítimos e constante insegurança dos “predadores” 

do mar. Constate-se os episódios frequentes pelos quais as populações das ilhas do 

Porto Santo e de Santa Maria passaram procurando refúgio nas áreas rochosas, e 

evitando os ataques corsários e a razia dos saques perpetuados pelos argelinos no 

século XVII, que por duas situações dizimaram uma parte considerável daquelas 

comunidades insulares. Essa “sorte comum”, aliada às situações cíclicas de fome, 

sustentaram uma surpreendentemente relevância histórica,43 não obstante a sua 

“pequenez” territorial. No encalço da frase de Suzanne Daveau que prenuncia o actual 

capítulo reforça-se, uma vez mais, com a síntese braudeliana: “Em termos exteriores, 

porém, o seu papel histórico é de uma grandeza pouco comum de esperar em zonas tão 

pobres. Com efeito, os grandes eventos históricos culminam frequentemente nas ilhas. 

Mas seria talvez mais justo dizer que se “servem” delas” (BRAUDEL, 1983:177).  

                                                           
42

 Fernand Braudel, O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrânico na Época de Filipe II, Vol. I, Lisboa, 
Dom Quixote, 1983, pp. 177-178. 
 
43

 Apresenta-se, complementarmente, o testemunho de três historiadores que trataram o tema 
insular:  
- “O conjunto dos arquipélagos das Canárias, Madeira e Açores: escalas obrigatórias em todo esse 
sistema mundial, uma vez que o globo se tornou em periferia desse centro dinâmico, 
empreendedor e avassalador, que é a Europa ocidental dos séculos XVI-XVII. (…) A Madeira situa-
se no centro deste sistema de duplo sentido, e por isso de certo modo comanda todo este espaço, 
porque vive sobretudo da riquíssima produção própria” (GODINHO, 1990:235). 
- “A Madeira foi no século XV uma peça primordial no processo de expansão. A ilha considerada a 
primeira pedra da gesta descobridora dos portugueses no Atlântico, é o marco referencial mais 
importante desta acção no século XV. Ela, de inicial área de ocupação, passou a um entreposto 
imprescindível às viagens ao longo da costa africana e, depois, foi modelo para todo o processo de 
ocupação atlântica. Por tudo isto a Madeira firmou o seu nome com letras douradas na História da 
expansão europeia no Atlântico” (VIEIRA, 2009, s/p).  
 - “Até certo ponto poder-se-á considerar que os Açores formavam, no conjunto do atlântico, em 
finais do século XVI e começos do século XVII, um pequeno sub-mundo característico, com as 
suas actividades próprias e os seus próprios modos de vida” (GIL, 1979:97). 
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O cenário onde se construiu a plataforma do povoamento nestas ilhas de origem 

vulcânica residiu numa conjugação de factores diversos, que variam de ilha para ilha. 

Assinalam-se as características geomorfológicas, reforçada pela escolha do sítio, ou seja, 

as condições morfotopográficas do local onde os povoados se instalaram, considerando-

se os factores essenciais do abastecimento de água, do relevo, a composição do terreno 

e a facilidade de comunicações (SALGUEIRO, 1992:8-10; DAVEAU, 1981:46-47). A 

diversidade climática, imposta largamente pela altitude das ilhas, trouxe repercussões na 

mancha da ocupação humana e na utilização do solo (FERREIRA, 2008:35). A Madeira 

surge como uma “réplica mediterrânica” e os Açores uma área mais temperada 

(MEDEIROS, 1969:95). No processo de humanização das terras desabitadas, ocupam-se 

ao princípio as ilhas mais orientais, isto é, o Porto Santo e Santa Maria - por estarem na 

dianteira de aproximação das rotas de navegação.  

 

É neste contexto que os vestígios materiais em estudo, seja eles as estruturas e os 

restantes dados arqueológicos (artefactos de cerâmica, vidro, metal, osso, pedra), 

corporizam o elemento prioritário no acesso ao conhecimento diacrónico dos povos 

insulares. O transplante humano e material para as ilhas foi uma tarefa complexa e que, 

por sua vez, criou as condições singulares no estudo dos vestígios materiais das terras 

desabitadas. Houve a necessidade imperiosa de proceder ao transporte de gente, 

animais, plantas e outros géneros e técnicas, com o objectivo de criar condições de 

habitabilidade nos territórios recém ocupados. Com o ensaio multifacetado das espécies 

que se adaptaram às condições geoclimáticas das ilhas (trigo, cana-de-açúcar e pastel) 

abrem-se novos mercados comerciais geradores de fluidez material, com influência 

directa de mercadores de origem europeia. É neste circuito paralelo à produção local 

essencial à dieta alimentar (cereais, produtos hortícolas e frutícolas, vinha, criação de 

gado e recursos piscícolas), que se insere a situação geográfica das ilhas como pontos 

estratégicos de apoio e de escala às embarcações que seguiam as rotas oceânicas, 

destacando-se a posição de charneira dos Açores44 (RODRIGUES, 2003: 242; 

RODRIGUES, 2009; DAVEAU, 1995:76-77; MEDEIROS, 1969:95-125; CHAUNU, 

1983:55). A Madeira foi raramente escolhida como escala de retorno, e só muito 

esporadicamente serviu a Carreira das Índias. O circuito que lhe foi favorável coincidiu 

com as rotas portuguesas do Brasil e da costa africana (VIEIRA, 2009:22).  

                                                           
44

 Pierre Chaunu definiu para a Carreira das Índias quatro pontos de abordagem: Sevilha, 
Canárias, Antilhas e Açores (CHAUNU, 1983:43-48) 
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2.1.1. Enquadramento Geográfico e Apontamentos Históricos 

 

2.1.1.1. O Arquipélago da Madeira 

 

O Arquipélago da Madeira situa-se no Oceano Atlântico entre 30° e 33° de latitude Norte, 

a Sudoeste do Continente português (aproximadamente a 1000km) e a 800 km da costa 

africana (CARVALHO, BRANDÃO, 1991:7; BRITO, 1997: 360-361; RIBEIRO, 1985:13). É 

constituído pelas ilhas da Madeira (a maior ilha e a mais populosa, com 737 km2), Porto 

Santo e os ilhéus inabitados das Desertas e das Selvagens, todos de origem vulcânica 

(Figs.1039 e 1200). 

 

Do ponto de vista geológico, a maioria das formações existentes na Ilha da Madeira 

constitui-se por rochas vulcânicas extrusivas, caracterizadas por dois tipos distintos: as 

rochas basálticas (compactas, porosas e escoadas) e as rochas piroclásticas 

(CARVALHO, BRANDÃO, 1991:20-21). O comprimento da ilha é de aproximadamente 63 

quilómetros com uma largura máxima de 23 quilómetros (AAVV, 1975:6).   

O clima do arquipélago é geralmente ameno, exceptuando-se as áreas mais elevadas, 

onde se observam as temperaturas mais baixas. Em traços gerais o clima é 

predominantemente temperado, apresentando “características oceânicas, variando de 

seco a húmido e de moderadamente chuvoso a excessivamente chuvoso com o aumento 

de altitude. Acima dos 1500 m torna-se no entanto frio (embora no limite para temperado) 

e quanto à humidade do ar, volta a ser seco. Na parte norte da ilha comparativamente à 

parte sul, para as mesmas altitudes, o clima é sempre mais chuvoso e caracteriza-se por 

temperaturas mais baixas” (AAVV, 1992:12) 

 

De acordo com a tradição histórica o achamento do Arquipélago da Madeira, 

nomeadamente das ilhas do Porto Santo e da Madeira, terá ocorrido em 1418 e 1419, 

respectivamente. Tal como sucede para o caso dos Açores – embora menos unânime 

para aquele arquipélago - a cronologia e os motivos precisos que são invocados para a 

redescoberta da Madeira não colhe a unanimidade dos investigadores e das próprias 

fontes historiográficas do século XVI. Logo à partida, o conhecimento da Madeira aparece 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
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inequivocamente associado à narração da lenda de Roberto Machim e Ana d’Arfet, 

reproduzida, entre outros, por Valentim Fernandes (1507),45 António Galvão (1563),46 

Giulio Landi (1574),47 Francisco Alcoforado48 e pelo cónego da Sé do Funchal, Jerónimo 

Dias Leite49 (CARITA, 1989:1:35-44; CORTESÃO, 1973a:4-21; VIEIRA, 1994:31-64). De 

acordo com o texto do Livro Segundo das Saudades da Terra de Gaspar Frutuoso, que 

alegadamente terá sido escrito tendo por base os enunciados da Relação de Francisco 

Alcoforado e de Jerónimo Dias Leite, o achamento da Madeira teve lugar no dia 1 de 

Julho de 1419, com o desembarque dos navegadores portugueses na Baía de Machico 

entre os quais João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira. Genericamente, e não 

obstante as anteriores fontes coevas de Azurara,50 Cadamosto,51 Francisco Alcoforado e 

Diogo Gomes,52 a versão de Frutuoso conquistou simpatizantes e é anualmente 

solenizada para o Dia da Região Autónoma da Madeira.  

Importa, ainda, referir nesta problemática que a representação cartográfica do 

Arquipélago da Madeira é anterior ao achamento e à ocupação portuguesa do século XV. 

Desde o Atlas Mediceo (1351-1357), documento onde figura, pela primeira vez, as ilhas 

do Porto Santo, Madeira (com o nome “Delo Legname”) e Desertas, as cartas marítimas 

posteriores passam a figurar regularmente o actual grupo insular madeirense.53 

                                                           
45

 Cfr., O Manuscrito “Valentim Fernandes”, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1940, 
(leitura e ver. de António Baião). 
 
46 Cfr., Tratado dos Descobrimentos, Lisboa, Publicações Alfa, 1989. 
 
47

 Cfr., “Descrição da Ilha da Madeira”, A Madeira Vista por Estrangeiros – 1455 – 1700 
(coordenação e notas de António Aragão), Funchal, Secretaria Regional da Educação e Cultura, 
Direcção Regional dos Assuntos Culturais, pp. 79-98.    
             
48

 Vide Manuel Juvenal Pita Ferreira, A Relacção de Francisco Alcoforado, Funchal, Separata das 
Artes e da História da Madeira, Vol. 31, 1961. 
 
49

 Vide Descobrimento da Ilha da Madeira e Discurso da Vida e Feitos dos Capitães da dita Ilha, 

(introdução e notas de João Franco Machado), Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra, 1940. 

50
 Cfr., Crónica do Descobrimento e Conquista da Guiné, (s.l.), Publicações Europa-América, pp. 

215-217, 1989. 
 
51

 Cfr., “A primeira navegação”, A Madeira Vista por Estrangeiros – 1455–1700, Funchal, Secretaria 

Regional da Educação e Cultura, Direcção Regional dos Assuntos Culturais, 1981, pp. 35-37.  

 
52

  Vide As relações do Descobrimento da Guiné e das ilhas dos Açores, Madeira e Cabo Verde, 
Lisboa, (s.n.), tradução de Gabriel Pereira, 1888-1889. 
 
53

 Inácio Guerreiro e Luís de Albuquerque, “Cartografia antiga da Madeira: séculos XIV-XVI”, Actas 
do I Colóquio Internacional de História da Madeira, 1986, I vol., Funchal, 1989, pp.139-141; 
Armando Cortesão, O Descobrimento de Porto Santo e da Madeira e o Infante D. Henrique, 
Separata da Revista de Universidade de Coimbra, Vol. XXIII, 1973, pp.3-15.  
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O povoamento54 terá sido iniciado pouco tempo depois do desembarque nas ilhas e 

segundo os cronistas, teve a liderança dos navegadores João Gonçalves Zarco, Tristão 

Vaz Teixeira e Bartolomeu Perestrelo, sob os auspícios do Infante Dom Henrique. 

Segundo nos contam os cronistas Jerónimo Dias Leite55 e Gaspar Frutuoso o processo de 

ocupação e distribuição das terras terá tido início em 1420, tendo ficado as ilhas divididas 

em capitanias (o Porto Santo entregue a Bartolomeu Perestrelo e a Madeira dividida em 

duas partes: a meridional, que compreendia o Funchal, entregue a Gonçalves Zarco e a 

outra parte, incluindo a sede de capitania, Vila de Machico, a Tristão Vaz Teixeira, 

Fig.1197). Logo no início as características climáticas e mesológicas diferenciadas 

fizeram-se sentir ao nível da produtividade e do desenvolvimento local, sendo a Madeira 

uma ilha mais próspera que o Porto Santo dada a abundância de água, madeiras e a 

integral fertilidade do solo.  

 

A Ilha do Porto Santo (Figs.170,172,175 e 1200), situada a 50 quilómetros a Nordeste da 

Madeira, apresenta assinaláveis diferenças orográficas em relação a esta, com uma 

morfologia mais aplanada e mais árida, também na plataforma marítima, a menos de 50 

metros de profundidade (CARVALHO, BRANDÃO, 1991:80; BRITO, 1997:362; AAVV, 

1994:1). Em redor da ilha existem alguns ilhéus: o Ilhéu de Baixo (ou da Cal, Fig.187), o 

maior de todos e localizado a Sul da Ponta da Calheta; o Ilhéu do Farol (ou de Cima), a 

Este; o Ilhéu de Ferro, a Oeste; o Ilhéu da Fonte da Areia, a Noroeste e um conjunto de 

três reduzidos ilhotas a Nordeste (das Cenouras, Baixa do Meio e de Fora, CARVALHO, 

BRANDÃO, 1991:97). As maiores altitudes situam-se, entre outros exemplos, no Pico do 

Facho (517m), no Pico Castelo (438m), onde funcionou uma construção militar e no Pico 

da Juliana (447m). Constituída por dois focos eruptivos muito antigos e já desmantelados 

pela erosão (BRITO, 1997:362) a Ilha do Porto Santo revela, na parte Sul, uma extensa 

praia de areia clara, particularidade que lhe confere a singularidade paisagística. A 

circunstância da fácil acostagem e desembarque da praia acabou por ser profundamente 

marcante nos destinos da ilha. A falta de um sistema defensivo adequado tornou a ilha 

num alvo preferencial dos corsários europeus e africanos. O episódio mais tumultuoso 
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 Sobre este assunto considere-se: Rui Carita, História da Madeira. Povoamento e Produção 
Açucareira (1420-1566), 1.º Volume, Funchal, Secretaria Regional da Educação, 1989, pp.45-83 e 
Alberto Vieira, “Povoamento e colonização da Madeira”, Portugal no Mundo, vol. I, Lisboa, Alfa, 
1989, pp.162-175. 
 
55

 “No verem seguinte na entrada de Maio, do anno de mil e quatro centos e uinte, mouido el Rei 
com desejos de mandar pouar ha noua Ilha da Madeira, e  has que hauia há derredor della, 
mandou fazer prestes nauios”(LEITE, 1947:15).  
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ocorreu em 1617, onde praticamente a quase totalidade da população local (cerca 900 

pessoas) foi levada pelos argelinos.56 

 

O Porto Santo representa um marco histórico no projecto da Expansão Portuguesa: foi a 

primeira terra a ser ocupada pelos navegadores portugueses no primeiro quartel do 

século XV. Embora o seu achamento e designação apresente versões díspares por parte 

dos cronistas dos feitos ultramarinos (1417, 1418 e 1419),57 foram os portugueses que 

iniciaram a humanização do território. A versão de Luís de Cadamosto, publicada em 

1507, esclarece: “que a fez habitar por Portugueses. Nunca dantes fôra habitada” 

(CADAMOSTO, 1981:35).  

Apetrechados de animais domésticos oriundos do Reino, os navegadores, segundo a 

tese de Dias Leite, aportaram num ancoradouro a Leste (provavelmente o Porto dos 

Frades, Fig178) e “saídos todos em terra pareceo bem a Bartolameo parestrelo ha 

desposição della por ser fresca de bons ares, sadia, e começo há pouoala, e tirou em 

terra há gente que quis ficar, e animaes, galinhas e coelhos, hos quaes multiplicarão 

depois nesta ilha do Porto sancto de maneira em quantidade, que foi há maior praga, que 

houve na terra, porque deixauao criar herua uerde na ilha.”58  

O grupo das Desertas e das Selvagens deve o seu nome ao facto destes serem 

desprovidas de gente e de água, aquando do seu achamento no século XV. As pequenas 

ilhas aparecem, tal como o Porto Santo, referenciadas nas cartas marítimas do século 

XIV 59 - com destaque para o atlas catalão de Abrahão Cresques, de 1375 – onde surgem 

com a designação com que actualmente são conhecidas, “Insule deserte”; “Insule 

salvatyes” e “porto sto”. Este dado, tal como é também apontado para a História da 
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 Jorge Valdemar Guerra, A Ilha do Porto Santo e o Corso Argelino no Atlântico, Separata da 
Revista Islenha, n.º23, Julho-Dezembro, 1998 e Jorge Valdemar Guerra, O saque dos argelinos à 
Ilha do Porto Santo em 1617, Separata da Revista Islenha, n.º8, Janeiro-Junho, 1991.  
 
57

 Cfr., Alberto Vieira, “Porto Santo: alguns aspectos da sua história”, Diário de Notícias – Madeira, 

Funchal, 4 de Novembro de 1988, pp.2 e 4; Alberto Vieira e João Adriano Ribeiro, introdução e 

notas, Anais do Município do Porto Santo, Porto Santo, Câmara Municipal do Porto Santo, 1989, 

p.13; Damião Peres, História dos Descobrimentos Portugueses, 3.ª edição, Porto, Vertente, 1983, 

48-59; Damião Peres, História dos Descobrimentos Portugueses,Porto, Vertente, 1991, pp. 34-36. 

58
 Cfr., ob. cit., Descobrimento da Ilha da Madeira e Discurso da Vida e Feitos dos Capitães da dita 

Ilha, p.16. 
 
59

 Cfr., Álvaro Rodrigues de Azevedo, “Notas”, in Gaspar Frutuoso, As Saudades da Terra pelo 
Doutor Gaspar Frutuoso. História das Ilhas do Porto-Sancto, Madeira, Desertas e Selvagens, 
Funchal, 1873, pp. 345, 843 e 844 e Inácio Guerreiro e Luís de Albuquerque, “Cartografia antiga da 
Madeira: séculos XIV-XVI”, Actas do I Colóquio Internacional de História da Madeira, 1986, I vol., 
Funchal, 1989, pp.139-141. 
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Madeira e do Porto Santo, evidencia o real conhecimento das ilhas em data anterior ao 

achamento oficial pelos portugueses.   

As Ilhas Desertas são constituídas por três rochedos60 basálticos alinhados numa 

configuração NNO-SSE: (a Deserta Grande, o maior dos ilhéus com cerca de 10,5Km por 

1,9Km de largura; o Ilhéu do Bugio, com 7,5Km de comprimento e 90mm de largura 

máxima; e o Ilhéu Chão, o mais pequeno do conjunto, com apenas 1800 metros de 

comprimento por 600 metros de largura (CARVALHO, BRANDÃO, 1991:75-76).  

 

Depois de oficialmente legitimadas, foram doadas ao primeiro donatário do arquipélago e 

administrador da Ordem de Cristo, Infante Dom Henrique, no ano de 1433. Com a divisão 

tripartida do arquipélago em capitanias (Machico, Porto Santo e Funchal), o grupo das 

Desertas surge associada à jurisdição do Funchal (GUERRA, VERÍSSIMO, 1997:6) O 

cónego da Sé do Funchal, Jerónimo Dias Leite, descreve que o capitão João Gonçalves 

Zarco, avistando o volume de uma ilha defronte da Madeira, providenciou o seu 

reconhecimento e “pella noticia que lhe derão della como era alta, pequena, e sem agoa, 

e de pouco proueito por ter muitas rochas, não curou de ha mandar povoar, por não ser 

de callidade pera isso; antes (dahi ha não sei quantos annos) lhe mandou lançar gado 

grosso, e meudo, e pavoes e outras aves, e animaes de proveito, que multiplicaram na 

terra muito bem: E por se não povoar esta ilha, deu lhe nome Dezerta” (LEITE, 1947:27). 

Pelo texto se depreende o carácter inóspito do lugar, pouco convidativo à fixação 

duradoira da vida humana. Todavia, tomaram-se progressivamente medidas com o 

objectivo de humanizar aqueles pequenos espaços insulares, incentivando-se a criação 

de gado, o cultivo dos cereais (trigo e cevada) e a ocupação sazonal de escravos e de 

“homens brancos” para a guarda do gado (VERÍSSIMO, GUERRA, 1997:14). Esta 

situação de permanência de um pequeno grupo de homens levou a que o Infante Dom 

Henrique providenciasse a edificação de uma capela na Deserta, para a assistência 

religiosa do grupo de homens que se ocupavam da criação de gado, do cultivo dos 

cereais, da recolha da urzela e da vigilância da ilha (VERÍSSIMO, GUERRA, 1997:15-16). 

A este propósito, o cronista micaelense Gaspar Frutuoso, no final do século XVI, confirma 

que ali residiam “oito homens com hum feitor. E huma igreja, onde soo hia estar hum 

Clérigo para lhes dizer missa” (FRUTUOSO, 1873:308). Basicamente, o interesse 

económico destas ilhas assentou na colheita da urzela para uso tintureiro e na criação de 
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 No uso do termo de Joaquim Casado Geraldes,Tratado completo de cosmographia e 

géographia-historica, physica e commercial, antiga e moderna, Tomos II, Paris, Chez Fantin. 1825-

1828, p.181.  
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gado.61 Um outro indício de antropização esporádica do espaço assentou na exploração 

de recursos (mariscos, aves aquáticas e água) sem uma ocupação permanente, 

observável pelos materiais cerâmicos e pétreos à superfície.   

Até a aquisição pelo Estado Português as Ilhas Desertas passaram pela posse de 

particulares (RIBEIRO, 1999:XVII; SANTOS, 1997:23-34). Em Dezembro de 1971 são 

formalmente adquiridas e classificadas, passando em 1995 a Reserva Natural e em 2001 

a Sítio da Rede Natura 2000 (GOUVEIA, 2005: 42,83-84).  

O grupo das Selvagens, (Figs.1037 a 1039), localizado a 280 km para Sul da Madeira, é 

formado por três pequenos ilhéus principais, o maior, a Selvagem Grande, a Selvagem 

Pequena e o Ilhéu de Fora (CARVALHO, BRANDÃO, 1991:99). Valentim Fernandes, em 

1508, aponta-nos uma data precisa do achamento das Selvagens na sua breve descrição 

da ilha maior: “E he uma ilha pequena e despouada. Ha nesta ilha alguas cabras e 

muytas aues do mar. E no te agoa nenhua. Anno de 1438 acharao as carauellas do Iffate 

Do Anrique esta ilha (…)”, (FERNANDES, 1940:106). Gaspar Frutuoso, no século XVI, 

descreveu-as assim: “A Sul da Ilha da Madeira, entre ella e as Canárias, que todas 

demorão della, como dice, pouco mais ou menos do Sul ate Sudoeste, estão em 30 

graos, duas ilhas, que se chamão as Selvagens, por serem hermas, e desconversaveis 

assi de navegação como de gente, e com huns perigosos baixios (…)”, (FRUTUOSO, 

1873:309-310). 

 

O texto de Frutuoso é parco em conteúdo relativamente às Selvagens dedicando-lhe, 

apenas, um capítulo: “LI – Do descobrimento das ilhas chamadas desertas, e cujas são, e 

do que nellas ha: e de algumas cousas de outras ilhas chamadas Selvagens”. O próprio 

anotador das Saudades da Terra reconhecia a dificuldade na obtenção de fontes para o 

conhecimento das Selvagens, ao admitir que “noticia alguma até agora temos achado”.62 

No seu artigo publicado no Dicionário Universal Português Ilustrado, Álvaro Rodrigues de 

Azevedo63 revela-nos algumas indicações históricas de revelo, em particular, a existência 

de um manuscrito quinhentista da autoria do navegador ao serviço do Infante Dom 

Henrique, Diogo Gomes, que dá conta do achamento das Selvagens. Na tradução da 

versão latina, de Gabriel Pereira, lê-se o seguinte: “Em certo dia, vindo eu, Diogo Gomes, 

                                                           
61

 A este propósito no texto referido de Valdemar Guerra e Nelson Veríssimo, “A instituição do 
Morgado das Desertas” anota-se o consumo da carne oriunda das Desertas no mercado 
madeirense.   
 
62

 Cfr., Álvaro Rodrigues de Azevedo, “Notas”, ob. cit., p. 432. 
 
63

 Cfr., Álvaro Rodrigues de Azevedo, “Madeira”, Diccionario Universal Portuguez Illustrado, 
Lisboa, Typografia do Diccionario Universal Portuguez, 1882, pp.712-713. 
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pela última vez da Guiné, a meio das ilhas Canárias e a da Madeira, vi uma ilha e estive 

n’ella, chamada ilha Selvagem. É estéril, ninguém habita ahi, nem tem arvores nem rios 

correntes. As caravellas do senhor infante descobriram esta ilha, e descendo em terra 

acharam muita urzela, que é uma herva que tinge os pannos de côr amarella, e acharam-

na em grande abundância.” (GOMES, 1889:25-26). 

 

Segundo Alberto Sarmento, as Selvagens pertenciam no século XVI à família dos 

Caiados e nos inícios do século XX ao banqueiro Luís da Rocha Machado (SARMENTO, 

1906:6), ficando na posse do seu filho até à incorporação na propriedade do Estado 

Português, a partir de 1971, ano que lhe foi atribuída a classificação de Reserva Natural 

Integral (Decreto-Lei n.º 458/71, de 29 de Outubro). 

 

2.1.1.2. O Arquipélago dos Açores 

 

O arquipélago dos Açores situa-se no oceano Atlântico Norte (Fig.1200), numa faixa 

compreendida entre os 360 55’ e 390 43’ de latitude Norte e os 250 e 310 e 15’ de longitude 

Oeste, ocupando uma superfície de 2333km2 (BRITO, 1997:370). É formado por nove 

ilhas e alguns ilhéus, de origem vulcânica, cuja proximidade e afinidade configuraram a 

designação de três grupos, dispostos num eixo com orientação NW-SE: o grupo ocidental 

(que inclui as ilhas das Flores (143 km2) e do Corvo, a mais pequena, com 17 km2); o 

grupo central (constituído pelas ilhas da Terceira (397 km2), Graciosa (61 km2), S. Jorge 

(238 km2), Faial (173 km2) e Pico (447 km2), incluindo os vários ilhéus inseridos na 

periferia da costa dessas ilhas) e o grupo oriental (formado pelas ilhas de Santa Maria (97 

km2) e de S. Miguel (com 747 km2), pelos ilhéus das Formigas e outras pequenas 

ilhotas), (MOREIRA, 2009). Genericamente, o relevo destas ilhas é de tipo vulcânico, 

mostrando planaltos estreitos (ou achadas) caracterizados “por cones de escórias, 

piroclastos vulcânicos (bombas, tufos vermelhos e negros, também designados por 

bagacina, e cinzas alteradas em argilas) e lavas, sobretudo basálticas, que formam 

cabeços ou morros convexos e picos agudos ou truncados por crateras, com ou sem 

caldeiras” (MOREIRA, 2009, s/p). O clima, pela latitude onde se encontram, é subtropical 

atlântico e temperado húmido com temperaturas médias que oscilam entre os 14 e o 220 

(BRITO, 1997: 380).  
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A problemática do achamento do Arquipélago dos Açores pelos portugueses no século 

XV permanece envolta em dúvida, em grande parte resultante da escassez de 

documentação e pela imprecisão dos dados cartográficos.64  Gaspar Frutuoso, invocando 

o levantamento da tradição oral, relata que as ilhas terão sido descobertas por Gonçalo 

Velho Cabral,65 a mando do Infante Dom Henrique, que em 1432 chegou a Santa Maria e, 

depois, a São Miguel, catorze anos depois (1444), (FRUTUOSO, 2005, IV:3-6). Uma 

outra tese advoga o conhecimento do arquipélago açoriano (grupos oriental e central) no 

ano de 1427 por Diogo de Silves, marinheiro do Infante Dom Henrique (PERES, 1983:71) 

e, posteriormente, a realização de duas expedições para lançamento de gado (ovelhas e 

carneiros) a Santa Maria e a São Miguel, sob os auspícios de Frei Gonçalo Velho66 

(MATOS, 1989:176). Independentemente da capacidade argumentativa das fontes 

referidas – cujo aprofundamento e discussão não se revela prioritária para o presente 

estudo – tomámos por referência nesta problemática a carta régia de 2 de Julho de 

1439,67 que atribui ao Infante o encargo da ocupação. Assim, é possível que o 

povoamento dos Açores tenha começado progressivamente pelas ilhas de Santa Maria e 

de São Miguel, ao ritmo dos condicionalismos geomorfológicos, com a primeira a oferecer 

terreno arável e a segunda, de maior extensão e com focos eruptivos e sísmicos activos, 

a merecer cautela na antropização (MATOS, 1989:178). Nesta fase, Gonçalo Velho terá 

provavelmente acumulado as funções de donatário das duas ilhas, a exemplo da 

experiência paralela das capitanias criadas no Arquipélago da Madeira (MATOS, 

1989:183). Por carta régia de 1450, o flamengo Jácome de Bruges é investido como 

capitão da Ilha Terceira e, por volta de 1474, Rui Gonçalves da Câmara, filho segundo de 
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 Cfr., Avelino de Freitas Meneses, “O Arquipélago dos Açores”, Nova História da Expansão 

Portuguesa, A Colonização Atlântica, coordenação de Artur Teodoro de Matos, Volume III – Tomo 

I, Editorial Presença, 2005, pp. 207-307; Artur Teodoro de Matos, “Povoamento e Colonização dos 

Açores”, Portugal no Mundo, direcção de Luís Albuquerque, Lisboa, 1989, pp.176-188; João 

Marinho dos Santos, Os Açores nos séculos XV e XVI, Angra do Heroísmo, 1989; Carreiro da 

Costa, Esboço Histórico dos Açores, Ponta Delgada, Instituto Universitário dos Açores, 1978; 

Viriato Campos, Sobre o Descobrimento e Povoamento dos Açores, (s.l.), Europress, 1983; 

Damião Peres, História dos Descobrimentos Portugueses, 3.ª edição, Porto, Vértice, 1983, pp. 61-

77, Rui Carita, “O descobrimento dos Açores”, Artur Teodoro de Matos, Avelino de Freitas de 

Meneses e José Guilherme Reis Leite, História dos Açores. Do Descobrimento ao século XX, Vol. 

I, Angra do Heroísmo, Instituto Açoriano de Cultura, 2008, pp. 49-61. 

 
65

 Dado que é corroborado pelos cronistas da expansão quatrocentista (Gomes Eanes de Zurara, 
Diogo Gomes, Martinho da Boémia e Valentim Fernandes).  
 
66

 “A Gonçalo Velho foi cometido, por delegação de D. Henrique, o encargo de dirigir os trabalhos 
de povoamento. “Capitão por mim em minhas ilhas de Santa Maria e São Miguel”” (MATOS, 
1989:179) 
 
67

 Cfr., Damião Peres, ob. cit,, Sobre o Descobrimento e Povoamento dos Açores,p.61 e AA, Vol. I, 
1980, p.5. 
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João Gonçalves Zargo (1.º capitão do Funchal), adquire a Ilha de São Miguel ao capitão 

João Soares de Albergaria, e fixa residência em Vila Franca do Campo (MENDONÇA, 

1996:25; COSTA, 1970:6).  

 

A pouco e pouco foram sendo reconhecidas e povoadas todas as ilhas do arquipélago, 

utilizando-se os meios e uma metodologia de actuação de reconhecimento que assentava 

na escolha do sítio e na recolha de elementos e materiais físicos (qualidade das madeiras 

e da água). Nos finais do século XV e inícios do século XVI o ordenamento do espaço 

encontrava-se efectivado e estabelecem-se as primeiras vilas e cidades. À medida que as 

viagens dos Descobrimentos se expandiram, os Açores ganham uma nova utilidade 

estratégica. Essa valência resulta, em boa parte, do posicionamento das ilhas no contexto 

do Oceano Atlântico, revertendo esse dado na assunção de um ponto de escala e de 

retorno, indispensável na logística das rotas comerciais intercontinentais, em especial a 

Rota do Cabo e a Carreira da Índia (RODRIGUES, 2003: 242; RODRIGUES, 2009; 

DAVEAU, 1995:76-77;68 MEDEIROS, 1969:95-125; CHAUNU, 1983:55-58; GODINHO, 

1990:237).  

A Ilha de Santa Maria localiza-se no extremo Sudeste do Arquipélago dos Açores, 

integrando o Grupo Oriental. Com uma configuração mais ou menos elíptica, tem de 

comprimento aproximadamente 17km e uma largura máxima de 9,5km (LEAL, 2009). Do 

ponto de vista morfológico é constituída por duas regiões distintas separadas por uma 

superfície montanhosa (Serra Verde) e que se estende entre a Lagoinhas e a Glória 

(ZBYSZEWSKI, FERREIRA, ASSUNÇÃO, 1961a:6). Valeriano Madeira assinalou duas 

áreas distintas do ponto de vista geológico: a parte oriental da ilha, representada 

maioritariamente por basaltos pós-vindobonianos, cortados por filões basálticos e 

andesíticos; e a metade ocidental com os tufos vulcânicos e projecções avermelhadas 

(São Pedro e Almagreira),69 os basaltos pós-vindobonianos (São Pedro e Pico do 

Saramago), tufos, conglomerados e calcários fossilíferos e brechas vulcânicas (Figs.3 e 

4), (MADEIRA, 1981: 11). 
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 “Na volta, as frotas vindas da Índia passavam perto da Ilha de Santa Helena, empurradas pelos 
alíseos do hemisfério sul, e seguiam depois transversalmente aos ventos dominantes até atingir 
penosamente a latitude dos Açores, donde os ventos de oeste as levavam até ao litoral da 
Península”.  
 
69

 Estes tufos vermelhos do planalto de Almagreira, Freguesia que inclui o sítio arqueológico do 
Forte de São João Baptista, apresentam uma formação de aparência argilosa, de tonalidade 
vermelha (tijolo) e surgem sob a camada dos basaltos pós-vindobonianos (MADEIRA, 1981:12; 
FURTADO, 1978-1979:41).  
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A História da Ilha de Santa Maria aparece, pois, associada ao início da ocupação do 

Arquipélago dos Açores, pois é-lhe atribuída o pioneirismo na acção do povoamento e da 

exploração do espaço. Segundo o historiador Artur Teodoro de Matos, frei Gonçalo Velho, 

os seus sobrinhos e alguns colonos e padres franciscanos fixam-se, logo de início, na 

parte Leste da Ilha.70 Depois, a partir de 1474, verifica-se um maior impulso na fixação da 

actividade humana no espaço, coincidindo com a elevação a vila da Vila do Porto 

(MATOS, 1989:179). Note-se, ainda, que segundo a versão de Frutuoso, e mais tarde, do 

padre António Cordeiro, a chegada de Gonçalo Velho Cabral e dos marinheiros à ilha terá 

ocorrido a 15 de Agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, e daí o nome de Santa 

Maria. Terão chegado, pelo Poente, pela Praia de Lobos e Cabrestante, encetando logo 

medidas para a conservação dos cereais: “onde se fez pelo tempo, adiante o primeiro 

coval, junto da mesma ribeira, em uma pedra mole, como tufo, e amarela, como barro, 

que se corta à enxada” (FRUTUOSO, 2005:6) 

 

São Miguel representa a ilha de maior dimensão dos Açores, ocupando um terço da 

superfície terrestre do arquipélago (745Km2). Apresenta uma fisionomia alongada com 

vários maciços vulcânicos, entre os quais o da Povoação, o mais antigo, Furnas, Sete 

Cidades e Fogo (BRITO, 1955:27; FERREIRA, 2008:38; CUNHA, 1963:124). O clima é, 

de uma forma geral, caracterizado pela instabilidade atmosférica, com queda de chuva 

estival e uma temperatura moderada e de fraca amplitude (BRITO, 1955:61). A ocupação 

do espaço com vista ao povoamento terá se iniciado pela mesma altura da Ilha de Santa 

Maria, após a autorização do Infante, em 1439 (MATOS, 1989:178). A versão que 

Frutuoso destaca nesta acção releva o pioneirismo da Povoação Velha (actual 

Povoação), como lugar de eleição para a instalação do primeiro povoado.71 A primeira vila 

a criar-se foi Vila Franca do Campo, comummente conhecida pela capital da ilha: “alguns 

anos depois do descobrimento e povoação desta ilha, era vila somente Vila Franca do 

Campo e a cabeça de toda ela, sem haver outra senão alguns lugares com suas aldeias” 

(FRUTUOSO, 2005, IV:8). A costa Sul da ilha foi ganhando relevância. Ponta Delgada 
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  O Mapa de Valentim Fernandes, de 1507 mostra-nos a localidade da Povoação Velha que pode 

corresponder à localidade junto à Baía se São Lourenço. Veja-se, também, sobre este assunto 

Luísa Noronha, “Sobre a História da Ilha de Santa Maria. Algumas notas acerca das relações dos 

Homens com o Meio”, in Jorge Bruno A. Paulus, Coord., Inventário do Património Imóvel dos 

Açores. Vila do Porto – Santa Maria, 1.ª edição, Angra do Heroísmo, Direcção Regional da Cultura/ 

Instituto Açoriano de Cultura/Câmara Municipal de Vila do Porto, pp. 11-26, 2005.  

71
 “Chegando aqui às ilhas os novos descobrimentos, tomaram terra no lugar, onde agora se 

chama a Povoação Velha, pela que ali fizeram depois, como adiante contarei, e, desembarcando 
entre duas frescas ribeiras de claras, doces e frias águas entre rochas e terras altas (…), 
(FRUTUOSO, 2005,IV: 5). 
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torna-se vila em 1499 e após o cataclismo sísmico de Vila Franca de 1522, é elevada a 

cidade em 1546, quando reinava D. João III (MATOS, 1989:180).  

 

 2.2. Os Estudos Arqueológicos 

 

2.2.1. A Madeira e os Açores na Problemática da Génese da Arqueologia Tardo-Medieval 

e Moderna em Portugal 

 

A noção de que os arquipélagos atlânticos dos Açores e da Madeira seriam dois campos 

promissores no conhecimento da “civilização material” das sociedades pós-

quatrocentistas é-nos afiançada pelos pioneiros da arqueologia das ilhas. António 

Aragão, pelo lado madeirense, registou o momento, pouco tempo antes da sua primeira 

intervenção arqueológica no Convento da Piedade: “Se não podemos colocar a Madeira 

em posição privilegiada no panorama arqueológico e artístico nacional, nela se 

encontram, porém, razões particulares, modestas algumas, outras soberbas, que nos 

transportam a uma atitude ora de encanto singelo, ora de reverência admirativa”.72 Pelo 

flanco açoriano, Manuel de Sousa d’Oliveira acentua esse paralelismo com o exemplo da 

arqueologia vila-franquense: “Considerando que, tanto no aspecto histórico como do 

ponto de vista científico, aquela Vila [Vila Franca do Campo] – primeira capital da Ilha de 

São Miguel, no século XV – por ter sido destruída, durante uma medonha catástrofe 

sísmica, a 22 de Outubro de 1522, fornece bons elementos de estudo e constitui uma 

excelente plataforma arqueológica para o melhor conhecimento do modo de vida e 

técnicas utilizadas pelos portugueses nos arquipélagos atlânticos”.73 

 

Efectivamente, os arquipélagos da Madeira e dos Açores relevam dois campos 

promissores no conhecimento e na difusão da Arqueologia da Época Moderna em 

Portugal.74 A circunstância de terem sido humanizados na primeira metade do século XV 

                                                           
72

 Cfr., António Aragão, Pelourinhos da Madeira, Funchal, Edição da Junta Geral do Distrito 

Autónomo, 1959, p.7. 

73
 Cfr., Carta dirigida ao Presidente do Conselho Administrativo do Fundo do Fomento Cultural, 

Caldas da Rainha, 30 de Março de 1977. 

74
 Na recessão crítica ao livro “Do Éden à Arca de Noé. O madeirense e o quadro natural”, o 

historiador madeirense Alberto Vieira levanta, inclusive, reticências relativamente ao papel da 
arqueologia no conhecimento da Eco-História: “ A Arqueologia será para nós o campo menos rico 



54 

 

potencia, à partida, uma expectativa cronológico-cultural que se poderá reflectir no campo 

do acervo arqueológico. A sua potencialidade arqueológica revela-se pela raiz 

histórica das primitivas acções de antropização do espaço, considerando-se a 

característica de serem espaços que se encontravam desabitados à chegada dos 

portugueses. O ordenamento do espaço, sob os critérios múltiplos da escolha do 

sítio, concentrou a construção das infra-estruturas vitais à condução da vida 

quotidiana (habitações, arruamentos, indústrias, e demais estruturas e bens móveis). 

Na actualidade, são áreas de interesse arqueológico considerável e que, do ponto de 

vista do planeamento e do ordenamento do território, carecem da operacionalização 

de uma acção eficiente ao nível do acompanhamento técnico.  

 

No estudo e no conhecimento cronológico-cultural da “civilização material” da Época 

Moderna, a Madeira e os Açores constituem “campos de ensaio” singulares. A 

particularidade de terem sido povoados no período quinhentista fornece um 

interessante campo de "experimentação científica" e de acesso ao conhecimento 

demarcado pela entrada do Homem (tanto, por exemplo, na análise urbanística, na 

expressiva maioria dos casos à imagem do “modelo difusor” de origem, como no 

plano dos apetrechos que circularam nos mercados interno e externo, fazendo balizar 

a cronologia desse dados na estratigrafia arqueológica). Assim, ao invés da maioria 

dos dados das escavações do continente português (onde a sequência estratigráfica 

pode recuar, por exemplo, até aos períodos pré-históricos), os objectos exumados 

nestes arquipélagos serão provenientes de um tempo posterior ao século XV, e daí 

que a cronologia que é apontada para o achamento e o povoamento das ilhas serve-

nos de terminus post-quem - um marco no tempo para além do qual as datações se 

deverão orientar.75 Esta especificidade cronológico-cultural foi, claramente, 

considerada pelo arqueólogo Sousa d’Oliveira: “Não nos esqueçamos que, sendo 

datado o dilúvio de Vila Franca, tem-se a certeza total de que certos objectos lhe são 

anteriores, facto que, às vezes, nem no continente é possível determinar com 

segurança”.76 É lógico, que a característica mencionada torna-se fundamental na afinação 

das datações relativas e absolutas dos materiais identificados nos estratos mais 

antigos, isto se estivermos na presença de contextos selados e bem individualizados. 

                                                                                                                                                                                
mercê da forma de ocupação intensiva e extensiva a que a ilha foi alvo nos últimos cinco séculos 
mas o mesmo já não se poderá dizer do inovador campo que é a toponímia” (VIEIRA, 2006).  
 
75

 José Carlos Quaresma já havia reflectido sobre esta problemática (QUARESMA, 1999: 2). 
 
76

 Cfr., Carlos Melo Bento, Escavações Arqueológicas em Vila Franca do Campo 1967-1982, São 

Miguel, Associação Arqueológica do Arquipélago dos Açores, 1990, p. 22. 
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Sendo, frequentemente, difícil distinguir os níveis baixo-medievais dos alto-modernos 

nos trabalhos arqueológicos no continente português, os resultados obtidos através 

dos trabalhos arqueológicos insulares podem contribuir, de forma decisiva, para o 

progresso do estudo das materialidades da Arqueologia Moderna.77 

 

Na tentativa de compreender a expansão desta disciplina em Portugal78 interessaria 

anotar uma curta abordagem, em jeito de reflexão, retomando alguns dos dados 

discutidos em 200379 e os resultados obtidos através do Inquérito Nacional à 

Actividade da Arqueologia Moderna, efectuado em 2008 (Figs.1452 a 1471 e Doc. n.º 

5) Numa primeira análise, e no alcance do pioneirismo dessa arqueologia que trata 

diacronicamente dos testemunhos materiais a partir do século XV, importa fazer uma 

alusão ao trabalho indiscutível da historiadora e arqueóloga Irisalva Moita,80  na 

condução de escavações em estruturas de Época Moderna na Cidade de Lisboa, 

entre Agosto e Setembro de 1960. Dentre dos sítios escavados, ressalva-se aquele 

que terá contribuído decisivamente para o conhecimento da civilização material 

quinhentista: as ruínas do Hospital Real de Todos-os-Santos.81 Consciente da 

oportunidade de que as obras do Metropolitano da Estação do Rossio pudessem pôr 

a descoberto as ruínas do hospital arrasado pelo terramoto de 1755, Irisalva Moita foi 

designada para orientar as escavações, dispondo de um tempo de intervenção muito 

curto. Anos depois e após o enfoque interpretativo das investigações, a arqueóloga 

                                                           
77

 No artigo introdutório da revista AMC - Arqueologia Moderna e Contemporânea tivemos a 
oportunidade de elaborar um breve ensaio sobre esta temática (SOUSA, 2009d:5-11). 
 
78

 A este propósito servimo-nos dos ensinamentos da doutora Rosa Varela Gomes, numa alocução 
na sessão de apresentação e lançamento do primeiro número da revista AMC- Arqueologia 
Moderna e Contemporânea no Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa, a 26 de Abril de 2010. A 
investigadora considera o nascimento da Arqueologia Moderna em Portugal no encalço do 
coleccionismo e da História da Arte em Portugal, sublinhando os estudos de Carolina Michäellis de 
Vasconcelos e de Reinaldo dos Santos. No século XIX, anota-se o trabalho pioneiro do Museu 
Nacional de Arqueologia no antigo Convento de Santana, em Lisboa, com vista a criar o Real 
Instituto Bacteriológico e na procura da sepultura de Luís Vaz de Camões.  
 
79

 Cfr., “A Problemática de uma Arqueologia Moderna e a singularidade do contexto regional”, 
Arqueologia da Cidade de Machico. A Construção do Quotidiano nos Séculos XV, XVI e XVII, 
Machico, CEAM, 2006. 
 
80

 A 30 de Maio de 2008, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa, entregou à 
investigadora a Medalha de Honra da Cidade. Quase um ano depois, morre num hospital de 
Lisboa (SOUSA, 2009e: 4).  
 
81

 Cfr., Paulo Pereira, coord., Hospital Real de Todos-os-Santos. Séculos XV a XVIII, (s.l.), Museu 
Rafael Bordalo Pinheiro, Catálogo de Exposição, 1993. 
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reconhece o feito do trabalho: “Tratava-se, porém, da primeira intervenção que 

realizava no âmbito da Arqueologia Urbana e julgo ter sido a primeira realizada no 

país”.82  

 

Ainda nos anos sessenta, primeiro na Madeira, com António Aragão e depois, em 

São Miguel, Açores, com a coordenação de Manuel de Sousa d’Oliveira, acontecem 

os primeiros estudos pioneiros. Na linha da frente estavam dois potenciais sítios para 

o conhecimento das materialidades do fenómeno do povoamento insular: as ruínas 

da primeira “capital” micaelense destruída por um abalo sísmico no século XVI e as 

estruturas primitivas de um convento franciscano em Santa Cruz, construído por uma 

das famílias de comerciantes de açúcar mais poderosas da Madeira. A Arqueologia 

dos tempos da Expansão Portuguesa estendia-se ao espaço dos arquipélagos 

atlânticos, num período onde ainda eram publicamente notórias as resistências na 

adopção do “período moderno” na categorização arqueológica. Prova disso, são as 

palavras de Abel Viana, ao I Congresso Nacional de Arqueologia, em 1958: 

“Entendemos, todavia, que convinha evitar confusões, passando a considerar-se 

dentro das fronteiras arqueológicas a arqueologia pré e proto-histórica e a 

arqueologia clássica. Quando muito, admitir-se-ia a Alta Idade Média”.83 

Nos anos oitenta do século XX e retornando a Lisboa, Clementino Amaro, do Instituto 

Português do Património Cultural (IPPC), desenvolve trabalhos na Casa dos Bicos e 

no Paço Real da Praia, junto aos Jerónimos. Um pouco por todo o país iniciam-se 

projectos com objectivos programáticos e de acompanhamento em arqueologia 

urbana, com enfoque no Período Moderno.  84  

                                                           
82

 Cfr., “As escavações de 1960 que puseram a descoberto parte das ruínas do Hospital Real de 
Todos-os-Santos”, Hospital Real de Todos-os-Santos. Séculos XV a XVIII, (s.l.), Museu Rafael 
Bordalo Pinheiro, Catálogo de Exposição, 1993, p. 20. 
 
83

 “Arqueologia, Arqueólogos e Escavações Arqueológicas: monumentos, achados, espólios e 

museus”, Actas e memórias do I Congresso Nacional de Arqueologia realizado em Lisboa de 15 a 

20 de Dezembro de 1958, em homenagem a Doutor José Leite de Vasconcelos, Lisboa, Instituto 

de Alta Cultura, 1959-1960, p.325. 

 
84

 Entre os vários autores: Rosa Varela Gomes, Mário Varela Gomes, Guilherme Cardoso, António 
Gonzalez, Severino Rodrigues, Luís Barros, Armando Sabrosa, Isabel Cristina Fernandes, Paulo 
Dórdio, Ricardo Teixeira, Paula Barreira, Clementino Amaro, António Manuel Silva… 
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Progressivamente, nos últimos anos tem crescido o interesse pelos testemunhos 

arqueológicos pós-quinhentistas, tanto no território actualmente português como nos 

espaços anteriormente ocupados no âmbito da Expansão Portuguesa. Nesta 

temática, além do esforço considerável de investigadores e de acções concertadas 

na relação do conhecimento da cultura material,85 merece especial referência os 

programas de leccionação das universidades portuguesas.86 É justo destacar a 

dianteira na adopção de um programa efectivo para a disciplina de Arqueologia 

Moderna em Portugal pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, iniciado no ano lectivo de 2003/2004. Naturalmente 

que tal adopção se deveu, efectivamente, à influência da professora doutora Rosa 

Varela Gomes, defensora da linha de formação generalista em termos de 

conhecimento: “Em relação à Arqueologia Moderna fomos e continuamos a ser, de facto, 

a primeira e única Universidade do País a ensinar aquela disciplina. Pretendemos que os 

futuros arqueólogos, formados na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da 

Universidade Nova de Lisboa, possuam conhecimentos suficientemente abrangentes (no 

1º Ciclo de estudos) ou aprofundando o período cronológico em que pretendem 

desenvolver a sua investigação (2º Ciclo de estudos), tendo em vista estarem aptos para 

dirigirem escavações arqueológicas, tanto nas áreas rurais como em núcleos urbanos. 

Estes, têm distintas dinâmicas de ocupação que reflectem a vivência das várias “gentes” 

que, ao longo de gerações, ali se instalaram o que obriga a que o arqueólogo tenha 

formação adequada, tendo em vista compreender e integrar, nas grandes Idades 

Históricas os testemunhos arqueológicos que encontra.” (SOUSA, 2010: 68). 

                                                           
85

 Entre as várias acções que, directa ou indirectamente, tratam do tema, destacam-se: a 
realização de encontros, nomeadamente das Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-medieval, em 
Tondela (com três volumes de actas publicados, respectivamente em 1995, 1998 e 2003); o IV 
Congresso sobre Cerâmica Medieval no Mediterrâneo Ocidental realizado no nosso país, em 1987; 
o volume de actas do encontro promovido pela Associação dos Arqueólogos Portugueses, 
Arqueologia 2000: Balanço de um século de investigação arqueológica em Portugal; a mesa-
redonda “Arqueologia Moderna e Contemporânea em Portugal”, realizado na Cidade de Machico, 
entre 9 e 10 de Novembro de 2006 e com as actas publicadas na revista AMC- Arqueologia 
Moderna e Contemporânea, n.º1, 2010 e as actas do Actas do IV Congresso de Arqueologia 
Peninsular, As Épocas Medieval e Moderna na Península Ibérica, Faro, Núcleo de Arqueologia e 
Paleoecologia da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, 2010. 
Mais recentemente a organização do Congresso Internacional de Arqueologia Moderna e 
Contemporânea – Velhos e Novos Mundos, realizado em Lisboa, entre 6 e 9 de Abril de 2011, da 
organização do Centro de História de Além-Mar, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. 
 
86

 Salientam-se as cadeiras de “Arqueologia Moderna" e de “Introdução à Arqueologia Náutica e 
Subaquática” do 1.º ciclo de Arqueologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, “Arqueologia Moderna e Contemporânea" da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto e, mais recentemente, a disciplina de “Arqueologia Histórica e Urbana” 
no âmbito da Licenciatura em Técnicas de Arqueologia, do Instituto Politécnico de Tomar. 
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De uma maneira geral, os programas das disciplinas universitárias (Lisboa, Tomar e 

Porto) procuram facultar conhecimentos teóricos e metodológicos da arqueologia e 

da sua periodização, em paralelo com a diversidade da cultura material numa relação 

diacrónica. Nesses programas, o estudo das materialidades arqueológicas dos 

períodos correspondentes entre o século XV e o XVIII versa, entre outros aspectos, a 

especificidade dos bens imóveis (militares, religiosos e civis) e móveis, com especial 

destaque para as cerâmicas e o espólio vítreo e metálico. Destaca-se, ainda, no 

conteúdo do 1.º Ciclo de estudos o interesse pela arqueologia da Expansão 

Portuguesa.87  

 

Do ponto de vista conceptual podem enumerar-se as seguintes ramificações 

terminológicas em uso no panorama português: a "Arqueologia Pós-medieval" – uma 

influência directa pela realidade britânica e com a expressão "Post-Medieval 

Archaeology",88 também seguida em Itália com a "Archeologia Postmedievale" 89 e em 

Espanha com a homóloga "Arqueología Postmedieval";90 a "Arqueologia Moderna e 

Contemporânea", na linha de orientação seguida em França91 e, por último, a 

“Arqueologia Histórica”, no uso extensivo à tradição do mundo científico americano e 
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 A referência vem descrita no programa da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa. Tenha-se, também, em consideração os temas desenvolvidos por 

Gonçalves Guimarães (GUIMARÃES, 2001:127-139) e João Lizardo (LIZARDO, 2010:55-65)  

88
 Vide David Crossley, Post-Medieval Archaeology in Britain, London, Leicester and New York, 

Leicester University Press, 1994 e o periódico Post-medieval Archeology.  
 
89

 Cfr., Marco Milanese, “Archeologia postmedievale:questioni generali per una difinizione 
disciplinare”, Archeologia Postmedievale, I, Firenze, 1997, pp.13-17 e Marco Milanese, “Post-
Medieval Archaeology in Italy: general problems of the subject and an overview about recent 
researches”, AMC - Arqueologia Moderna e Contemporânea, n.º1, Machico,2010, pp. 141-151. 
 
90

 O termo, porém, não reúne unanimidade no meio académico e profissional espanhol. Veja-se, 
por exemplo, as opiniões de Sónia Gutiérrez Lloret (LLORET, 1994: 237253) e de Fernando 
Amores (AMORES, 1997:51-67). Nos últimos tempos merece, também, especial referência a 
organização de dois congressos na Catalunha (1r e 2r Congrés d'Arqueologia Medieval I Moderna 
de Catalunha - Novembro de 1998 e Abril de 2002) trazendo a debate a problemática da 
Arqueologia realizada em meio urbano e rural. 
 
91

 Vide Bruno Bentz, "Les fouilles modernes et contemporaines", Revue d'Archéologie Moderne et 
d´Archéologie Générale", Vol. 8, pp. 17-39. Neste aspecto, os autores franceses são muito 
claros : "nous avons préféré d'emblée la désignation plus positive d'archéologie moderne et 
contemporaine, à la façon dont l'histoire médiévale n'est pas suive d'une histoire post -
médiévale, mais d'une histoire moderne et contemporaine" (BALUT, BRUNEAU, 1997: 69). 
Note-se, também, o uso da terminologia "Temps Modernes" (VERHAEGHE, OTTE, 1988:5-13; 
VERHAEGHE, 1999 :381-393). Mais recentemente destaca-se a utilidade do Manuel 
D’Archeologie Médiévale et Moderne, Paris, Armand Colin, 2009. 
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da escola da "Historical Archaeology".92 Na análise dos resultados obtidos através do 

Inquérito Nacional à Actividade da Arqueologia da Época Moderna93 a expressiva 

maioria das entidades inquiridas (cerca de 83%) indicou preferencialmente o termo 

“Arqueologia Moderna”, logo seguido pela “Arqueologia Industrial” (com 20,4%) e 

pela “Arqueologia pós-medieval”94 (16,7%, Fig.1452). As opções espelham, 

justamente, a diversidade terminológica que afloramos atrás havendo, ainda, outros 

registos que interessam nomear. É o caso do conceito de “Arqueologia Histórica” 

(com 5,6% das escolhas) e curiosamente de outros que se baseiam em 

acontecimentos históricos marcantes de enfoque local: tais como o de “Arqueologia 

Pré-Pombalina” para as cidades afectadas pelo terramoto de 1755.  

 

A “Arqueologia Histórica”, expressivamente disseminada na América do Norte e do 

Sul, como referência ao estudo de “um período histórico específico, o moderno 

(sensu anglico), i.e. do século XV em diante”95 surge isoladamente, em Portugal, no 

programa do Curso de Técnicas de Arqueologia, do Instituto Politécnico de Tomar 

(“Arqueologia Histórica e Urbana e História do Território Português”). Do ponto de 

vista histórico, é curioso observar que a expressão já aparece empregue em Portugal 

no início do século XX por M. da Fonseca e por João Herculano de Moura,96 embora 

não necessariamente numa abordagem tradicionalmente arqueológica dos dados 

materiais. O próprio Tenente-Coronel Afonso do Paço, nas escavações levadas a 

cabo em 1959 e 1958 no campo militar da paradigmática batalha de Aljubarrota, 

utiliza a expressão “escavações de carácter histórico”.97 

                                                           
92

 Para situar o período de tempo que vai desde o processo de chegada dos europeus ao 
continente até praticamente a actualidade. Veja-se, por exemplo, (DEETZ, 1996:5; ORSER, 
1996: 23-28).  
 
93

 Cfr., supra, as notas de rodapé do 1.º Capítulo “Metodologia, periodização e problematização”, 
nomeadamente da n.º11 à n.º 16. 
 
94

 Muito em voga nas saudosas Jornadas de cerâmica de Tondela. 
 
95

 Pedro Paulo A. Funari, “A Arqueologia Histórica em uma Perspectiva Mundial”, Revista de 
História Regional, vol.6, n.º 2, 2001, pp.35-41.  
 
96

 “Archeologia historica. Relação do cêrco do castello de S. Filippe de Angra (1640)”, Boletim da 
Sociedade de Bibliophilos Barbosa Machado, AnoI, n.º4, Lisboa, 1912, pp.251-266 e Inscripções 
indianas em Cintra: nótulas de archeologia historica e bibliographica ácerca dos templos hindús de 
Somráth-Patane e Elepbanta, Nova Goa, Imprensa Nacional,1906. 
 
97

 Afonso do Paço, “Escavações de carácter histórico no campo de batalha”, Aljubarrota – trabalhos 
de execução de carácter militar, Lisboa, Comissão de História Militar, 1959, pp. 37-51 e Afonso do 
Paço, “Escavações de carácter histórico realizadas no campo de batalha de Aljubarrota”, Bracara 
Augusta, vol. XVIII-XIX, n.º

s 
41-42 (53-54), Braga, 1965, pp.83-92. 
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A opção pela terminologia “Arqueologia Moderna”, em resultado da expressiva 

maioria das entidades auscultadas no inquérito, fundamenta-se grosso modo pela 

periodização histórica tradicional, ou seja, pela relação de conformidade de que ao 

existir uma História Moderna e Contemporânea fará justamente sentido existir uma 

"Arqueologia Moderna e Contemporânea". É possível que nesta preferência faça 

sentido o crédito da estrutura curricular universitária referida anteriormente, 

nomeadamente das faculdades do Porto e de Lisboa.  

 

É interessante observar, também, a utilização do conceito de “Arqueologia Industrial”, 

referente aos trabalhos arqueológicos que versam as sociedades da Época Moderna. 

É certo que a disciplina teve uma ampla aceitação na comunidade científica 

portuguesa, tendo evoluído teoricamente para um campo de estudo que tenta 

privilegiar a arqueologia de um período histórico que corresponda às fases de 

arranque da “civilização industrial” (CORDEIRO, 2009:19-29). Ao nível universitário, a 

disciplina é ministrada actualmente no Curso de Arqueologia da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, na Licenciatura em História da 

Universidade de Évora e, por último, no plano de estudos de Arqueologia e História da 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. José Manuel Lopes Cordeiro assenta 

uma opinião que pode traduzir a segunda ordem de preferência dos inquiridos: “ (…) em 

vez de se tentar encontrar eventuais contradições na denominação da disciplina, talvez 

seja mais útil tentar compreender porque é que a expressão “arqueologia industrial” se 

justifica para designar a “arqueologia da época contemporânea” (CORDEIRO, 2010:28).  

 

A designação de “Arqueologia pós-medieval” colheu 16,7% das escolhas (Fig.1452). 

Na fundamentação das respostas, os inquiridos indicam que o termo é mais 

abrangente do ponto de vista cronológico e facilmente compreensível pelo grande 

público. Na linha que defendem os investigadores italianos, entre os quais Marco 

Milanese, trata-se de uma arqueologia cujo objecto de estudo se estende pela “longa 

duração”,98 procurando-se minimizar a divisão repartida do “tempo histórico”, situação 

essa nem sempre linear e estável: “ un giudizio di antichità o modernità di una 

                                                                                                                                                                                
 
98

 “(…) characterized by better attuned continuities and transformations in a long-period historic 
process.” (MILANESE, 2010: 142-151). 
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cronologia è, sempre e necessariamente, un concetto relativo e comunque "instabile" 

nel tempo” (MILANESE, 1997:14). 

 

No que concerne ao “estado actual dos conhecimentos da arqueologia moderna em 

Portugal”, 63% das entidades auscultadas consideram esse descritor insuficiente 

(Fig.1456). As razões invocadas nessa avaliação (Fig.1458) são várias: a carência de 

estudos e publicações (59,3%); a reflexão teórica e metodológica insuficiente 

(42,6%); a necessidade da especialização de recursos humanos (40,7%) e a 

característica das prioridades de investigação estarem fundamentalmente 

direccionadas para contextos cronológico-culturais mais recuados (38,9%). Além dos 

factores enunciados, cerca de 3% dos inquiridos justificam que a disciplina se 

encontra numa fase de arranque e que uma boa parte dos seus conhecimentos 

dependerá da actividade pró-activa da arqueologia urbana. Os restantes 24,1% 

consideraram suficiente o estado actual dos conhecimentos da Arqueologia Moderna, 

enumerando como factores positivos a diversidade e a qualidade de estudos 

(Fig.1457). Trata-se de uma opinião que já vem sustentada pelo precursor da 

arqueologia açoriana, Manuel d’Oliveira, que via com optimismo o crescimento da 

atenção para à época pós-romana: ”Em Portugal têm merecido atenção especial os 

estudos arqueológicos referentes ao período da pré-história, protohistória e ao lusitano-

romano. No entanto, não se tem descuidado o que respeita aos tempos históricos, a 

seguir à época romana” (BENTO, 1989: 76). 

  

A abordagem metodológica pelos sítios da Expansão Portuguesa99tem um peso 

considerável no âmbito da Arqueologia Moderna. Este dado tem sido encarado como 

um dos principais avanços da arqueologia na actualidade, como se comprova pela 

opinião abalizada de Colin Renfrew e de Paul Bahn: “Uno de los principales avances 

                                                           
99

 Veja-se, a este nível, o projecto de investigação do CHAM - Centro de Estudos de Além-Mar 
com uma vertente de trabalhos arqueológicos em Marrocos (“Portugal e o Sul de Marrocos. 
Contactos e confrontos, Séculos XV a XVII”, consultado em Julho de 2009, em 
http://cham.fcsh.unl.pt/portugalemarrocos/arquitectura.html) e os trabalhos de André Teixeira, “The 
Fortress of Cannanore and Military Architecture during the Reign of King Manuel I”,  Winds of 
Spices. Essays on Portuguese Establishments in Medieval India with Special Reference to 
Cannanore, ed. K. S. Mathew e Joy Varkey, Nirmalagiri - Kanur, Institute for Research in Social 
Sciences and Humanities, 2006, pp. 139-61 e de João Lizardo, ob cit., “Apelo para uma 
Arqueologia da Expansão Portuguesa”, AMC- Arqueologia Moderna e Contemporânea, n.º1, pp. 
55-65. 
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de las dos o tres últimas décadas lo ha constituido de toma de conciencia de que la 

arqueología puede contribuir en gran medida, no solo a la comprensión de la 

prehistoria y la historia antigua, sino también de las etapas históricas más 

recientes”.100 Não obstante o alcance do conteúdo da frase anterior, perece-nos 

essencial destacar uma outra opinião de um distinto arqueólogo português, Luís 

Raposo, que pela profundidade de raciocínio justifica, em nosso entender, a extensão 

dos caracteres: “Devido a circunstâncias várias tem perdurado anormalmente entre 

nós a ideia de que a arqueologia possui “limites cronológicos”, definidos 

epistemologicamente. Trata-se de um equívoco, que a mais recente pesquisa se tem 

encarregado de desfazer. Existem hoje uma arqueologia medieval, uma arqueologia 

moderna e até uma arqueologia contemporânea portuguesas, todas com bons 

exemplos de como as chamadas “fontes materiais” podem ser importantes para a 

síntese histórica, a ponto de se constituírem elas próprias, em via alternativa de 

“fazer história” (RAPOSO, 2000:13). 

 

 

2.2.2. Os Estudos Pioneiros: António Aragão e Manuel Sousa d’Oliveira  

 

Os ensaios arqueológicos de António Aragão na Madeira (Figs.1123 a 1135 e 1148 a 

1150) e de Manuel de Sousa d’Oliveira nos Açores (Figs.1120 a 1122 e 1168 a 1180) 

coincidem com os anos sessenta do século XX, pouco tempo depois das investigações 

de Afonso do Paço em Aljubarrota e de Irisalva Moita, em Lisboa. Na altura, ao nível das 

estruturas directivas do Estado Novo, as competências relativas à gestão das 

intervenções arqueológicas estavam atribuídas à Direcção-Geral do Ensino Superior e 

Belas Artes,101 que estabelecia a planificação das intervenções arqueológicas102 

(FABIÃO, 1995:82-87).  

 

                                                           
100

 Arqueología. Teorías, Métodos y Práctica, Madrid, 2. ª edición, Ediciones Akal, 1998, p. 11.  
 
101

 Entidade com a qual Manuel d’ Oliveira trocou alguma correspondência, nomeadamente a 
solicitar autorização para a realização de trabalhos arqueológicos.  
 
102

 Os diplomas legais que importam salientar são: Decreto n.º 21117, de 18 de Abril de 1932 (que 
define os critérios para a classificação dos monumentos arqueológicos) e o decreto n.º 46349, de 
22 de Maio de 1965 (Regimento da Junta Nacional da Educação).  
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Compreender o alcance do trabalho científico destas figuras de vulto das ciências sociais 

constitui um desafio construtivo. Nesta abordagem partimos, essencialmente, dos 

escassos dados identificados na fase de pesquisa os quais, justamente, nos permitem 

garantir uma aproximação à metodologia do trabalho arqueológico. Com efeito, António 

Aragão recorria regularmente à prospecção para localizar os lugares mencionados na 

tradição historiográfica e considerava indispensável o estudo das estruturas por 

intermédio da escavação. A análise das plantas e dos cortes das fundações do Convento 

da Piedade (Figs.1141 a 1147) evidenciam um exímio rigor técnico nesse registo 

destoando, neste aspecto, com os elementos levantados por Sousa d’ Oliveira que eram 

feitos geralmente em croqui (Figs.1168 a 1172). Ao invés deste último, extremamente 

preciso na interpretação estratigráfica – característica que pode ser explicada pela 

proximidade à “escola” de Virgílio Correia e de Abel Viana e com quem ensaiou algumas 

publicações – António Aragão não deixou apontamentos estratigráficos de pormenor. O 

arqueólogo açoriano demonstra, inequivocamente, uma apurada preparação de trabalho 

de campo e uma preocupação descritiva mais precisa, anotando regularmente os dados 

tridimensionais, as características estratigráficas e geológicas do espaço, a orientação e 

as características do fabrico do espólio. Em síntese, parece-nos elementar emitir 

sumariamente o seguinte raciocínio. António Aragão ocupa-se com maior detalhe na 

condição estética do registo, em particular o arquitectónico. Manuel de Sousa d’ Oliveira 

releva-se no interesse estratigráfico e deposicional dos dados arqueológicos, numa maior 

aproximação à metodologia disciplinar.  

 

2.2.2.1.O pioneirismo de António Aragão  

 

“Se não podemos colocar a Madeira em posição privilegiada no panorama arqueológico e artístico 

nacional, nela se encontram, porém, razões particulares, modestas algumas, outras soberbas, que 

nos transportam a uma atitude ora de encanto singelo, ora de reverência admirativa”. 

 

António Aragão
103

 

 

O historiador, poeta e pintor António Manuel de Sousa Aragão Mendes Correia (Fig.1181) 

foi um dos principais promotores da arqueologia madeirense no século XX. Nascido em 

São Vicente, Ilha da Madeira, em 1921, licenciou-se em Ciências Histórico-Filosóficas 
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 Cfr., Pelourinhos da Madeira, Funchal, Edição da Junta Geral do Distrito Autónomo, 1959, p.7. 
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pela Universidade de Lisboa e desempenhou o cargo de Director do Arquivo Distrital do 

Funchal.104 Deixou uma vasta obra publicada. No capítulo da literatura, é considerado 

juntamente com o madeirense Herberto Hélder, o difusor da poesia experimental em 

Portugal.105 

 

Em Março de 1961, António Aragão desenvolve no espaço das ruínas do antigo Convento 

de Nossa Senhora da Piedade,106 em Santa Cruz,107 trabalhos arqueológicos de campo, 

enquanto se aguardava a fase inicial de construção do actual Aeroporto da Madeira 

(Fig.1151).108 A materialização do estudo arqueológico correspondia às aspirações do 

historiador que, anos antes, confidenciava: “Outras peças arqueológicas infelizmente 

ainda correm grave perigo. Referimo-nos, entre outras, às ruínas clamorosas do convento 

franciscano de Nossa Senhora da Piedade, em Santa Cruz, que hoje formam um monte 

inacreditável de pedras soltas” (ARAGÃO, 1959:40).  

 

Tal como haveremos de observar para o exemplo de Manuel de Sousa d´Oliveira nos 

Açores, António Aragão também não produziu sínteses monográficas do trabalho 

arqueológico, exceptuando-se alguma informação iconográfica e textual dispersa.109 Num 

dos seus últimos contributos editoriais, O Espírito do Lugar, inventaria um conjunto de 

trabalhos sobre a Madeira e que provavelmente tencionava publicar. O agravamento do 

                                                           
104 Dados extraídos de http://passosnacalcada.wordpress.com/2008/08/12/antonio-aragao/, 

consultado em Maio de 2008, texto de Nelson Veríssimo.  

105
 Fátima Pitta Dionísio, “O Experimentalismo em António Aragão”, Islenha., nº 20, Funchal, 1997, 

pp.12-20. 
 
106

 Vide António Aragão, O Museu da Quinta das Cruzes, Funchal, Edição da Junta Geral do 
Distrito Autónomo do Funchal, 1970, pp.40, 48 e 129; Rui Carita, “As escavações nas antigas 
casas de João Esmeraldo”, Islenha, n.º5, Julho-Dezembro, Funchal, 1989, p.110 e Jorge Valdemar 
Guerra, “O Convento de Nª. S.ª da Piedade de Santa Cruz. Subsídios para a sua História”, Islenha, 
nº 20, Jan/Junho, 1997, pp.125-156. 
 
107

 Cfr., Élvio Duarte Martins Sousa, "António Aragão e o pioneirismo da Arqueologia Madeirense. 
O exemplo do Convento da Piedade, em Santa Cruz", Margem, no prelo, Funchal, 2011. 
 
108

 Baptizado, na altura, por Aeroporto de Santa Catarina, em alusão à capela que existia no local 
(Fig.1140). 
 
109

 Alguns elementos fotográficos que integram a colecção do Arquivo Regional da Madeira e uma 
pasta contendo quarenta e cinco plantas relativas aos trabalhos de 1961 (Capa n.º5, Convento de 
Santa Cruz. Plantas, alçados, localização no terreno, reconstituição de restos arqueológicos”) 
Note-se, ainda, que apesar de várias tentativas de obter informações sobre a existência de um 
diário das escavações, não foi possível confirmá-lo, sendo certo que não inclui o acervo do Arquivo 
Regional da Madeira.  
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estado de saúde terá impedido tal desiderato. Nesse livro, faz uma sinopse do espólio 

exumado nas escavações, cujo conteúdo se transcreve na íntegra: “Escavações no lugar 

do Convento quinhentista de N.ª Senhora da Piedade. Santa Cruz, 1961. Das escavações 

realizadas resultou o levantamento da planta geral deste Convento Franciscano e o 

estudo das suas características tipológicas, além da exumação de variado espólio, do 

qual se destaca grande diversidade de padrões de azulejaria hispano-árabe ou mudéjar, 

provenientes do Sul de Espanha, e também múltiplos exemplares de azulejaria 

portuguesa seiscentista e de setecentos, assim como elementos primitivos em cantaria 

lavrada – portais, janelas, arco triunfal da igreja, condutas de água, lajes tumulares, 

pavimentos, etc. Todos os trabalhos foram devidamente documentados com plantas 

rigorosas, desenhos e fotografias” (ARAGÃO, 1992:8). Efectivamente, são por estes 

últimos elementos citados (plantas, desenhos e fotografias) que se podem inferir 

elementos acerca da estratégia da intervenção. Os levantamentos arquitectónicos 

efectuados em trabalho de campo, e que foram decisivos para a execução da planta do 

Convento da Piedade, apresentam-se com um detalhe e qualidade técnicas primorosas, 

observando-se várias anotações a lápis de carvão sobre a georreferenciação dos 

achados arqueológicos mais significativos. Por exemplo, na planta geral do sítio com a 

indicação das áreas intervencionadas o investigador anota na metade exterior Norte da 

cerca do convento o achado de “moedas” e no compartimento interior do extremo Sul, 

junto ao túmulo do edificador do imóvel, o aparecimento de “ossos”. Contextualiza, ainda, 

na proximidade do forno da cozinha “um vaso grande de barro aos pedaços” Esta nota 

constitui um dado absolutamente relevante para a reconstituição do quotidiano 

conventual, na medida em que os objectos são identificados em contexto primário, 

fornecendo indicadores de utilização e de funcionalidade social.  

 

Para a execução dos trabalhos arqueológicos no lado Poente do aeroporto, António 

Aragão contou com o auxílio da antiga Junta Geral do Distrito do Funchal e com a 

colaboração do funcionário do Museu Quinta das Cruzes, Alfredo Gomes de Barros, que 

na ausência do responsável orientou as escavações.110 As escavações decorreram 

mediante um calendário apertado, pois as obras do aeroporto tornavam imperativas a sua 

rápida execução. No terreno, as paredes do convento encontravam-se totalmente 

desmanteladas e os vestígios pétreos apresentavam-se dispersos pelos terrenos 

expropriados. No primeiro contacto com o local, António Aragão manifesta a desolação: 

                                                           
110

 Cfr., “Escavações e Sondagens levadas a efeito pela Junta Geral do Distrito na zona do futuro 
aeródromo”, Diário de Notícias – Madeira, 11 de Abril de 1961, pp.1 e 4. 
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“fomos encontrar o convento de Nossa Senhora da Piedade reduzido a nada” (ARAGÃO, 

1970: 40). 

 

O espólio exumado, designadamente os elementos arquitectónicos, os azulejares e as 

cerâmicas utilitárias, foi inicialmente depositado no Museu Quinta das Cruzes, por 

coincidência a antiga residência dos padroeiros do convento. Os bens móveis 

arquitectónicos foram arrumados numa ala de acesso restrito do museu, havendo a 

intenção de enriquecer e prolongar o Jardim Arqueológico (ARAGÃO, 1970: 48). Em 1996 

foram transferidos para os jardins da Casa da Cultura de Santa Cruz, onde se procedeu à 

seriação para integração museológica.111 Os azulejos, por sua vez, tiveram dois destinos. 

Uma parte, com interesse expositivo, serviu de mostruário para as salas do Museu Quinta 

das Cruzes (ARAGÃO, 1970: 40). Os componentes mais fragmentados, agrupados 

aleatoriamente por tipologias e padrões decorativos, foram recentemente cedidos pela 

direcção do museu para estudo (GONÇALVES, 2007: 8-13).112  

 

Além dos materiais referidos, as escavações forneceram um conjunto apreciável de 

espólio cerâmico (faianças, cerâmicas esmaltadas e vidradas), confiado presentemente 

ao autor desta dissertação para estudo. O espólio, que se encontrava semi-soterrado na 

ala Norte dos Jardins do Museu Quinta das Cruzes,113 foi recolhido pelos técnicos 

daquela instituição em 2004. Uma outra parte, nomeadamente as faianças portuguesas 

do século XVII, encontravam-se em depósito temporário no Gabinete de Arqueologia e 

Restauro da Câmara Municipal do Funchal, tendo sido fornecidas aquelas que não se 

encontravam em fase de restauro.   

 

                                                           
111

 Cfr., João Lizardo, “Em torno dos vestígios materiais dos primeiros tempos do povoamento – 6 
Alguns (poucos…) aspectos do convento da Piedade”, ILHARQ – Revista de Arqueologia e 
Património Cultural do Arquipélago da Madeira, n.º8, Machico, 2008, pp.26-31; Lígia Gonçalves, 
“Síntese metodológica de trabalhos realizados na área da conservação e restauro do património 
nos Municípios de Machico e Santa Cruz”, ILHARQ – Revista de Arqueologia e Património Cultural 
do Arquipélago da Madeira, n.º8, Machico, 2008, pp.32-47. 
 
112

 A investigação foi realizada pela técnica de conservação e restauro Lígia Gonçalves, na 
instituição CEAM – Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea, tendo-se 
produzido um relatório técnico entregue à Direcção Regional dos Assuntos Culturais 
(GONÇALVES, 2007a) e publicado um súmula da investigação no segundo número da revista 
AMC- Arqueologia Moderna e Contemporânea. 
 
113

 Cumpre-nos agradecer à senhora directora do Museu Quinta das Cruzes, Dr.ª Teresa Pais, a 
oportunidade da cedência do espólio. 
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Os objectos cerâmicos denunciam percentualmente um elevado estado de fragmentação, 

reconhecendo-se, apenas pouco mais de 8 perfis de peças esmaltadas, exceptuando-se 

as peças restauradas pelo referido gabinete de arqueologia da capital e o exemplar de 

uma bilha actualmente exposto no Museu da Quinta das Cruzes (Fig.744).114 Numa 

primeira análise, parece confirmar-se que os materiais acedidos resultam de uma 

segunda triagem feita após as escavações e curiosamente incluem um reduzido número 

de exemplares do grupo tecnológico da cerâmica comum (apenas três fragmentos). Um 

destes fragmentos, pela excepção figurativa e tipológica – condição que talvez tenha 

merecido a atenção do arqueólogo - representa uma forma de pão de açúcar com uma 

original marca de oleiro. A ausência da cerâmica utilitária, cujos índices de quantificação 

atingem frequentemente valores consideráveis nos sítios arqueológicos desta época, 

pode justificar-se hipoteticamente por duas situações. A probabilidade de se ter 

privilegiado o levantamento dos indícios cerâmicos pelo tratamento estético e decorativo 

das superfícies, ou seja, pelos exemplares que exibiam um acabamento vitrificado - e daí 

a presença, além da cerâmica de revestimento azulejar, do conjunto diversificado 

ceramológico (faianças de importação nacional e europeia, porcelanas, cerâmicas 

esmaltadas e vidrados policromos). Uma outra suposição residirá no eventual extravio da 

cerâmica ordinária aquando do acondicionamento no espaço do museu. 

 

 

 

 2.2.2.2. Antes e Depois de António Aragão 

 

A história da arqueologia na Madeira acompanha de perto os indicadores da criação da 

disciplina em Portugal. Os primeiros passos acontecem com as acções de recolha e 

tentativa de colecção de objectos antigos e pela observação directa dos vestígios do 

passado.  

Do ponto de vista do paradigma técnico e metodológico é possível dividir evolutivamente 

a arqueologia madeirense em duas fases distintas. Uma primeira, que baliza a segunda 

metade do século XIX e prologa-se pontualmente pelos anos oitenta do século XX. É uma 
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 O registo museológico da peça (51063876 M.Q.C, Fig.744) anota a provável origem do 
Convento da Piedade. A este respeito, e apesar das habituais reticências, a notícia das 
escavações no terreno do convento indicam o achamento in situ de, pelo menos, um recipiente em 
avançado estado de integração: “Têm sido encontrados também, ossadas humanas, pedras 
trabalhadas, quer tumulares quer de colunas e pórticos, e fragmentos de jarrões, um dos quais, já 
quase totalmente reconstituídos, nos foi possível apreciar anteontem no Museu Quinta das Cruzes” 
(Diário de Notícias, 1961:1).  
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etapa marcada pelo paradigma recoleccionista e amadorista, onde as acções obedecem 

tanto a factores casuísticos de ordem lendária como a intenções com objectivos 

investigativos de uma realidade material desaparecida. São os exemplos paradigmáticos 

da famosa Cruz de Machim (Fig.1119), do tesouro das Selvagens e das buscas do 

paradeiro do Rei Ladislau, na Madalena do Mar. O figurino das escavações no extinto 

Convento da Piedade, em Santa Cruz, encarna também esta primeira fase, pese embora 

o modelo de recolha e de análise conduzido por António Aragão se apresente com uma 

maior profundidade ontológica e metodológica.  

 

A segunda fase principia com os estudos dos arqueólogos Mário Varela Gomes e Rosa 

Varela Gomes no Funchal115 (antigo quarteirão das Casas de João Esmeraldo – Cristóvão 

Colombo), numa altura em que, segundo estes investigadores, “não havia muita gente 

interessada em trabalhar na Arqueologia da Idade Média e muito menos de Época 

Moderna e, muito menos, a publicar os resultados obtidos nas intervenções arqueológicas 

que realizavam” (SOUSA, 2010: 68). A equipa inicia, nos finais dos anos oitenta do século 

XX, um trabalho sistemático no quarteirão das ditas Casas Colombo, tendo mais tarde 

voltado ao Palácio Marconi, nas imediações da praça onde se realizaram as primeiras 

intervenções. Foram, em síntese, estudos que renovaram, indiscutivelmente, o modelo 

até então vigente e inauguraram uma nova etapa no registo e na salvaguarda do 

património arqueológico regional. Os trabalhos arqueológicos no Funchal têm, depois, 

continuidade com o recém-criado Gabinete de Arqueologia e Restauro que, também, 

desenvolve esporadicamente acções fora do Funchal. 

  

Recuando no tempo, é possível admitir que a arqueologia portuguesa nasce no século 

XIX. Várias instituições de referência são criadas e reestruturadas nesta centúria: a 

Sociedade Archeologica Lusitana (1850); a Comissão Geológica do Reino (1857) e a 

Real Associação dos Arquitectos Civis e Arqueológicos Portugueses (1863), (FABIÃO, 

1989:11). Dois acontecimentos, que envolvem buscas no terreno no Arquipélago da 

Madeira, marcam esse século: a Cruz de Machim e o tesouro das Selvagens. O primeiro 

caso, mais precoce, incorre numa alegada descoberta em 1814116 de uma cruz associada 
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 Consulte Mário Varela Gomes e Rosa Varela Gomes, “Intervenção arqueológica”, Escavações 
nas Casas de João Esmeraldo – Cristóvão Colombo, 1989 (1.ª fase), Funchal, Câmara Municipal 
do Funchal, 1989, pp.27-48.  
 
116 Cfr., Álvaro Rodrigues de Azevedo, “Notas”, As Saudades da Terra pelo Doutor Gaspar 

Frutuoso. História das Ilhas do Porto-Sancto, Madeira, Desertas e Selvagens, Funchal,Typ- 

Funchalense, 1873, p.417. 



69 

 

ao túmulo de Machim, aquando das escavações efectuadas pelo comerciante de vinhos 

inglês Robert Page, na actual Capela dos Milagres em Machico (Fig.119). A descoberta 

alimentou a discussão acerca da autenticidade do achado, levantando a controvérsia 

sobre uma das lendas mais famosas da Expansão Portuguesa, a de Robert Machim e de 

Ana d’Arfet, cujas dissertações pela sua complexidade não são tratadas nesta rubrica.  

 

Álvaro Rodrigues de Azevedo e Eduardo Pereira, acérrimos defensores da ideologia anti-

britânica em relação ao achamento do Arquipélago da Madeira foram, no seu tempo, dois 

críticos acérrimos da fiabilidade do achado de Page. Em 1873, escreveu Azevedo: “Nos 

fins do mesmo domínio inglez, isto é, em 1814, achou as reliquias da cruz de Machim; e, 

em 1825, a mandou pôr na mencionada moldura, como refere o rotulo portuguez. Os 

rótulos não explicam como as taes relíquias da cruz de Machim, que deveriam ser objecto 

de veneração para o povo de Machico, foram achadas (o que pressuppõe haverem 

estado ahi perdidas): achadas, e por um inglez, e residente em outro local, e de profissão 

alheia a explorações archeologicas.”117 Por seu turno, Eduardo Pereira, também não 

deixou de transparecer a conjuntura ideológica que pretendia negar o achamento da 

Madeira aos ingleses: “Por simpatia e por consideração aceitou o povo de Machico a cruz 

lendária para não o contrariar [Robert Page]. É um achado arqueológico que, além do 

pretenso valor da sua qualidade, tem mais o fantástico condão de haver-se conservado, 

mais de 500 anos debaixo da terra, num subsolo de ribeira frequentemente alagado e 

húmido (…)”.118 

 

Durante vários anos as relíquias119 estiveram emolduradas na Capela dos Milagres 

(antiga Capela da Misericórdia ou de Cristo) e na Igreja Matriz de Machico (Fig.1119). 

Actualmente encontram-se em parte incerta. O texto bilingue que acompanha a cruz, 

expressa o seguinte: “Eis as relíquias da cruz de Robert Machim, que Robert Page, 

commerciante no Funchal, comendador da ordem da Torre Espada, achou nesta capella 

no anno de 1814 e por conservação da sua memória a mandou pôr neste quadro em 
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 Cfr., ob. cit., Álvaro Rodrigues de Azevedo, “Notas”, As Saudades da Terra pelo Doutor Gaspar 
Frutuoso. História das Ilhas do Porto-Sancto, Madeira, Desertas e Selvagens, Funchal, p.419. 
 
118 Cfr., Ilhas de Zargo, 4.ª edição, Vol. I, Funchal, Câmara Municipal de Funchal, 1989, p.66. 
 
119

 No seguimento da opinião de Álvaro Rodrigues de Azevedo, um texto assinado por F., na 
primeira página do Diário de Notícias de 3 de Dezembro de 1896 dita o seguinte. “Quanto ás 
reliquias da cruz encontrada na sepultura de Machim e cuidadosamente recolhidas por Page, 
como elle mesmo declara, devemos julgar que este commerciante inglez foi illudido na sua boa 
fé.Tomou a nuvem por Juno ou houve alguém interessado em abusar da sua facil credulidade.” 
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1825. “Remains of MACHIM’S CROSS, Collected, and deposited here by Robert Page. 

K.C.T.S. 1825”. Sabe-se, porventura, que Robert Page, entre numerosas 

comparticipações para obras e reparos na Madeira e Porto Santo, terá colaborado nas 

obras da actual Capela dos Milagres nomeadamente num retábulo da visitação de Santa 

Isabel e disponibilizado verbas para as obras de construção (AZEVEDO, 1873: 419; 

Diário de Notícias, 1896; SILVA, MENESES, 1998, III: 41).  

 

A consciência de que as terras soterradas junto à Capela dos Milagres constituem um 

“documento” de inegável interesse histórico120 aparece testemunhado pelo escrivão dos 

“Annaes do Municipio da Antiga Villa de Machico”, em 1869 : “Deixou de haver dúvida que 

a actual Capela foi reedificada depois do aluvião de mil oitocentos e três no mesmo local, 

pois no desaterro necessário para ficar com a caixa de ar abaixo do soalho, se 

encontraram as paredes primitivas que ainda conservavam caiação, por debaixo do Altar-

Mor, dando a perceber perfeitamente que o nível do soalho assenta, hoje em dia, quase 

no tecto da capela primitiva, demonstrando bem que as gravuras antigas existentes sobre 

a capela e que a colocavam ao nível da ribeira, são verdadeiras”.121 Outras leituras que 

atestam achados ocasionais da baixa machiquense são-nos dadas pelo estudioso Alberto 

Artur Sarmento, neste contexto com indícios associados ao fabrico açucareiro.122  

 

Um outro acontecimento oitocentista, que envolveu consideráveis meios humanos e 

materiais, diz respeito às buscas do lendário tesouro (ouro e dobrões) presumivelmente 

escondido nas Selvagens pela tripulação duma embarcação francesa que ali naufragou 

no século XVIII,123 liderada pelo corsário William Kidd. As pesquisas foram realizadas, 

pela primeira vez, entre 1848 e 1851 por sete aventureiros ingleses, comandados por A. 

                                                           
120

 Vide Élvio Duarte Martins Sousa, “Entre a terra e a água ainda restam marcas do Homem”, 

1803-2003-Memórias de uma Aluvião, Machico, Câmara Municipal de Machico, 2003, p.37. 

121
 Cfr., Annaes do Município da Villa de Machico, Machico, Câmara Municipal de Machico, fl.40 vº. 

 
122

 “No subsolo da vila de Machico, em excavação ocasional para profundar os alicerces de 
construções, se encontrou, não há muitos anos, uma fiada de estaquinhas de cedro acunhadas de 
lágeas, que parece ter servido de mainel de uma valeta, onde corresse a água buscada à ribeira, e 
com destino á irrigação de cultura, que provàvelmente seria de cana dôce” (SARMENTO, 1945: 8). 
 
123

 Segundo nos conta Alberto Artur Sarmento: “Fôra o caso que um velho marinheiro agonisante, 
único salvado dum naufrágio, pesando-lhe levar o seu segredo para a cova, contou na hora 
extrema que fazendo parte da tripulação d’um navio armado em corso na América, na guerra dos 
estados do norte contra o sul, esta capturara três embarcações mexicanas carregadas de ouro em 
dollars e dobrões, vindo depois enterrar a presa n’umas ilhas próximo de Teneriffe, sossobrando 
em seguida.” (SARMENTO, 1906:36-37).  
 



71 

 

Mellersh e mais tarde retomadas, sem êxito, pelo explorador inglês Ernest Shakleton 

(PEREIRA, 1989, I:144-145; SARMENTO, 1906:35-40; SILVA, MENESES, 1998, III: 304-

306). A actividade deixou, porém, naqueles ilhéus rastos da actividade intrusiva e 

vestígios da cultura material, nomeadamente cerâmicas esmaltadas de tradição inglesa 

para o transporte de víveres e água, que não existiam naqueles ilhéus (SOUSA, 

PUTZER, 2009: 120-135). Segundo se observa do diário dos exploradores, as buscas 

foram infrutíferas: “Teem sido feitas excavações em ambas as ilhas, e acho poucas 

probabilidades de encontrar o thesouro, não obstante crêr bem que elle esteja aqui 

enterrado. Só uma vez choveu aqui e muito pouco durante uma das minhas estadas” 

(SARMENTO, 1906: 40). 

 

Vários achados fortuitos marcaram diacronicamente a comunidade insular. Tais 

ocorrências serviram, entre outros aspectos, para o desenvolvimento da consciência 

patrimonial e da necessidade da criação de um espaço para a exposição desses bens 

culturais. Desta feita, os achamentos ocorridos tanto na área urbana do Funchal como um 

pouco por toda a ilha124 serviram de pretensão na criação de um museu arqueológico, já 

reivindicado em 1915.125 126 João Cabral do Nascimento, em 1933, então director do 

Arquivo Distrital do Funchal, propõe a criação de um museu arqueológico no pátio e na 

capela quinhentista da Rua do Bispo, junto ao Liceu Jaime Moniz, no Funchal: “Há muitos 

anos profanada, conserva todavia o seu formoso pórtico de cantaria preta, no alto do qual 

ostenta um escudo com as armas estremes dos Figueiredos. O átrio, no entanto, está 

atravancado de madeiras de construção, tornando-se aí difícil acesso. Porque não se 

transforma êsse recinto, com a sua capela, num museu arqueológico? O local é óptimo, a 

vetustez do monumento bem se coaduna com a ideia - e as peças que ali devem figurar 

andam dispersas por tanto sítio, em risco de se perderem de vez” (NASCIMENTO, 1933: 

                                                           
124

 Entre vários exemplos, destacam-se: em Outubro de 1880, os elementos arquitectónicos nos 
terrenos do extinto Convento de S. Francisco (SILVA, MENESES, 1998, II:182); em 1919, várias 
lápides, no Convento de Santa Clara, no Colégio dos Jesuítas, na Serra de Água e no Arco da 
Calheta (SILVA, MENESES, 1998, II:217) e vários elementos arquitectónicos e azulejos num 
edifício junto ao Largo da Sé (NASCIMENTO, 1933:114). 
 
125

 Pretendia a autarquia do Funchal criar esta instituição no espaço do Convento de Santa Clara 
com vários objectos que lhe pertencia, designadamente: “escudo e a coroa, em marmore, do 
convento de S. Francisco, a roda do convento das Mercês, uma inscrição da ponte de S. João, 
vários quadros do palácio episcopal, os paramentos da capela do mesmo palácio, o escudo, e, 
marmore, da antiga cadeia, o escudo e a coroa, em mármore, do arco dos Varadouros, a inscrição 
latina, em basalto da terra, do mesmo arco, diferente artigos do extinto hospital de S. Lazaro, o 
retrato do cónego Viveiros, fundador do convento da Incarnação, etc., etc…”, (SILVA, MENESES, 
1998,II:412).  
 
126

 Cfr., Adolpho Noronha, “O Convento de Santa Clara está condenado!”, Diário de Noticias, 1 de 
Março de 1915 e 28 de Fevereiro de 1915, Funchal.  
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64).Enquanto defensor do património artístico e cultural regional advogou, para o caso do 

Palácio de São Pedro, a criação de uma instituição museológica mais diversificada em 

termos de acervo, onde a par da especialização zoológica figurassem “exemplares de 

etnografia, arqueologia, 127 belas-artes, numismática” (NASCIMENTO, 1933:120-121).   

 

Nesta conjuntura, o panorama museológico regional bebeu influentemente as directrizes 

dos normativos da Primeira República, nomeadamente no incentivo e na organização das 

instituições culturais. Na década de quarenta do século XX existiam, apenas, duas 

instituições: o Museu de História Natural-Jardim Botânico e o aludido Museu Municipal de 

História Natural (GOUVEIA, 2009:35; SILVA, 2002:36-41). Com a criação do Museu 

Quinta das Cruzes (1946/1953), nasce o Jardim Arqueológico muito provavelmente com o 

impulso de António Aragão,128 na linha daquilo que havia sido experimentado no início do 

século XX no antigo Solar de São João, no Funchal (GOUVEIA, 2009: 45). 

 

A Comissão de Arte e de Arqueologia da Câmara do Funchal,129 teve um papel 

aparentemente menos interventivo na acção museológica. Com funções meramente 

consultivas, era composta pelos seguintes vogais, a saber: o presidente da câmara 

municipal ou um vereador, designado pelo presidente; um representante do ensino, dos 

museus e da igreja (SREC, 1977; IPPAR, 1996:14-15).  

 

Os anos oitenta trazem novos acontecimentos. Vinte anos após as escavações de 

Aragão em Santa Cruz, a pacata Freguesia da Madalena do Mar assiste, com 

entusiasmo, às investigações do polaco Leopoldo Kielanowski (Fig.1157).130 O 

investigador, tendo por base uma pesquisa que remonta à tradição Setecentista e que 

procura associar a figura de Henrique Alemão, fundador da povoação e da primeira igreja 

da Madalena do Mar, ao rei da Polónia Ladislau III (desaparecido na batalha de Varna no 
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 Conforme também a descrição do Museu Municipal do Funchal (AAVV, 1960, 18:239). 
 
128

 “Em1956 o parque da Quinta das Cruzes fora também enriquecido pela instalação dos diversos 
elementos que compõem agora o Jardim Arqueológico” (ARAGÃO, 1970: 48).  
 
129

 Na polémica sobre a demolição de um portão emblemático da Capela de Nossa Senhora do 
Pópulo (cujo conteúdo vem descrito no subcapítulo infra “2.3,1.1.7.Outros locais”, Manuel de 
Sousa, em representação da Junta Geral, refere-se à participação de António Aragão na Comissão 
de Arte e Arqueologia da Câmara Municipal do Funchal (SOUSA, 1974-12-3:3).  
 
130

 Consulte Rui Carita, “As escavações nas antigas casas de João Esmeraldo”, Islenha, nº5, 
Julho-Dezembro, Funchal, p.110. 
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final da primeira metade do século XV), desenvolve uma série de diligências a fim de 

comprovar a sua tese. Numa publicação póstuma, revelou: “Surgem, assim, duas novas 

questões: se o rei não morreu e se chegou à ilha da Madeira sob o nome de Henrique 

Alemão, cavaleiro de Santa Catarina, qual foi então o seu percurso? O que aconteceu a 

Ladislau, desde o dia da Batalha de Varna, a 10 de Novembro de 1444 até 1454, data em 

que aparece o misterioso cavaleiro no Algarve, junto do Infante D. Henrique o 

Navegador?” (KIELANOWSKI, 1996:27). Este tema, que contagiou os “sebastianistas” 

setecentistas e outros intelectuais do século XIX,131  ganhou inúmeros adeptos e foi 

amplamente difundido por João dos Reis Gomes.132  

 

Chegado à Madeira nos inícios dos anos oitenta do século XX, mas motivado pelas 

pesquisas documentais e periciais,133 Leopold efectuou, com a colaboração do 

arqueólogo e professor universitário Dino Roseti, escavações arqueológicas no anexo 

poente do adro da actual Igreja da Madalena do Mar, conhecendo já a provável 

associação de uma lápide tumular (Fig.1158) encontrada na igreja da Madalena do Mar e 

cuja leitura se procurava associar ao Henrique Alemão. No curto período de escavações, 

o investigador teve como colaborador, sobretudo ao nível da tradução, o padre Manuel 

Fernandes, que assumia algum cepticismo acerca da pesquisa. Desse trabalho apenas 

se conhece uma planta que mostra um conjunto de estruturas muito provavelmente da 

primitiva capela da Madalena do Mar (Fig.1159), situação que pode ser justificada pelo 

falecimento repentino de Leopoldo Kielanowski a 3 de Janeiro de 1998, no Funchal. 

Numa reportagem do Diário de Notícias de 5 de Julho de 1981 testemunhava-se o 

seguinte: “O prof dr. Rosetti descobriu um muro que tem um metro e meio de 

profundidade e um metro e vinte de largura. Segundo a sua opinião seria um muro da 

igreja já destruída durante a grande aluvião de 1718.”, (Figs.1160 a 1162). 

 

                                                           
131

 Cfr., Alberto Vieira, “Henrique Alemão ou Ladislau II Ida Polónia”, Diário de Notícias – Madeira, 
Funchal, 14 de Setembro de 1989, p.2. 
 
132

 O Cavaleiro de Santa Catarina (De Varna à Ilha da Madeira), Funchal, Oficinas do Diário da 
Madeira, 1941. 
 
133

 Segundo se lê no prefácio do livro de Leopold Kielanowski: “procurou provas documentais em 
arquivos secretos e em célebres instituições científicas, e é provável que tenha consultado todos 
os documentos existentes relativamente a este caso. Chegou até a fazer exames de impressões 
digitais. Examinou atentamente as pedras sob as quais podiam jazer os restos mortais do 
misterioso “cavaleiro da Madalena”” (NOWAKOWSKI, 1996:14).  
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Até à intervenção na aludida praça de João Esmeraldo/Cristóvão Colombo no Funchal, 

não se conhecerem trabalhos arqueológicos de registo exceptuando-se, com as habituais 

reservas, as pesquisas de Robert Sténuit ao largo do Porto Santo.134 Nos anos oitenta o 

“fenómeno Colombo” dominou os pretextos para a inclusão dos trabalhos arqueológicos 

no arquipélago. Na vizinha ilha do Porto Santo, onde a natureza da intervenção não 

justapõe uma intervenção com objectivos arqueológicos, a actividade decorreu aquando 

das obras de beneficiação da dita Casa Colombo (Figs.149 a 155). Ao que nos foi 

possível apurar, as obras de adaptação daquela habitação sobradada para Museu, 

promovidas pela Direcção Regional dos Assuntos Culturais, não previram a vertente do 

acompanhamento arqueológico prévio, e com o achamento dos silos135 tal metodologia 

também não foi condicionadamente concertada. Sabe-se, porventura, que no processo de 

desentulhamento dos silos, os operários de construção civil recolheram vários numismas, 

cerâmicas e um cálice em prata (SOUSA, 2004:4). No entanto, tal operação – ao contrário 

do que se tem vindo a afirmar136 – não foi realizada por técnicos habilitados e nem a 

estratégia da recuperação do imóvel foi, entretanto, publicada sob a forma de monografia 

como esperava o arquitecto José Manuel Fernandes.137  

 

O paradigma da Arqueologia na Região Autónoma da Madeira altera-se, pois, com a 

entrada em campo da equipa dos arqueólogos Rosa Varela Gomes e Mário Varela 

Gomes, no Funchal. A convite da então vereação da edilidade funchalense (presidida por 

João Heliodoro da Silva Dantas e com a assessoria de Rui Carita), encetaram trabalhos 

arqueológicos intensivos no espaço onde outrora se edificou as famosas casas de João 

Esmeraldo, demolidas no século XIX,138 e onde a tradição invoca ter residido Cristóvão 

                                                           
134

 Este tema vem tratado no capítulo infra “2.3.2 Espaços subaquáticos”. 
 
135

 Consulte Élvio Duarte Martins Sousa, Relatório Preliminar da Intervenção Arqueológica no Silo 

1 (Matamorra) da Casa Museu Cristóvão Colombo, no Porto Santo, 1.ª Fase, Gaula, CEAM, 2004 

(documento policopiado) e Élvio Duarte Martins Sousa, Relatório Final da Intervenção 

Arqueológica nos Silos/Matamorras da Casa Museu Cristóvão Colombo, no Porto Santo, Gaula, 

CEAM, 2006a, (texto policopiado). 

136
 Cfr., por exemplo, Rui Carita, “As escavações nas antigas casas de João Esmeraldo”, Islenha, 

nº 5, p.110. O ofício da Direcção Regional dos Assuntos Culturais, saída 368, Processo 1.17.1, de 
6 de Maio de 2010, assinado por João Henrique da Silva, esclarece: “a intervenção na “casa 
Colombo” não teve acompanhamento arqueológico”. 
 
137

 Cfr., José Manuel Fernandes, Cidades e Casas da Macaronésia,, Porto, FAUP-Publicações, 
1996, p. 295: “O estudo arqueológico desta habitação está a ser levado a cabo pelas entidades 
locais, e só em função dessa monografia se poderão tirar conclusões mais definitivas”.  
 
138

 Sobre a demolição das casas em 1877, Álvares Rodrigues de Azevedo dedicou vários 
considerandos no folhetim do Diário de Notícias do mesmo ano. Sobre a demolição escreveu o 
seguinte: “Era também não menos precioso monumento das primitivas emprezas ultramarinas de 
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Colombo.139 A intervenção (Figs.1583 a 1586) foi extremamente importante ao nível da 

compreensão do quotidiano de um espaço habitado quinhentista, exumando-se 

abundantes materiais cerâmicos, vítreos, metálicos, pétreos e osteológicos.140 Um dos 

elementos mais relevantes residiu na arquitectura dos espaços: “Com as escavações foi 

possível determinar concretamente algumas fundações das antigas casas góticas, com 

três corpos, ocupando o corpo norte a rua hoje de Cristóvão Colombo e o prédio norte 

desta rua” (CARITA, 1989a:21-22).  

 

Os trabalhos na Praça Colombo desempenharam um papel decisivo ao nível da 

maximização de outros estudos arqueológicos e na criação de infra-estruturas culturais. 

Consequentemente fundaram-se duas estruturas fundamentais para a preservação e 

valorização do património cultural: o Gabinete de Arqueologia e Restauro da Câmara 

Municipal do Funchal,141 e o Núcleo Museológico “A Cidade do Açúcar”,142 este último 

inaugurado em 1996.Como se depreende do Quadro 2, após a intervenção na Praça 

Colombo, o Gabinete de Arqueologia da Câmara do Funchal, coordenado pela 

                                                                                                                                                                                
nossos avós e dos rápidos progressos da nossa primeira colónia do Atlântico. (…) Mas nem todos 
junctos o escudaram do menosprezo, nem, por fim do camartelo destruidor!” (AZEVEDO, 1877-5-
24:1). 
 
139

 As cantarias da janela de uma das casas conservam-se, hoje em dia, nos jardins da Quinta da 
Palmeira, no Funchal. A janela terá sido guardada por Agostinho de Ornelas, tendo o seu filho, 
Conselheiro Aires de Ornelas, vendido ao industrial Harry Hinton, que a colocou na sua 
propriedade no Funchal, mais propriamente nos Jardins da Quinta Palmeira (AAVV, 1960,7:175). 
O Decreto n.º 30.762, de 26 de Setembro de 1940, da Direcção Geral do Ensino Superior e das 
Belas Artes, classifica o imóvel de “Monumento Nacional”, salientando: “Janela da casa de 
Colombo, que se conserva num jardim particular da cidade do Funchal, obra manuelina recolhida 
quando a Câmara Municipal mandou demolir a propriedade do flamengo João Esmeraldo, onde se 
diz ter habitado Colombo”. Do ponto de vista arquitectónico apresenta um estilo primitivamente 
gótico, onde se lê a inscrição de 1494. 
 
140

 Cfr., Mário Varela Gomes e Rosa Varela Gomes, “Intervenção arqueológica”, Escavações nas 
Casas de João Esmeraldo – Cristóvão Colombo, 1989 (1.ª fase), pp.27-48; Mário Varela Gomes e 
Rosa Varela Gomes, “Cerâmicas, dos séculos XV a XVII, da Praça Cristóvão Colombo no 
Funchal”, Actas da 2ª

s 
Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval, Tondela, Câmara 

Municipal de Tondela, 1998, pp. 315-348. 
 
141

 Cfr., Rui Carita e Clara Ramos, “Arqueologia Urbana no Funchal: 1989-2001”, Livro Branco do 

Património Cultural da Região Autónoma da Madeira, (s.l), ARCHAIS, 2003, pp. 63-77 e Rui 

Carita, “O Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal do Funchal”, Al-Madan, n.º3. II.ª Série, 

1994, pp.147-148.   

142
 Que inclui no seu acervo uma parte considerável dos artefactos recuperados nas 

escavações. Actualmente é designado de “Museu A Cidade do Açúcar”. 
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arqueóloga Clara Silva, surge com várias frentes de abordagem no Funchal e em Santa 

Cruz, totalizando até ao momento mais de catorze trabalhos arqueológicos (Quadro 1).143  

 

Em Abril de 1998 a arqueologia madeirense ganha uma nova estrutura de direito privado, 

a Associação de Arqueologia e Defesa do Património da Madeira (ARCHAIS). Assumindo 

uma intervenção em várias âmbitos, na qual se destaca a realização de congressos e 

seminários, a edição de livros e manuais pedagógicos, e a promoção da cidadania 

participativa na defesa do património, a ARCHAIS enceta um conjunto de trabalhos 

arqueológicos na região, com especial enfoque para a área urbana de Machico (SOUSA, 

2008:197-200; SOUSA, 2009c). Mais recentemente, e a partir de 2006, a Direcção 

Regional dos Assuntos Culturais (DRAC) inicia, também, a vertente do acompanhamento 

arqueológico, encetando trabalhos na Sé do Funchal (2006, 2007 e 2008), na Capela de 

Nossa Senhora da Esperança144 (2007) e no Museu Quinta das Cruzes (2008).   

 

2.2.2.3. O Experimentalismo de Manuel Sousa d’Oliveira em São Miguel 

 

“Considerando que, tanto no aspecto histórico como do ponto de vista científico, aquela Vila [Vila 

Franca do Campo] – primeira capital da Ilha de São Miguel, no século XV – por ter sido destruída, 

durante uma medonha catástrofe sísmica, a 22 de Outubro de 1522, fornece bons elementos de 

estudo e constitui uma excelente plataforma arqueológica para o melhor conhecimento do modo 

de vida e técnicas utilizadas pelos portugueses nos arquipélagos atlânticos”. 

 

Manuel de Sousa d’Oliveira 
145

 

 

A história da arqueologia açoriana acompanha de perto o território vila-franquense. Desde 

o século XIX que se testemunham e noticiam achados ocasionais em Vila Franca do 

Campo, fazendo recuar o rasto do trágico acontecimento do fenómeno sísmico de 1522, 

                                                           
143

 Cfr., Sancho Gomes, “No Funchal foram feitas 13 escavações com bases científicas”, Notícias 
da Madeira, Funchal, 12 de Fevereiro de 2003, pp. 8-9. 
 
144

 Note-se, ainda, que a convite da Comissão Executiva dos 500 anos da Cidade do Funchal e da 
Direcção de Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos do Galeão, o CEAM apresentou uma proposta de 
intervenção naquele espaço singular do ponto de vista da paisagem cultural (SOUSA, 2005). 
 
145

 Carta dirigida ao Presidente do Conselho Administrativo do Fundo do Fomento Cultural, Caldas 
da Rainha, 30 de Março de 1977. 
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que acabou por soterrar parcialmente aquela localidade.146 Ao longo do tempo, foram 

vários os relatos que deram conta de descobertas fortuitas. Observe-se, a título de 

exemplo, o testemunho oitocentista transcrito pelo anotador do primeiro volume Arquivo 

dos Açores, dando conta dessa habitualidade: “São frequentes as occasiões de 

apparecerem vestígios da antiga e soterrada Villa Franca. Quando se fazem excavações 

na parte de Leste da actual Villa, raro é, não se encontrar algum fragmento das moradas, 

utensílios e ossadas de seus primeiros povoadores. Em 1857 abrindo-se os alicerces 

para a construção de uma caza, encontraram-se restos d’outra, aonde se achou uma 

porção de trigo em grão, carbonizado pela acção do tempo, trigo de que vieram algumas 

amostras para Ponta Delgada, aonde se conservam. Por mandado da Direcção das 

Obras Publicas se tiraram em 1875 alguns aterros n’um quintal ao Sul da rua, que conduz 

da Matriz á Praça das Freiras, a fim de concertar a mesma rua, e muito próximo d’esta 

praça, appareceo a 6 palmos abaixo do nível do terreno, a parte superior de um pequeno 

forno de cal, cheio de pedra mal cozida, com alguns carvões na parte inferior. O forno 

tinha aproximadamente dois metros de diâmetro e outro tanto de altura. No terreno 

visinho, encontraram-se alguns ossos humanos, quasi de todo consumidos e algumas 

moedas de cobre.Em princípio de 1879 appareceo n’uma outra excavação uma panella 

com alguns reaes de cobre dos reinados anteriores a D. Manoel, que foram muito 

apreciados pelos collectores numismáticos, posto que pela maior parte se achassem de 

tal modo oxidados que difficilmente se podiam classificar. Além d’estes muitos outros 

achados terão havido, cuja noticia não tem passado do conhecimento dos Vila-

franquenses, e de que conviria tomar nota, tarefa esta, fácil a qualquer dos seus 

moradores, curioso de conservar as memorias do passado”. 147 

 

A sucessão de achados era, pois, habitual nas acções de remeximento do solo. O destino 

desses bens era variável e imprevisível. Alguns enriqueceram colecções particulares, 

outros foram expostos como figura de proa em exibições distritais.148 Na verdade, no seu 

conjunto, serviram de base de fundamentação para a criação de uma unidade 

                                                           
146

 Cfr., Urbano de Mendonça Dias, A Vila, Vila Franca do Campo, (s.n.), vol.4. 1918, pp. 37-73. O 
relato do “tremor de terra” vem descrito por Frutuoso no capítulo 72 das Saudades da Terra 
(FRUTUOSO, 2005,IV: 290-292). 
 
147

 Vide Arquivo dos Açores, Vol. I, Ponta Delgada, 1980 (fac-símile de 1878), p. 356. 

148
 Veja-se, a este propósito, o destaque que mereceram duas peças de cerâmica comum na 

Exposição Distrital de Artes e Indústrias de Ponta Delgada, em 1895, p. 55. Sobre o assunto 
escreveu Armando Côrtes-Rodrigues: “Na exposição Distrital de Artes e Industrias de Ponta 
Delgada, que a Sociedade promotora de Agricultura Micalense promoveu em 1895, figuraram um 
moringue e um canjirão de barro, encontrados numa escavação de Vila Franca do Campo e 
anteriores, portanto, a 1522” (RODRIGUES, 1968-1975,1: 244). 
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museológica local. Em 1929, o padre Ernesto Ferreira defendeu a fundação de um Museu 

Arqueológico e Etnográfico em Vila Franca do Campo, invocando a autenticidade e a 

singularidade dos bens móveis recuperados.149 Aludia que o achamento desses bens 

“não derivavam de buscas propositadas” e que a sua natureza justificava “a relativa 

facilidade com que se poderia formar uma bôa colecção arqueológica” (FERREIRA, 1929-

2-2). Estavam, assim, lançados os alicerces para a entrada em campo da metodologia 

arqueológica.  

 

Antes de penetrar na especificidade do trabalho pioneiro de Manuel Sousa d’Oliveira, 

faremos uma breve alusão ao alegado achado monetário na Ilha do Corvo, em 1749. O 

assunto dominou, em tempos, a discussão sobre o conhecimento dos Açores na 

Antiguidade ao mesmo tempo que sustentava a tese do relato sobre a estátua equestre 

do Corvo, difundida pelos cronistas quinhentistas Damião de Góis e Gaspar Frutuoso 

(AGOSTINHO, 1946: 97-99; AA, 1981:102-110; SERPA, 1920:285-292,312-318,427-

436). Em traços gerais, e pela versão de Alexander Von Humboldt publicada no Arquivo 

dos Açores em 1881,150 documenta-se a descoberta de um vaso de barro contendo vários 

moedas de ouro e cobre nas fundações de um edifício em ruínas, no litoral da Ilha do 

Corvo. Essas moedas foram identificadas por especialistas da época como sendo 

alegadamente fenícias ou cartaginesas. José Agostinho, que apresentou a gravura 

desses numismas em 1947, transcreveu as notas do numismata sueco Johann Frans 

Podolyn a quem, no dizer do próprio, teriam sido oferecidas, em 1761.151 Na verdade, 

                                                           
149

 “No solo de Vila Franca do Campo há tesoiros escondidos, que convem arrecadar em logar 
seguro á maneira que vão surgindo do seu sono de quatro séculos. (…) São documentos autênticos 
de uma época remota; são testemunhos dos arduos trabalhos dos fundadores da primeira capital 
da Ilha de Sam Miguel” (FERREIRA, 1929-2-2). 
 
150

 Cfr., “Opiniões do Barão de Humboldt a respeito dos Açores”, Arquivo dos Açores, Vol.III, Ponta 
Delgada, pp.97-117. 
 
151

 “No mês de Novembro de 1749, após alguns dias de ventos tempestuosos de Oeste, que 
puseram a descoberto parte dos alicerces de um edifício em ruínas na costa da Ilha do Corvo, 
apareceu uma vasilha de barro negro, quebrada que continha um grande número de moedas, as 
quais, juntamente com a vasilha, foram levadas a um convento [provavelmente na Ilha das 
Flores?], onde as moedas foram repartidas por pessoas curiosas residentes na ilha. Algumas 
dessas moedas foram enviadas para Lisboa e dali mais tarde remetidas ao Padre Florez, em 
Madrid. O número de moedas contidas na vasilha não se conhece e nem quantas foram mandadas 
de Lisboa, mas a Madrid chegaram 9 moedas, a saber: 2 moedas cartaginesas, de ouro, n.ºs 1 e 2, 
Est.VI; 5 ditas, de cobre, N 

os
3,4,5, 6 e 7; 2 moedas cirenaicas, do mesmo metal, N.ºs 8 e 9. O 

Padre Florez fez-me presente destas moedas quando estive em Madrid em 1761, e disse-me que 
no todo do achado havia apenas moedas destas 9 variedades” (AGOSTINHO, 1946:101-102).  
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este tema alimentou a discussão em torno do interesse arqueológico dos Açores, tendo 

sido mais recentemente relembrado em periódicos da especialidade.152 

 

Em 1967, cinco anos após os trabalhos de António Aragão na Ilha da Madeira, o 

arqueólogo Manuel de Sousa d’Oliveira inaugura o capítulo introdutório da história da 

arqueologia açoriana, promovendo um conjunto de oito campanhas de trabalhos 

arqueológicos (Fig.1121 e 1122) em Vila Franca do Campo.153  Desse facto inédito e dos 

objectivos da intervenção arqueológica assinalou o próprio autor, aquando da redacção 

do plano de trabalhos arqueológicos, em Maio de 1977: “Prossecução das investigações 

científicas empreendidas, pela primeira vez,154 nas ilhas atlânticas portuguesas, em 

Agosto-Setembro de 1967, com estabelecimento de uma “estação” arqueológica nas 

terras do palratório” (OLIVEIRA, 1977a). Os trabalhos de campo suscitaram grande 

interesse na comunidade intelectual de São Miguel, despoletando, pela novidade e pelo 

sensacionalismo da actividade, um considerável acolhimento da comunicação social e 

copiosas discussões acerca do espólio exumado. A este propósito, salienta-se a 

controvérsia sobre a descoberta dos primeiros fragmentos de azulejos hispano-árabes 

nos Açores e as notícias sobre a singularidade crono-tipológica de objectos menos 

comuns (cota de malha, faiança holandesa, medalhas de cobre e anforetas) - notícias que 

vêm descritas pelo amigo e advogado Carlos Melo Bento (Doc.1 e BENTO, 1990).  

 

As investigações de Sousa d’ Oliveira nascem de uma premissa já aflorada e que se 

reflectem no reconhecimento oral dos espaços que forneceram achados materiais 

                                                           
152

 Veja-se, entre outros exemplos: Patricia M. e Pierre M. Bikai, “Timelines: A Phoenician Fable”, 
Archaeology, Jan-Feb., 1990 e Lionel Casson, “Setting the Stage for Columbus" (Portuguese 
mariners sail down the coast of West Africa and find a way to return against foul winds)”,  
Archaeology , May-June 1990, pp. 50-55. 
 
153

 Em 1967 nas Terras do Palratório; 1968 no lugar das Terras do Baixio/Terras da Travessa da 
Rua da Paz; 1972 novamente nas Terras da Rua da Paz; 1976 nas Terras do Engenho; 1977 na 
Casa do Convento de Santo André; 1978 novamente nas Terras do Engenho; 1981, uma vez mais 
na Casa do Convento de Santo André; e, em 1982, no Campo de Santo André. (OLIVEIRA, 
1977;OLIVEIRA,1977a; BENTO, 1990:13). 
 
154

 Provavelmente Manuel d’Oliveira, ao conferir o pioneirismo nas ilhas atlânticas portuguesas, 
desconhecia os estudos de António Aragão nos terrenos do antigo Convento de Nossa Senhora da 
Piedade, em Santa Cruz, Madeira.  
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significativos, apoiando-se nas fontes coevas. De novo, retoma-se a problemática da 

criação de um “Museu Regional de Vila Franca”.155  

 

O experimentalismo de Manuel de Sousa d’Oliveira revela-se na visão do investigador, 

que se funda no ensaio, na observação e no estudo de uma prática científica, tendo por 

objectivo o conhecimento de uma realidade social, cultural e económica com base na 

análise dos testemunhos materiais. Os poucos dados escritos conhecidos do arqueólogo 

e aqueles que foram publicados por Carlos Melo Bento na tentativa de “salvar do 

esquecimento o trabalho daquele que introduziu a arqueologia nos Açores” (BENTO, 

1990:11), permitem uma aproximação à corrente epistemológica e ao paradigma 

metodológico. Numa primeira análise, observa-se uma preparação meticulosa ao nível da 

informação arqueológica, provavelmente pela experiência e partilha de conhecimentos 

prévios e de formação ao nível da arqueologia. 

 

Nascido de pais emigrantes nos Estados Unidos da América, em 1916, estudou em Ponta 

Delgada, Ilha de São Miguel e formou-se em Ciências Históricas e Filosóficas na 

Universidade de Coimbra, tendo recebido ensinamentos ao nível da arqueologia prática 

por parte do professor doutor Virgílio Correia.156 Foi director do Museu Regional de Viana 

do Castelo onde, também, dirigiu algumas escavações157 (Largo da Igreja das Almas, 

“cividade” de Afife-Âncora e Citânia de Santa Luzia) e prospecções arqueológicas (Monte 

da Madalena, em Ponte de Lima). Os trabalhos arqueológicos em Vila Franca do Campo 

e, igualmente, mais tarde, na Ribeira Grande (OLIVEIRA, 1989; OLIVEIRA, 2010:24-25) 

decorreram nos meses do Verão, coincidindo com as férias da sua ocupação profissional 

de professor de História, na Escola Técnica das Caldas da Rainha.  

                                                           
155

 Carlos Melo Bento anota, a esse propósito, as “Dádivas Para o Museu Municipal”, da qual se 
destacam objectos arqueológicos: uma talha, várias moedas, várias tigelas de cerâmica e uma 
anforeta (BENTO, 1990:57). Veja-se, também, “Arqueologia. Uma Sala-Museu em Vila Franca do 
Campo”, Diário dos Açores, 27 de Setembro de 1976: “A importância e valor científico dos achados 
para o conhecimento da história e da vivência dos habitantes da primeira capital de S. Miguel, 
antes da erupção vulcânica que a soterrou, justificam a publicação de todos os dados recolhidos 
(…) a criação de uma sala-museu…a fundação de uma Associação Arqueológica…” 
 
156

 Dados recolhidos do “Currículo pedagógico-científico” inserto no Plano de Trabalhos. 
Escavações Arqueológicas em Vila Franca do Campo (Ilha de São Miguel), Caldas da Rainha, 
(texto policopiado), 1977 e do livro de Carlos Melo Bento, ob. cit.. Escavações Arqueológicas em 
Vila Franca do Campo, pp. 27-34. 
 
157

 Publicou com Abel Viana o artigo Cidade Velha, de Santa Luzia (Viana do Castelo), Separata 
da Revista de Guimarães, Vol. LXIV, Guimarães, (s.n.), 1954.  
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Grosso modo, os originais do trabalho de campo de Manuel de Sousa d’ Oliveira 

(manuscritos, fotografias e textos policopiados) encontram-se depositados na Fundação 

Sousa d’Oliveira158 e na base de dados do IGESPAR – Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico, IP.159  

No pedido de autorização para a primeira campanha de escavações, em 1967, dirigido ao 

Director-Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, o arqueólogo sintetiza 

objectivamente que a investigação pretende “estudar, sob o ponto de vista estratigráfico, 

uma das zonas subvertidas pelo citado terramoto” [1522].160 Pela análise da 

documentação, torna-se relevante frisar que a metodologia de trabalho implementada 

assentava, basicamente, na escavação estratigráfica,161 assistida tanto por quadrículas 

(“square method”, na expressão do autor, com pequenos muretes de separação), como 

por trincheiras e valas de sondagem (“poços de verificação”). A anotação das estruturas 

realizava-se, geralmente, em papel branco, acompanhada das mensurações162 e 

apontamentos tridimensionais dos objectos encontrados (Figs.1168 a 1172). A escavação 

processava-se de forma meticulosa e rigorosa, observando-se uma preocupação nata 

pela “recolha de amostras para posterior determinação laboratorial” e pela “crivagem das 

terras removidas” (OLIVEIRA, 1977a).  

Em entrevista recente, Carlos Melo Bento, assíduo companheiro de escavação, confirma 

o preciosismo no manuseamento das ferramentas de arqueólogo: “Normalmente, uma ou 

duas pessoas escavavam nos sítios que ele indicava, utilizando a pazinha, o colherim e a 

escova. Não eram autorizadas enxadas e outros instrumentos intrusivos. Quando decidia 

que a leitura se encontrava concluída e registada no diário da escavação por ele, 

mandava tapar tudo com a terra escavada” (SOUSA, 2010a:73). 

                                                           
158

 Agradecemos, empenhadamente, a cordialidade do Advogado Carlos Melo Bento, actual 
Presidente do Conselho de Administração da Fundação Sousa d’Oliveira, em facultar o acesso a 
uma parte considerável do espólio material arquivado na instituição. O acervo da fundação revela-
se verdadeiramente surpreendente, pois reúne um conjunto de documentos escritos e materiais de 
inegável interesse para o estudo da História e Arqueologia da Época Moderna nos Açores.  
 
159

 Processo CNS 19344. 
 
160

 Cfr. Pedido de Autorização, Arrifes, 9 de Agosto de 1967. 
 
161

 “A escavação realizada nas várias secções arqueológicas obedeceu sempre ao levantamento 
horizontal de pouco espessas camadas de terra, tendo em mira detectar os restos materiais da 
antiga actividade humana, sem os remover enquanto não estivesse garantida a sua exacta 
situação relativamente aos respectivos cortes estratigráficos” (OLIVEIRA, 1977).  
 
162

 Embora reconhecesse as carências ao nível de recursos humanos para proceder o 
levantamento topográfico, estudo geológico e petrográfico de amostras e desenhos à escala 
(OLIVEIRA, 1977).  
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No contacto com as materialidades complexas do solo de Vila Franca, o arqueólogo 

consciencializa a sua limitação no alcance da análise técnica do passado163 o que, em 

regra, representa um exercício do actual código deontológico. Inevitavelmente, quando 

parte para as escavações de Vila Franca do Campo, tidas como “uma excelente 

plataforma arqueológica para o melhor conhecimento do modo de vida” (BENTO, 1977b), 

carrega um levantamento prévio de cruzamento das fontes escritas, em especial da obra 

164 do cronista das ilhas, Gaspar Frutuoso. Pode dizer-se que, além da analogia com os 

acontecimentos narrados pelas fontes escritas, em especial na confirmação geo-

estratigráfica dos vestígios do cataclismo de 1522, Sousa d’ Oliveira estende o raciocínio 

num alcance mais difuso. A sua interpretação vai ao encontro da problemática da 

civilização material e da complexidade das sociedades insulares quinhentistas: “Hoje não 

se buscam apenas objectos ou vestígios, mas sim através desses elementos materiais, 

proceder à reconstituição do passado, relacionar os achados no campo com as 

perspectivas históricas e sócio-económicas. No nosso caso, procuraremos confirmar as 

notícias dadas por Gaspar Fructuoso; a perspectiva histórica acompanhará sempre a 

perspectiva arqueológica. Será esta a finalidade do trabalho que vamos realizar nos 

próximos tempos. Por outras palavras, encarar os Açores integrados na história europeia 

e mundial” (BENTO, 1990:161-162).  

  

O contributo de Manuel de Sousa d’Oliveira para a arqueologia açoriana não se restringiu 

ao espaço vilafranquense. Em 1988, sob os auspícios da Associação Arqueológica do 

Arquipélago dos Açores e sob o convite do investigador Mário Moura, inicia nos terrenos 

do antigo Mosteiro de Jesus da Cidade da Ribeira Grande165 um trabalho de 

levantamento da tradição oral e de prospecção, culminado com períodos regulares de 

escavação166 (MOURA, 2000: 1; OLIVEIRA, 1989; OLIVEIRA, 2010: 29). Novamente, o 

arqueólogo socorre-se do registo de Frutuoso, que descreve o violento abalo sísmico que 

                                                           
163

 “É curioso observar, que havia coisas que ele não mexia. Dizia: “Sinceramente não tenho ainda 
técnica disponível para mexer nisto ”. Só quando essa técnica for descoberta e aplicada, é que se 
deve actuar porque uma escavação é uma destruição irreversível” (extracto da entrevista, 
Doc.n.º1).  
 
164

 Ob. cit., As Saudades da Terra. 
 
165

 Estudou-se uma amostra residual dos materiais arqueológicos cerâmicos das escavações 
dirigidas por Mário Moura entre 1998 e 1999 (SOUSA, 2010: 42-41). 
 
166

 Veja-se, a título de exemplo, o artigo de imprensa: “Mais de 5 mil vestígios foram descobertos 
na Ribeira Grande”, Correio dos Açores, 3 de Novembro de 1988, pp.1 e 3.  
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destruiu parcialmente o Mosteiro de Jesus, em 1563. Pela análise do relatório das 

“Escavações Arqueológicas na Cidade da Ribeira Grande”, constata-se a transposição da 

metodologia de trabalho empregue em Vila Franca do Campo: o registo tridimensional 

dos objectos e a escavação por estratos, neste caso, em particular, com a abertura de 

hexágonos. A partir dos finais nos anos 80 do século XX, Mário Moura desenvolve 

interdisciplinarmente a promoção da actividade arqueológica na Cidade da Ribeira 

Grande, assumindo as valências do trabalho de campo, da actividade editorial e da 

componente museológica.167 Com efeito, graças às sucessivas campanhas de escavação 

arqueológica nos terrenos do ex-Mosteiro de Jesus, as quais em 2000 integraram uma 

equipa do IPPAR, recuperou-se um extraordinário manancial de informação histórica 

sobre o espaço, com especial apreço para a componente cerâmica de invejável 

qualidade.  

 

2.2.2.4.O Período Pós Sousa d’Oliveira  

 

O trabalho de Sousa d’Oliveira deixou “rasto” na intelectualidade açoriana. Incutiu o gosto 

pela disciplina e contribuiu para a consciencialização dos “arquivos de terra”, em 

particular nas localidades onde desenvolveu os estudos. Na Cidade da Ribeira Grande, 

como já se aludiu, Mário Moura prossegue as investigações desenvolvendo ensaios 

arqueológicos nos terrenos no ex-Mosteiro de Jesus (Fig.1079), com recurso à 

“escavação selectiva -1º valas de sondagem, 2.º escavação em quadrícula” (MOURA, 

1998: 21-22; MOURA, 2010: 26-33). Esse trabalho ganhou, em 1999, uma dimensão 

nacional com a implementação de um projecto interdisciplinar liderado pela Divisão de 

Acção Sócio-Cultural da Câmara Municipal da Ribeira Grande, integrando uma acção 

preventiva de acompanhamento das obras do Palácio da Justiça, nos terrenos do aludido 

mosteiro (MOURA, 2000; AMARO, GASPAR, 2000; AMARO, GASPAR, 2000a:208). 

Todavia, apesar de se terem anunciado a posterior publicação de estudos 

monográficos168 e a eventualidade da musealização dos achados,169 tais propostas não 

vieram a concretizar-se.  

                                                           
167

 Cfr., as várias obras de Mário Moura: Cacos Falantes. Azulejos de corda seca e de aresta das 
terras do ex-mosteiro de Jesus da Ribeira Grande; Relatório Preliminar–Projecto Interdisciplinar do 
Mosteiro de Jesus: História, Arqueologia e Museologia, Ribeira Grande, 2000, (texto policopiado) e 
Azulejos da Ribeira Grande, século XVII, Ribeira Grande, Santa Casa da Misericórdia, 1996. 
 
168

 “As acções previstas para 2001 passam pela preparação da publicação monográfica, pelo 
estudo e desenho dos materiais e pela eventual identificação de dados suplementares, como 
resultado do trabalho de acompanhamento a realizar na fase de movimentação de terras. 
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A arqueologia em Vila Franca do Campo renasce, pontualmente, em 1991, com a 

actividade do Professor Rui de Sousa Martins (Figs.86 a 106), por ocasião das obras de 

saneamento básico e da construção do Centro Cultural, tendo-se recolhido numerosos 

materiais, alguns dos quais publicados em 1996 (MARTINS, 1999:21; MARTINS:1996:21-

32; MARTINS, 1988:9). Anos antes, e no encalço das anteriores aspirações 

vilafranquenses, nasce o projecto museológico municipal, na senda de um Laboratório de 

Etnologia da Universidade dos Açores. Rui de Sousa Martins sintetiza-o assim: “O Museu 

de Vila franca do Campo é um organismo científico-cultural no âmbito disciplinar da 

Antropologia, tendo como objectivos programáticos a investigação, documentação, 

conservação, interpretação e divulgação do património etnológico da ilha de São Miguel, 

apoiando a pesquisa e o ensino sobre as culturas insulares”.170 Até à data não se 

conhece demais actividade arqueológica em Vila Franca,171 supondo-se que a 

intervenção de 1991 se deveu às circunstâncias efectivas de sensibilização técnica e 

política. 

 

Dois anos passados, a capital açoriana acolhe um trabalho de acompanhamento 

arqueológico, na sequência de obras de consolidação e restauro do imóvel onde 

antigamente funcionou o Colégio dos Jesuítas, 172 por iniciativa dos docentes Helena 

Carvalho e João Pedro Bernardes (na altura, docentes do Departamento de História da 

Universidade dos Açores). Os estudos permitiram a identificação de estruturas 

interessantes (túnel e cisterna) e de materiais cerâmicos genéricos, que ficaram em 

depósito no Museu de Vila Franca do Campo. 

                                                                                                                                                                                
Proceder-se-á ao tratamento de materiais já seleccionados e a integrar na futura sala de exposição 
permanente, no novo Palácio da Justiça” (AMARO, GASPAR, 2000a: 208).  
 
169

 No Relatório de tarefas, Planeamento e prazos estimados, datado de 7 de Julho de 2003, 
escreve o arqueólogo Clementino Amaro: “Reformular a proposta inicial do núcleo interpretativo do 
desaparecido Mosteiro de Jesus nas instalações do futuro Palácio da Justiça, trabalho a 
desenvolver na 2.ª quinzena de Junho entre o signatário e o Instituto de Gestão Financeira e 
Patrimonial da Justiça”.  
 
170

 Cfr., “Museu de Vila Franca do Campo”, consultado Junho de 2009 em www.cmvfc.pt. 
 
171

 Procurou-se, por todos os canais de informação, ter acesso ao conteúdo material das 
escavações de Sousa d’Oliveira depositado no Museu de Vila Franca do Campo, tendo-se 
procurado estabelecer contacto com o Professor Rui de Sousa Martins. Todavia, até à data, não 
obtivemos receptividade às solicitações.  
 
172

 Cfr., “Intervenção Arqueológica no Antigo Colégio dos Jesuítas de Ponta Delgada”, 
Arquipélago-História, Vol.I, n.º2, Ponta Delgada, 1995, pp.317- 326. 
 



85 

 

 

Pela análise genérica do quadro 2 que sistematiza os sítios arqueológicos 

intervencionados na Região Autónoma dos Açores é notório um aumento substancial ao 

nível da categorização dos trabalhos arqueológicos como resultado efectivo da 

transposição de competências para os governos das regiões autónomas, através da Lei 

n.º19/2000, de 10 de Agosto 173 e da aplicação do Decreto Legislativo Regional 

27/2004/A, de 24 de Agosto. 174 Com um peso considerável da vertente da arqueologia 

subaquática, a Região Autónoma dos Açores inicia um momento extremamente relevante 

na acção preventiva e na promoção de programas de investigação, em ambiente terrestre 

e aquático.  

 

2.2.3. O Papel do Associativismo, das Autarquias e da Administração Pública Regional  

 

 

A protecção e a valorização do património cultural, na qual se inclui obviamente o 

arqueológico, constituem uma tarefa fundamental do Estado, das Regiões Autónomas e 

das autarquias locais e um dever elementar dos cidadãos.175 Independentemente da 

acção individual em cidadania, os cidadãos surgem organizados em estruturas 

associativas de defesa do património cultural que gozam, de acordo com a lei, do direito 

de participação, de informação e de acção popular.  

 

No que respeita ao associativismo na área do património cultural, importa fazer uma 

breve referência a duas instituições insulares com responsabilidades acrescidas na 

gestão da arqueologia insular (a Associação Arqueológica do Arquipélago dos Açores - 

                                                           
173

 Primeira alteração à Lei n.º13/85, de 6 de Julho (património cultural português) e ao Decreto-Lei 
n.º164/97, de 27 de Junho (património cultural subaquático), Diário de República, I.ª Série –A, 
n.º184, 10 de Agosto de 2000, p. 3874. 
 
174

 Regime jurídico da gestão do património arqueológico, Diário da República, I.ª Série-A, n.º199, 
24 de Agosto de 2004, pp. 5670-5677. 
 
175

 Leia-se o preceituado da Lei n.º107/2001, de 8 de Setembro. Sobre as atribuições das 
autarquias no domínio do património cultural consulte-se o texto de Rogério Freitas Sousa, 
“Subsídios para o Direito do Património Cultural Autárquico”, AMC - Arqueologia Moderna e 
Contemporânea, n.º1, 2010, pp. 163-173. 
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AAAA e a Associação de Arqueologia e Defesa do património da Madeira -ARCHAIS).176 

A primeira foi criada por Manuel Sousa d’ Oliveira em 1968. Depois de legalmente 

constituída, surge a legitimar a actividade científica e a assumir a vertente editorial 

daquele investigador (BENTO, 1989:14, 151; Doc. n.º 1). A ARCHAIS, criada em 1998 na 

Freguesia de Gaula, Concelho de Santa Cruz, encetou um programa multifacetado e com 

as directrizes focadas para o património arqueológico regional. Iniciou trabalhos 

arqueológicos em Machico, Santa Cruz e Funchal (Quadro 1) realizando, paralelamente, 

cursos e seminários de arqueologia e património. Numa região onde a divulgação da 

arqueologia era diminuta, a associação estabeleceu um programa formativo a vários 

níveis. Primeiro, para o público em geral, procurando desmistificar o modelo e a 

cronologia de actuação da disciplina numa terra descoberta no limiar do século XV e, 

depois, disponibilizando informação generalista que visasse a compreensão do âmbito da 

disciplina junto do grande público. Uma outra área de actuação com objectivos didáctico-

pedagógicos foi a criação da “Escola de Arqueologia”. Este projecto visou, 

essencialmente, a formação dos jovens e estudantes, com a programação de conteúdos 

teórico-práticos ao nível da cultura material do passado. O ensaio inicial ocorreu no 

espaço exterior do afamado Solar do Ribeirinho, em Machico. Coube ao professor Arlindo 

Quintal Rodrigues a coordenação deste projecto, cujo conteúdo foi amplamente divulgado 

nas escolas regionais e em congressos da especialidade.177 A intervenção associativa 

permitiu semear, entre outras valências da cidadania participativa, valores e 

conteúdos que versaram a preservação da memória cultural, acção essa com 

impacte considerável na comunidade e na acção das políticas municipais.  

Relativamente às autarquias é justo salientar o papel dos municípios madeirenses do 

Funchal e de Machico. Acresce sublinhar que, enquanto componentes da organização do 

Estado, cabe aos municípios a realização de tarefas no domínio da protecção e 

valorização do património cultural, designadamente a protecção do património 

arqueológico. Neste capítulo, em particular, salienta-se a elaboração da carta do 

património arqueológico178 com incidência nos planos municipais de ordenamento do 

                                                           
176

 No final dos anos setenta do século XX é criada a Associação para o Estudo e Defesa do 
Património Cultural e Natural da Região da Madeira (Diário de Notícias-Madeira, 1980-11-23; 
GORJÃO, 1980: 27-36). 
 
177

 Cfr., Élvio Duarte Martins Sousa, “Brincar com a Arqueologia a sério. A promoção de 

estratégias formativas na Ilha da Madeira”, ILHARQ – Revista de Arqueologia e Património Cultural 

do Arquipélago da Madeira, n.º 7, Gaula, 2007, pp.14-23 e Élvio Duarte Martins Sousa, A “Escola 

de Arqueologia” da Archais no contexto da prática arqueológica da Ilha da Madeira, Separata de O 

Arqueólogo Português, n.º 17, 1999, pp. 209-214.  

178
 Sublinhe-se: “É pensável que a informação arqueológica existente no solo e no subsolo não 

respeite a bens de interesse municipal, da responsabilidade do município, mas sim a bens de 
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território e com “vinculatividade directa dos particulares” (SOUSAaa, 2010: 170). Ao invés 

da Região Autónoma da Madeira, os Açores não contam com a participação directa das 

autarquias no património arqueológico,179 considerando-se também a não inclusão de 

técnicos de arqueologia na esfera municipal.    

 

O Município do Funchal, como se aludiu, promoveu os primeiros trabalhos arqueológicos 

de índole científica e logo de seguida criou o Gabinete de Arqueologia e Restauro. Numa 

entrevista concedida à prestigiada revista Al-Madan sobre a gestão do património 

arqueológico na capital madeirense, Rui Carita confidencia a dificuldade de 

implementação da vertente do acompanhamento nas áreas sensíveis do ponto de vista 

histórico: “A CMF, na área da carta do património, de certeza que tem instruções 

específicas de acompanhamento a nível arqueológico. Mas uma coisa é existir legislação 

outra é a passagem à prática” (…). Neste momento não há possibilidade de 

acompanhamento por falta de quadros. E não creio que, a curto prazo, a CMF possa 

alargar o seu staff de forma a poder levar a cabo tal tarefa”.180 No mesmo ano Luís 

Gouveia, em artigo de opinião, reforçava o modelo vigente: “Infelizmente, as escavações 

arqueológicas – as referidas e planeadas [Praça Colombo e Praça do Pelourinho] – 

obedecem apenas a critérios de importância pontual, de relevância dos seus históricos 

ocupantes. As obras suceder-se-ão a um ritmo imparável e incontrolável, o império 

indiscutível do cimento sobre a História está consumado.”181 

 

O Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Machico182 foi criado em 2001, pela 

necessidade de promover o estudo e a investigação da Arqueologia Moderna e 

                                                                                                                                                                                
interesse nacional ou público. Ora, tal circunstância não deve coibir, também, o município ter em 
conta o seu salvamento, integrando essa informação no seu instrumento de planeamento 
territorial, maxime na sua carta do património arqueológico, quanto mais não seja pela 
necessidade de, aquando da elaboração de tal plano, dever o levantamento exaustivo do 
fisicamente existente/adquirido.” (SOUSAaa, 2010:170). 
 
179

 A divulgação dos dados recolhidos pelo Inquérito Nacional à Actividade Arqueológica mostra 
esse desfasamento (ALMEIDA, 2007: 137).  
 
180

 Cfr., Luís Gouveia, “À conversa com … Rui Carita”, Al-madan, n.º6, II.ª série, Almada, 1997, 
pp.177-178. 
 
181

 Cfr., Luís Gouveia, “Entulhar a História, cimentar o passado”, Arquipélago, n.º 5, Ano 2, 
Funchal, p.103, 1997. 
 
182 No organograma actual do Município surge como Gabinete de Arqueologia, Arte e História, 

sob a alçada do Departamento de Desenvolvimento Humano e Social.  
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Contemporânea, em contexto urbano e rural (SOUSA, 2009, no prelo, SOUSA, 

2001:190). Machico afigura-se um espaço de primacial relevância histórica no capítulo da 

memória cultural da ilha. Historiograficamente assinalado como o primeiro local de 

desembarque dos navegadores portugueses no século XV, tradicionalmente associado à 

difundida lenda de Machim e aos primeiros passos na construção de infra-estruturas 

essenciais ao povoamento, Machico soma um leque de indicações históricas com 

repercussões na análise e interpretação do uso do território. Todo esse palimpsesto 

histórico deixou marcas no espaço. A potencialidade arqueológica revela-se nas 

áreas urbanas afectas ao município, nomeadamente nos centros históricos, ou seja, 

os espaços que corresponderam às primeiras acções de antropização - com a 

construção de infra-estruturas vitais à condução da vida quotidiana, caso das 

habitações, dos arruamentos e dos restantes equipamentos utilitários indispensáveis 

ao dia-a-dia. São áreas que impõem, justamente, uma necessidade estratégica ao 

nível do planeamento municipal, nomeadamente na acção de delimitação das áreas 

de interesse arqueológico com vista à operacionalização de uma acção eficiente no 

sector do supervisionamento arqueológico (SOUSA, 2006). 

 

Entre 2001 e a presente data a acção do Gabinete de Arqueologia da Câmara 

Municipal de Machico tem-se desdobrado em intervenções preventivas e em 

programas de investigação programada, em parceria com as estruturas associativas 

e com instituições académicas.183 Paralelamente, desenvolveram-se acções de 

promoção de consciência cultural (actividades de formação, cursos intensivos, 

exposições temáticas, mesas-redondas, musealização de sítios)184 e iniciativas 

editoriais, visando a promoção do património cultural local.185  

 

                                                           
183

 Veja a actividade em: http://www.cm-machico.pt. 
 
184

 Criou-se, em 2001, o Núcleo Arqueológico da Junta de Freguesia de Machico (SOUSA, 
2002) e, em 2007, o Núcleo Museológico de Machico – Solar do Ribeirinho (GOUVEIA, 
2008:18-25). O programa museológico deste último evidencia a vertente da história do 
quotidiano, tendo por base a diacronia da habitação solarenga e todo a envolvência histórica 
e arqueológica da comunidade local. 
 
185

 Entre elas, destacam-se: o Inventário do Património Imóvel do Concelho de Machico (2005) e 

os seis números que compõem a colecção “patrimónios”. Mais recentemente o Município do Porto 

Santo publicou o Inventário do Património Imóvel da Ilha do Porto Santo, Porto Santo, Câmara 

Municipal do Porto Santo, 2008. 
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As Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira representam pessoas colectivas 

territoriais com poderes definidos no âmbito dos respectivos estatutos político-

administrativos. No quadro institucional da República Portuguesa possuem um governo 

próprio (Assembleia Legislativa Regional e Governo Regional) e com um representante 

do Governo central, o Ministro da República.Com a promulgação da lei n.º 19/2000, de 10 

de Agosto,186 as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira passam a auferir 

competências na gestão do património arqueológico móvel e imóvel (levantamento, 

estudo, protecção, conservação e valorização), em ambiente terrestre e subaquático. O 

normativo anota, ainda, que os governos regionais deveriam “garantir as condições, 

designadamente, de recursos humanos e orçamentais, para o efeito necessárias”, 

estabelecendo um prazo de cento e oitenta dias para o desenvolvimento dos decretos 

legislativos regionais pelas respectivas Assembleias Regionais. 

 

Necessariamente, neste capítulo, a Região Autónoma da Madeira, liderou a frente na 

redacção de um primeiro diploma187 (Doc.n.º 6), logo em 2001 (SOUSA, 2002a:57-61). 

Apesar das promessas e da audição com a Comissão Parlamentar Especializada 

Permanente de Educação, Juventude, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa 

Regional, o diploma redigido pelo departamento de cultura do governo regional 

(Secretaria Regional do Turismo e Cultura) acabou por não ser decretado.188 A situação 

arrasta-se até à actualidade e, como é óbvio, continua a lesar irreversivelmente a 

salvaguarda do património cultural regional. Nessa proposta de decreto regional, o 

legislador insere no âmbito das competências daquela secretaria duas atribuições que 

tardam a ser aplicadas na região: “o acompanhamento técnico quando, em consequência 

de obras de demolição, instalação, construção, reconstrução, criação ou transformação 

de zonas verdes, se verificar a existência de vestígios arqueológicos”; e “Promover o 

                                                           
186

 Vide ob.cit., Diário de República, Iª Série, A, n.º184. 10 de Agosto de 2000, (Doc. n.º 7). 
 
187

 O Decreto Legislativo Regional n.º 23/91/M de 16 de Agosto (Regime de protecção de bens 
móveis do património cultural da Região Autónoma da Madeira) já tecia considerações específicas 
ao nível do licenciamento das autorizações para os trabalhos arqueológicos, numa altura em que o 
Funchal havia conhecido a sua primeira intervenção arqueológica de raiz (na Praça Colombo) e 
com a continuidade dos trabalhos por parte do Gabinete de Arqueologia e Restauro. Lê-se no 
artigo 9.º: “Na Região Autónoma da Madeira compete à Secretaria Regional do Turismo, Cultura e 
Emigração autorizar escavações arqueológicas, devendo sempre a Direcção Regional dos 
Assuntos Culturais acompanhar os trabalhos nas respectivas estações, procedendo também ao 
inventário dos bens móveis de interesse arqueológico”. 
 
188

 A proximidade com a eminente promulgação da actual Lei de Bases do Património (107/2001, 
de 8 de Setembro), condicionou a reformulação dessa proposta de decreto legislativo regional, 
embora tivesse ficado assente, em sede de concertação, que a sua actualização seria efectiva, 
após a publicação da primeira, ou seja, em Setembro de 2001.  
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embargo administrativo de quaisquer obras ou trabalhos licenciados ou efectuados em 

desconformidade com a legislação relativa ao património cultural” (alíneas c) e i), do 

artigo 3.º). 

 

Uma outra ferramenta de georeferenciação e de inventariação do património arqueológico 

que surge preceituada na Lei de Bases do Património (Lei 107/2001, de 8 de Setembro) e 

que se encontra inscrita no quadro das medidas específicas do Programa de Governo da 

Região Autónoma da Madeira, 2001-2004189 é a da “Carta Arqueológica da Região 

Autónoma da Madeira”, (alínea d), artigo 2.º). 

 

A Região Autónoma dos Açores fez publicar a norma em Agosto de 2004 (Decreto 

Legislativo Regional 27/2004/A, Regime jurídico da gestão do património arqueológico, 

Doc. n.º 8). 190  Neste diploma, o Governo Regional dos Açores considera os trabalhos 

arqueológicos como uma actividade reconduzida “à condição de empreendimento 

estritamente científico, sendo proibidas as práticas destrutivas ou intrusivas que possam 

vir a destruir os bens culturais arqueológicos, terrestres ou subaquáticos e respectivas 

zonas envolventes”.191 Em 2005, a Direcção Regional de Cultura, com o intuito de 

divulgar e salvaguardar o património arqueológico subaquático e proporcionar a sua 

fruição pela comunidade náutica, decreta a Baía de Angra, na Ilha Terceira, como Parque 

Arqueológico. Trata-se de um instrumento jurídico previsto no artigo 26.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 27/2004/A, e que descreve o parque arqueológico como 

“qualquer monumento, sítio ou conjunto de sítios arqueológicos de interesse relevante, 

integrado num território demarcado, cujo ordenamento e gestão devam ser determinados 

pela necessidade de garantir a preservação e fruição dos testemunhos arqueológicos aí 

existentes”. 

 

Do ponto de vista do conteúdo da orgânica das direcções regionais que tutelam o 

património arqueológico nas regiões autónomas (Direcção Regional dos Assuntos 

                                                           
189

 Cfr., Alínea a), Capítulo VI, Turismo e Cultura, “Dar início à elaboração da Carta do Património 
Arqueológico da RAM”.  
 
190

 Com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional 8/2006/A, de 10 de Março 
(Regime jurídico da gestão do património arqueológico).  
 
191

 Cfr., Decreto Legislativo Regional n.º27/2004/A (Regime jurídico da gestão do património 

arqueológico), Diário da República – I Série-A, n.º1999, 24 de Agosto de 2004, p. 5671. 
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Culturais (DRAC), Madeira; e Direcção Regional da Cultura, (DRaC), Açores, observam-

se leituras interessantes ao nível das atribuições.192 A orgânica destas instituições permite 

um confronto com o consubstanciado na Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, e torna 

igualmente possível, a partir de uma análise sintética, configurar leituras de enfoque à 

problemática em discussão. 

 

Em relação à Madeira, e após a integração da DRAC no organograma da Secretaria 

Regional do Turismo e Cultura – que já esteve sob a alçada da presidência do governo 

regional,193 a instituição aparece, em 1993, como o “órgão que tem como atribuição 

orientar, executar e coordenar a política cultural da RAM (…) em harmonia com os 

princípios e competências estipulados pela Lei n.º 13/85, de 6 de Julho e Decreto 

Legislativo Regional n.º 23/91/M, de 16 de Agosto”, reunindo à cabeça uma série de 

competências, entre as quais: a “salvaguarda dos bens imóveis e móveis que, pelo seu 

valor histórico, artístico, arqueológico, bibliográfico e documental, etnográfico, 

arquitectónico, urbanístico ou paisagístico constituam elementos do património cultural 

existente na RAM”.194 Dentre das suas competências, afectas a uma das suas estruturas 

orgânicas essenciais – a Divisão de Protecção do Património Cultural – evidencia-se: “Dar 

parecer, mediante consulta obrigatória, sobre projectos respeitantes a edifícios 

classificados ou de qualidade reconhecida sob o ponto de vista arquitectónico ou 

histórico, localizados na RAM, assim como relativamente a todo o tipo de construção que 

se projecte para as zonas de protecção desses edifícios”. Com a revisão normativa de 

                                                           
192

 Cfr., ”DRAC´s em confronto”, ob.cit., Fragmentos: Diálogos entre um arqueólogo e um 
advogado sobre o património cultural, Funchal, CEAM, pp. 71-73. 
 
193

 Cfr., Relatório de Actividades-1980/1983, Funchal, Direcção Regional dos Assuntos Culturais, 
p. 27, 1983 e Decreto Regional n.º 6/82/M, de 26 de Março. É interessante registar a actividade 
profícua do Gabinete de Defesa e Dinamização do Património (GDDP) da Direcção Regional dos 
Assuntos Culturais, no período pós-25 de Abril. Na abertura do 1.º Colóquio sobre o Património, 
em 1980,Jorge de Freitas Branco, na altura funcionário da DRAC, sintetiza: “Partindo do princípio 
que o Gabinete funciona desde inícios de 1979 e que toda a área de intervenção não existia 
anteriormente à escala regional e em serviço com atribuições específicas, lançou-se mãos à obra – 
ou melhor – iniciou-se a recolha sistemática de objectos e situações etnográficas, levantamentos 
de expressões culturais populares (recuperação e incentivo), montagem de arquivo de 
diapositivos, fotografias e desenhos (funcionamento de sistemas tradicionais mecanizados), e 
finalmente o estudo e interpretação dos quotidianos”. A obra recentemente editada de Henrique 
Coutinho Gouveia, Museu Etnográfico da Madeira. Estudo de um modelo de avaliação reserva um 
espaço para a compreensão do fenómeno museológico regional e o modelo de dinamização desta 
componente do património cultural (GOUVEIA, 2008:13-38).   
 
194

 Decreto Regulamentar Regional n.º 24/93/M, de 12 de Agosto, Diário da República, I Série-B, 
n.º188, 12/08/1993, pp. 4304-4307. 
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Março de 2000,195 suprime-se da anterior competência as expressões: “consulta 

obrigatória” e “qualidade reconhecida”. Na publicação da orgânica de Fevereiro de 

2005196 o cenário é mais actual em termos de conceptualização, mas permanecem as 

limitações interventivas. Do ponto de vista da gestão do património arqueológico esta 

instituição governamental nada refere, exceptuando o registo do termo “arqueológico” nos 

diplomas mencionados de 1993 e 2000. Todavia, a última revisão de 2005 suprime o 

termo, coincidentemente numa altura em que a DRAC passa a contar com um arqueólogo 

em prestação de serviços.  

 

A congénere açoriana DRaC revela, em nosso entender, uma superior capacidade de 

intervenção. Através do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/98/A,197 observa-se, entre 

outras atribuições, a capacidade de “propor a suspensão de trabalhos de restauro, 

reparação ou conservação dos imóveis em face de achados arqueológicos importantes 

até ao conhecimento correcto sobre a realidade histórica do edifício (…)” e “determinar, 

caso a caso, as regras orientadoras consideradas necessárias e a observar na 

construção em centros históricos, zonas classificadas ou áreas de protecção de imóveis 

classificados e na remodelação ou recuperação dos imóveis classificados” (alíneas k e j, 

do artigo 69.º). Objectivamente a competência que mais se destaca desta direcção 

regional consiste na natureza vinculativa de “propor o embargo de obras em imóveis 

classificados, respectivas áreas de protecção ou zonas classificadas” (alínea l, artigo 

69.º). Com a nova orgânica de 2006198 a DRaC passa a estar sob a tutela directa da 

Presidência do Governo Regional, acrescenta ao embargo o adjectivo “administrativo” e 

reforça as medidas com a instrução de processos de “expropriação”, “suspensão”, ou 

“medidas cautelares”.  

 

Em síntese, observa-se que as duas direcções regionais insulares que interagem na 

gestão do património cultural se apresentam à sociedade com mecanismos de mediação 

e de intervenção relativamente distintos. Por parte da instituição açoriana, verifica-se uma 

                                                           
195

 Cfr., Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2000/M, de 25 de Março, Jornal Oficial da Região 
Autónoma da Madeira, I Série, n.º27, 29-3-2000, pp.2-12. 
 
196

 Cfr., Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2005/M, de 10 de Fevereiro, Jornal Oficial da Região 
Autónoma da Madeira, I Série, n.º9, 10-2-2005, pp.8-14. 
197

 Decreto Regulamentar Regional n.º 11/98/A, de Maio de 1998, Diário da República, I Série-B, 
n.º 103,5/5/1998. 
 
198

 Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2006/A, de 10 de Janeiro de 2006 
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superior produção normativa na adopção das medidas necessárias para a realização e a 

salvaguarda do património arqueológico. Este dado tem-se repercutido objectivamente na 

acção dos trabalhos desenvolvidos sob a responsabilidade directa da Direcção Regional 

de Cultura (Carta Arqueológica dos Açores,199  e Parques Arqueológicos Subaquáticos 

dos Açores) e através dos agentes individuais e colectivos do espaço nacional200 e 

internacional que se submetem a candidatura através do sistema de apoios à realização 

de actividades culturais.201 No caso madeirense, verifica-se uma inferior produção 

jurídica. Exceptuando-se o exemplo isolado do articulado nono do Decreto Legislativo 

Regional n.º 23/91/M, de 16 de Agosto, é certo que a Região Autónoma da Madeira está 

há dezoito anos sem produzir legislação na temática do património arqueológico. Não 

deixará de ser relevante sublinhar, numa altura em que se discute a revisão 

constitucional, que não se esteja a tirar partido dos mecanismos legais e do reforço 

legislativo da Revisão Constitucional de 2004.Paralelamente acresce acentuar que a 

actividade arqueológica local não suporta, à semelhança da Região Autónoma dos 

Açores, um regime jurídico governamental de apoios que consubstancie projectos de 

investigação de proponentes nacionais.202 O financiamento da actividade arqueológica 

tem sido assegurado, apenas, pelos municípios que possuem recursos humanos (Funchal 

e Machico). 

 

Não coube nesta breve análise outros assuntos de reflexão que acarretariam uma 

explanação mais profunda e sistémica do quadro das atribuições exercidas pelos 

departamentos dos governos regionais com competência na matéria, em analogia com a 

Lei de Bases do Património e com o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Decreto-

Lei n.º 270/99, de 15 de Julho). Parece-nos, entretanto, oportuno tecer uma apreciação 

relativamente à gestão da arqueologia insular nos últimos dez anos, situação que deriva 

do conhecimento, experiência e contacto directo com o meio. Embora coincidentes no 

objecto para as quais estão constituídas, as direcções regionais da cultura diferem, como 

vimos, no paradigma de intervenção. À DRaC açoriana denota-se a capacidade 
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 Base de dados disponível em http://pg.azores.gov.pt/drac/cca/paa/introducao.aspx. 
 
200

 Como é o caso do Projecto PIAS desenvolvido na Baía de Angra (BETTENCOURT, 
CARVALHO, 2010: 77-99). 
 
201

 Definido pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2006/A, de 8 de Agosto. 
 
202

 O Decreto Legislativo Regional n.º25/99/M de 27 de Agosto que “Estabelece o sistema de 

enquadramento e definição legal dos apoios financeiros a projectos de interesse cultural ou de 

promoção e animação turísticas” não considera a vertente do património arqueológico. 
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legislativa e a acção de intervenção no terreno, promovendo uma política de prevenção 

com acções de sensibilização direccionadas para a comunidade e para os promotores 

imobiliários. Veja-se, por exemplo, as acções de consciencialização subordinadas ao 

tema “Gestão de Processos e Prática Arqueológica” promovidas pela empresa de 

Arqueologia ERA a convite da DRaC, envolvendo os parceiros sociais. Em suma, A 

instituição “homóloga” madeirense tem primado pela actuação numa forte fiscalização da 

actividade do arqueólogo, enquanto produtor de “relatório científico”. A produção jurídica 

regional é nula e não existe pressão ou pedagogia na imposição e no cumprimento da 

legislação por parte dos promotores que interagem em espaços de elevado interesse 

histórico e arqueológico. Com efeito, também, não se conhecem exemplos de imposição 

vinculativa de acompanhamento ou de acção técnica interventiva às operações de 

remeximento em sítios de interesse arqueológico acrescido, com irreversíveis perdas para 

o conhecimento e divulgação da História da Madeira. 

 

2.3. “Mundos” de pouca terra e de muita água: os sítios arqueológicos insulares. 

 

A abordagem do ponto de vista arqueológico aos sítios em estudo implicará, ainda que de 

uma forma sintética, uma abordagem ao contexto histórico dos mesmos, acompanhando 

a resenha aflorada no capítulo 2.1 “Os espaços e os registos de antropização”.  

Neste item, anotam-se abreviadamente os elementos caracterizadores do ponto de vista 

geo-histórico e descritivo dos sítios arqueológicos que motivam o presente objecto de 

estudo, que vêm subdivididos pelo contexto em que se inserem.  

 

Os trabalhos arqueológicos, sob a coordenação do autor desta dissertação, foram 

legalmente autorizados pelo departamento de cultura dos governos regionais, 

nomeadamente pela Direcção Regional dos Assuntos Culturais (Região Autónoma da 

Madeira) e Direcção Regional da Cultura (Região Autónoma dos Açores).  
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2.3.1. Os espaços em contexto terrestre 

2.3.1.1. Arquipélago da Madeira 

2.3.1.1.1. Machico 

 

A actual cidade de Machico localiza-se na parte Oriental da Ilha da Madeira a uma 

latitude aproximada de 32º 42' 11'' e uma longitude de 16º 45' 41''.203 Está situada na 

encosta Sul, com altitudes inferiores a 10 metros e o seu aglomerado urbano 

desenvolve-se ao longo do Vale de Machico,204 disposto perpendicularmente à costa, 

acompanhando o corredor da Ribeira de Machico (Figs.1259 a 1263). A estrutura 

simples do traçado, de cariz linear, assenta numa artéria central – a Rua Direita 

(actual Rua General António Teixeira de Aguiar) – que atravessa longitudinalmente a 

localidade. Representava a principal via de entrada e saída da localidade, coincidindo 

o seu traçado com a localização dos espaços públicos de maior afluência (igreja e 

câmara), e é o arruamento que concentra o maior volume de comércio e serviços da 

cidade (SOUSA, 2006:66-67).  

 

Machico desempenha um papel relevante na História da Madeira. Local do primeiro 

desembarque dos navegadores portugueses na ilha, foi sede da primeira capitania 

(por doação de 8 de Maio de 1440)205e elevado à categoria de vila em meados do 

Século XV (provavelmente em1451), na mesma data em que foi criada a Vila do 

Funchal (NORONHA, 1996:202;206 AZEVEDO, 1873:504-505). O cónego da Sé do 
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 Coordenadas geográficas recolhidas da Carta Militar de Portugal - Machico (Ilha da Madeira), 
na escala de 1: 25000, folhas 6 (1975) e 7 (1974), Serviços Cartográficos do Exército. 
204

 Do ponto de vista geomorfológico o Vale de Machico é o único relativamente alargado da 
ilha apresentando uma configuração em forma de "U", ou seja, um vale aberto. Estende -se na 
direcção de NW-SE e desemboca na enseada que acolheu a povoação de Machico, ladeado, 
a Leste, pelo Pico do Facho e, a Oeste, pelo maciço rochoso da Queimada.  
 
205

 Cfr., Silva Marques, Descobrimentos Portugueses, Vol.I, 1988, pp.403-405; Carta de Doação da 

Capitania de Machico feita pelo Infante Don Henrique a Tristão Vaz Teixeira, Machico, Câmara 

Municipal de Machico, 2002 e "Annaes do Municipio da Antiga Villa de Machico", Flor do Oceano, 

n. º 248, (1865-1866). 

206
 Cfr., Henrique Henriques de Noronha, Memória Seculares e Eclesiásticas para a Composição 

da História da Diocese do Funchal na Ilha da Madeira, CEHA, Funchal, Secretaria Regional do 
Turismo e Cultura, 1996, p. 202: "Antigamente foi povoasam de seis centos fogos, onde rezidia 
muita nobreza, que com o tempo, e falta de comercio a foram dezemparando, mas ainda hoje tem 
quinhentos e trinta fogos, com duas mil e vinte e duas almas; e alguns edificios nobres. Tem a 
mesma antiguidade na fundação, que a Cidade do Funchal e entendemos a fez villa El Rey D. 
Affonso V." 
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Funchal, Jerónimo Dias Leite, descreveu assim a chegada a Machico: “Virão logo hua 

praia grande e espaçosa, e ho Piloto pellos sinaes conheceo que era ha terra dos 

Inglezes, forão então com muitas folias e cantares lançar ancora na praia, e por ser ia 

noite não sairão aquelle dia em terra, passando há noite com muito contentamento ” 

(LEITE, 1947: 8-9). 

 

A capitania-donataria de Machico, entregue por doação do Infante D. Henrique a Tristão 

Vaz Teixeira,207 abrangia um espaço considerável da parte Este e Norte da Ilha da 

Madeira.208 Tristão terá alegadamente tido a primazia na escolha preferindo o lugar de 

Machico pela superioridade social a João Gonçalves Zarco, segundo nos informa 

Valentim Fernandes, no início do século XVI: “ (…) a Machico, onde tambe Tristã Teixeyra 

como mais poderoso q Joha Gonçalves se meteo alli e posse onde foy forçado ao dito 

Joha Gonçalves de buscar outro lugar pera se meter assi q os outros dous cuydaua q 

tinha ho melhor.” (FERNANDES, 1940:123).  

 

Até ao século XVIII, mantém-se a divisão do arquipélago em três capitanias-

donatárias, o Funchal, Porto Santo e, naturalmente, Machico.209 A jurisdição de 

Machico, em relação à do Funchal, era territorialmente maior e detentora de francos 

recursos aquíferos e florestais, pese embora a produtividade agrícola das suas terras 

fosse menor. O cónego da Sé do Funchal, Jerónimo Dias Leite, deu conta disso: " E 

foi esta sorte que coube ha Tristão tam felice naquelle tempo como agora enganosa 
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 Tristão Vaz Teixeira, escudeiro da Casa do Infante Dom Henrique, foi casado com sua parente 
Dona Branca Teixeira, tendo dela quatro filhos, Tristão Teixeira, Henrique Teixeira, João Teixeira e 
Lançarote Teixeira e oito filhas, Tristoa, Isabel, Branca, Catarina, outra Catarina, Guiomar, 
Solanda e Ana (TEIXEIRA, 1991:126). 
 
208

 Compreendia a área entre a Ponta da Oliveira, no Caniço, até à Ponta de São Lourenço e desta 
até à Ponta do Tristão, no Porto Moniz. O cónego Jerónimo Dias Leite dá-nos um registo 
pormenorizado dessa divisão geográfica: A capitania-donataria de Machico abrangia, até o século 
XVII, o espaço que compreende a Ponta da Oliveira, no Caniço, até à Ponta de São Lourenço e 
desta até à Ponta do Tristão, no Porto Moniz. O cónego Jerónimo Dias Leite dá-nos um registo 
pormenorizado dessa divisão geográfica: " Desta ponta do Pargo vira a terra pera ho norte ate 
outra ponta que distaraa desta tres legoas, ha qual mandou descobrir por Tristão, e por ser elle ho 
primeiro que chegou a ella lhe ficou ho nome que hoje tem ha Ponta de Tristão, que jaz aho 
Noroeste. E daqui pera tras traçou ho capitão João Glz ha Capitania de Machiquo que ficou ha 
Tristão como trazia por regimento do Infante dom Henrique, partindo ha ilha de Noroeste asueste, 
que vem sair aoutra Ponta da banda do Sul, em que se afincou hum Ramo, ou paao de Oliveira 
(que viera do Regno) por baliza desta jurisdição (...)", (LEITE, 1947: 24). 
 
209

 Seguiu-se o período das Alcaidarias-Mores.  
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pella fertilidade que ho resto da ilha si mostrou (per descurso de tempo) na iurdição 

do Funchal que coube ha ho Zargo" (LEITE, 1940:18). Inicialmente os cronistas 

apontam uma certa prosperidade para a capitania de Tristão, que depois é 

ultrapassada pelo florescimento económico da jurisdição do Funchal, que reunia 

melhores condições mesológicas e climáticas para a produção da cana sacarina. De 

facto, esta situação poderá estar relacionada com as prioridades inerentes ao início 

do povoamento, onde Machico surge como espaço por excelência de recursos 

recolectados e o Funchal um espaço de recursos produzidos, assumindo um papel 

dinâmico na produção açucareira.  

Os sítios em estudo da Cidade de Machico, exceptuando o exemplo do Forte de São 

João Baptista situado no extremo Este da Baía (Figs.299, 1227 a 1257), localizam-se 

em pleno Centro Histórico de Machico, por inerência o espaço que reflecte um 

elevado potencial do ponto de vista arqueológico. A secular centralidade a que 

sempre estiveram expostos – inseridos no núcleo urbano polarizado pela igreja matriz 

e demais imóveis e equipamentos estruturantes do antigo “bairro da vila” (a 

alfândega, a câmara municipal, a cadeia, o poço e o pelourinho) – proporcionam uma 

massa estratigráfica complexa e diversificada do ponto de vista cronológico-cultural. 

Todo o palimpsesto histórico desta “primeira capital da ilha”, como a qualificou 

Orlando Ribeiro,210 surge materializada na longa e complexa espessura sedimentar 

da área urbana, levantando ao investigador dilemas e oportunidades de enfoque para 

as problemáticas sociais, económicas e culturais locais. Deste modo, à semelhança 

de Vila Franca do Campo para o caso açoriano, inicia-se a ronda pelos sítios 

arqueológicos pela freguesia de Machico, “a primeira da ilha em antiguidade” 

(AZEVEDO, 1882:182). 

 

2.3.1.1.1.1. Junta de Freguesia 

O edifício da Junta de Freguesia de Machico é um imóvel de planta quadrangular dos 

finais do século XVII, constituído por paredes portantes em alvenaria de pedra com 

paredes divisórias interiores em tabique e alvenaria (Figs.298, 951 a 965). À 

semelhança de outros imóveis da arquitectura civil madeirense revela uma elevada 

sobriedade ao nível construtivo. Possui dois pisos (rés-do-chão e 1º andar), mais o 
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 A Ilha da Madeira até meados do século XX. Estudo geográfico, 1.ª edição, Lisboa, Ministério 
da Educação, 1985, p.121. 
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sótão. Localiza-se no cruzamento da Rua Conselheiro José Ribeiro da Cunha (antiga 

Rua da Cadeia) com a Travessa do Mercado, confinado a Oeste com a Casa da 

Travessa do Mercado e com o harmonioso solar urbano da família do Morgado 

Cupertino da Câmara. No piso superior, as janelas são do tipo guilhotina sem 

molduras de cantaria e, no piso térreo, são de portadas de madeira com vergas de 

cantaria vermelha e cinzenta regional. A chaminé exterior é de forma quadrangular. A 

cobertura é em telha de meia cana assente sobre uma estrutura metálica, colocada 

com os trabalhos de recuperação. As paredes exteriores, em alvenaria de pedra, 

foram rebocadas e pintadas a branco com embasamento a azul. As portadas das 

janelas foram pintadas a ocre (SOUSA, 2006:92). 

Este sítio arqueológico foi intervencionado em 2001, por intermédio de um 

acompanhamento técnico concertado entre a autarquia e as estruturas de defesa do 

património locais. A intervenção arqueológica no imóvel resultou dos trabalhos de 

acompanhamento arqueológico levados a cabo no decorrer das obras de 

recuperação do edifício da Junta de Freguesia, especificamente aquando da 

descoberta da parte superior de uma cisterna localizada no pavimento do piso térreo, 

precisamente, sob um interessante arco em cantaria mole. Esta estrutura hidráulica, 

muito comum junto das casas abastadas madeirenses, é construída em pedra 

basáltica semi-aparelhada, apresenta uma configuração circular (com 0,90m de 

diâmetro interno, SOUSA, 2006:92-97). 

 

A escavação iniciada em Dezembro de 2004, que teve a participação do colega 

arqueólogo Marco Milanese, teve lugar no Ambiente 2 (definido em 2001), ou seja, na 

área do logradouro, a Oeste da habitação. Procurou-se, com efeito, definir crono-

estratigraficamente os estratos anteriores à UE7, representada pelo piso irregular de 

calhau rolado datado do século XVII. O enchimento das valas ident ificadas nos 

trabalhos de 2001 (que levou ao estabelecimento das UEs 20 e 21) sustentou a 

eventual potencialidade dos estratos que a antecediam, situação que se veio a 

confirmar posteriormente pela identificação de estruturas hidráulicas interessantes e 

de todo um conjunto artefactual diversificado e homogéneo do ponto de vista 

cronológico e cultural.  
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A área de escavação correspondeu à metade Norte do logradouro da Junta de 

Freguesia e iniciou-se com o levantamento do piso calcetado aquando das obras de 

recuperação do imóvel.  

No actual estudo este sítio corresponde crono-estratigraficamente ao espaço da Casa 

da Travessa do Mercado (pois alguns objectos surgem com o acrónimo CRM/01) uma 

vez que coincide espacialmente com áreas de uso da actual junta e da antiga 

Alfândega de Machico (Figs.262 a 263). Do ponto de vista cronológico a unidade 

estratigráfica 22 é mais relevante para este estudo, porque reúne elementos 

materiais que fazem interceder a fase de ocupação entre os finais do século XV e os 

meados do século XVI. 

 

2.3.1.1.1.2. Casa com a Porta Manuelina  

 

Um outro imóvel que foi sujeito à vertente de acompanhamento arqueológico no Centro 

Histórico de Machico é popularmente conhecido pela Casa com a Porta Manuelina 

(Figs.264 a 297). O edifício localiza-se na antiga Rua Direita de Machico (actual Rua 

General António Teixeira de Aguiar) e revela caracteristicamente na fachada principal, 

uma interessante porta chanfrada, ao gosto manuelino. Emanuel Gaspar, no Inventário do 

Património Imóvel do Concelho de Machico, regista o seguinte: “A sua fachada 

desenvolve-se na horizontal, ao longo da rua, e apresenta ao nível do piso térreo cinco 

portas e uma janela e, no piso superior, quatro janelas. De notar que uma das portas 

apresenta gramática manuelina, com a presença de arcos contracurvados ou conopiais 

no lintel. O imóvel é rematado por saliente cimalha em cantaria de cor. Do lado direito 

observa-se uma bonita gárgula em cantaria. As janelas, com tapa-sóis vermelhos e 

vidraças de guilhotina, têm molduras de cantaria insular pintadas a cinzento. Na parte 

traseira existe uma chaminé de feição quadrangular.” (GASPAR, 2005:102). 

 

Do ponto de vista arquitectónico o edifício apresenta traços marcadamente seiscentistas e 

a presença da singular porta com o lintel manuelino do século XVI pode ter sido o 

resultado de um reaproveitamento de uma anterior construção. A cobertura exibe 

telhados múltiplos de quatro águas em telha meia cana. Recentemente o imóvel foi 

sujeito a obras de recuperação, respeitando-se a pré-existência do imóvel e a criação de 

um novo espaço numa linguagem insistentemente minimalista (SOUSA, 2007-8-10:10).  
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Os trabalhos arqueológicos iniciaram-se em Março de 2006 na parte Oeste do imóvel, 

mais precisamente no pátio das traseiras, e onde em tempos a tradição oral anotava a 

presença física de um poço-cisterna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

2.3.1.1.1.3. Forte de São João Baptista  

 

O Forte de São João Baptista localiza-se numa pequena enseada a Este da Baía de 

Machico, toponimicamente conhecida por Desembarcadouro (Figs.299, 1227 a 1257). 

Trata-se de um imóvel do início do século XVIII,211 de planta quadrangular (Figs. 1196 e 

1241), constituído por dois rectângulos escalonados orientados a Este-Oeste: o superior 

integrando uma bateria alta e o inferior com esplanada e canhoneiras (CARITA, 2007; 

GASPAR, 2005:133-134).  

A fachada Este é dominada por um baluarte pentagonal com canhoneiras, numa 

concepção tipológica anterior (CARITA, 2007), exibindo as paredes portantes concebidas 

em pedra argamassada com reboco. 

Antes da construção da fortaleza já existia um pequeno Reduto do Embarcadouro em 

1695 (CARITA, II, 1993:412; VERÍSSIMO, 1998-12-6:12), informação que as escavações 

que decorrem actualmente parecem estar a considerar. Na descrição de 1817 de Paulo 

Dias de Almeida, o forte encontra-se sem artilharia ou com alguma desactivada,212 

embora tivesse tido actividade de fogo aquando do ataque a Machico pelas forças 

miguelistas, a 22 de Agosto de 1828, tendo respondido à artilharia da embarcação Infante 

D. Sebastião e abandonado, depois, a fortificação após os disparos certeiros da nau D. 

João VI (SILVA, MENESES, 1998,II: 48; CARITA, 1993: 412; VERÍSSIMO, 1998-12-6: 

12).  

A estrutura do edifício conheceu transformações assinaláveis, verificando-se a construção 

de um corpo com dois pisos a ocupar e a ultrapassar a área da bateria alta e uma capela 

de estilo neo-gótico. As instalações serviram de hospital no combate à epidemia de cólera 
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 Conforme a inscrição comemorativa que encima o pórtico de entrada em arco pleno 
enquadrado por cartelas laterais: “ESTE FORTE DE S. JOÃO MANDOU FAZER O G.

OR
 CAPP.

ÃO
 

GE.
AL 

DUARTE SODRE PERERIRA A CUJA OBRA ASSITIO O SARGENTO MOR 
BERTHOLOMEU TELLES DE MENESES NO ANNO DE 1708” (AZEVEDO, 1873: 629). 
 
212

 “O Forte do Desembarcadouro ou de São João Baptista, a artilharia que tem está toda no chão” 
(ALMEIDA, 1982: 75). 
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sendo, depois, transformado em colónia de férias da Congregação das Franciscanas 

Missionárias de Maria, do Convento de Santa Clara. No período pós- 25 de Abril serviu 

para albergar os cidadãos “descolonizados” de África e, mais recentemente, entrou em 

obras de beneficiação para instalação de uma pequena unidade hoteleira e um núcleo 

museológico.213 

Numa interessante alusão à singularidade desta construção militar, o historiador Nelson 

Veríssimo realça a identidade da arquitectura militar machiquense: “Ao contrário de outras 

localidades, Machico conservou, até aos dias de hoje, duas importantes fortificações 

construídas no início do século XVIII. De facto, os fortes de São João Baptista e o de 

Nossa Senhora do Amparo sobreviveram à torrente destruidora das construções militares. 

Somente não chegou até nós o Reduto de São Roque, do qual temos algumas notícias 

desde a segunda metade de seiscentos.”214 

Os trabalhos arqueológicos na área do Forte de S. João Baptista enquadram-se, 

efectivamente, no programa de trabalhos de recuperação do imóvel numa parceria das 

estruturas associativas de defesa do património e o Município de Machico. 

 

2.3.1.1.2. Santa Cruz 

 

A origem do nome de Santa Cruz vem descrita pelos cronistas pela relação com uma cruz 

de madeira que os navegadores mandaram fazer durante o reconhecimento da Ilha da 

Madeira. O cónego Jerónimo Dias Leite, assim o sintetiza: Indo assi costeado há ilha ao 

longo do arvoredo, que em partes chegava aho mar, passando hua volta que faz ha terra, 

entrarão numa fermosa Angra, na praia da qual acharão hum fermoso valle cuberto de 

arvoredo, per sua ordem composto, donde acharão em terra hus cepos velhos derribados 

do tempo, mandou ho Capitão delles fazer hua cruz há qual mandou arvorar num alto de 

hua arvore,e deo nome aho lugar Sancta Cruz, donde se fundou hua nobre Villa” 

(DIAS,1947:11). 

 

Aquando da divisão da Ilha da Madeira em duas capitanias, cuja linha divisória ia da 

Ponta da Oliveira, passando pela Ribeira do Caniço até à Ponta do Pargo, Santa Cruz 
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 Resolução n.º 1171/2005, Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, I.ª Série-n.º 106, 23 
de Agosto de 2005, pp. 3-4. 
 
214

 Cfr., Nelson Veríssimo, “O Forte de S. João Baptista”, Revista do Diário de Notícias- Madeira, 
Funchal, 6/12/1998 a 12/12/1998, p.12. 



102 

 

ficou na dependência de Machico, atribuída a Tristão Vaz Teixeira. Progressivamente 

Santa Cruz dinamiza o seu comércio, assente fundamentalmente na cultura da cana-de-

açúcar. A população cresce e a influência da classe nobre torna-se decisiva na relação 

com a Corte, nomeadamente de João Freitas, fidalgo da confiança de El-Rei. A passos 

largos Santa Cruz, a “melhor de toda a ilha” 215 na versão de Frutuoso, é elevada à 

condição de vila, a 25 de Junho de 1515216 (VERÍSSIMO, 1998-2-15:22; GUERRA, 

1997:128). Este estatuto provocou fortes protestos e reacções de Machico originando, 

posteriormente, rivalidades entre Machiquenses e Santacruzenses. A 15 de Dezembro de 

1515 D. Manuel I deu foral conjunto às duas vilas. Santa Cruz, continuando a pertencer à 

capitania de Machico, torna-se, porém, um concelho independente. Elevada a concelho, a 

Vila de Santa Cruz logo procedeu à criação das estruturas administrativas. As primeiras 

sessões camarárias realizaram-se numa casa que o próprio João de Freitas 

disponibilizou para o efeito mas, a partir de 1516, passaram a realizar-se em edifício 

próprio adquirido pela Câmara a Pedro Álvares de Almada. Neste edifício também 

funcionou a cadeia até 1932, ano da inauguração do novo edifício após o violento 

incêndio de 1928 (CARITA, 1990: 13-22; PIO, 2001: 12-80). 

 

2.3.1.1.2.1. O Convento da Piedade 

 

O lucrativo comércio do açúcar trouxe comerciantes e produtores de vulto para a Vila de 

Santa Cruz. Um deles, Urbano Lomelino, natural de Génova, estabeleceu-se em Santa 

Cruz,217 na segunda metade do século XV, juntamente com o seu irmão Baptista 

Lomelino. No seu testamento, lavrado a 9 de Julho de 1518, Urbano Lomelino determinou 

que, com o dinheiro que se encontrasse à sua morte se construísse, nas terras que 

possuía a Este da Vila de Santa Cruz, na “Granja”, um “oratório de frades” para “quatro 

frades de missa e dous que não sejão de missa”. Determinava, ainda, que a igreja a 

construir tivesse dimensões significativas (“dous ou três côvados mais comprido do que 

he a Igreja de São João de Latrão”) e fosse revestida e ornamentada com uma apreciável 

ostentação (um retábulo de parede a parede com a imagem de Nossa Senhora da 

Piedade ao centro, altar e degraus da capela-mór forrados a azulejos e todo o chão, da 

                                                           
215

 Cfr., Ob. Cit., As Saudades da Terra pelo Doutor Gaspar Frutuoso. História das Ilhas do Porto-
Sancto, Madeira, Desertas e Selvagens, Funchal, 1873, p.78. 
 
216

 O historiador Nelson Veríssimo numa leitura atenta da carta do rei D. Manuel fez publicar um 
esclarecimento acerca da exactidão da data correcta, após a leitura do documento.  
 
217

 Ao que parece, terá fixado residência entre o Porto do Seixo e o Ribeiro de São Sebastião. 
Ergueu, também, um engenho e respectiva “casa de purgar” o açúcar (GUERRA, 1997: 128). 
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igreja lageado com pedra do caniçal),218 (GUERRA, 1997: 125-133; PITA, 1955, n.ºs19-

20: 48-56) 

O antigo convento franciscano erguia-se a Norte da antiga estrada que ligava Machico a 

Santa Cruz e fronteiro ao também desaparecido Forte de São Francisco, este último 

demolido nas obras de ampliação do actual Aeroporto da Madeira (Figs.1123 a 1135).219 

Urbano Lomelino faleceu no mesmo ano em que lavrou testamento, deixando como 

testamenteira e administradora do vínculo a sua esposa, Joana Lopes. Porém, por razões 

desconhecidas, esta irá delegar a administração no seu sobrinho, Jorge Lomelino, filho de 

Baptista Lomelino. Estando Jorge Lomelino em África, no momento da morte de seu tio, 

foi o juiz dos Resíduos e Capelas, João Fernandes Amil, amigo da família, quem 

concretizou o sonho do testamentário relativamente ao convento. 

Em 1527 a construção do convento já havia terminado, ano em que foi admitido na 

Província Franciscana de Portugal. O académico provincial Henrique Henriques de 

Noronha, no início do século XVIII, demonstrou a monumentalidade e a qualidade artística 

do imóvel, expansiva à determinação específica do seu instituidor: “Esta situado em hum 

alto sobre o mar, hum paseyo fora da villa de Sancta Cruz na Capitania de Machico; e 

três legoas distante da Cidade. Tem bonitos edifícios, e larga capacidade para doze, ou 

quinze Religiozos, que hoje o habitão, sendo a sua criaçam para seis: quatro sacerdotes, 

e dous leigos; na forma que dispoz o fundador. (…) Na cerca do Convento, que tem muita 

extensão, esta outra capela, dedicada a Sancto António, devotamente ornada. (…) Na 

Capela mayor, como nos mais altares, se vem singulares pinturas; a principal, he da 

virgem Nossa Senhora da Piedade, orago desta caza; e na parede da parte do Evangello 

fica o Tumulo de jaspe, metido com um arco na parede; ao qual forão transladados os 

ossos de Urbano Lomelino,220 que quando faleseu no anno de 1518, foram depositados 

                                                           
218

 As indicações testamentárias de Urbano Lomelino são interessantes do ponto de vista da 
evidência arqueológica. Os dados identificados pelas escavações de António Aragão no espaço do 
convento atestam, por exemplo, a presença de azulejos hispano-mouriscos. 
 
219

 Sobre a temática do Forte de S. Francisco, vulgarmente conhecido por Forte da Cadeira, 
consulte: Rui Carita, A Capela de Nossa Senhora dos Remédios (1690), Santa Cruz, Câmara 
Municipal de Santa Cruz, 1990, p. 29 e Rui Carita, A Arquitectura Militar na Madeira-Séculos XV a 
XIX, Vol. II, Funchal, 1993, pp. 433-434.  
 
220

 O conjunto tumular, depois da extinção do convento, foi levado da Misericórdia de Santa Cruz, 
juntamente com outros elementos recuperados nas escavações de 1961 e recolocado na Capela 
de Nossa senhora da Piedade da Quinta das Cruzes. António Aragão debitou o seguinte: “Antes 
de 1961 os restos do túmulo de Urbano Lomelino encontravam-se dispersos por três lugares 
diferentes: nos terrenos do convento, na misericórdia de Santa Cruz e na Quinta das Cruzes onde 
se guardava apenas a caixa tumular. Foi nesse ano, após as escavações que levamos a cabo no 
local do convento, durante as quais se descobriu diversas peças do túmulo, que foi possível 
montar este conjunto tumular dedicado ao fundador do mosteiro franciscano de Nossa Senhora da 
Piedade, tal como originariamente se encontrava, na parede da igreja do convento, do lado do 
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na Igreja Parrochial do Salvador, na viila.(…) No meyo da mesma Capella, jas sepultado, o 

edificador Jorge Lomelino, que faleseu em nove de Dezembro de 1548” (NORONHA, 

1996: 255-256). 

O Convento da Piedade beneficiou de consideráveis privilégios que, sendo 

convenientemente aproveitados, o que parece que não foi o caso, daria aos franciscanos 

uma folgada situação financeira: o púlpito das colegiadas de Santa Cruz, Machico e Porto 

Santo, no valor unitário de trinta mil réis; o direito de fazerem peditórios nas capitanias de 

Machico e Porto Santo; a prioridade no fornecimento de carnes aos açougues; o direito 

de adquirir gado em qualquer parte da Ilha; o poder de mandar cortar a madeira e a lenha 

necessária ao convento; o direito a uma parte do peixe pescado em Machico (MOREIRA, 

2008).  

 

Os tempos seguintes foram marcados por constantes divergências entre os padroeiros do 

convento e os frades franciscanos. Os problemas de degradação do imóvel a juntar aos 

danos provocados pelo terramoto de 1748, contribuíram também para a decadência 

progressiva do espaço religioso (PITA, 1955, n.º 19-20: 50-51). Com a Lei de 8 de Maio 

de 1834, assinada pelo então Ministro da Justiça, Joaquim António de Aguiar (o “mata-

frades”), que extinguiu os conventos em Portugal, o Convento de Nossa Senhora da 

Piedade foi dissolvido, passando os seus bens para a posse dos padroeiros (PITA, 1955, 

n.ºs 19-20:53). Segundo o investigador Jorge Valdemar Guerra, o edifício degradou-se 

consideravelmente e depois “foi totalmente demolido, utilizando-se os materiais 

desmantelados na sustentação dos poios da cerca” e, junto dos seus alicerces, nasceu 

um edifício de dois pisos (Fig.1123), (GUERRA, 1997: 145). 

 

Com o objectivo de determinar a arquitectura do convento, António Aragão, conforme 

referimos no sub-capítulo 2.2., encetou, antes das obras do actual Aeroporto da Madeira, 

trabalhos arqueológicos no espaço conventual (Figs.1148 a 1151. Desses trabalhos, 

resultou a recuperação de um conjunto apreciável de vestígios arquitectónicos e 

cerâmicos. Destes últimos damos conta nos quadros relativos ao espólio cerâmico.  

  

                                                                                                                                                                                
Evangelho. A caixa tumular ainda guarda ossadas que supomos serem as de Urbano Lomelino, 
morto em 1518, data em que instituiu o convento” (ARAGÃO, 1970: 107-108).  
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2.3.1.1.2.2. Misericórdia 

 

O edifício da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz221 localiza-se na Rua empedrada 

a paralelepípedo, a Sul da Igreja Matriz e do actual jardim municipal (Figs.1005 a 1007). 

Grosso modo, o imóvel exibe uma planta rectangular com traços de arquitectura 

maneirista, com volumes anexos – destacando-se a capela -tendo a fachada principal 

virada a Sul. O historiador Rui Carita reforça as características da capela: “empena 

aguda, em cantaria, encimada por uma cruz, com portal de cantaria cinzenta, em arco 

quebrado de uma arquivolta, com bases e capitéis ressalvados; o lintel superior serve de 

apoio a janelão em cantaria colorida do Cabo Girão, com tapa-sóis, igualmente com lintel 

de balanço e também a servir de apoio a um nicho de cantaria, de arco de volta perfeita 

(CARITA, 2008c, s/p). 

Os historiadores são unânimes em fixar a data de 1505 como o ano da intenção de 

edificação de uma instituição de beneficência em Santa Cruz. Segundo relata o Padre 

Manuel Ferreira Pita, o “escudeiro do Infante D. Henrique”, Diogo Vaz, deixa em 

testamento, à Confraria do Senhor Jesus, uma casa que possuía na Rua do Calhau, para 

a instalação de um hospital destinado a dar assistência aos pobres.222 Sendo de 

pequenas dimensões, com um único piso e “mal situada”,223 esta casa não oferecia 

grandes condições para o objectivo determinado. Por isso, em Fevereiro de 1526, a 

confraria trocou-a por outra pertencente a João de Freitas.224 Contudo, esta casa, de 

maiores dimensões, sobrada, com quintal e poço, também não iria receber o hospital, 

tendo sido aforada a Afonso Gonçalves e, mais tarde, a 26 de Março de 1529, trocada por 

um terreno de Fernão Teixeira, junto à igreja. Será neste terreno que será construído de 

raiz o hospital (PITA, 1952,10: 25). Sabemos que em 1530 as obras já se encontravam 

em curso. É de supor, portanto, que a fundação oficial da Misericórdia tenha ocorrido no 

ano seguinte, ou seja, em 1531, tendo por Provedor Jorge Rodrigues. Por uma sentença 

datada de 1542 deduz-se o funcionamento do hospital: “se mostrava haver anos que a 

Confraria tinha nesta Vila hum hospital com huns xaons … onde o hospitaleiro fazia sua 

                                                           
221

 Imóvel classificado de Interesse Municipal, em 1998, por processo iniciado pela ARCHAIS – 
Associação de Arqueologia e Defesa do Património da Madeira.  
 
222

 Veja-se “Notas para a história de Santa Cruz”, Das Artes e da História da Madeira, n.º 10, vol. II, 
1952, p.24: “Mando, determinou ele no seu testamento, datado de 12 de Dezembro de 1505, que a 
minha terça de raíz seja viva em mentes o mundo durar e tomo em ela a casinha qua está na Rua 
do Calhau, contra o mar, que seja hospital dos pobres sempre.” 
 
223

 Cfr., Manuel Ferreira Pio, Santa Cruz da Ilha da Madeira, Funchal, 2001, p. 229. 
 
224

 Cfr.,Ob. cit., Notas para a história de Santa Cruz”, Das Artes e da História da Madeira, n.º10, 
voll. II, p.24. 
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orta e como os habitantes que começaram a povoar a dita vila tiraram da ribeira della uma 

levada que vinha por onde mora o réo, tinha seus xaons e orta e vinha a titã água por 

hum boeiro que estava aberto em hua parede” (PITA, 1952,10:25-26). Tratava-se de um 

edifício de significativa dimensão225para o meio que servia, sendo, exceptuando o 

Funchal, o hospital mais importante e com melhores condições de toda a Ilha. Isto, 

apesar de, em 1750, ainda possuir apenas uma enfermaria onde “se curavam os doentes, 

assim homens como mulheres, o que causava grande escândalo e muita indecência” 

(PIO, 2001:232).  

A Capela da Misericórdia, ao gosto manuelino e com a fachada em empena e um 

interessante tecto de madeira de tradição mudéjar, terá sido fundada após 1562, tendo 

como fundador o mercador André Gonçalves (PITA, 1952, 10: 26). Em 1750, segundo 

indica o Padre Manuel Pita, a capela e o hospital encontravam-se em avançado estado 

de degradação, sendo reconstruída com verbas da Misericórdia e subsídio do Rei D. José 

I.  

A passagem do tempo, as dificuldades financeiras, a incúria humana, bem como certas 

catástrofes naturais, provocaram por diversas ocasiões a quase ruína do conjunto 

edificado. Ao longo dos seus cinco séculos de existência, o hospital e a capela foram alvo 

de importantes trabalhos no sentido da conservação, restauro e ampliação: retelhamento, 

caiação, construção de novas enfermarias, restauro do tecto de alfarge da capela, 

abertura de portas e janelas, construção de escadarias interiores, assoalhamento… Para 

satisfazer os necessários encargos financeiros das obras muito contribuiu o esforço da 

Fazenda Real, da Mesa da Misericórdia e da caridade pública.  

Nos inícios do Século XX já eram poucos os serviços prestados aos Santacruzenses pelo 

hospital da Misericórdia. Em 1913 o pessoal era constituído por um médico, dois 

enfermeiros e um escriturário. 

 

2.3.1.1.3. Funchal 

2.3.1.1.3.1. Quinta dos Padres 

 

O Solar do Pico do Cardo, vulgarmente conhecido por “Quinta dos Padres”, fica situado 

no Caminho Velho da Chamorra, n.º 45, Freguesia de Santo António, Concelho do 

Funchal (Figs.235 a 246). O imóvel, que segundo a tradição histórica está associado à 

presença da Companhia de Jesus na Madeira – e daí a designação de “padres” – possui 

                                                           
225

 Veja, também, Lourenço Freitas, “Hospital e Capela da Misericórdia de Santa Cruz”, Origens-
Revista Cultural, n.º 0, Santa Cruz, 1999, pp. 33-36. 
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um apreciável valor histórico e arquitectónico, encontrando-se ligado à passagem da 

expedição missionária do jesuíta Inácio de Azevedo e seus trinta e nove companheiros a 

caminho do Brasil, em 1570226 (SILVA, 1929: 70; PEREIRA, 1954:1-16; PEREIRA, 1975: 

197-208; SILVA, MENESES, 1998,II: 465). 

 

A aquisição da quinta pelos Jesuítas data provavelmente dos meados do século XVII, 

altura em que se terá edificado a moradia e a capela contígua.227 Em 1759, por ocasião 

da expulsão dos Jesuítas de Portugal, a quinta, a capela e os terrenos anexos terão sido 

confiscados. Acabou por ser vendida em hasta pública em Abril de 1770 a Francisco 

Agrela por sete contos de réis. Em 1796 já estava na posse do referenciado proprietário e 

negociante Pedro Jorge Monteiro (SILVA, 1929: 69-70).  

 

A construção quinhentista, se a houve, desapareceu. Os trabalhos arqueológicos, 

iniciados no verão de 2000, puseram à mostra estruturas de fundação interessantes, mas 

cuja interpretação se torna forçada na assunção de uma pré-existência (SOUSA, 2001-

10-19: 16). O actual edifício, que deve datar de finais do século XVII, é de planta 

rectangular, com dois pisos, de sólidas paredes de pedra revestidas a argamassa de cal. 

Exibe uma fachada sóbria, com as janelas e portas emolduradas em cantaria rija. No 

primeiro piso observa-se um arco em abóbada de berço em cantaria regional que garante 

a ligação tanto às traseiras da habitação como à Capela de Nossa Senhora do Pópulo. 

Esta capela oitocentista, de planta octogonal com uma cripta, localiza-se num patamar 

mais elevado servido por duas escadarias nas laterais e uma balaustrada barroca em 

cantaria lavrada e ferro forjado. Do conjunto edificado, também, um interessante portal de 

acesso à quinta, de perfil barroco, encimado por uma cruz (GASPAR, 2000). Um outro 

portão foi destruído em Novembro de 1974, tendo merecido uma forte denúncia de 

                                                           
226

 Estes padres acabariam por ser martirizados pelos corsários franceses perto das Ilhas 
Canárias. Segundo uma inscrição em mármore que existia na Capela do Pópulo, anexa à Quinta 
dos Padres, os frades terão pernoitado algumas semanas no Pico do Cardo antes de se 
aventurarem na missão evangelizadora no Brasil (SILVA, 1929:125-127; PEREIRA, 1975: 197-
208; PEREIRA, 1954: 21-32). Relativamente à epígrafe em mármore, o Padre Eduardo Pereira 
deixa-nos uma impressão relativamente à sua deslocação para Lisboa: “(…)foi removida para o 
seminário Diocesano e deste, passados anos, para o Colégio de Campolide, em Lisboa, entregue 
à Companhia  de Jesus, alienando-se desta Ilha, em prejuízo do património regional, um elemento 
arqueológico de valor e uma fonte apreciável de História” (PEREIRA, 1954: 26).  
 
227

 Note-se que em 1759 os imóveis do Pico do Cardo surgem no inventário dos bens da 
Companhia de Jesus na Madeira (AZEVEDO, 1873: 746).  
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António Aragão, que exigiu a reedificação do portão e a demolição do barracão então 

construído, nas traseiras da Quinta dos Padres (Fig.237).228 

 

Nos finais dos anos noventa do século XX, a Quinta dos Padres é adquirida pelo maestro 

Vítor Costa que, depois, enceta um programa de valorização histórica e patrimonial. No 

âmbito dos trabalhos de beneficiação, fez incluir a vertente da investigação arqueológica, 

trabalhos estes que foram coordenados pela Associação de Arqueologia e Defesa do 

Património da Madeira (ARCHAIS).229 Os estudos incidiram apenas no interior do imóvel, 

mais concretamente no rés-do-chão do 1º piso.  

 

Obedecendo a um calendário apertado em termos de avanço das obras, a intervenção 

decorreu no compartimento lateral Este da habitação, na confluência do arco abobadado. 

As estruturas postas à vista nos caboucos da habitação evidenciam as soluções 

estruturais em pedra argamassada para o assento do soalho de madeira, numa 

orientação Norte-Sul. Da estratigrafia acumulada foi possível recuperar um conjunto de 

objectos arqueológicos relevantes para a compreensão diacrónica do espaço, entre os 

quais as cerâmicas comuns (panelas, tachos, pratos e anforetas), as vidradas de 

importação (nomeadamente italianas) e alguns numismas.  

 

A análise apurada dos dados arqueológicos, particularmente as estruturas postas a 

descoberto, não permitiu assinalar a ocorrência clara de construções anteriores ao século 

XVII, embora o limite da intervenção estivesse consignado apenas à ala Leste. Note-se, 

ainda, que na acção do desrebocamento das paredes foram postas à vista pequenas 

frestas de cantaria mole avermelhada reconhecidamente regional e ombreiras de portas a 

tijolo intercaladas a argamassa de cal.  

  

                                                           
228

 Cfr., António Aragão, “O caso da Capela de N.ª S.ª do Pópulo ao Pico do Cardo”, Diário de 
Notícias, Funchal, 23 de Novembro de 1974, última página.  
 
229

 Relatório da Intervenção Arqueológica no Solar do Pico do Cardo (Quinta dos Padres), Gaula, 
ARCHAIS- Associação de Arqueologia e Defesa do Património da Madeira, 2000. 
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2.3.1.1.3.2. Forte de São José 

 

O Forte de São José (Figs.206 a 220), também conhecido como Forte do Ilhéu230ou Forte 

da Pontinha ou ainda Bateria da Pontinha é uma construção de raiz setecentista231 

localizada na extremidade Oeste do Porto da Cidade do Funchal. O imóvel foi implantado 

na formação rochosa constituída por um pequeno ilhéu mais próximo do litoral, 

apresentando a escadaria de acesso pelo mar. Ao que foi possível apurar, a edificação do 

forte inseriu-se no contexto da estratégia de defesa do porto do Funchal e das obras de 

ligação ao ilhéu, da responsabilidade do engenheiro de fortificações Francisco 

D’Alincourt, nos finais dos anos sessenta do século XVIII (CARITA, 1982; CARITA, 1998: 

176; PEREIRA, 1989,II: 376; SARMENTO, 1951: 95).232 A ligação a terra foi feita por 

intermédio de muralhas portantes – ainda hoje visíveis nas cicatrizes do betão armado – 

construindo-se, também, uma importante infra-estrutura de acessibilidade calcetada em 

pedra basáltica. 

 

Talhado na rocha do Ilhéu da Pontinha em dois andares233 o forte desempenhou um 

papel relevante no plano de defesa do porto do Funchal, em articulação com as outras 

fortificações adjacentes, nomeadamente as de Nossa Senhora da Conceição e da Penha 

de França. No contexto da Guerra Peninsular, aquando da ocupação da Madeira por 

tropas inglesas, entre 1801 e 1802, a fortificação serviu de quartel-general aos 

britânicos234 e, posteriormente, de prisão e posto de arrecadação de carvão (PEREIRA, 

1989, II: 149).  

 

                                                           
230 “O local era primitivamente conhecido pelo nome de Ilhéus, por terem ali existido dois isolados 
rochedos banhados pelo mar, abrangendo esta denominação as mais próximas imediações do 
sítio referido. Ainda hoje a rua dos Ilhéus, que fica nas suas circunvizinhanças, recorda o nome 
primitivo” (SILVA, MENESES, 1998, III:101).  
 
231 Cfr., Fernando Augusto da Silva e Carlos Azevedo Menezes, Elucidário Madeirense, Vol. II, 
1998, p. 45. 
 
232

 Escreve Alberto Artur Sarmento: “A bateria da Pontinha, acabada em 1756, recebeu o nome de 
Forte de São José, servido por um cais e escadaria, talhada na rocha vulcânica.” 
 
233

 Conforme se observa da pintura a óleo da primeira metade do século XIX, atribuível a George 
Chinnery ou Auguste Borget, da propriedade do Museu Quinta das Cruzes (Fig.220).  
 
234 É curioso observar que algumas gravuras da época ostentam a bandeira inglesa hasteada. 
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Em 1885 o governo decidiu prolongar o Porto do Funchal até ao ilhéu maior, onde se 

ergue actualmente o Forte de Nossa Senhora da Conceição (SILVA, MENESES, 1998, II: 

380; PEREIRA, 1989, II: 148). As obras, que acabaram por secundarizar o Forte de São 

José, terão obrigado ao desmonte de algumas paredes exteriores, situação que acabou 

por descaracterizar a estrutura. O autor da Ilhas de Zarco testemunhou, assim, nos anos 

quarenta do século XX, o desmazelo pela memória cultural: "O Ilhéu de S. José, apesar 

de desmantelado por incúria e pouca compreensão das recordações históricas do 

arquipélago, é todavia uma ruína memorável nos anais insulares" (PEREIRA, 1989, II: 

149). Em 1889, as dependências do imóvel foram arrendadas à empresa Blandy 

Brother´s, para a instalação, em seu terrapleno, de um guindaste a vapor, para a carga e 

descarga de mercadorias no porto do Funchal (CEAM, 2005). 

 

Com a venda dos bens do Estado, o Forte de São José é adquirido em 1903, e em hasta 

pública, por Cândido Henriques de Freitas, pelo montante de 200$000 réis. Depois, cai na 

posse da empresa Blandy Brother's, que cedeu o terrapleno para a instalação de um 

anúncio luminoso da GAZCIDLA nos anos sessenta do século XX. Em Outubro de 2000, 

o Forte de São José foi adquirido por Renato Barros,235 tendo iniciado trabalhos de 

pesquisa, recuperação e valorização, ao que se junta a instauração de um pedido de 

classificação inviabilizado pelo Município do Funchal236 (CEAM, 2005). 

 

Actualmente, é difícil identificar a existência daquela fortificação pela sua configuração 

exterior. Com as obras de melhoramento do porto, “chumbaram-se” fragmentos de 

basalto sobre a superfície externa, descaracterizando a imagem do conjunto, 

                                                           
235

 Cfr., Brian Philp, “One man’s battle to save a Fort”, Kent Archaeological Review, n.º168, 

Bromley, 2007,p.166 e Raquel Gonçalves, “O "Príncipe" da Pontinha”, Revista do Diário de 

Notícias-Madeira, Funchal, 21 a 27 de Janeiro de 2007, pp. 8-13.  

236
 Sobre este processo relativamente complexo e caricato na forma com as entidades que 

contradizem é justo reconhecer o seguinte. Em Setembro de 2004, o proprietário requereu à 
Direcção Regional dos Assuntos Culturais, na esfera da Secretaria Regional do Turismo e Cultura 
(SRTC), a instauração do processo de classificação. Em resposta a SRTC informa que o Forte de 
S. José constitui um “importante testemunho da arquitectura militar oitocentista, revelando a sua 
presença e preservação um elemento imprescindível para a leitura da evolução histórica da 
cidade”, submetendo o assunto à consideração da Câmara Municipal do Funchal para a 
classificação de “Imóvel de Interesse Municipal”. Em Janeiro de 2005, a Câmara Municipal do 
Funchal solicita um parecer à Administração dos Portos da Madeira. Em resposta, os portos 
informam que “o Forte S. José praticamente não existe visto ter sido destruído quando da 
construção da Pontinha, restando apenas um ou dois compartimentos escavados no interior do 
ilhéu”. Idêntica opinião teve a câmara do Funchal, ao não instruir o processo de classificação, 
invocando o parecer dos Portos (que desconhece o interior da fortificação) e não o da Direcção 
Regional dos Assuntos Culturais e da SRTC. 
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exceptuando a vertente Sudoeste, com a rocha natural. A Leste, observa-se, ainda, o 

Caminho Real que fazia a ligação do ilhéu a terra e ao Forte da Penha de França. O 

ancoradouro, localizado na vertente Sudoeste, apresenta alguns degraus e os antigos 

cabeços, de forma triangular, que serviam para a amarração das embarcações. Trata-se 

de um indício material que atesta o desembarque de bens e de pessoas, sobretudo 

quando as condições de tempo não permitiam noutro local. O registo oitocentista de 

Vilhena Barbosa atesta esse facto: “Se o mar está agitado, então vão procurar a 

Pontinha, onde acham logar abrigado contra a resaca, e umas pedras toscas por degraus, 

pelas quaes se sobe para a restinga de rochedos, que termina de uma parte no já 

nomeado forte da Pontinha”.237 

 

O interior revela-se mais interessante do ponto de vista arquitectónico. Exibindo dois 

andares, ostenta no primeiro piso, e após a entrada formada por arcos abobadados com 

características construtivas das épocas Moderna e Contemporânea, um pequeno lanço 

de escadas (três degraus em cantaria) em direcção a uma depressão rochosa, que 

coincide com a área afecta ao trabalho arqueológico. Nas laterais deste piso, observam-

se fenestrações de talhe regular e os vestígios de uma cisterna quadrangular, virada a 

Este. No segundo piso, servido com escadaria de acesso interior, composta por dez 

degraus em pedra, existe uma abertura quadrangular, em chaminé, elevada até ao topo e 

vários pequenos compartimentos em abobada e piso de calhau rolado do mar. Na parede 

Oeste deste andar e nas proximidades de uma janela em cantaria mole, observa-se um 

pequeno assento em pedra argamassada. 

 

2.3.1.1.4. Porto Santo 

 

Já aflorámos no subcapítulo anterior a relevância histórica da Ilha do Porto Santo. 

Parece-nos, contudo, interessante registar o elevado potencial arqueológico de alguns 

sítios da ilha, aspectos que vêm sendo referenciados nos últimos anos numa perspectiva 

arqueológica (BRAZÃO, 2002: 49-56; OLIVEIRA, 2010: 110-115; SOUSA, MENEZES, 

2010; SOUSA, 2005: 21-29; SOUSA, 2004e 2004a). Curiosamente, um dos autores de 

uma monografia sobre a Ilha aludia nos anos trinta para a potencialidade arqueológica do 

solo antrópico: “Muita coisa se perdeu por desorientação não referenciada, aparecendo 

                                                           
237

 Cfr., I. de Vilhena Barbosa, “Ilha da Madeira. Porto da Cidade do Funchal”, Archivo Pittoresco, 
Vol. VII, Lisboa, 1864, pp.132-133. 
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ainda agora, embora já raramente, utensilios e outros objectos que as chuvas mais 

intensas se dão por vezes, ao trabalho de desenterrar” (SARMENTO, 1933: 88).  

 

O Porto Santo tem um problema que, aliás, é muito semelhante à Ilha de Santa Maria, 

nos Açores, que se prende com a ausência de certa documentação histórica saqueada 

pelos frequentes ataques de corsários.238 Este dado torna a investigação arqueológica, a 

par de outras abordagens disciplinares, um recurso fundamental na representação do 

conhecimento da história local.  

 

A humanização do espaço desde o século XV agregou um conjunto de infra-estruturas e 

de outras construções verdadeiramente singulares, algumas das quais únicas no contexto 

regional. Dentre do repertório das ocorrências com manifesto interesse arqueológico, 

salientam-se as casas de salão, os moinhos de vento,239 os fornos de cal,240 os silos, as 

                                                           
238

 Conforme se lê nos Anais do Município do Porto Santo: “No ano de mil seiscentos foi ela 
roubada pelos mouros que conseguiram levar os assentos existentes nos arquivos da Câmara” e 
em 1690 os “livros da Igreja” (VIEIRA, RIBEIRO, 1989: 14).  
 
239

 Os exemplares actualmente existentes dividem-se tipologicamente em duas categorias. A 
primeira, representada por moinhos com o corpo em pedra, o tecto rotativo e a cobertura em zinco 
e cata-vento. O moinho mais antigo deste tipo que chegou até nós deve datar do primeiro quartel 
do séc. XIX e fica situado no Campo de Baixo. O tecto é rotativo e, no rés-do-chão, uma loja que 
servia para guardar cereais e alfaias agrícolas. No piso superior encontra-se ainda todo o sistema 
de moagem incluindo duas moendas, uma alva e outra rala. A segunda categoria incide nos 
exemplares de tipologia giratória, com o corpo em madeira, armados sobre uma estrutura 
(pedestal) de pedra argamassada, com quatro rodas na base. O tecto apresenta-se em forma de 
prisma e suporta o mastro. É um tipo de equipamento que facultava a deslocação e a reinstalação, 
necessitando apenas a construção de um pedestal de pedra. Os moinhos de Vento foram até à 
década de sessenta do século XX uma imagem de referência da paisagem cultural e histórica da 
ilha. O autor das Ilhas de Zargo apelou à sua preservação e conservação: “Dão vida, movimento e 
encanto à ilha. De sempre os contemplaram gerações de cinco séculos, integrando-os em si a vida 
do Porto Santo. Valorizam-nos características da sua estrutura peculiar com peças de original 
património folclórico e turístico. Quase não dão por este património regional os naturais, mas os 
estranhos atribuem-lhes um conceito de grande apreço e como tais são cobiçados dos 
arqueólogos, seduzem o estudo dos peritos e têm importância étnica na morfologia do folclorre 
regional ” (PEREIRA, 1989, I:634). Data de 1791 a notícia de uma primeira construção de um 
moinho de vento no Porto Santo. Feito em pedra, ficava situado no sítio das Matas e era 
propriedade da Câmara Municipal, infelizmente não chegou aos nossos dias. Em 1925, existiam os 
seguintes exemplares na ilha: dois na Ponta da Calheta, seis no Campo de Baixo, três no Campo 
de Cima, um na Fontinha, sete nas Matas, dois nas Lombas, um na Vila, três na Serra de Fora e 
seis na Camacha (SOUSA, MENEZES, 2009: 58-59). 

240
 Os fornos de cal observados caracterizam-se, em norma, por serem construções em alvenaria 

local, de planta rectangular ou quadrangular. Alguns exemplares apresentam a estrutura do forno 
em forma de cone invertido, com um diâmetro que se vai estreitando ligeiramente do topo para a 
base. O material utilizado na construção da estrutura do forno de combustão é composto por 
blocos semi-aparelhados de cantaria mole ou tijolo, cujas características refractárias permitia uma 
melhor resistência ao calor e uma melhor conservação da temperatura. Do ponto de vista 
tipológico são geralmente fornos de cozedura mista, realimentados por camadas alternadas de 
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eiras, os poços e as noras existentes no litoral Sul da ilha, bens de que faremos 

referência no terceiro capítulo desta dissertação.  

 

A par dos sítios que vem tratados neste sub-capítulo, existem outros três espaços de 

garantido interesse para a investigação futura da arqueologia tardo-medieval e moderna. 

O Ilhéu da Cal ou de Baixo é um desses “pequenos mundos” (Figs.186 e 187). A 

designação de Ilhéu da Cal deriva da relação com a extracção e a exploração da pedra 

calcária. O ilhéu apresenta uma extensão aproximada de quatrocentos e cinquenta 

metros de largura e foi, desde há muito tempo, o grande fornecedor de pedra de calcário 

para os fornos existentes na lha da Madeira241 (RIBEIRO, 1995:17-21; RIBEIRO, 1992-

10-14: 9). A exploração da cal representou um factor de alguma vitalidade económica do 

Porto Santo e auxiliou a diversas campanhas de obras de fortificação e de construções 

religiosas (RIBEIRO, 1995a: 6-9).  

 

O ilhéu reserva, em termos de valores culturais e arqueológicos, indícios e estruturas 

relevantes para o estudo do quotidiano do espaço insular. Na primeira ordem de valores 

surgem os extensos filões de calcário, sobejamente recortados pelas minas escavadas na 

rocha calcária e que atravessam a ilha de lado a lado. Normalmente apresentam uma 

secção quadrangular ou rectangular, algumas das quais desenvolvidas em galeria. Estas 

concavidades escavadas na rocha representam um “monumento” com especial 

significado no contexto social e económico local, potenciando estratégias de valorização 

e de protecção da memória colectiva, características que, em associação com os outros 

elementos antrópicos, sugeriram a criação da figura jurídica de “parque arqueológico”242 

(SOUSA, LIZARDO, 2008: 93-95).  

                                                                                                                                                                                
pedra de calcário e lenha ou carvão de pedra (SOUSA, MENEZES, 2009: 139-140). Segundo os 
estudos publicados, o Porto Santo chegou a ter dezassete fornos de cal. Um dos últimos a laborar 
foi o forno de cal do Sr. Cândido Pereira, no Campo de Baixo. A cal ali fabricada destinava-se à 
construção civil. 
 
241

 A documentação histórica e a indicação toponímica apontam para a existência de um forno em 
meados do século XVIII, ao que se apurou estar em avançado estado de degradação em 1840. Na 
memória descritiva da relação histórica daquele ilhéu com as ilhas da Madeira e Porto Santo 
destacam-se os topónimos com assinalável interesse arqueológico, geológico, arquitectónico e 
etnológico: Eira (poderá associar-se ao cultivo de cereais); Forno, Paredes, Portinho, Escadinha, 
Pedras Vermelhas, Lapinha e Gretas (SOUSA, 2005: 22-27). 
 
242

 A Lei 107/2001, de 8 de Setembro refere a figura do “parque arqueológico” como um 
instrumento do regime de valorização dos bens culturais. O número 4 do artigo 74.º ajusta o 
significado de parque arqueológico como “qualquer monumento, sítio ou conjunto de sítios 
arqueológicos de interesse nacional, integrado num território envolvente marcado de forma 
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Para a exploração das pedreiras de calcário, cuja origem remonta ao século XVII, 

construíram-se habitações em pedra de cantaria mole encarnada, conhecidas localmente 

por “ranchos”. Exibem geralmente uma planta rectangular, com a cobertura em telha e o 

interior compartimentado em duas ou três divisórias, observando-se as soluções 

construtivas para o armazenamento dos bens materiais (copeiras) e a pavimentação em 

pedra semi-aparelhada de cor vermelha (SOUSA, 2005: 21-29; SOUSA, MENEZES, 

2009: 135). 

 

A humanização do pequeno ilhéu reflecte-se, igualmente, nas acessibilidades primitivas 

ao topo da ilha através de percursos escavados na rocha, em ziguezague e pela 

presença dos vários muros de pedra solta, ao jeito dos tradicionais muros de croché, cujo 

uso se destinava a minimizar os efeitos causados pela acção das águas.  

 

Outros espaços do Porto Santo levantam enfoques de investigação aliciantes: as ruínas 

das construções do Pico Castelo, outrora um ponto de refúgio das populações e que, 

após a pilhagem dos argelinos em 1617 à ilha, conheceu obras de fortificação (Figs.188 a 

190). Actualmente, já demasiadamente descaracterizado, exibe um amontoado de 

construções compostas por uma cisterna, casas de abrigo, veredas de acesso e muros 

que circundam o topo da elevação. No século XVIII o espaço encontrava-se em ruínas. O 

governador do Porto Santo, Manuel Inácio Avelar Brotero, acabou por desempenhar um 

papel activo na descaracterização do sítio, mandando retirar as telhas e as madeiras 

existentes com vista à reparação da sua residência oficial, o Forte de São José, edificado 

na Vila. Esta situação levou o Padre Eduardo Pereira a denunciar mais um atentado ao 

património: “Falta-nos é coragem e emudece-nos a vergonha de referir o critério estético 

e o sentimento patriótico com que se utilizou interiormente o paiol do Pico Castelo. Imóvel 

                                                                                                                                                                                
significativa pela intervenção humana passada (…) ”. No seguimento desta lei, o Decreto-Lei n.º 
131/2002, de 11 de Maio estabeleceu a forma de criação e gestão de parques arqueológicos e o 
conteúdo documental do plano de ordenamento. Na justificação da proposta de classificação 
juntam-se os aspectos geográficos e biofísicos referenciados nos planos de ordenamento. Quer o 
Plano de Ordenamento Territorial da Região Autónoma da Madeira (POTRAM), como o Plano 
Director Municipal do Porto Santo (PDM) são omissos na matéria dos indícios construídos pelo 
Homem. Por exemplo, o POTRAM inclui o Ilhéu da Cal como “habitat de maior risco” em relação à 
presença de endemismos (flora e vegetação). Na Planta de Ordenamento aparece classificado 
como “Espaços Naturais e de Protecção Ambiental”, ressalvando o “uso fortemente condicionado”. 
O Plano Director Municipal do Porto Santo cataloga o espaço do Ilhéu da Cal como “património 
científico”, sendo que a Planta de Ordenamento e a Planta Actualizada de Condicionantes o 
classifica como “zona natural de uso interdito”.  
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secular dum reduto filipino, símbolo militar e defensivo de tantas invasões de piratas e 

corsários que sacrificaram a população portosantense, bem merecia maior apreço e 

menor ignomínia. Mas deu-se-lhe a mais baixa aplicação humana. Tal é o conceito e a 

consideração que, por vezes, se tem por valores do património nacional” (PEREIRA, 

1975: 76). 

 

Um outro apontamento referido na documentação histórica prende-se com a eventual 

existência de uma capela no Pico Juliana, de que os autores dos Anais do Porto Santo 

afiançaram terem observado indícios in situ: “ (…) paredes feitas e argamassadas a cal; 

alguns fragmentos de telhas e pedaços de imagens de Santos, que atestam visivelmente 

a existência daquela capela (…)”, (VIEIRA, RIBEIRO, 1989: 26).  

 

 

2.3.1.1.4.1. Casa Colombo 

As obras de reabilitação da chamada Casa Colombo,243 no Porto Santo, foram 

coordenadas pela DRAC, nos anos oitenta do século XX. Desses trabalhos, que já 

noticiámos no capítulo anterior, puseram-se a descoberto duas janelas góticas de arco 

quebrado (de pedra de cantaria e tijolo) na fachada virada a Sul (Figs.149 a 155). O 

imóvel foi adaptado para a criação do Museu Casa de Colombo (inaugurado a 20 de 

Novembro de 1989), que incluiu no seu acervo parte do espólio do galeão holandês da 

Companhia das Índias, “Slot Ter Hooge”.244 

 

O edifício exibe dois pisos, com escada exterior e cobertura de quatro águas em telha de 

meia-cana, com beiral duplo. As paredes das traseiras, com a inserção das janelas 

góticas, apresentam o aparelho de pedra à vista. As restantes fachadas encontram-se 

rebocadas e exibem aberturas com molduras simples em cantaria e as janelas possuem 

os tradicionais tapa-sóis (GASPAR, 2009: 96). No rés-do-chão existem duas matamorras 

no pavimento, identificadas nas obras de recuperação do imóvel.  

 

                                                           
243 Imóvel de Interesse Municipal (Jornal Oficial 1.ª série, n.º 124, Resolução 1065/93, de 

27/10/93) 

244
 Sobre este assunto consulte o subcapítulo infra “Espaços em contexto subaquático”. 
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A não inclusão da componente do trabalho arqueológico nas obras coordenadas pela 

DRAC, nomeadamente no que respeita à massa estratigráfica acumulada no interior das 

matamorras, condicionou a recuperação de informação fundamental ao conhecimento da 

vida quotidiana. Com efeito, o projecto de reescavar os silos da habitação partiu de uma 

premissa preventiva, na tentativa de minimizar a perda de demais dados, numa altura em 

que se repensava uma fase de obras de renovação museográfica (com incidência no 

subsolo). Este projecto nasceu de uma parceria entre a DRAC e o recém-criado CEAM - 

Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea e procurou, 

fundamentalmente, obter mais elementos materiais na espessura estratigráfica das 

matamorras (SOUSA, 2004; SOUSA, 2006a). 

A tradição oral, através do registo dos próprios intervenientes na recuperação do espaço, 

informa que os dois silos foram desentulhados (um deles, situado na ala mais a Este, o 

Silo 1 (Figs.1558 e 1559), parcialmente até uma profundidade de 1,60m) por operários de 

construção civil, aquando das obras de recuperação do edifício. O Silo 2 (Fig.1559), 

localizado à entrada do espaço museológico, foi totalmente desentulhado durante as 

obras, tendo-se recuperando um exemplar de alfaia religiosa em prata,245 vários 

numismas e muitos fragmentos cerâmicos, estes últimos, com destino ao aterro 

municipal. A intervenção dos operários cessou no momento em que se depararam com a 

presença de pedras de grandes dimensões, tendo-se coberto a concavidade de areia. 

 

O seguimento dos trabalhos arqueológicos, nomeadamente a leitura estratigráfica esteve, 

à partida, condicionado pelos anteriores remeximentos nas estruturas (Figs.156 a 168). A 

observação de que o Silo 1 não fora desentulhado na sua totalidade, sobretudo nos 

estratos que antecederam a presença de pedras de médias dimensões, culminou com a 

referenciação de um conjunto de dados de suma relevância no uso diacrónico da 

habitação: espólio cerâmico, carpológico, antracológico e zooarqueológico.  

 

O Silo 1 (Figs.1557 e 1558), desentulhado até à profundidade de 1,60m, foi parcialmente 

limpo pelos operários de construção civil com intuito de se recuperarem supostos 

“objectos de valor”, provavelmente à semelhança do que se passou com a outra 

matamorra. Do ponto de vista da concepção arquitectónica exibe uma planta em forma de 

                                                           
245

 Apurou-se que o cálice foi entregue à guarda da Diocese do Funchal pouco tempo depois do 
seu achamento no Silo 2. Quanto aos numismas não nos foi possível apurar o seu paradeiro, muito 
menos observar algum exemplar que, certamente, nos seria extremamente útil para a datação do 
sítio. 
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pêra, com 65 cm de boca e 2,80 de altura. A massa estratigráfica do Silo 1 resultou na 

seguinte análise: 

 

UE 1 Estrato resultante da limpeza superficial do silo, constituída por detritos plásticos, 

papel e moedas de circulação corrente. Espessura de 8cm. 

 

UE 2 Estrato composto por componentes arenosos de origem natural, de textura mais ou 

menos compacta, de cor amarela (M70, Cailleux). Apresenta uma espessura média de 

55cm. Recolheram-se abundantes restos osteológicos de pequenas dimensões, 

sementes, materiais pétreos e vários fragmentos de cerâmica comum e vidrada.  

 

UE 3 Camada de consistência compacta contendo abundantes elementos pétreos, areias 

de origem local e abundante espólio osteológico. Estrato de leitura cromática idêntica à 

anterior (M70), com uma espessura média de 50 cm.  

 

UE 4 Unidade estratigráfica composta por abundantes espécies osteológicas de origem 

marinha. Espessura de 17 cm. 

 

UE 5 Estrato geológico de pedra de grandes dimensões. Limite da intervenção. 

 

O Silo 2 (Fig.1559), localizado no espaço da recepção e loja do museu, encontrava-se 

completamente desentulhado. Apresenta, à semelhança do outro silo, uma configuração 

periforme, com uma profundidade de 2,60m e 70cm de diâmetro de boca. 

 

Por manifesto interesse para a investigação optou-se por intervir directamente através de 

uma limpeza da sequência vertical, procedendo-se um breve diagnóstico da potência 

estratigráfica (diminuta pela natureza intrusiva das obras que sofrera aquando da 

reabilitação do edifício). A acção de limpeza da estrutura permitiu identificar cinco 

unidades estratigráficas distintas.  
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UE 1 Estrato que compreende a superfície interna da boca, com vestígios de calcário e 

argamassa resistente muito compacta. Espessura média de 55cm.  

 

UE 3 Estrato constituído por sedimentos granulados de cor castanha clara (N50), com 

abundantes elementos pétreos de pequena dimensão e restos de madeira. Identificaram-

se fragmentos de cerâmica comum e faiança do século XX. Exibe 80 cm de espessura. 

 

UE 4 Negativos da marca de percussão resultantes da construção da matamorra, em 

alinhamento vertical com uma espessura a variar entre os 30 e os 35mm. 

 

UE 5 Estrato que confina com a base do silo constituído por areia de cor amarela muito 

fina (M70) com aproximadamente 125cm de consistência.  

 

A associação deste imóvel à residência de Cristóvão Colombo compreende-se pela 

ligação familiar ao capitão donatário do Porto Santo, Bartolomeu Perestrelo. A tradição 

histórica relata que o descobridor do continente americano contraiu matrimónio com a 

filha do donatário Filipa Perestrelo Moniz. Desse casamento nasceu Diogo Colombo que, 

“como legítimo herdeiro, recebeu à morte de seu pai, em 1506, o título de Almirante das 

Índias e desde essa data até à sua morte, em 1526, teve um papel decisivo no avanço 

das Índias espanholas” (VIEIRA, 2000-11-9: 21). É provável que, depois do casamento, o 

navegador tenha vivido na Madeira ou no Porto Santo, entre 1480 e 1482, situação que 

lhe terá garantido a partilha e a aquisição de conhecimentos náuticos246 (VERÍSSIMO, 

1989:13,16) 

 

A associação do imóvel tratado neste item com a suposta residência de Colombo na ilha 

suscitou uma discussão acesa. Álvaro Rodrigues de Azevedo, em 1877, vacilou na 

                                                           
246

 “A tradição diz que Colombo ficava-se pela praia, observando as marés e estudando os 
despojos das correntes marítimas. A Gulf Stream arrastava para o Porto Santo fragmentos 
vegetais como troncos, canas e sementes de leguminosas, entre estas, espécies do género 
Mununa Entata ou Entada gigas, que na Madeira geralmente se chama castanha do mar e, no 
Porto Santo, fava de Colombo.” (VERÍSSIMO, 1989:16-17).  
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afirmação, pondo em confronto a tradição e o “exame dos factos”.247 O Padre Eduardo 

Pereira foi mais longe no comentário: “Ora se o casebre de tradição colombina pertencia 

à família Agrela de Santa Cruz é porque fora construído pelo Agrela Carvalho, casado 

com uma Baião portosantense e, portanto, em fins do século XVI ou princípio do século 

XVII. (…) Neste esboço deixamos expresso e rectificado o valor histórico do pardieiro, 

pretensa residência de Cristóvão Colombo, que se quer à viva força descobrir no Porto 

Santo como imóvel de notável categoria arqueológica.” (PEREIRA, 1965:25). Alberto 

Artur Sarmento, admitindo a passagem de Colombo pela ilha, ironizou a acção do cônsul 

americano John F. Healy que “fez transportar para a exposição colombiana quanta táboa 

carcomida poude arrancar [à dita casa Colombo] para fazer as delícias dos “yankes”” 

(SARMENTO, 1932-12-31; CURTIS, 1893: 30-32).248 

 

 

                                                           
247

 Cfr., “(…) nada obstava a que Colombo, e provavel é, fosse à ilha do Porto Santo, nella 
demorasse por tempos,e, contudo, tivesse seu estabelecimento e habitual morada no Funchal, na 
ilha da Madeira” (AZEVEDO, 1877-5-26:1). 
 
248

 Conforme atestam as legendas 130 à 136: “130 Three of the window shutters from the house 

occupied by Columbus at Porto Santo, Madeira Islands; 131 Block of barbosano wood from the 

house occupied by Columbus at Porto Santo, Madeira Islands. Supposed to have been erected by 

Bartholomew Perestrello in 1471.This block of wood was taken from the doorstep upon which the 

large doors hung ;132 Inside doors of the house occupied by Columbus and his wife Felipa at Porto 

Santo. It is believed Columbus left Lisbon to escape arrest for debt. His own statement shows that 

he was indignant at the action of the king in secretly sending an expedition into the western sea to 

ascertain the truth of his theories; but there is a record of his application to Prince John II of 

Portugal for a passport to visit Lisbon to see his brother Bartholomew, who had just returned from 

the expedition to the Cape of Good Hope. This document, which was issued on the 20th of March, 

1488, guarantees him against arrest or detention on any criminal or civil charge during his stay in 

Portugal, and commands all magistrates to respect it. On meeting Bartholomew he sent him to 

London to lay his plans for a western voyage before King Henry VII of England; 133 Table made of 

wood taken from the house occupied by Columbus at Funchal, Madeira Islands. Loaned by Dr. 

Jose Leite Monteiro. The house from which the timber was taken to make this table was built in 

1457 and was the property of John Esmeraldo, a wealthy Genoese who went to Funchal in 1480. 

Esmeraldo built several fine mansions at Funchal on the street which bears his name. He died June 

19, 1536, and was buried in the church which he had erected in 1494. The house fell into ruin with 

time, and in 1877 what was left of it was removed. Dr. Jose Leite Monteiro purchased all the wood 

in the building, and among other things had this table made; 134 Cane made from wood taken from 

the house occupied by Christopher Columbus at Porto Santo, Madeira Islands. Presented to Mr. 

Blaine by John F. Healy, U. S. Consul at Funchal, Madeira; 135 Cane made from wood taken from 

the house occupied by Christopher Columbus at Porto Santo, Madeira Islands. Presented to 

William E. Curtis by John F. Healy, U. S. Consul at Funchal, Madeira; 136 Relics from the house 

occupied by Columbus while he lived at Porto Santo, Madeira Islands. Supposed to have been 

erected as his family home by Bartholomew Perestrello, the father-in-law of Columbus. Secured for 

the World´s Columbian Exposition by John F. Healy, U. S. Consul at Funchal, Madeira.” 
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2.3.1.1.4.2. Capela da Graça e construções anexas 

 

Os trabalhos de campo do Inventário do Património Imóvel da Ilha do Porto Santo 

realizados em Novembro de 2007 (SOUSA, MENEZES, 2009) permitiram atestar outros 

sítios com elevada potencialidade ao nível da antiguidade da ocupação antrópica. Um dos 

espaços que mereceram a atenção para este estudo residiu no conjunto de estruturas 

localizadas nas imediações da Terra de Maria e da Rocha de Nossa Senhora,249 perto da 

actual Capela da Graça,250 reconstituída em meados do século XX na proximidade das 

ruínas da primitiva (Figs.179 a 185). De acordo com a tradição oral e com os registos do 

padre Eduardo Pereira, a primitiva capela, que remonta aos inícios do século XVI, foi 

edificada a escassos metros e a Oeste da actual: “Assentava aquele templo num 

recôncavo de falda sudeste do Pico Castelo, entre barrocas do seu sopé, cavadas por 

correntes de aluvião dum afluente da Ribeira do Zimbral, que a inundava por vezes, 

minando suas fundações. Construído a 163 metros de altitude, delimitava o termo da Vila 

Baleira próximo da Fonte da Terra de Maria, e dava acesso aos antigos Matos d’El-Rei” 

(PEREIRA, 1975: 268).  

 

Nos referidos trabalhos de campo observaram-se um conjunto de estruturas 

arquitectónicas e de cerâmica utilitária251 cuja incidência parece corroborar a utilização 

social daquele sítio nas várias actividades quotidianas (SOUSA, MENEZES, 2009: 141). 

Além dos vestígios de paredes da construção primitiva da ermida com o seu pequeno 

adro, observam-se outros restos de uma pequena construção em bom aparelho de pedra 

                                                           
249

 Conforme os topónimos insertos na Carta Militar de Portugal, Folha 13, Escala 1:25 000, 1976. 
Nesta área, Gaspar Frutuoso situou a serra da “Feiteira”, no século XVI (FRUTUOSO, 1873: 48).  
 
250

 Exibe uma planta octogonal com campanário estreito e alto. A fachada principal é rasgada por 
um arco pleno em cantaria local encimado por janela neo-barroca na mesma cantaria. O amplo 
adro é arborizado com cedros e calcetado no tradicional calhau rolado apresentando a data de 
1958. Nos princípios do século XIX a capela estava francamente arruinada quando o Governador 
da ilha, Manuel Inácio de Avelar Brotero, a mandou reconstruir (GASPAR, 2009:129). A 
recuperação foi interrompida, encontrando-se em 1921 novamente em ruínas. Em meados do 
século XX recolheram-se fundos em todo o Arquipélago da Madeira e também junto da 
comunidade de emigrantes com o objectivo de reerguê-la. Teve a ajuda preciosa da população do 
Porto Santo e dos seus emigrantes. Trata-se de um edifício religioso com uma simbologia e 
carinho especial para a comunidade do Porto Santo. Vários populares disponibilizaram-se, 
devotamente ao longo do tempo, para garantir a nobre causa de erguer a capela. Para esse fim, 
garantiram dias de trabalho voluntário, incluindo os fins-de-semana. 
 
251

 Cfr., também, N’Zinga Oliveira, “Breve Subsídio para a Carta Arqueológica de Porto Santo”, 
AMC- Arqueologia Moderna e Contemporânea, n.º1,Lisboa/Machico, 2010, pp. 119-123. 
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(molduras de cantaria rija, com marcas de canteiro), que sustenta a função de Ermitão da 

Senhora da Graça (Figs.181, 184 e 185)252  

 

A presença de numerosos fragmentos de cerâmica à superfície e junto a uma estrutura de 

configuração circular (Figx.180, 184 e 185), sobretudo de recipientes de transporte de 

líquidos, pode eventualmente ser associado à função do espaço e à presença de recursos 

aquíferos transformados em fontes. A existência de uma construção arredondada em 

pedra com argamassa de cal, com rebouco interior, junto à superfície rochosa da serra, 

representa um indicador muito provável de ter sido, em tempos, uma espécie de 

reservatório de apoio às bicas de água (Figs.184 e 185). Um passo na descrição 

quinhentista de Frutuoso é bastante elucidativa desta possível relação: “E por este 

caminho vindo sobre a Villa, meya legoa della ao pee de huma serra alta, que chamão a 

Feiteira, por ter muitos fetos, está huma igreja de Nossa Senhora da Graça, muito devota, 

e ao pee della tres fontes, ainda que de pouca agoa, que da Villa e de outras partes vão 

buscar á cabeça” (FRUTUOSO, 1973: 48). Acrescente-se, ainda, que o relatório de 

Francisco d’ Alincourt, da segunda metade do século XVIII, anota para a existência de 

uma nascente de Nossa Senhora da Graça, “que tinha apenas uma telha” (COSTA, 1958: 

15) 

 

Uma outra evidência que aparece diluída na paisagem cultural reside no eixo viário em 

pedra tosca que liga a área da Terra de Maria até ao limite da construção primitiva da 

Ermida da Graça.  

 

2.3.1.1.5. São Vicente  

2.3.1.1.5.1. Forno de Cal do Barrinho 

 

O Forno de Cal da Achada do Furtado do Barrinho253 localiza-se no Norte da Ilha da 

Madeira, mais concretamente no interior do Vale da Ribeira de São Vicente, Sítio dos 

Lameiros, Freguesia de São Vicente (Figs.1014 a 1036). O forno terá laborado até 

meados dos anos sessenta do século XX, usando como matéria-prima o calcário extraído 
                                                           
252

 Cfr., Ob. cit.,  Eduardo Pereira, Piratas e Corsários  nas Ilhas Adjacentes, 4.ª edição, p. 271.  
  
253

  Coordenadas UTM: 310773,00 e 3629966,00. Sobre as escavações do Forno de Cal do 
Barrinho publicamos uma síntese dos trabalhos em 2006 (SOUSA, 2006: 5-14). 
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das pedreiras de secção semi-circular, localizadas junto ao Corgo do Barrinho, a cerca de 

475m de altitude. O afloramento remonta ao Miocénico e apresenta características 

geológicas que são específicas de São Vicente e que não encontramos em nenhum outro 

sítio da Ilha da Madeira.254  

 

Do ponto de vista arquitectónico, o imóvel apresenta uma planta rectangular, com uma 

cobertura de telha do tipo Marselha de uma água, ligeiramente inclinada, contígua a uma 

pequena elevação na qual se construiu um muro de suporte encostado ao terreno 

(Figs.1015 e 1450). É construído em alvenaria de pedra, parcialmente rebocada, no 

interior e no exterior, utilizando pontualmente pedra de calcário originária da pedreira. A 

configuração do forno é de planta cilíndrica (formato barrilóide), executada através de um 

aparelho de pedra de cor avermelhada (tufo de lapilli). Mede de altura aproximadamente 

5,30metros e o seu diâmetro vai estreitando ligeiramente do topo para a base (Fig.1591). 

A porta ou boca apresenta-se em forma de arco abobadado, executado com pedra de 

maior requinte, do tipo cantaria rija, que estreita e diminui o pé direito (rebaixa) em 

direcção à caldeira, onde se situa a grelha que segura o enfiamento das pedras de 

calcário.  

 

Do ponto de vista tipológico é um forno de cozedura mista, realimentado por camadas de 

pedra de calcário e lenha ou carvão de pedra. Apresenta-se com duas câmaras, uma de 

combustão e uma de cozedura em camadas, ou seja, uma câmara inferior de combustão 

na fase de arranque (onde se coloca o combustível que vai servir de arranque do forno) e 

uma outra, na parte superior, simultaneamente de combustão e de cozedura (com 

camadas sucessivas de combustível e de pedra calcária).255 Segundo os investigadores, 

trata-se de um tipo de forno registado em vários países europeus a partir do século XVIII, 

mas pouco frequente em Portugal Continental (GOUVEIA, CARVALHO, 2003: 127-133).   

 

                                                           
254

 A Carta Geológica de Portugal regista para este afloramento a predominância de calcários 

recifais, de tufos castanho-avermelhados e de aglomerados, referindo-se também à presença de 

fósseis marinhos, a saber, lamelibrânquios, gastrópodos, equinídeos e crustáceos (AAVV, 1975: 

14-15). 

 
255

 Para a descrição do forno servimo-nos de duas obras relevantes de Henrique Coutinho Gouveia 
e de Margarida Chorão de Carvalho: Musealização dos Fornos de Cal de Paços de Arcos. Bases 
para a elaboração do programa preliminar, www://rpmuseus-pt.org/Pt/cont/fornos e Musealização 
de sítios na bacia hidrográfica do Mondego, Município de Penacova, 2005. 
 



123 

 

As fontes documentais situam a existência de vários fornos para a laboração de cal em 

São Vicente. Dentre dos exemplos salientam-se: um nas proximidades da Igreja de São 

Vicente, datado do último quartel do século XVII, sendo a pedreira pertença da Confraria 

do Santíssimo Sacramento (RIBEIRO, 1995a: 4-5); outro conhecido por Forno do Moisés, 

de 1786, situado nos arredores da Vila de São Vicente; e a emissão de licenças de 

construção de fornos, respectivamente nos anos de 1903 e 1902,256 em sítios 

geograficamente muito próximos (Fig.1590), Cascalho e Barrinho (RIBEIRO, 1995a: 55). 

Este último forno, construído inicialmente por João Pedro Faria, corresponde ao imóvel 

alvo dos trabalhos arqueológicos e que por volta dos anos vinte do século XX, pertencia a 

uma sociedade representada por um dos sócios, António Martins dos Reis.257 Segundo 

informações orais recolhidas pelo proprietário Joel Freitas, cerca de quatro quintos do 

forno foram adquiridos por Gregório Januário de Oliveira (avô do actual proprietário) no 

início da década de trinta, tendo laborado sensivelmente até à década de sessenta do 

século XX. O outro quinto foi adquirido em 1958 pelo filho de Gregório de Oliveira, André 

Januário de Oliveira, conforme atesta o registo notarial de São Vicente de 20 de Março de 

1958.258  Posteriormente, o forno terá entrado numa fase de abandono. Em meados de 

2000, numa altura em que o seu proprietário reflectia a intenção de recuperação, era bem 

visível o estado de degradação do imóvel do sítio, com o abatimento da cobertura e 

significativo avanço da vegetação infestante. Após os trabalhos arqueológicos o espaço 

entrou em obras para fins museológicos, tendo sido inaugurado em Março de 2008, com 

a designação de Núcleo Museológico A Rota da Cal (Fig.1031). 259  

                                                           
256

 As datas apontadas para a construção do forno de João Pedro Faria não coincidem na 
bibliografia citada, a saber: ano de 1902 (RIBEIRO, 1995a: 55) e 1903 (VIEIRA, 1997:110). 
Admite-se, porventura, que esta situação provenha da citação cronológica da documentação 
administrativa, nomeadamente das datas diferenciadas relativamente à petição do processo de 
licenciamento e, posterior, despacho administrativo.  
 
257

 Conforme se pode atestar através da leitura de dois manuscritos, na posse do proprietário Joel 
Freitas, que dão conta da actividade de laboração do forno: o primeiro datado de 23 de Abril 1916 
(contribuição industrial) e o segundo de 23 de Junho de 1923 (despesa com a primeira cozedura 
de cal datado de 23 de Junho de 1925). 
 
258

 “ (...) a quinta parte dum forno de cozer cal, bem como do respectivo armazém onde o mesmo 
se encontra, instalado e seus respectivos rodeios que lhe são adstritos, no sítio do Barrinho, onde 
também se chama o Forno da Cal, freguesia de São Vicente, que confronta no todo, Norte com 
Gregório Januário de Oliveira, Sul com o Caminho, Leste com Manuel de Sousa Andrade e Oeste 
com Manuel António Diniz e, bem assim, o direito e acção à primeira parte da pedreira onde é 
extraída a pedra de cal para aquela Industria, sita ao Barrinho, da mesma freguesia, (...)” (Cartório 
Notarial de São Vicente, Livro 10, fl. 4 e 5, 20 de Março de 1958). 
 

259
 Sintetiza-se o modo de produção da cal, conforme o texto expositivo, da autoria dos 

coordenadores do projecto: “Após a explosão, as pedras eram transportadas para o forno, às 

costas, uma a uma ou em cestos de vime, consoante as suas dimensões. O transporte era feito 

pelos cargueiros utilizando uma vereda, o Caminho da Serra, numa extensão de 400 metros. Já na 

boca do forno e a ultimar a enforna (carregamento de pedra no forno), a pedra calcária era partida, 
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Os trabalhos arqueológicos iniciaram-se no Outono de 2004 e prologaram-se até à 

Primavera de 2005 e foram direccionados para o interior do complexo do forno e casa da 

cal (Figs.1016 a 1024 e 1589). O sítio arqueológico foi dividido em várias sondagens de 

verificação, de acordo com a sequência cronológica da intervenção, sendo-lhe atribuído o 

acrónimo FC.BAR/04. A primeira sondagem (Sector A) coincidiu com o espaço entre a 

porta principal e a fornalha do forno; a segunda com a parte lateral direita da casa da cal, 

a Sul (Sector B); e, por último, o Sector C, no encaixe junto ao alçado interior Oeste, com 

a abertura de uma sondagem seguindo o alinhamento da estrutura do imóvel.  

 

A primeira intervenção foi intencionalmente direccionada para o espaço do pavimento 

compreendido entre a boca e a caldeira do forno, numa extensão com aproximadamente 

três metros de cumprimento e 1,65m de largura. O piso (UE1) apresentava-se calcinado, 

com uma espessura média de 8 a 9cm, cobrindo um outro estrato (UE2) formado por 

pedras de cal solta de pequenas dimensões e abundantes restos de cal grosseira, de 

tonalidade acastanhada. Este estrato cobria um piso primitivo de pedra calcetada 

                                                                                                                                                                                
em dimensões mais pequenas, ficando com o tamanho aproximado de uma mão fechada. 

Paralelamente a este processo, providenciava-se a lenha e o carvão, que serviam de combustível. 

Para obtenção da lenha os trabalhadores usavam o machado, a podoa, a foice e a traçadeira O 

transporte da lenha fazia-se às costas, lançada pelas “augajens” (escarpas dos córregos) ou 

utilizando o fio, equipamento vital para garantir o transporte face à orografia muito acidentada do 

local. Para fixar os molhos (conhecidos localmente por “malhocas”) ao cabo de aço usavam-se os 

ganchos. Quando tudo estava preparado, o combustível, a água e a pedra, um trabalhador 

especializado – o foguista – procedia, com a ajuda de outros homens, ao carregamento do forno. O 

forno era carregado com camadas de pedra calcária alternadas com camadas de lenha e carvão, 

até o forno estar completamente cheio. A primeira camada a ser colocada era sempre de lenha e 

assentava sobre a grelha de ferro que suportava todo o material. Quando o forno estava 

devidamente carregado, era ateado fogo na primeira camada de lenha a ser colocada sobre a 

grelha e a pedra ficava a cozer entre 12 a 18 horas. A laboração ocorria entre 6 a 8 meses no ano, 

entre a Primavera e o Outono. Verificada a cozedura da pedra, o forneiro procedia à “descarga” do 

forno, com a ajuda de pás de cabo comprido e enxadas, espalhando-se a pedra no interior da casa 

da cal. Depois de cozida, espalhada e separada, conforme a sua qualidade, as pedras eram 

regadas com água, com um aguador, para que se desfizessem e se transformassem em pó – Cal. 

Em contacto com a água fria, através de uma reacção química, a pedra de cal incha, estala e 

transforma-se em cal em pó. Neste processo, à boca do forno, procedia-se à separação das 

pedras pela sua qualidade: o calcário puro, “cal virgem” que era armazenada no bidão e as que 

necessitavam de nova cozedura, pedras “encruadas” e as de menor qualidade. A esta fase seguia-

se a crivagem da matéria-prima utilizando a ciranda. Para efectuar todo este trabalho árduo, os 

operários usavam uma peça de tecido atada na cabeça de modo a cobrir o nariz e a boca, 

evitando a inalação do pó e dos vapores libertados.” 
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irregular (UE3) alinhado no sentido Nascente-Poente, com a pedra encaixada no 

substrato terroso (cerro), sem elementos ligantes. Curiosamente a UE3 não se estendia a 

toda a área actual da casa da cal coincidindo, apenas, a Oeste, com o limite interno da 

recém-exumada estrutura de fundação, identificada na escavação do Sector C (UEs 4, 5, 

6, 7 e 8, Fig. 1589) e a Sul, com o pavimento semi-calcetado do Sector B, que se 

apresentava mais elevado (note-se a relação de cotas: 344,33m no pavimento, UE3, do 

Sector A e 344,40m, no piso do Sector B). 

A interpretação das ocorrências materiais exumadas no Sector C, como uma possível 

vala de fundação de uma outra estrutura anterior, deixa em aberto a possibilidade de ali 

ter existido uma edificação em época anterior (Fig.1589). Note-se que a estrutura 

apresenta uma espessura média de 1,50m, disposta paralelamente à actual parede da 

casa da cal, com um enchimento de pedras de pequenas e médias dimensões e 

abundantes vestígios de argamassa de cal. Na parte Sul identificou-se o talhamento do 

alicerce na rocha-mãe, com um curioso negativo de orifícios semi-circulares efectuados 

com um instrumento perfurante, afim de rebentar a pedra com o auxílio de explosivos. A 

complexidade das estruturas e a escassez de outros materiais arqueológicos260 

exumados acabaram por dificultar a leitura cronológica destes achados.  

A intervenção arqueológica no Sector B pôs, entretanto, a descoberto uma das estruturas 

mais interessantes daquele complexo, que se encontrava parcialmente soterrada pela 

sedimentação. Trata-se de uma estrutura circular, com cerca de dois metros de diâmetro 

(Figs.1016, 1018, 1019 e 1024), com uma câmara aparentemente de combustão, ladeada 

de blocos de pedra aparelhada de médias proporções, cuja funcionalidade se admite 

estar directamente relacionada com a produção de cal.261 A hipótese de se tratar de um 

forno primitivo, anterior ao actual, não foi entretanto confirmada pela leitura estratigráfica. 

A presença de abundantes materiais carbonizados no recheio da estrutura (entre os 

quais, pedras de calcário) pode evidenciar uma utilização do fogo e uma possível 

funcionalidade industrial. Também não foi posta inteiramente de parte a probabilidade da 

ocorrência corresponder a um equipamento do tipo forja rudimentar, considerando-se a 

sua utilidade na actividade de reparação da utensilagem metálica, frequentemente 

utilizada no processo de manufactura da cal. 

                                                           
260

 Sendo uma área de transformação industrial da pedra calcária, com uma ocupação humana 
sazonal, compreende-se a raridade da ocorrência de outras categorias de materiais arqueológicos, 
nomeadamente, de cerâmica utilitária.  
 
261

 Na ausência de materiais arqueológicos datáveis, levanta-se a hipótese de remeter várias 
amostras de carvão para datação de radiocarbono. 
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O material arqueológico exumado resume-se basicamente à cerâmica de construção 

(telha de Marselha), recolhendo-se também abundantes restos de carvão mineral. A 

presença deste último atesta a utilização dessa matéria-prima como combustão para a 

laboração do forno de cal. A apertada fiscalização para o abate de árvores262 e a 

crescente influência da comunidade mercantil inglesa na gestão da economia regional, 

acabou por determinar a adesão ao carvão de pedra. Note-se que o período de tempo 

compreendido entre 1889 e 1913 correspondeu a um crescente aumento na despesa do 

abastecimento de carvão por navio,263 acompanhando, também, um acréscimo no 

número de entradas de embarcações (CÂMARA, 2002: 295).  

Do ponto de vista da concepção arquitectónica do Forno de Cal do Barrinho, a planta 

actual não coincide com as mensurações anexas à documentação do processo de 

licenciamento de 1902. Apesar de se confirmar, nos dois casos, a sua implantação 

topográfica junto à artéria pedonal, denominada de “caminho” que sobe em direcção à 

pedreira, com dois “corgos” laterais, é possível observar uma diferença assinalável ao 

nível da configuração arquitectónica. Na planta mais antiga, observa-se uma estrutura 

mais de feição quadrangular (10x11m), com uma cobertura de quatro águas. O actual 

imóvel, como já foi referido, apresenta uma tipologia rectangular, tendo 16m de 

comprimento e 8,25m de largura. Na verdade, os trabalhos arqueológicos ali efectuados 

permitiram, numa primeira análise, enriquecer o conteúdo infraestrutural da complexidade 

funcional do forno e do armazém da cal, considerando que a única referência topográfica 

existente (Fig.1590) não menciona a concavidade circular identificada junto ao alçado 

interior Sul nem os dados materiais exumados a Oeste, que poderão evidenciar uma 

possível preexistência.  

 

2.3.1.1.6. Selvagens  

 

Ao longo do tempo, tentativas várias de sustentar vida naquele pequeno arquipélago, 

consecutivamente inviabilizadas pela escassez de água, deixaram marcas inapagáveis 

no solo. No início do século XX, Alberto Artur Sarmento refere-se à existência de várias 

                                                           
262

 Que em São Vicente estava sujeita a autorização municipal, após a consulta ao meirinho ou 
guarda-florestal (VIEIRA, 1997: 105). 
 
263

 Do Funchal, onde aliás existia em 1883 um depósito de carvão de pedra, administrado pelos 
comerciantes ingleses Jacob Ruffy e Diogo Taylor (SILVA, MENESES, 1998: 257), o mineral era 
transportado para o Norte da ilha, por intermédio de uma rede de navegação de cabotagem, 
sujeita às condições de navegabilidade e às vicissitudes da acessibilidade aos centros industriais 
do interior.  
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estruturas que visaram a domesticação do espaço, tais como uma cisterna, 

possivelmente a mais antiga264 (Figs.1040 e 1041), as ruínas de um forno de soda e 

alguns vestígios de canalização (SARMENTO, 1906: 36). Também Eduardo Pereira, nas 

Ilhas de Zarco, anota para a presença de duas cisternas de recolha de águas pluviais, 

alimentadas por “regueiras” escavadas na rocha, a Cisterna Velha localizada a Sudoeste 

do Pico dos Tornozelos e a Cisterna Nova, a Sudeste do Pico da Atalaia (PEREIRA, I, 

1989: 291). Provavelmente terá sido melhorada, pois, segundo este autor já existia uma 

em ruínas, nas dimensões de 4x6 metros, “atulhada de lama e elementos de 

conspurcação donde se retiraram 132 toneladas de despojos materiais e orgânicos.” 

(PEREIRA, II, 1989: 420). 

 

Nos últimos anos, investigadores e estudiosos oriundos de várias partes do mundo, 

debruçaram-se na pesquisa e na divulgação da fauna, flora e geologia, havendo 

raríssimos estudos que procuraram, porém, analisar os rastos da humanização daquele 

espaço insular. A partir de 2000, alguns textos publicados na revista Almogaren 

(ULBRICH, 2000; HANSEN, 2000 e 2002; STEINER, 2000, 2005 e 2005a), resultantes de 

uma expedição luso-hispano-suíço-austríaco-alemã às Selvagens em 1999, estabelecem 

uma espécie de inventário das estruturas arqueológicas, pondo em evidência construções 

de pedra de feição rectangular e redonda, uma cisterna e os achados de pedra tallhada. 

Num estudo complementar, Hartwig-E.STEINER (2005a) descreve o que designa a “Casa 

dos Três Compartimentos”, também vulgarmente conhecida pelos pescadores como 

“Casa da Coroa” (Fig.1042). Trata-se de uma construção arcaica em pedra não talhada e 

com muros relativamente espessos. O imóvel situa-se acima da Fonte das Galinhas, na 

aresta Sul do planalto da Ilha, ocupando uma área muito exposta, bem visível de todos os 

pontos elevados da Ilha, e com excelente domínio visual sobre a parte do litoral Sul da 

Ilha. Steiner atribuiu-lhe uma presumível função de atalaia ou posto permanente para 

sinalização de fogo.  

 

Estes estudos, apesar de obedecerem a uma lógica científica, têm alimentado uma visão 

esotérica da presença humana supostamente milenar naquele pequeno grupo de ilhas, 

considerando a proximidade com as vizinhas Canárias. Supomos que tais deduções 
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 Provavelmente a “Cisterna Velha” referenciada na Carta Militar de Portugal - Ilhas selvagens 

(Selvagem Grande), Madeira, Folha 16, Serviço Cartográfico do Exército, Escala 1:25 000, 1967 

(Fig.1039).   
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tenham contaminado o discurso museológico regional, com afirmações da presença 

humana recolectora 265 anterior à fase do povoamento da Madeira e Porto Santo.   

 

Todavia, a inclusão das Selvagens neste estudo prende-se com a oportunidade que 

tivemos de estudar, em parceria com o professor Dietrich Putzer, uma interessante 

colecção de cerâmica recolhida em contexto de prospecção (SOUSA, PUTZER, 2010: 

125-139). 

 

2.3.1.7. Outros locais 

 

A participação activa em instituições de direito privado ao nível regional266 permitiu um 

conhecimento directo de espaços e de dados que nos permitem evoluir para uma análise 

dos sítios com potencial arqueológico no Arquipélago da Madeira. A síntese que se 

apresenta, e que não figura na totalidade no Inventário dos Sítios Arqueológicos 

Intervencionados no Arquipélago da Madeira (Quadro n.º 1) surge, pois, pela relação das 

informações e dos dados que foram sendo registados pelo conhecimento directo no 

terreno, culminando com intervenções dos parceiros sociais e com as notícias de achados 

ocasionais de interesse para o tema. 

 

No Concelho do Funchal enumeram-se cinco sítios fundamentais: o troço da muralha 

seiscentista, o Solar Dona Mécia, o Colégio dos Jesuítas, a Palácio dos Cônsules e a 

Torre do Capitão, estes quatro últimos intervencionados pelo Gabinete de Arqueologia e 

Restauro da autarquia funchalense. 

 

                                                           
265

  Lê-se no discurso introdutório da unidade museológica do Funchal Madeira Story Centre: "Os 
primeiros Habitantes? As Ilhas Selvagens são mais pequenas que as Desertas, e situam-se a 
200km a Sul da Madeira e são principalmente povoadas por aves raras. No entanto, existem 
provas arqueológicas que marinheiros ou aventureiros dos tempos medievais, provavelmente as 
visitaram, talvez por engano, ou por terem sido afastados da rota pelos ventos. Foram feitas 
escavações recentemente, que revelaram estruturas, que os arqueólogos pensam poder ser da 
Idade do Bronze.” 
 
266

 ARCHAIS – Associação de Arqueologia e Defesa do Património da Madeira e do CEAM- Centro 
de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea. 
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A muralha do Funchal encontra-se actualmente classificada,267 nos quatro troços que 

sobreviveram à incúria de uns e à sensibilidade de outros (Figs.226 a 234). A estrutura foi 

decidida para construção pelo Rei D. João II, mas só com D. Manuel I é que se assinalam 

obras concretas (ARAGÃO, 1987:231; CARITA, 1998a:433). O ataque dos luteranos 

franceses à Ilha da Madeira,268 em 1566, constitui um acontecimento marcante para uma 

maior atenção do poder central no capítulo da fortificação do arquipélago. O Regimento 

de Fortificação de D. Sebastião, datado de 1572, traz indicações precisas sobre a 

morfologia da muralha e o número de portas que deveria conter, precisamente, “duas 

entre a fortaleza e a praça, que se devia fazer junto a N.ª S.ª do Calhau (…) e outras três 

para serviço da cidade, uma na ponte de N.ªa S.ª do Calhau, outra junto às casas de 

Gaspar Correia (junto à fortaleza), e a última a São Paulo (no fundo da Rua da Carreira) e 

não haverá mais portas” (Apud, CARITAa, 1998:166; AZEVEDO, 1873: 855). A 

construção da muralha obedeceu às novas necessidades da pirobalística com “muros de 

defesa, de características novas, segundo as regras recentes de construção e módulos 

defensivos específicos, com seus travessos, praças, tabuleiros e respectivos peitoris de 

quatro palmos de alto” (ARAGÃO, 1987:246). Apesar de quase totalmente destruída,269 

bem como os seus portões, António Aragão procurou identificar e reconstituir, através da 

planta da Cidade do Funchal, de 1775, 270 os troços actuais existentes da muralha. 

Obteve, portanto, um traçado interessante coincidindo com: “as ruas Pimenta de Aguiar e 

Major Reis Gomes, entre prédios da Rua da Carreira e Rua da Alegria, na Rua da Praia, 

junto ao alto da Pena e a sul do Largo do Corpo Santo, ao longo das traseiras de algumas 

construções” (ARAGÃO, 1987: 247). 

 

A preocupação com a manutenção dos vestígios inventariados por António Aragão foi, 

desde sempre, uma preocupação da actividade associativa. Na Primavera de 1999, a 

ARCHAIS alertava para a preservação dos troços existentes e em 2001,271 tendo 

                                                           
267

 Conforme o aviso n.º 554, “Classificação dos troços da antiga muralha do Funchal como de 
interesse municipal”, Diário de Notícias – Madeira, 12 de Dezembro de 2004, p. 24. Veja-se o 
reportório iconográfico sobre o traçado da muralha no segundo volume da dissertação de 
doutoramento, alusivo à Arquitectura Militar na Madeira (CARITA, 1993,II: 177-196).  
 
268

 Cfr., Rui Carita, Arquitectura Militar na Madeira nos séculos XV a XVII, Vol.I, Funchal, Lisboa, 
Universidade da Madeira, 1998, pp. 125-132. 
 
269

 “O pouco que resta aparece agora desirmanado e sem nexo, isto é, sem sentido que justifica a 
memória das coisas vividas” (ARAGÃO, 1987:284). Vide, também, Rui Santos, “A demolição da 
Muralha da Cortina da Cidade”, Islenha, N.º25, Funchal, 1999, pp. 38-58. 
 
270

 Executada pelo capitão Skinner. 
 
271

 Lisete Rodrigues, “Muralha da Cidade. ARCHAIS alerta para preservar”, Diário de Notícias – 
Madeira, Funchal, 27 de Outubro de 2001, p. 7. 
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observado in situ vários materiais arqueológicos (faiança portuguesa seiscentista 

monocroma, cerâmica vidrada e vários fragmentos de cachimbos) numa obra privada 

situada no gaveto da Rua do Sabão com a Rua da Alfândega. Note-se, entretanto, que o 

alerta da associação teve em consideração os avultados danos que o andamento da obra 

realizara na estrutura da muralha, como se pode inclusive observar a partir da imagem 

registada no local (Figs.233 e 234). A decisão da autarquia de manter a estrutura foi 

decisiva na “musealização” do que restava do corpo no interior do espaço comercial.  

 

Em 2001, um outro caso de demolição de uma habitação no Centro Histórico do Funchal, 

mais precisamente na esquina da Rua do Sabão com a Praça Colombo, deixava a 

descoberto um outro trecho da antiga Muralha do Funchal.272 Mais recentemente, um 

outro troço classificado do Campo da Barca foi destruído em Junho de 2006, pela 

Secretaria Regional do Equipamento Social, no âmbito das obras de construção do 

viaduto e do nó rodoviário de ligação entre a Cota 40 e a Cota 200. À comunicação social 

surgiam declarações no sentido de marginalizar a acção da Direcção Regional dos 

Assuntos Culturais, onde se afirmava que “não havia necessidade de emissão de parecer 

por parte desta última entidade”. 273 

 

Os três últimos sítios abordados do Concelho do Funchal foram intervencionados pelo 

Gabinete Municipal de Arqueologia e Restauro, entre 2000 e 2003. O Solar Dona Mécia, 

único vestígio da arquitectura civil quinhentista do Funchal, esteve envolto numa acesa 

polémica, por duas razões fundamentais (Figs.200 a 205). Primeiro, pela sua demolição 

em finais de 1999, com a anuência da Câmara Municipal do Funchal, da Direcção 

Regional dos Assuntos Culturais, e da Secretaria Regional do Turismo e Cultura e porque 

se tratava de um imóvel classificado (Imóvel de Interesse Público, desde 1940), (SOUSA; 

                                                                                                                                                                                
 
272  Diz a reportagem da imprensa diária: “A destruição do edifício deixa ver parte da muralha da 

cidade, mas os trabalhos agora realizados acabaram por danificar o que restava. O mesmo 

aconteceu à arcaria que foi desmanchada. A gestão do património da cidade do Funchal é da 

responsabilidade da Direcção Regional dos Assuntos Sociais (DRAC) e da Câmara Municipal do 

Funchal. A propósito das obras em curso, João Henrique Silva, director regional dos Assuntos 

Culturais, diz que “o projecto de construção para aquele espaço foi apresentado na DRAC há 

muito tempo” e que, depois de analisado, “foi dado um parecer positivo. Se a obra está em marcha 

significa que o promotor possui as devidas licenças, nomeadamente a da Câmara Municipal do 

Funchal, cujo parecer favorável implica também a concordância da Secretaria Regional de 

Turismo e Cultura” (FLORENÇA, 2001-10-14: 11). 

273
 Cfr., Sílvia Ornelas, “Destruição de parte da muralha tornou-se “inevitável”, Diário de Notícias- 

Madeira, 10 de Junho de 2006, p.8. 
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LIZARDO, 2008: 10-13). Segundo, pela proposta de criação da figura da Reserva 

Arqueológica de Protecção274 no espaço do solar, que não foi considerada pela Direcção 

Regional dos Assuntos Culturais (SOUSA, LIZARDO, 2008: 14-18). Em resposta à 

proposta, no final de Dezembro de 2009, a Câmara Municipal do Funchal respondeu com 

seguinte despacho “A C.M.F. tem um Gabinete de Arqueologia que tem acompanhado 

todo o processo”. Por outro lado, no início de Janeiro de 2000, em ofício da Direcção 

Regional dos Assuntos Culturais, apontava-se que o projecto do Solar D. Mécia estava a 

ser equacionado com a Câmara Municipal do Funchal, informando-se a intenção futura de 

apresentar “às duas entidades responsáveis [DRAC e Câmara Municipal do Funchal] os 

relatórios que venham a ter por adequados”. Com efeito, o esclarecimento dava 

seguimento à informação prestada por Rui Carita, no âmbito da Carta do Património do 

Funchal, relativamente ao estado da questão: “De momento, nas escavações que vão ter 

início na área, foi pedida a máxima atenção para a possibilidade de recuperação de 

algum elemento das 5 janelas manuelinas demolidas e cujos despojos poderão estar no 

abundante entulho existente na área. Estes elementos seriam imprescindíveis para futura 

reposição na reconstrução que se pensa vir a ser levada a efeito pela ACIF, de forma a 

não ficarmos com uma mera cópia”.275 

Concretamente em matéria da criação da “reserva arqueológica de protecção” as duas 

cartas são omissas. Contudo, independentemente da implementação desse regime de 

protecção, a reivindicação associativa configurou as condições para que fossem 

desencadeados trabalhos arqueológicos de emergência, levados a cabo entre Janeiro e 

                                                           
274

 O documento remetido pela ARCHAIS dividia-se em três itens (“considerandos”, “análise” e 

“conselhos”). No primeiro item, a associação tecia um conjunto de considerações respeitantes ao 

património arqueológico e arquitectónico na figura da lei, nomeadamente na necessidade de se 

concretizarem trabalhos arqueológicos preventivos. Revelava o estado incipiente da arqueologia 

madeirense, com prejuízos acentuados para a aquisição de conhecimento da história insular, 

lembrando que a preservação dos bens classificados constitui uma tarefa do Estado e das Regiões 

Autónomas (inserto na Constituição, leis da República e Acordos Internacionais). No capítulo da 

“análise”, a ARCHAIS estabelecia as directrizes a seguir pela tutela na futura implementação de 

reserva arqueológica de protecção. Por exemplo, a composição duma equipa técnica responsável 

pelos trabalhos arqueológicos dotados de um plano metodológico efectivo, que cumprisse as 

respectivas autorizações e normativos aplicáveis (Decreto-lei n.º 270/99, Lei n.º 13/85, Decreto-lei 

n.º11/97, Decreto-lei 120/97 e Decreto Legislativo Regional n.º 23/91). Referia, também, que o 

promotor da obra deveria desenvolver o diagnóstico da área de estudo, identificando os potenciais 

impactes e a implementar sondagens arqueológicas nas áreas com maior significado para a 

valorização histórica e patrimonial do imóvel. A execução de sondagens justificava-se pela 

natureza intrusiva do tipo de obra, na medida em que se previam a construção de garagens e 

caves. No último item, informava-se que a recuperação do solar deveria seguir os princípios 

“modernos” da recuperação do património, sugerindo-se a assessoria de empresas com 

reconhecida idoneidade na conservação de edifícios históricos. 

 
275

 Vide Informação. Fundação Solar de D. Mécia, Funchal, 14 de Janeiro de 2000. 
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Abril de 2000.276 As escavações puseram à vista estruturas primitivas do imóvel, 

nomeadamente o poço-cisterna e um conjunto de dados de assinalável interesse para a 

reconstituição histórica (espólio antropológico na área da capela, cerâmica de 

revestimento e faiança portuguesa seiscentista e formas de pão de açúcar, 

provavelmente os objectos mais característicos da arqueologia madeirense). Do ponto de 

vista do desenrolar dos estudos, os investigadores envolvidos no projecto consideraram 

que “as obras de recuperação e manutenção do próprio edifício (…) fez com que o trabalho 

arqueológico neste caso fosse em parte realizado. Daí que foram recuperados imensos 

materiais, através de sondagens, prospecção e investigação” (CARITA, RAMOS: 2008, 

s.p).  

 

Independentemente da pesquisa arqueológica, o solar, enquanto construção do século 

XVI com nítidos elementos arquitectónicos manuelinos (CARITA, 1999: 59-65), foi 

totalmente destruída optando-se por um pastiche como, aliás, registou o arquitecto Victor 

Mestre: “Optou-se pela sua reconstrução, numa reinvenção do passado, e, na parte 

posterior do Solar, construiu-se um edifício que está completamente desenquadrado, pela 

sua volumetria em grande escala sobre um edifício de menor dimensão. (…) É uma 

questão de sensibilidade, de opção ética perante o património. Esse caso não é, 

realmente, um caso feliz”.277 

 

 

O Colégio dos Jesuítas foi uma outra obra que integrou escavações arqueológicas de 

emergência (CARITA, RAMOS, 2001). Puseram-se à vista algumas construções até 

então desconhecidas, como é o caso dos negativos de compartimentos anteriores do 

imóvel, da cisterna do átrio e do piso em pedra de calhau rolado, como é apanágio do 

pavimento dos espaços regionais (Fig.1182). Da listagem do espólio dada a conhecer 

pelos intervenientes, destacam-se os exemplares cerâmicos (canalização, azulejos, 

faiança e formas de pão de açúcar) e os objectos metálicos (botões, anéis, numismas e 

crucifixos), (CARITA, RAMOS, 2008a).  

                                                           
276

 Cfr., Clara Baptista Ramos, “Arqueologia Urbana no Funchal (1980-2001) ”, Livro Branco do 
Património Cultural da Região Autónoma da Madeira, ARCHAIS, 2003, pp.72-73 e Rui Carita e 
Clara Ramos, Relatório de Escavações Arqueológicas-Intervenção Arqueológica -Solar e Capela 
de D. Mécia, Funchal, Gabinete de Arqueologia e Restauro da CMF, 2008. 
 
277

 Cfr., Luís Rocha, “Património precisa de sensibilidade”, Diário de Notícias – Madeira, Funchal, 
26 de Setembro de 2001, p.8. 
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As obras do colégio terão tido o seu início no final do século XVI, com o levantamento da 

ala a Oeste, junto à Rua do Castanheiro, tendo a igreja sido concluída em 1647 (CARITA, 

2001). O conjunto, que surge elegantemente destacado com as suas fachadas 

maneiristas viradas para a Praça do Município e para a Rua dos Ferreiros, singulariza-se 

pelos elementos arquitectónicos (molduras e aventais em cantaria, as gárgulas e 

pináculos e um frontão triangular, CARITA, 2001). Recentemente, e no decorrer das 

obras de remodelação do edifício, foi demolida uma parte considerável da cerca que dava 

para a Rua do Castanheiro, e uma vez mais levanta-se a polémica da eventualidade dos 

achados arqueológicos sem acompanhamento técnico (Figs.261 e 1183).  

 

O Palácio dos Cônsules é provavelmente um dos sítios arqueológicos mais importantes 

da arqueologia madeirense, pois foi determinante para a classificação tipológica das 

formas de pão de açúcar do Funchal (Figs.1164 a 1165 e 1542). Num breve estudo 

efectuado sobre aquele espólio cerâmico recuperado no entulho de um poço, obtivemos 

duas variantes tipológicas, curiosamente sem a característica do bordo engrossado e 

emoldurado (SOUSA, 2006b: 21-25). Curiosamente os arqueólogos falam da 

identificação de “duas cisternas” ou de “três poços”, o que só eleva a singularidade do 

sítio (RAMOS, 2003: 72; CARITA, 2009). 

 

Integrando o quarteirão da Freguesia da Sé, apresenta uma planta de perfil rectangular 

com aberturas em cantaria mole ao gosto barroco e singularmente, na fachada principal, 

os óculos quadrilobados (CARITA, 2009; GOMES, 1969: 39). Segundo o historiador Rui 

Carita trata-se de uma construção dos finais do século XVII, de “qualidade e originalidade 

(…) tendo o andar nobre com janelas de moldura decorada, e andar nobre com janelas de 

sacada e frontões triangulares curvos encimados por bolas de cantaria, bem como a 

tradição de ali terem funcionado várias agências consulares “ (CARITA, 2009).  

 

A actual Torre do Capitão, conjunto classificado de interesse público,278 representa um 

dos espaços arqueológicos com maior interesse da capital madeirense (Figs.247 a 260). 

                                                           
278

 Primeiro, de valor local, em 1995 (JORAM, 1.ª Série, n.º 71, 11/04/1995) e de Interesse Público 
(JORAM, Portaria n.º 42/2004, de 1/03/2004). O conjunto compreende a designada torre, a capela 
de Santo Amaro (a primitiva terá sido mandada edificar pela família de Garcia Homem de Sousa 
em 1460; a actual data do século XVII) e a Casa do Romeiro. 
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A primeira intervenção arqueológica, ao que se apurou pelo curto relatório efectuado, 

decorreu no exterior (sobretudo na área a Sul, onde o “terreno foi dividido em quadrados, 

devidamente numerados”, CARITA, RAMOS, 2008b) e parcialmente no interior, entre 

1998 e 2004. A intervenção contou, também, com a escavação da cisterna e da Capela 

de Santo Amaro, onde se identificaram inumações com abundantes adornos pessoais.279 

 

Do ponto de vista da morfologia construtiva o relatório das escavações não esclarece, 

entre outros aspectos, quais as características do pavimento primitivo do interior da torre 

(embora se refira à identificação de um calcetamento de pedra) ou mesmo das 

características das fundações, dados fundamentais na possível datação da estrutura. Tais 

elementos seriam inicialmente relevantes para o estabelecimento de paralelos com os 

dados obtidos pela intervenção na torre do “Castelo” de São João Baptista, na Ilha de 

Santa Maria, uma situação que parece também ser uma constante das campanhas 

arqueológicas nas vizinhas ilhas Canárias, relativamente às fortificações de tipologia 

turriforme do início do povoamento castelhano: “(…) las investigaciones arqueológicas no 

han convertido en objecto histórico prioritário este período de la historia insular. Los pocos 

datos que existen han sido obtenidos durante el transcurso de intervenciones de urgencia 

o en campañas de limpieza de yacimientos, casi siempre al amparo de políticas de 

restauración auspiciadas por instituciones civiles y e eclesiásticas” (MARRERO, MORA, 

2001: 782). 

 

A torre surge associada à família do primeiro capitão do Funchal, João Gonçalves Zarco, 

que casou uma das suas filhas com Garcia Homem de Sousa, e surge geograficamente 

situada na área administrativa de São Martinho, por indicação de Álvaro Rodrigues de 

Azevedo.280 Trata-se de uma construção que pode recuar ao ano de 1460, de 

características defensivas,281 tradicionalmente justificadas pelas contendas que o genro 

de Zarco manteve com os seus cunhados. Por esta razão, a construção foi, desde há 

muito tempo, motivo das preocupações dos intelectuais madeirenses, que a consideraram 

                                                           
279

 Cfr., Luísa Gonçalves, “Ossadas descobertas na Capela de Santo Amaro”, Jornal da Madeira, 
Funchal, 18 de Julho de 1998, pp. 10-11. 
 
280

 “A Garcia Homem de Sousa foram dadas de sesmaria terras em S. Martinho e em Santo 
Antonio :fez elle capella e casa forte ou acastellada, no sítio de Sancto Amaro, para se defender de 
seus cunhados; era orgulhoso e violento” (AZEVEDO, 1873: 531). 
 
281

 “A terceira filha de Zargo se chamava Catharina Gonçalves da Câmara, mulher de Garcia 
Homem de Sousa, de quem houve huma só filha (…) por ter diferença com seus cunhados, he o 
que fez huma torre, que está junto da Madre de Deus” (FRUCTUOSO, 1873:167). 
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a “mais antiga edificação de carácter militar na Madeira” (HENRIQUES, 1952:34) e a 

“mais remota levantada pelos europeus-portugueses em terras atlânticas” (ARAGÃO, 

1987:56).  

 

A tipologia turriforme ao gosto tardo-medieval parece autenticar a sua antiguidade. 

Apresenta uma planta quadrangular, com aproximadamente 4 metros de lado e paredes 

portantes em alvenaria de oitenta centímetros de espessura, com os típicos cunhais em 

tufo de lapilli, com marcas de canteiro. No primeiro piso, exibe uma interessante porta 

gótica (ogival) em cantaria mole virada a Oeste e duas seteiras em tijolo. A presença de 

dois cachorros a Sul e os elementos de cantaria rija (soleira) visíveis nas ilustrações do 

pintor alemão Max Römer 282 sugerem a pré-existência de outro piso, configurando uma 

torre (Figs.255 e 256). Em suma, presume-se que a construção inicial possa ter sido mais 

alta do que se apresenta actualmente e daí a designação de torre. O segundo piso 

constituiria a parte nobre da casa, a parte residencial por excelência. Nas proximidades, 

existe uma cisterna que apresenta seis metros de profundidade.  

 

Nos anos oitenta foi demolido pela Câmara Municipal do Funchal um portão de acesso ao 

largo da Capela de Santo Amaro, que o Plano Director da Cidade classificava como 

“elemento notável a preservar”.283 Depois de muitos anos ao abandono e de vários 

projectos de recuperação, o conjunto da Torre do Capitão foi alvo de um projecto de 

reabilitação,284 aguardando-se a implementação de um espaço museológico.285 Todavia, 

a opção da reabilitação do corpo da torre mereceu alguns reparos, nomeadamente ao 

nível da pintura aplicada aos cunhais: “originariamente, a pedra dos cunhais não estaria 

coberta e seria um elemento visual caracterizador de toda a construção, transmitindo-lhe 

uma sensação de robustez que era essencial para a sua caracterização como obra 

“militar”, mas, depois desta intervenção, a própria textura da superfície da pedra, 

                                                           
282

 Vide, ob. cit., João Maria Henriques, “A casa acastelada de Garcia Homem de Sousa”, Das 
Artes e da História da Madeira, n.º12, 1952, pp. 33-34. 
 
283

 Cfr., Elizabete Andrade, “Atribulações da defesa do Património. O Portal de Santo Amaro”, 
Diário de Notícias-Madeira, 28 de Janeiro, 1981, p.3. 
 
284

 JORAM, II.ª Série, 26 de Agosto de 2003. 
 
285

 Cfr., Francisco Clode Sousa, “Experiências arqueológicas recentes na Ilha da Madeira”, 
Museologia.pt, n.º1, 2007, p.81: “(…) está a ser desenvolvido um projecto de natureza museológica, 
que tem por objectivo dar a ver os vestígios patrimoniais arquitectónicos sobreviventes e as 
espécies arqueológicas recolhidas aquando de várias campanhas realizadas com a colaboração 
do departamento de arqueologia da Câmara Municipal do Funchal”. 
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reveladora da forma como tinha sido lavrada e as marcas dos pedreiros, as “siglas”, que 

aí se encontram, ficaram obscurecidas…” (LIZARDO, 2008: 184)  

 

Fora da capital madeirense, exemplificam-se outros sítios que mostram o potencial 

arqueológico. A zona Oeste e Norte da Ilha, nomeadamente a Calheta, a Ponta do Sol e o 

Faial, surgem com três ocorrências intimamente ligadas ao ciclo do açúcar. Uma delas 

vem assinalada na frente mar da Calheta, com a identificação de fragmentos de formas 

de pão de açúcar na arquitectura construtiva das habitações (SOUSA, 2004a: 34-35) e a 

outra na majestosa Lombada dos Esmeraldos, Concelho da Ponta do Sol, coincidindo 

com o Solar dos Esmeraldos, edificado em 1494 e pertencente a João Esmeraldo, o 

Velho286 (Figs.1001 a 1004 e 1506), (SILVA, 1933: 17-20). Gaspar Frutuoso, na sua 

descrição sobre a Lombada, deixa bem assente a relação da localidade com a safra 

açucareira de quinhentos: “de muitas canas de assucar, e tão grossa fazenda que já 

aconteceo fazer João Esmeraldo vinte mil arrobas de sua lavra cada anno: e tinha como 

outenta almas suas captivas entre mouros, mulatos e mulatas, negros e negras, e 

canários. Foi esta a mayor casa da ilha, e tem grandes casarias de aposento, engenho, e 

casas de purgar,e  igreja.”287 Justamente, numa das várias deslocações efectuadas à 

localidade, pudemos observar vários componentes cerâmicos de formas de açúcar 

incrustados no enchimento do aparelho de pedra daquela habitação e nos arredores dos 

poios cultivados, dados que podem eventualmente ser correlacionados com a confecção 

do açúcar a que alude Frutuoso (Figs.1001 a 1004 e 1506). Deste modo, a Casa dos 

Esmeraldos assinala um interesse arqueológico acrescido no panorama arqueológico 

regional, em especial na revelação dos indícios da arqueologia do açúcar (identificação 

do engenho quinhentista e dos apetrechos utilizados na confecção do açúcar).   

 

De uma maneira geral também se reforçam do ponto de vista da potencialidade 

arqueológica outros três sítios arqueológicos que disponibilizaram alguns objectos para 

análise e para inserção nos quadros de inventariação inseridos no segundo volume desta 

dissertação. São eles, o Solar do Ribeirinho (colocar bibliografia) e a Alfândega na 

Cidade de Machico e a Igreja Matriz, na Cidade de Santa Cruz. 

                                                           
286

 Conforme se lê do seu testamento, de 1533: “ (…) Item declaro mais que tenho a llombada de 
foro em ffatrosim pera sempre como n o contrato do aforamento se contem que o dito foro posa ser 
partido em duas (…)”, (NASCIMENTO, 1936: 160).  
 
287

 Cfr., ob. cit., As Saudades da Terra pelo Doutor Gaspar Frutuoso. História das Ilhas do Porto-
Sancto, Madeira, Desertas e Selvagens, Funchal, p. 95. 
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Os engenhos de cana-de-açúcar do século XIX levantam, inclusive, várias questões de 

enfoque analítico. Admite-se, porventura, e por dados concretos ao nível da prospecção 

arqueológica, a coincidência topográfica entre a sucessiva construção dos engenhos do 

chamado segundo ciclo açucareiro (séculos XIX e XX) com as unidades industriais 

anteriores. Este dado, apesar de meramente hipotético, pôde ser deduzido pelos 

resultados de uma campanha de prospecção realizada nas imediações do engenho 

oitocentista do Faial, Concelho de Santana, fundado por João Caetano de Menezes 

(Figs.1507 e 1508). Os trabalhos permitiram identificar, entre numerosos fragmentos de 

cerâmica utilitária, alguns exemplares de formas de açúcar, com elevadas afinidades (ao 

nível da textura das pastas, acabamento das superfícies e constituição dos elementos não 

plásticos, Fig.1509), com o grupo de pasta do Barreiro (SOUSA, 2004a: 33-37). Ainda a 

respeito deste património industrial da economia açucareira, lê-se num dos catálogos 

publicados pelo Governo Regional da Madeira, em 1987, a seguinte alocução: “Está em 

perigo o valioso património da arqueologia industrial da madeira. O Engenho do Porto da 

Cruz constitui um exemplo de especial relevo pois no seu espaço se encontra 

representada a evolução tecnológica das várias épocas da indústria do açúcar “.288 

 

Uma outra realidade material que se encontra disseminada por toda a Ilha da Madeira 

reside nas estruturas escavadas da rocha (Figs.197 a 199). Esta problemática, que vem 

tratada no sub-capítulo 3.3.4, alusivo às “Arquitecturas e espaços funcionais”, revela-se 

muito interessante do ponto de vista do estudo da paisagem cultural, em associação com 

outra rede de pequenas infra-estruturas de apoio (levadas, poios, palheiros, moinhos).  

 

2.3.1.2. Arquipélago dos Açores 

2.3.1.2.1. São Miguel 

2.3.1.2.1.1.Vila Franca do Campo 

 

Vila Franca do Campo (Figs.84, 85, 115 e 117) será, porventura, o espaço insular mais 

interessante para o desenvolvimento de um programa de investigação arqueológica. O 

arqueólogo Manuel Sousa d’ Oliveira disse: “Considerando que, tanto no aspecto 

histórico como do ponto de vista científico, aquela Vila – primeira capital da Ilha de São 

Miguel, no século XV – por ter sido destruída, durante uma medonha catástrofe sísmica, a 

                                                           
288

 Cfr., Lei do Mecenato, Funchal, Governo Regional da Madeira, 2007. 
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22 de Outubro de 1522, fornece bons elementos de estudo e constitui uma excelente 

plataforma arqueológica para o melhor conhecimento do modo de vida e técnicas 

utilizadas pelos Portugueses nos arquipélagos atlânticos” (OLIVEIRA, 1977b:s.p). 

 

O arquitecto José Manuel Fernandes que, por seu turno, considerou-a do ponto de vista 

urbanístico resultante do terramoto de 1522, uma “situação histórica original, que não teve 

repetição nestas ilhas”289 compreendeu, também, o alcance da potencialidade dos seus 

“arquivos de terra”: “haveria toda uma arqueologia a desenvolver, pois os seus 

arruamentos, edifícios e espaços públicos da primeira instalação urbana terão 

desaparecido quase por completo”.290 

 

Vulgarmente conhecida pela “capital da ilha” (MATOS, 1989: 180) Vila Franca do Campo, 

que deve provavelmente o seu nome às franquias recebidas,291  desenvolve-se desde 

muito cedo numa plataforma plana com ancoradouro marítimo. Até ao fatídico cataclismo 

de 1522, a vila representava o centro logístico do espaço micaelense, onde “residiam os 

ministros da justiça eclesiástica e secular, e a mais nobre gente da ilha tinha suas 

moradas, e estava o porto principal e escala, e alfândega, e ricos grosso lavradores e 

mercadores” (FRUTUOSO, 2005, IV: 154). A pouco e pouco, e com o desenvolvimento do 

eixo económico Ponta Delgada-Ribeira Grande e a consequente deslocação da 

alfândega para Ponta Delgada e elevação a vila em 1499, Vila Franca do Campo perde a 

centralidade económica, social e política que detinha. Em 1522, um sismo de forte 

intensidade atinge a localidade, soterrando-a parcialmente.  

 

Os materiais arqueológicos seriados para este sítio foram gentilmente disponibilizados 

para registo gráfico e fotográfico pelo presidente do Conselho de Administração da 

Fundação Sousa d’Oliveira, Dr. Carlos Melo Bento, a quem encarecidamente 

agradecemos (Doc. n.º 1). Grosso modo, os materiais resultam das oito campanhas de 

trabalhos arqueológicos desenvolvidas sob a coordenação do arqueólogo Manuel de 

Sousa d’ Oliveira em Vila Franca do Campo, entre 1967 e 1982.  

                                                           
289

 José Manuel Fernandes, “Vila Franca do Campo, Concelho. Urbanismo ”, Enciclopédia 
Açoriana, consultado em Março de 2009, http://pg.azores.gov.pt/drac/cca/enciclopedia. 
 
290

 Ibidem. 
 
291

 Segundo Frutuoso: (…) logo no princípio, tirando os dízimos que somente se pagam a el Rei, era 
franca de todas as mais coisas e direitos, para melhor ser povoada” (FRUTUOSO, 2005, IV: 154) 
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2.3.1.2.2.2. Ribeira Grande: Mosteiro de Jesus 

 

A Cidade da Ribeira Grande (Figs.1073 a 1077) localiza-se a Norte da região central da 

Ilha de São Miguel, apresentando uma área de 179,5 Km2 com catorze freguesias 

(COSTA, 2009). Elevada à categoria de vila pelo Rei Dom Manuel a 4 de Agosto de 1507 

e a cidade a 29 de Junho de 1981 (RODRIGUES, 2009), aparece referenciada por 

Frutuoso nos termos de uma terra fértil e de gente abastada: “ (…) nobre com os seus 

moradores, ricas em suas terras, bem assombrada com o seus campos e fértil com seus 

frutos, está situada de aquém e de além de uma grande ribeira, de que ela tomou o nome, 

quase no meio da ilha, em uma grande baía da banda do norte, ao pé de uma serra muito 

fresca (…)”.292 

 

Os trabalhos arqueológicos na Cidade da Ribeira Grande remontam ao ano de 1986, 

período em que a Associação Arqueológica do Arquipélago dos Açores, sob a 

coordenação do arqueólogo Manuel de Sousa d’Oliveira, inicia um trabalho de 

levantamento da tradição oral e de prospecção arqueológica (MOURA, 2000: 1; 

OLIVEIRA, 1989). A partir dos finais nos anos oitenta do século XX, o investigador Mário 

Moura desenvolve interdisciplinarmente a actividade arqueológica na Cidade da Ribeira 

Grande, pondo em prática métodos de “escavação selectiva”, “valas de sondagem” 

e”escavação em quadrícula” (MOURA, 1998: 21-22). Os trabalhos decorreram 

fundamentalmente nos terrenos do ex-Mosteiro de Jesus,293 tendo-se recuperado um 

conjunto extraordinário de materiais arqueológicos com especial enfoque para o acervo 

ceramológico e metálico.  

 

Constituindo uma centralidade no espaço urbano da Ribeira Grande, o Mosteiro de Jesus 

foi edificado no ano de 1536 por Pedro Rodrigues da Câmara e sua mulher D. Margarida 

de Bettencourt (FRUTUOSO, IV: 345; MOURA, 1998: 13; RODRIGUES, 2009) nas 

                                                           
292

 Cfr., Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra, Livro IV, Ponta Delgada, Instituto Cultural da Ponta 

Delgada, 2005, p.187. 

293
  E que vem inserta na base de dados da Carta Arqueológica dos Açores. Cfr. A plataforma 

digital em: http://pg.azores.gov.pt/drac/cca/caa/. 
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proximidades da ribeira principal e dotado dos equipamentos funcionais indispensáveis294. 

Acolheu, desde o início, religiosas oriundas de famílias abastadas e com cargos de 

governança.295 O fenómeno sísmico e vulcânico de 1563, que arrasou uma grande parte 

da vila, acabou por debilitar o edifício do mosteiro, sendo, posteriormente, reconstruído 

(SILVA, 1949: 6; MOURA, 1998: 16-17). Ocupado diacronicamente por freiras, 

numerárias, pupilas, noviças, criados e criadas (MOURA, 1998:24), a instituição contava 

em 1723 com uma considerável lotação: 109 religiosas e 75 noviças, pupilas e servas 

(SILVA, 1949: 7).  

 

A arquitectura do Mosteiro é-nos hipoteticamente apresentada por Mário Moura, que junta 

à descrição os dados da inferência arqueológica. Aqui se sintetiza: “um mirante poente, a 

sacristia, a capela-mor, o corpo da igreja rasgado pelas portas e janelas, os altares 

laterais (…), o mirante poente e o claustro (…) a torre sineira, (…) a cerca poente, (…) o 

aqueduto das freiras, (…) a portaria “, (MOURA, 1998: 21-22).296 

 

A inclusão deste sítio arqueológico no actual estudo deriva, fundamentalmente, da 

afortunada oportunidade de estudo presencial de uma amostra considerável do grupo da 

cerâmica comum297 (e dos sub-grupos da cerâmica de uso industrial e da cerâmica fina 

não vidrada), resultante das campanhas arqueológicas promovidas por Mário Moura entre 

1989 e 1998 (SOUSA, 2010: 42-51). São, basicamente, materiais oriundos de contextos 

deposicionais secundários, com uma relação estreita ao espaço do ex-mosteiro. Os 

trabalhos de Mário Moura, como se referiu, assentaram numa componente 

interdisciplinar, nomeadamente para a análise geo-estratigráfica, com a colaboração do 

geólogo Nicolau Wallenstein (MOURA, 2000: 3). A sequência geológica assentava, 

basicamente, nos seguintes quatro estratos: um primeiro, de terreno arável que atingia os 

                                                           
294

  “ (…) convento de freiras da Ordem de Santa Clara, sob a invocação de Jesus, com perpétua 
clausura, com igreja, claustros, refeitório, dormitório, cemitério, cercas, campanário, sinos e outras 
dependências necessárias” (ALVERNE, 1960, Vol. 2: 107).  
 
295

 Cfr., Maria Margarida de Sá Nogueira Lalanda, “Do Convento de Jesus na Ribeira Grande (S. 
Miguel), no Século XVII: As Cartas de Dote para Freira “, Arquipélago-História, Vol.I (n.º2), 2.ª 
Série, 1995, pp. 111-125.   
 
296

 A descrição pormenorizada da arquitectura do espaço pode ser consultada no Relatório 
Preliminar – Projecto Interdisciplinar do Mosteiro de Jesus: História, Arqueologia e Museologia, 
Ribeira Grande, 2000, pp. 5-6. 
 
297

 A operação de seriação e de triagem decorreu no mês de Junho de 2008 nas instalações do 
Laboratório de Arqueologia da Câmara Municipal da Ribeira Grande, com os agradecimentos 
extensivos ao presidente do Município e ao chefe de divisão, Mário Moura.   
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80cm; um segundo identificado com os níveis da catástrofe de 1563; uma camada 

compacta e de cor castanha escura; e, por último, uma outra que tem correspondência 

com o leito de ribeira. Através de uma análise circunstancial da informação arqueográfica 

disponível,298 o espólio ajusta-se numa espessura diacrónica considerável, tendo 

presente as seguintes fases de ocupação do espaço,299 entre as idades Moderna e 

Contemporânea: 

 

1. Ocupação quinhentista residencial e agrícola (pré-fundação do mosteiro); 

2. Construção e ocupação do edifício religioso; 

3. Abandono periódico resultante do fenómeno sísmico e vulcânico; 

4. Reconstrução;  

5. Antropização posterior (Santa Casa da Misericórdia) e Ministério da Justiça. 

 

 

2.3.1.2.2. Santa Maria 

 

A Ilha de Santa Maria localiza-se no extremo Sudeste do Arquipélago dos Açores, 

integrando o Grupo Oriental (Fig.1200). A sua localização absoluta é entre os 360 54’ e 

370 01’ de latitude Norte e entre 250 00’ e 250 11’ de latitude Oeste (LEAL, 2009). Surge 

na historiografia portuguesa como a primeira ilha açoriana a ser ocupada e povoada pelos 

portugueses na primeira metade do século XV, utilizando-se o modelo da doação de 

terras pelo regime do senhorio (o donatário era responsável pelo povoamento e era lhe 

concedido pelo reis diversos privilégios, exceptuando-se a aplicação da justiça e a 

cunhagem da moeda (RODRIGUES, 1995: 34-35). Na sequência daquilo que se 

apresentou no segundo capítulo a respeito de Santa Maria, o primeiro capitão desta ilha 

                                                           
298

 Não foi considerado, neste estudo, o conteúdo do relatório dos trabalhos arqueológicos da 
autoria dos arqueólogos Clementino Amaro e Vanessa Gaspar, uma vez que os materiais 
arqueológicos seriados resultam das intervenções orientadas por Mário Moura.  
 
299

 O citado relatório de trabalhos arqueológicos de Manuel de Sousa d’Oliveira corrobora 

efectivamente, a longa sequência cronológica observada no subsolo das terras do ex-mosteiro, 

onde a profundidade da escavação atingiu os 2,52 metros, com sete camadas estratigráficas.   

 



142 

 

terá sido Frei Gonçalo Velho e até ao século XVII a capitania permaneceu na posse dos 

seus sucessores. 

 

2.3.1.2.2.1. Forte de São João Baptista 

 

O Forte de São João Baptista (também conhecido por “Castelo”) localiza-se na costa Sul 

da Ilha de Santa Maria, mais precisamente na Baía da Praia, a Sul da actual Capela de 

Nossa Senhora dos Remédios, Freguesia de Almagreira.300 A baía, com uma praia de 

areia quaternária, é ladeada pelas elevações do Facho, Macela e Malbusca. Constitui, 

indubitavelmente, um dos pontos mais abrigados de Santa Maria, facultando a acostagem 

das embarcações e com facilidades de acesso ao interior. O forte encontra-se implantado 

na margem esquerda, no extremo do areal, junto à foz da Ribeira da Praia.301  Gaspar 

Frutuoso, referindo-se aos “quinze vizinhos” da localidade da “aldeia da Praia”, no século 

XVI, indica, também, a proximidade com a Capela de Nossa Senhora dos Remédios,302 

muito procurada por romeiros (FRUTUOSO, 2005, III: 29). Compreende-se pela alusão do 

cronista a importância geo-estratégica da baía da Praia, nomeadamente no que respeita à 

ancoragem de embarcações.303 

Na concepção do esboço pedológico da Ilha de Santa Maria (Figs.3 e 4), tendo por base 

a caracterização morfológica, físico-química e mineralógica, Valeriano Madeira definiu um 

nível taxonómico para a área do sítio arqueológico uma predominância dos “solos 

pardacentos”, mais especificamente os “solos pardos normais saturados”. 304 São 

                                                           
300

 Esta freguesia fica situada na costa meridional da ilha e o topónimo advém das características 
mesológicas do solo, nomeadamente à predominância de almagre (MOREIRA, 2009).  
 
301

 Conforme a descrição de Frutuoso “Diante desta igreja [Nossa Senhora dos Remédios] um tiro 
de pedra vem sair à praia uma ribeira, que se chama da Praia, vindo pelo Farrobo” (FRUTUOSO, 
2005, III: 29).  
 
302

 O frei Agostinho Monte Alverne designa-a, também, pelo orago de Santo Amaro aludindo para a 
existência de uma imagem sagrada (ALVERNE, 1960: 98). 
 
303

 Cfr.,ob.cit., Gaspar Frutuoso, Livro III das Saudades da Terra, Ponta Delgada, Instituto Cultural 
da Ponta Delgada, 2005, p. 29: “ (…) uma grande baía de baixos limpos, onde ancoram muitas naus 
e navios”.  
 
304

 Num outro estudo anterior e que resultou na elaboração de uma Carta hispsométrica da Ilha de 
Santa Maria, com a localização dos perfis e manchas dos diferentes tipos de argila, Sanches 
Furtado anotou na costa Sul a predominância das argilas montmoriloníticas (compostas por 
materiais ferruginosos pouco cristalinos e amorfos e caulinite). Trata-se de uma categoria de 
argilas preponderante na parte ocidental da ilha, com uma orografia aplanada e um clima menos 
húmido.  
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genericamente solos mais representativos da ilha, com um grau de evolução significativa, 

associados a materiais de projecção e com elevada percentagem de argila. 305 

A acção de fortificação da Ilha de Santa Maria surge, efectivamente, com a necessidade 

de defesa da população dos inúmeros ataques inimigos, registados entre os séculos XV e 

XVII (1470-1480, 1480, 1576,1589,1599, 1616306 e 1675, GUEDES, 1996:21; RIBEIRO, 

1995:202). Justamente, a situação periférica da ilha, a sua dimensão, a escassa 

contribuição financeira para os cofres reais e a localização afastada do eixo São Miguel-

Terceira-Faial, pode ter justificado a operacionalização de um plano circunscrito de 

defesa (RODRIGUES, 2003: 243-247). A ameaça externa criou, também, a necessidade 

de se estabelecerem locais para a actividade dos fachos,307 normalmente em sítios 

estratégicos e com extenso domínio visual sobre o mar e sobre as localidades terrestres. 

Um requerimento apresentado à Câmara de Vila do Porto em Maio de 1630308 dava conta 

dessa carência, com o objectivo de garantir a defesa das populações. Daí se observa, na 

toponímia actual: o Pico do Facho, junto ao Figueiral.309 De facto, o saque dos argelinos à 

ilha, em 1616, pela dimensão numérica dos cativos e pelos avultados estragos materiais, 

fomentou a necessidade de dotar a costa mariense de melhores meios operacionais de 

defesa (peças de artilharia em ferro, pólvora, munições e outros apetrechos de guerra, 

RIBEIRO, 1995: 202).  

Num relatório policopiado da autoria do Engenheiro José Guedes, em que se procurou 

conceber uma reconstituição aproximada do Forte de São João Baptista (Fig.9), o 
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 Cfr., Valeriano Madeira, Esboço Pedológico da Ilha de Santa Maria (Açores), pp.83-84 e 
pp.104-105. O mesmo investigador assinala, em complemento, na página 85: “(…) o complexo de 
alteração dos Solos Pardacentos, para além de uma fracção argilosa marcada pela dominância da 
haloisite e/ou caulinite associadas a alofonas e outros amorfos, minerais micáceos, minerais 
interestratificados e, às vezes, gibsite, apresenta uma fracção arenosa onde ocorrem, 
essencialmente, fragmentos de material originário muito alterados, feldspatos, minerais opacos 
ferruginosos, materiais ferruginosos de alteração e pequenas proporções de minerais ferro-
magnesianos, podendo aparecer quantidades significativas de rútilo e vestígios de zircão (…)”.  
 
306

 Vide Nelson Veríssimo, “A Redenção dos Cativos: Algumas questões a Propósito do Saque à 
Ilha de Santa Maria, em Junho de 1616”, O Faial e a Periferia Açoriana nos séculos XV a XIX, 
(Actas do Colóquio realizado nas ilhas do Faial e Pico de 10 a 13 de Maio de 1993), Horta, Núcleo 
Cultural da Horta, 1995, pp. 209-217. 
 
307

 Situação que se constata, também, nas ilhas da Madeira (Machico) e no Porto Santo (SOUSA, 
2006: 72-73). 
 
308

 Cfr., Miguel de Figueiredo Corte-Real, “Defesa Militar da Ilha de Santa Maria, seus fortes, 
redutos e sua guarnição no princípio do século XVIII”, Boletim do Instituto Histórico da Ilha 
Terceira, Vol. LXI, 2003, p. 284. 
 
309

 Gaspar Frutuoso reforça a associação do Pico do Figueiral com esse sistema de alerta: “ (…) o 
Pico do Figueiral, onde vigiam e estão os fachos (…)”, (FRUTUOSO, 2005, III: 40).  
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investigador traça um conjunto de considerações de elevado interesse sobre a tipologia e 

a cronologia do imóvel.310  

A interpretação da documentação histórica indicia que o Castelo de São João Baptista 

pode ser uma construção posterior ao século XVI. O livro dos “Assentos da Câmara de 

Villa do Porto” de 21 de Agosto de 1599,311 expõe as preocupações do Capitão-mor da 

milícia da guerra, Manuel de Sousa, no sentido de dotar a costa da Ilha de Santa Maria, 

inclusive no lugar da Praia, de um plano de fortificações adequadas: “ (…) lhe parecia bem 

pera guorda da terra quaso he quando ouver rebates he de inimigos que queirão cometer 

a entrada da terra que ouvese sínquenta homens aventureiros trinta arquabuzeiros e vinte 

piques para sempre estarem prestes he deligentes pera quoallquer encontro dos imiguos 

outrosim requereu aos ditos oficiais da Câmara que era necessario sobre a fajã de São 

llouenso para se vigiar daquela parte que lhe parecia necesario que eles posecem dia par 

hirem ver ahonde mais acomodadamente podese ser a quoall vegya seria prepetua no 

verão asi mais lhe parecia na praya aonde os imigos entrarão outra a ver na prahynha he 

touril outra quando fose nesesario (…).” 312 Este dado histórico é frequentemente invocado 

para justificar a preexistência de infra-estruturas defensivas na localidade da Praia 

(GUEDES, 1996: 1), apesar de se dar conta de uma fortificação na ilha que tinha sido 

iniciada e não concluída.313  

O Padre António Cordeiro, na sua História Insulana (1717), alude para o reforço da 

estratégia de fortificação da Praia, em tempo posterior à incursão dos corsários: “A defeza 

desta Villa, & de toda a ilha, era de antes pouca, sendo que tem uma legoa de postos por 

onde podia ser entrada, & o foy então três vezes, de Mouros, Inglezes, & Francezes; mas 

de depois se lhe fizerão no Castelo da praya dous Fortes com sete peças; adiante um 

Forte com algumas (…)”, (CORDEIRO, 1981: 106). Note-se que, além do Castelo de São 

João Baptista, as extremidades da Baía da Praia estavam flanqueadas, a Oeste e a Este, 

por dois postos defensivos, como se confirma pela relação elaborada em 1719 pelo 

                                                           
310

 Cfr., José Henriques Santos Correia Guedes, Planta dos Castello da Praia (denominado de S. 

João Baptista, Ilha de Santa Maria. Uma reconstituição, Angra do Heroísmo, Gabinete da Zona 

Classificada de Angra do Heroísmo, 1996, (texto policopiado).  

311
 Cfr., Arquivo dos Açores, Vol. XV, pp.329-330. 

 
312

 Cfr., Ob. cit., AA,  Vol. XV, p. 329. 
 
313

 Cfr., Ob. cit., AA, Vol. XV, 2 de Junho de 1638, p.346: “E sendo juntos como dito he pelios 
officiaes da Câmara foi acordado que sua magestade tinha feito merse de sinco annos do 
rendimento da comenda desta ilha pera se fazer hua furtificasam nesta ilha a coal se comesou e 
se nam acabara (…)”. 
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Capitão António de Couto Castelo Branco.314 Na inventariação dos fortes elaborada em 

1862, o Barão de Bastos refere de Poente para Nascente três pontos fortificados em 

estado de ruína no Lugar da Praia, a saber: o de S. João Evangelista (Fig.5), o Castelo de 

São João Baptista e o Forte da Baixa do Vigário315 (FARIA, 1997: 269). Idêntica 

referência é relatada no levantamento de 1822 (e publicado em 1824) pelo Tenente-

coronel Engenheiro Jozé Carlos de Figueiredo, com notas relativas às fortificações e à 

hidrografia de Santa Maria (Fig.6).316 Na linha de costa, e também seguindo de Oeste 

para Este, assinala na Carta militar e topo-hydrographica da Ilha de S.ta Maria os fortes 

da Prainha, S. João Evangelista, S. João Baptista e Baixa do Vigário. 

Numa deslocação efectuada em Setembro de 2009 ao Fortim de São João Evangelista, 

constatou-se que o pequeno reduto construído no maciço rochoso a Oeste do Castelo de 

São João Baptista, se apresentava significativamente degradado (Fig.30). A sua 

localização, com uma frente de embate virada para o mar e sediado num ponto 

estratégico, reforça o aspecto defensivo da Baía da Praia e da Prainha, a Oeste.  

Uma outra fonte documental municipal que alude sobre o imposto do barro salienta, entre 

outros aspectos, as características tipológicas do Forte São João Baptista, 

nomeadamente os dois baluartes e o distinto torreão: “ (…) as fortalezas que no lugar da 

praia da mesma ilha se tem acresemtado pelos moradores e sargento mor de convir a 

meu serviso que nos dous baluartes e torreão São João asiata hu bombardeiro paguo 

(…)”.317 Em síntese, tem sido com base nestes documentos, que se tem enunciado que a 

construção ou a reedificação do forte tenha acontecido nos inícios do século XVII. 

Do ponto de vista iconográfico, apresentam-se dois levantamentos do Castelo de São 

João Baptista, de 1857 (Fig.7) e de 1895 (Fig.8), existentes no Gabinete de Estudos 

Arqueológicos de Engenharia Militar, da Direcção de Infra-Estruturas do Exército. No 

estudo citado de José Guedes, o investigador apresenta uma análise comparativa dos 

vários elementos iconográficos, incluindo os elementos cartográficos que estampados 

neste estudo (GUEDES, 1996: 3). 

  

                                                           
314

 Cfr., António do Couto de Castello Branco, “Fortificações nos Açores”, AA, Vol. IV, 1981, p. 18: 
“O Forte de Nossa Senhora dos Prazeres; da Praya e os dous Redutos”. 
 
315

 Entretanto já destruído.  

316
 Cfr., Carta militar e topo-hydrographica da Ilha de S.ta Maria, realizada Tenente-coronel 

Engenheiro Jozé Carlos de Figueiredo, 1824. Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia 

Militar/Direcção de Infra-Estruturas do Exército (Fig.6). 

317
 Cfr. Ob. cit., AA, Vol. XV, 1849, p. 28. 
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2.3.1.2.2.1.1. A estrutura turriforme e as construções anexas 

A opção de efectuar a primeira sondagem no piso interior térreo da construção turriforme 

do Castelo de São João Baptista legitimou uma opção metodológica pela tentativa de 

compreensão de um espaço militar que dificilmente encaixaria nos “cânones” modernos 

de fortificação. Naturalmente que, pela análise da arqueologia da arquitectura, se observa 

que a torre de dois pisos sobradada virada a Sul representa a raiz construtiva primitiva do 

espaço, com dependências anexas arquitectonicamente posteriores. A preexistência 

turriforme levanta inclusive algumas reticências e interrogações. 

Antecedendo a discussão de alguns elementos analíticos resultantes da confrontação 

com o registo arqueológico, importará concretizar uma breve síntese relativa ao progresso 

tipológico ao nível das construções militares.  

Com a evolução da artilharia e das novas exigências da pirobalística 318 no final da Idade 

Média, abrem-se novos horizontes no que respeita aos conceitos defensivos e da 

construção militar,319 tornando obsoletas e arcaicas as antigas cercas e torres. 

Progressivamente, adoptam-se as primeiras soluções com o “abaixamento das torres, 

reforço da base das muralhas, acrescento de obras externas para suporte da artilharia 

pesada” e o estabelecimento do “sistema abaluartado”, assente “no tiro flanqueante e do 

cruzar de fogos” (MOREIRA, 1989: 91). Em síntese, o modelo de fortificação, com o 

advento da Idade Moderna, perde progressivamente o carácter dominante na paisagem e 

adquire uma tipologia mais rasante, menos vulnerável aos projécteis. 320 

José Correia Guedes, no estudo citado anteriormente, procura ver na configuração do 

torreão e na tipologia, em dente de serra, da muralha virada a Sul do castelo, 

características de uma fase de transição, embora considere que a conclusão da 

edificação tenha ocorrido na década de quarenta do século XVII (GUEDES, 1996: 11). 

Admite, ainda, que à época de conclusão da fortificação, tenha havido uma certa 

renitência “em eliminar as torres em fortes abaluartados modernos” (GUEDES, IBIDEM: 

11). Além disso, apesar da construção de torres não ter sido uma prática corrente em 

                                                           
318

 Que pode ser definida como “o processo de tiro em que utiliza, como força propulsora dos 
projécteis, os gases resultantes da explosão da pólvora” (PEREIRA, 1994: 36). 
 
319

 Mário Pereira salienta a evolução marcante no plano de evolução das fortificações do século 
XVI: “Cortinas muito largas e meio enterradas com os seus baluartes, fossos, revelins, tenalhas e 
frequentes obras exteriores passam a caracterizar as praças-fortes a partir do século XVI. Estas 
novas fortalezas são concebidas e planeadas, não já para milícias medievais, mas para soldados 
profissionais em crescente especialização que, para além dos artilheiros, não prescindem de 
novos corpos militares, como os mineiros e os sapadores” (PEREIRA, 1994: 37).  
 
320

 Cfr., “fortificação”, Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Vol. XI, 1940, pp. 676-677. 
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Portugal, o mesmo não podemos afirmar em relação à Espanha321 e às ilhas Canárias 

(por exemplo em Garachico). 

O Forte de São João Baptista, e seguindo o modelo de reconstituição apresentado por 

José Guedes (Fig.9) apresenta a forma de um polígono irregular, com uma extensão 

aproximada de quarenta e seis metros no sentido Este-Oeste. Confronta a Leste com a 

praia (Fig.10), a Oeste com a Ribeira da Praia (Fig.11) e a Norte com a Estrada Municipal 

(Fig.12). Apresenta as muralhas de tipologia rasante, abaluartadas em dente de serra, 

exceptuando-se o troço a Norte, de linguagem corrida. Ao nível do aparelho construtivo, 

salienta-se o uso da pedra aparelhada rebocada com argamassa de cal, destacando-se a 

Sul as aberturas para tiro (canhoneiras).322 A sua implantação junto à linha de costa, com 

excelentes condições para a acostagem de embarcações, segue o modelo de 

implantação das fortificações turriformes das ilhas Canárias, onde se levantaram 

posteriormente algumas povoações (MARRERO; MORA, 2001: 781-788). 

A torre da fortificação desenvolve-se em dois pisos e está implantada junto à parte 

Noroeste da Ribeira da Praia. Apresenta uma configuração quadrangular, com 

aproximadamente quatro metros e oitenta e cinco centímetros de lado e quatro metros e 

sessenta de altura. É construída em alvenaria de pedra irregular assente em argamassa 

de cal, com as paredes internas e externas emboçadas e rebocadas,323 e a argamassa de 

cal. A espessura das paredes, como no exemplo da metade Este, atinge os setenta e dois 

centímetros.  

Os cunhais, executados em aparelho de cantaria mole324 (tufo de lapilli) de cor 

avermelhada, surgem dispostos em duas direcções. Este elemento revela-se visualmente 

interessante na caracterização emblemática e na robustez da torre. Num dos blocos do 

alçado Sul, na parte inferior da fenestração, surge uma marca de canteiro em forma de “L” 

(Figs.14 e 52A) e uma outra no segundo piso, virada a Este (Figs. 27 e 52A). 

O piso do rés-do-chão, como se veria a identificar na Sondagem A, é de terra batida 

(Fig.25),325 com dois vãos para acesso, a Poente e a Nascente (faltando as cantarias do 

                                                           
321

 Entre vários exemplos possíveis, consulte-se Roberto Montero Fernández e António M. Sáez 
Romero, “Aproximación al origen y evolución del castillo de Sancti Petri (San Fernando, Cádiz”, 
Castillos de España, n.º147, Ano LIV, Madrid, 2007, pp. 3-12. 
 
322

 Cfr., a descrição apresenta pelo engenheiro José Guedes, Ob. cit. 
 
323

 Provavelmente numa acção de rebocamento mais recente, com a construção dos 
compartimentos a Oeste e a Sul, juntaram-se outros elementos ligantes (fragmentos de cerâmica 
de construção), que na fachada a Sul, atinge a altura do limite do primeiro piso (Figs 10 e 13). 
 
324

 Conhecida localmente por “cantaria podre”. 
325

 Note-se que o pavimento primitivo da torre quinhentista recentemente descoberta na “Fortaleza 
de las Isletas”, Gran Canaria se apresentava, também, em terra batida compacta (SANABRIA, 
MEDINA, 2004: 204). 
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lintel e de uma parte das ombreira). Exibe uma copeira de apoio. O acesso ao primeiro 

andar, de piso de sobrado, 326 fazia-se pelo exterior através de uma escadaria de pedra 

(Fig.15) com um lanço de dez degraus, actualmente desaparecidos. No canto interior da 

parede Oeste, observa-se uma outra copeira lavrada em bloco de cantaria, ladeada por 

uma abertura, recortada pelo interior em cantaria (Fig.16). Pelo exterior, a Sul, observa-

se, no primeiro andar, os restos de uma janela em cantaria mole, existindo apenas duas 

partes que compõem a soleira (Figs.17 e 18) e restos da ombreira. Na parte superior da 

soleira, rasga-se uma concavidade possivelmente para apoio às portadas (Figs.19 e 20). 

Nota-se a adopção de uma janela larga, apta a fornecer uma melhor iluminação e a 

facultar uma ventilação mais eficaz. No enfiamento da janela e saliente ao paramento do 

alçado Sul, existem dois cachorros que fazem deduzir a utilização de rótulas de madeira, 

um modelo de preenchimento de vãos, também observado no casario histórico da Vila do 

Porto (Fig.24).  

Ao nível do rés-do-chão, a frente Sul mostra um orifício descoberto e provavelmente 

desmontado por acção humana, que pode denunciar a existência de um elemento 

arquitectónico para soluções de iluminação, visibilidade e arejamento ou para apoio à 

compartimentação do piso. Esta situação, aliada à ausência de elementos iconográficos 

anteriores, limita a identificação de eventuais frestas estreitas de perfil militar. 

Na parede exterior, ao nível do segundo piso e ladeando a pequena fenestração virada a 

Oeste, observa-se um possível cachorro de funcionalidade discutível (Fig.26).  

A cobertura do torreão seria provavelmente em telhado de quatro águas e coberta de 

telha de meia-cana, considerando-se a abundância de cerâmica de construção 

aglomerada na Unidade Estratigráfica (UE) n.º 4, Sondagem A (Figs.31 e 32). 

A proximidade com o leito da Ribeira da Praia pode explicar a inexistência de uma 

cisterna no interior do Forte, situação que do ponto vista arqueológico reduz a 

potencialidade da interpretação cronológico-cultural. 

A tipologia da construção torreada levanta inclusivamente várias interrogações. 

Efectivamente, não é de deixar de parte a probabilidade da construção ser interpretada à 

margem de um plano de defesa institucional à revelia dos condicionalismos de defesa e 

de não aparecer referenciada na escassa documentação histórica, cuja situação não é 

alheia aos sucessivos ataques corsários.327 Por outro lado, é provável que a torre tenha 

                                                                                                                                                                                
 
326

 Observando-se nas paredes os orifícios do encaixe dos barrotes de madeira para assento do 
soalho. 
327

 Desse facto, constatou Frei Agostinho de Monte Alverne ao referir-se à problemática do 
achamento da ilha: “(…) decerto esta mercê havia de estar tombada nos livros do Senado da dita 
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sido construída em época anterior, com uma frente abaluartada – e daí a sua tipologia 

primitiva – e depois concluída após a Restauração da Independência. Para o investigador 

Pedro Dias, o Castelo de São João Baptista é uma das edificações defensivas “mais 

recuadas dos Açores,” reconhecendo, entretanto, as sucessivas alterações a que esteve 

sujeito ao longo do tempo, em particular no século XVIII (DIAS, 2008: 35). Os novos 

dados das escavações de 2009, com a identificação de um muro adossado à torre, na 

frente Sul e anterior à construção baluartada.  

Em termos comparativos, e apesar da localização em área ser distinta da de Santa Maria, 

importa também destacar os apontamentos do investigador João Lizardo relativamente à 

Torre do Capitão, na Cidade do Funchal, aludindo à associação da função residencial e 

defensiva deste tipo de torres: “Esta suposição [residência senhorial com características 

de fortificação], que não contraditada pelos vestígios que ainda são visíveis, encontra 

também apoio na tendência que então se verificava para o uso de tais torres, não só 

como meio de defesa, mas também de enobrecimento do seu proprietário, podendo ser 

observados exemplares desse tipo nas Ilhas Canárias,328 como a “Torre del Conde”, em 

S. Sebastian da Ilha de La Gomera” (LIZARDO, 2008: 184). De leitura indispensável para 

esta problemática, embora no âmbito da residência senhorial fortificada são, também, os 

estudos de Mário Jorge Barroca para o continente português.329  

O aspecto dominante da torre e a análise da natureza tipológica das fundações 

registadas pela intervenção arqueológica – cujo aparelho de pedra, sem reforço portante e 

sólido, assenta sobre a camada de nivelamento artificial – minimiza uma aproximação ao 

modelo construtivo à lógica da pirobalística. Reforçam-se outros elementos nesta 

discussão. A torre pétrea aparece erguida numa plataforma artificial, sobre um 

afloramento de preparação à base de cal e areia para nivelamento sem elementos de pré-

fundação de alvenaria; surge enriquecida pelos cunhais laterais fornecendo-lhe um 

aspecto arcaico, juntando-se-lhe as marcas de canteiro; exibe um andar elevado 

independente com um acesso exterior, garantindo uma maior privacidade ao espaço 

                                                                                                                                                                                
vila, que, por faltarem, em respeito de ser saqueada muitas vezes, nos deixaram em opiniões 
(ALVERNE, 1960: 87). 
 
328

 Para as Canárias, especificamente para a Ilha de Gran Canaria, dá-se conta de um outro dado 
extremamente interessante no que concerne ao aparecimento de uma estrutura turriforme dos 
finais do século XV e inícios do século XVI na “Fortaleza de las Isletas”, em las Palmas 
(SANABRIA, MEDINA, 2004:193-224 e SANABRIA, MEDINA, MELIÁ, 2005: 83-118). 
 
329

 Cfr,. Mário Jorge Barroca, “Torres, Casas-Torres ou Casas-Fortes. A Concepção do Espaço de 
Habitação da Pequena e Média Nobreza na Baixa Idade Média (Sécs. XII-XV)”, Coimbra, Revista 
de História das Ideias, Vol. 19, 1997, pp. 39-103 e Mário Jorge Barroca, “Em Torno da Residência 
Senhorial Fortificada. Quatro Torres Medievais na Região de Amares”, Revista de História, Vol. IX, 
Porto, 1989, pp. 9-61.  
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funcional330 e a observação arqueológica de que a actual cota do terreno se encontra a 

mais quarenta centímetros acima do pavimento original de terra batida, pelo interior (UE 

n.º 5).  

O historiador Rafael Moreira deixa-nos uma reflexão sobre as construções turriformes 

litorais, cuja interpretação é tentadora na aproximação tipológica do torreão do castelo: “a 

torre marítima, de dois ou mais pisos (sobrados), para colocação de artilharia, erguida 

sobre rochas junto ao mar. Geralmente precedidas pela erecção duma paliçada de 

madeira para a defesa dos construtores, a celeridade na construção era uma 

necessidade (que não excluía a solidez), e a altitude, permitindo a vigia do horizonte e 

defesa do porto com fogo de cobertura, uma vantagem adicional.” (MOREIRA, 1994: 92-

93). Pelo mesmo diapasão, e aludindo ao processo de “colonização” das ilhas Canárias, 

Maria Marrero e Alejandro Mora defendem o carácter ofensivo e intimidatório das 

construções turriformes construídas pelos espanhóis: (…) estamos convencidos de que en 

el archipiélago estas torres nacen com una clara vocación ofensiva, vocación prioritária 

que también defienden algunos especialistas para el caso peninsular” (MARRERO; 

MORA, 2001: 782).  

A exiguidade do espaço da torre terá levado à necessidade de construção de outros 

corpos térreos anexos, com acesso a partir do rés-do-chão. Os espaços observados 

formam, em conjunto, dois compartimentos sucessivos, para alojamento331e cozinha,332 

conjunto este que surge representado, em primeiro plano, na pintura de Raposo Marques 

de 1981 (Fig.33). Provavelmente e por razões de segurança a fim de minimizar os riscos 

de incêndio, o espaço da cozinha erguia-se num compartimento autónomo, e neste em 

particular na proximidade dos recursos aquíferos (Leito da Ribeira da Praia). Não 

sabemos, porventura, se a construção primitiva garantia um outro espaço para cozinha, 

                                                           
330

 Tendo presente a reflexão de Mário Jorge Barroca, no estudo das construções em torre 
(BARROCA, 1997:70-71).  
 

331
 Vide a legenda da Fig. 7 (Planta do Forte de S. João Baptista, na Ilha de Santa Maria, de 1857. 

Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar/Direcção de Infra-Estruturas do 

Exército). Consulte-se, também, o estudo de Miguel de Figueiredo Corte-Real, “ Defesa Militar da 

Ilha de Santa Maria, seus Fortes, Redutos e sua Guarnição no princípio do século XVIII”, Boletim 

dos Instituto Histórico da Ilha Terceira, Vol. LXI, Angra do Heroísmo, p. 290, onde se afirma: “Tem 

as suas casas da Guarda cobertas de telha e outras casas para Armazém de apetrechos de 

artilharia, e para o Condestável e Oficiais da Companhia”. 

 

332
 Cfr. Manuel Augusto de Faria, “Relação dos fortes, Castellos e outros pontos fortificados, que 

se achão ao prezente inteiramente abandonados, e que nenhuma utilidade tem para a defeza do 

Pais, com declaração d’aquelles que se podem desde já desprezar. Barão de Bastos”, Boletim do 

Instituto Histórico da Ilha Terceira, Vol. LV, p. 269: “Castelo de S. João Baptista. Tem um quartel 

alto e uma cozinha”. 
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anterior ao actual. No alçado Poente observa-se os negativos do encosto do telhado de 

uma água de uma das construções (Fig.26).  

Na parte Sul, defronte do torreão, desenvolvia-se, em tempos, um outro compartimento 

representado nos desenhos de 1857 e 1895 e com a função de “armazém para material 

de artilharia”. 333 Note-se que, na fotografia aérea de 1964, ainda é possível observar 

parte desta construção (Fig.5). Os corpos acrescentados à torre são nitidamente 

posteriores. A observação baseia-se na análise da arquitectura da construção, 

respectivamente pela natureza do aparelho construtivo e pela tipologia do reboco.  

A relação estratigráfica observada nas duas sondagens arqueológicas do castelo é de 

destrinça simples, situação que se verifica pela escassa intervenção humana intrusiva no 

solo em estudo. Na sua generalidade, os estratos sedimentares e murais identificados no 

decurso da escavação revelaram-se relevantes para a percepção diacrónica do uso do 

espaço, juntando-se os indícios materiais exumados, em particular os objectos cerâmicos 

A análise e a ordenação da informação arqueológica da Sondagem A, permitiu 

individualizar dez unidades estratigráficas, relacionadas com sete fases que se 

sucederam em dois períodos de ocupação, compreendidos desde a Idade Moderna até à 

actualidade. Simplificadamente e cronologicamente sequenciais, registam-se as 

seguintes as acções: 

1. Capeamento e nivelação do espaço 

2. Construção da torre com os elementos funcionais  

3. Revestimento da alvenaria  

4. Pavimentação 

5. Abandono do espaço 

6. Abatimento da cobertura e da alvenaria de aviamento 

7. Afectações actuais 

 

A escavação da Sondagem A permitiu identificar a seguinte relação estratigráfica: 

 

UE1 – Estrato de superfície resultante da deposição sedimentar recente, composto por 

materiais pétreos de pequena e média dimensão, elementos de cerâmica de construção, 

materiais arenosos e uma moeda de origem francesa (1980. As terras mostram uma 

tonalidade acastanhada, T50, com uma espessura média de sete centímetros. 

                                                           
333

 Cfr., Figura 7. 
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UE2 – Estrato arqueológico com elevado potencial ao nível da cultura material, exibindo 

uma espessura média 25 centímetros. Apresenta uma textura compacta de tonalidade 

castanha N51. Do ponto de vista da relação estratigráfica é coberta pela  

UE1. Relativamente à cerâmica, enumeram-se os fragmentos de loiça utilitária 

(abundantes fragmentos de paredes de cerâmica de fabrico local e cerâmica preta, 

faiança policroma do século XIX, provavelmente de fabrico micaelense, vários pedaços 

de cerâmica de construção (telha de tipologia de meia cana e um fragmento de tijolo) e 

três formas de jogo, em cerâmica comum. A unidade forneceu, também, objectos em 

osso (um botão e um utensílio de funcionalidade desconhecia), fragmentos vítreos, 

elementos metálicos (pregos), líticos (esféricos) e materiais osteológicos.   

UE3 – Aglomerado de pedras de pequena e média dimensão com componentes de 

argamassa de cal e areia. 

UE4 – Unidade caracterizada por uma forte concentração de cerâmica de construção 

(fragmentos de telha de meia cana), com incidência na metade Sul da sondagem. A 

evidência pode ser interpretada como fazendo parte dos primeiros desabamentos da 

cobertura. 

UE5 – Nível original correspondendo ao pavimento original do castelo, caracterizado por 

terra batida de textura muito compacta. Exibe uma tonalidade predominantemente 

castanha, T51 e uma espessura média de dez centímetros. Encontra-se a quarenta 

centímetros de profundidade em relação ao ponto 0. O pavimento apresenta um ligeiro 

caimento de orientação para Oeste, o que pode ser explicado pela necessidade de 

drenagem das águas, na orientação da área da Ribeira da Praia. 

UE6 – Estrato concentrado na parte Este da sondagem, que cobre a unidade estratigráfica 

número 5, composto por sedimentos muito compactos de tonalidade castanha, P 30 com 

pequenos nódulos de argamassa e componentes pétreos de pequena dimensão. 

Forneceu fragmentos de cerâmica de construção e espólio osteológico.  

UE7 – Camada de reboco a argamassa de cal e areia cobrindo o início do revestimento 

interno do alçado Sul. Exibe uma textura grosseira e uma tonalidade castanho claro, K91.  

UE8 - Estrato representado por blocos de alvenaria de pedra da estrutura primitiva de 

suporte da torre, compostos por blocos de talhe mais ou menos regular engastados em 

argamassa de cal e areia. Apresenta, em relação ao ponto 0, trinta e três centímetros de 

espessura média.  

UE9 – Capa de nivelamento de preparação constituído por argamassa de cal e areia 

exibindo uma textura muito consistente, com seis centímetros de espessura. Tonalidade 

branca, K92.  
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UE10 – Estrato mais ou menos argiloso, de textura muito compacta, que antecede a UE5, 

com aproximadamente seis centímetros de espessura, aberto experimentalmente pelo 

interior, junto à soleira da porta Este. Forneceu materiais cerâmicos relevantes do ponto 

de vista crono-estratigráfico (fragmentos de anforetas e elementos metálicos). 

 

No que concerne à relação específica com os perfis estratigráficos, salienta-se os dados 

observados no corte Sul (Figs.37 e 38), com elementos significativos do ponto de vista da 

técnica construtiva. Esta leitura carece, no entanto, de harmonização em relação à 

problemática da matriz estratigráfica. Os quarenta centímetros que caracterizaram as 

unidades1, 2, 3, 4, 5 e 6 apoiavam, por relação de posterioridade, as três unidades 

estratigráficas insertas no corte Sul da Sondagem A, ou seja, revelam uma actividade 

humana posterior às unidades 7, 8 e 9. É pois possível que a unidade 5 (piso original) 

seja posterior à unidade 8, resultante de uma fase de construção da estrutura turriforme, 

especificamente na preparação do terreno para o levantamento das estruturas. Do ponto 

de vista da informação material também se observou, através de micro sondagem, que o 

enchimento do piso de terra batida, por conexão a UE10, reuniu elementos tecno-

morfológicos anteriores, especificamente pela análise do fragmento de uma parede de 

uma anforeta, com vidrado interior e pela presença de um grupo de pasta de importação.  

A sondagem B (Figs. 40 e 41), aberta pelo exterior junto à soleira Este do vão de entrada 

no piso térreo (um metro por sessenta centímetros), identificou-se a seguinte sequência 

estratigráfica: 

 UE1 – Nível com aproximadamente vinte centímetros de espessura contendo abundantes 

elementos pétreos (seixos rolados de calibre miúdo) e inertes (brita) resultantes de uma 

terraplanagem do espaço exterior. 

UE2 – Terras de tonalidade castanho-escuro, P30, com abundantes componentes 

arenosos e elementos cerâmicos (faiança polícroma e faiança portuguesa do século XVII, 

cerâmica fina não vidrada de fabrico local, cerâmica esmaltada e marcas de jogo). Exibe 

uma espessura aproximada de vinte e três centímetros.  

UE3 – Camada de trama muito compacta composta por argamassa de cal de aspecto 

grosseiro, cuja cota coincide com o estrato observado pelo interior, de preparação para o 

encaixe da estrutura de pedra inicial das paredes do torreão. Este dado é extremamente 

interessante para entender a metodologia de construção deste tipo de estruturas, 

especificamente em relação à preparação do piso para o levantamento das edificações. 

Considerando-se a exiguidade em área da sondagem, reservamos a confirmação desta 
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interpretação após o exercício da analogia com a abertura pelo exterior, em área, de uma 

nova sondagem.   

 

Os trabalhos arqueológicos decorreram entre 13 e 19 de Setembro de 2008, totalizando 

seis dias de actividade de campo. O sítio arqueológico encontrava-se relativamente limpo 

de vegetação, situação resultante de uma recente actividade musical inserida na 

programação do Festival da Maré de Agosto. Nesse sentido, o pátio exterior apresentava-

se alcatifado e limpo de vegetação, estando apenas o interior das construções com 

vegetação rasantes e alguns detritos. 

 

 

2.3.2. Espaços em contexto subaquático. 

 

 

Um dos temas mais debatidos no panorama da arqueologia em meio aquático na Região 

Autónoma da Madeira revela-se na problemática do naufrágio do galeão da Companhia 

das Índias Orientais, Slot Ter Hooge, na costa Norte da Ilha do Porto Santo, em 1724 

(Figs.129 a 145). A embarcação regressava das Índias Orientais Holandeses com um 

considerável carregamento de prata, azeite, vinho e brandy e acabou por naufragar com 

254 homens a bordo, junto ao Porto de Guilherme (NÓBREGA, 1977-5-19: 3; STÉNUIT, 

1975: 260-275; BRAZÃO, 2002: 53-54). Uma parte considerável do carregamento foi 

levantada no ano do naufrágio por uma equipa inglesa comandada por John Lethbridge, 

que aperfeiçoou um método de imersão bastante engenhoso334 e que vem ilustrado no 

artigo citado de Robert Sténuit.335   

 

Em Junho de 1974, o recuperador de achados Robert Sténuit (Fig.142), com autorização 

da Capitania do Funchal, iniciou os trabalhos de levantamento dos destroços da 

embarcação.336 A situação gerou uma acrescida controvérsia na comunicação social da 

                                                           
334

 O artigo publicado por John S. Amery, em 1880, descreve pormenorizadamente a acção de 
John Lethbridge e da sua “diving machine” (AMERY, 1880: 490-495).  
 
335

 Cfr., Robert Sténuit, “The Treasure of Porto Santo”, National Geographic, Vol. 148, n.º 2, 1975, 
pp. 260-275. 
 
336

 A situação vem, também, profusamente relatada na revista O Século Ilustrado, n.º1974, Lisboa, 
31 de Janeiro de 1976, pp. 10-14. 
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altura,337 culminando com a intervenção da Procuradoria-Geral da República338  339 e da 

Comissão para o estudo do caso, liderada por António Aragão, defensor da continuação 

dos achados na Região Autónoma da Madeira. Em entrevista ao Diário de Notícias em 

Maio de 1977 o investigador alertava para o facto do espólio recuperado por Robert 

Sténuit ficar integralmente na região: “Se as peças valiosas em questão tinham sido 

encontradas na Madeira, deveriam igualmente permanecer na Madeira. Propus então 

que, em virtude de haver no Museu da Quinta das Cruzes uma já muito importante 

colecção de pratas que o referido espólio do navio da Companhia das Índias Orientais 

fosse incorporado neste museu do Funchal, devidamente resguardado, é claro exposto 

ao público.”.340  

                                                                                                                                                                                
 
337

 Cfr., Luís Jardim, “Porto Santo Ilha do Tesouro”, Diário de Notícias-Madeira, Funchal, 1 de 
Agosto de 1974, p. 5. 
 
338

 De acordo com o Parecer da Procuradoria-Geral da República, de 29 de Março de 1977, que 
conclui:  
  
“1.º - Objectos achados no mar, em águas territoriais da Ilha de Porto Santo, no decurso do ano de 
1974, provenientes do navio "Slot Ter Hooge", ali afundado em 1724, só pertencerão ao Estado 
Português, nos termos do artigo 1, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 416/70, de 1 de Setembro, por não ser 
aplicável, como lei nova, o n.º 2 do mesmo artigo aditado pelo Decreto-Lei n.º 577/76, de 21 de 
Julho, se não tiverem dono conhecido; 
2.º - Quem se apresente a reclamar a entrega, como seu dono, dos objectos referidos na 
conclusão anterior, nos termos dos artigos 687.º, parágrafo 5.º, e 685.º, do Regulamento das 
Alfândegas (Decreto n.º 31 730, de 15 de Dezembro de 1941, com a redacção resultante do 
Decreto-Lei n.º 464/70, de 9 de Outubro), deve comprovar o seu direito de propriedade; 
3.º - O direito de propriedade dos objectos referidos na conclusão 1.ª é definido pela lei 
portuguesa, conforme o artigo 46.º, n.º 1, do Código Civil; 
4.º - Reconhecido que os objectos achados provêm do navio "Slot Ter Hooge", o seu achador e 
reclamante Robert Stenuit, para obter a sua entrega, tem de comprovar que e o legítimo sucessor, 
por meio de transmissões sucessivas ou de transmissão directa do direito de propriedade, do dono 
do navio ou, quando alguns desses objectos tenham pertencido à carga nele transportada, do 
respectivo dono; 
5.º - Não faz prova das declarações nele exaradas um documento estrangeiro, dactilografado em 
papel comum, sem intervenção de qualquer autoridade ou funcionário público, em que um 
representante do Estado Holandês declara transmitir para o ora reclamante, Robert Stenuit, os 
direitos que, como sucessor da Companhia das Índias Orientais, detém sobre o navio dessa 
Companhia "Slot Ter Hooge", sua carga ou quaisquer outros valores, afundado nas águas de Porto 
Santo em 1724, documento que apenas se encontra assinado por aquele Robert Stenuit; 
6.º - Ainda que o documento referido na conclusão anterior fizesse prova das declarações nele 
atribuídas aos seus autores, ficaria por demonstrar a primitiva titularidade do direito de propriedade 
dos objectos achados, nele atribuída à Companhia das Indias Orientais, e as sucessivas 
transmissões desse direito que teriam legitimado o poder de disposição do outorgante vendedor; 
7.º - Não está, pois, provado, para os fins do artigo 685.º do Regulamento das Alfândegas, que o 
reclamante Robert Stenuit seja o dono dos objectos por ele recuperados, no mar de Porto Santo, 
do navio "Slot Ter Hooge", ali naufragado em 1724, e depositados na Alfândega do Funchal.”  
 
339

 Veja, também, José Augusto Marques; José Manuel Meirim e Luís Lingnau da Silveira, 
Pareceres, Vol. III, Lisboa, Procuradoria-Geral da República, 1997. 
 
340

 Cfr., ob. cit., Tolentino Nóbrega, “Madeira-Cofre de Extraordinário Tesouro”, Diário de Notícias – 
Madeira, Funchal, 19 de Maio de 1977, p.3. 
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Na verdade, a situação envolveu contornos complexos que não serão aqui devidamente 

tratados. Em traços gerais, houve de facto o depósito de uma parte do material – que 

esteve em exposição no Museu da Quinta das Cruzes341 e depois no Museu Colombo, na 

Ilha do Porto Santo – mas uma parte considerável do espólio terá saído clandestinamente 

da região, como aliás se pode observar pelas imagens publicadas na revista National 

Geographic.   

 

Os trabalhos no espaço de naufrágio do Slot Ter Hooge foram, depois, retomados nos 

anos oitenta do século XX através de prospecção pelo investigador Francisco Reiner, 

cujo depósito dos materiais se encontra na ala de reservas do Museu Quinta das Cruzes, 

no Funchal.342   

 

Outros indicadores remetem-nos para o elevado potencial da Arqueologia do meio 

aquático no Arquipélago da Madeira. Durante anos, vários achados fortuitos fizeram as 

delícias do sensacionalismo e alimentaram a busca do tesouro. O autor das Ilhas de 

Zarco anotou vários registos,343 alguns dos quais nas águas da vizinha Ilha do Porto 

Santo, espaço que actualmente conta com quatro naufrágios registados em Carta 

Nacional de Sítios Arqueológicos Subaquáticos (BRAZÃO, 2002: 52). Um dos sítios mais 

conhecidos, e já conhecidos desde os anos quarenta do século XX, revela-se pelo núcleo 

de canhões e alguns esféricos, fotografados pelo Técnico de Arqueologia Alexandre 

Brazão, nas imediações do Ilhéu de Cal ou de Baixo (BRAZÃO, 2002: 55; SOUSA, 2005: 

21-29).      

 

A Região Autónoma dos Açores encetou, em tempos, um investimento notável ao nível da 

investigação em arqueologia subaquática, como se pode observar pela análise do 

Inventário dos Sítios Arqueológicos (Quadro n.º2). Dentre dos estudos efectuados, 

                                                           
341

 Conforme o exemplar redifido por Teresa Pais e Ana Kol Rodrigues, Inventário do Espólio do 
Galeão “Slot ter Hooge”, Museu Quita das Cruzes, 2004. 
 
342

 A doação foi formalizada em 1988 ao museu e dos materiais inventariados constam trinta e dois 
fragmentos de cachimbos; um gargalo de garrafa e seis fragmentos de grés (REINER, 1988). 
 
343

 Vide, por exemplo, o relato do achado de duas peças de artilharia, nas proximidades do Ilhéu 
de Baixo, cuja interpretação é adiantada pelo autor pela pré-existência de uma vigia no topo do 
ilhéu (PEREIRA, 1989, II: 378).  
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salienta-se a intervenção arqueológica na Baía de Angra do Heroísmo,344 no âmbito da 

construção da marina.345 Naturalmente que os naufrágios sucessivamente identificados 

                                                           
344

 De acordo com a informação disponibilizada pela Direcção Regional da Cultura, no âmbito do 
Centro de Conhecimento dos Açores, o Angra A “corresponde a um naufrágio localizado entre o 
cais da Figueirinha e a Prainha e depositado a cinco metros de profundidade. A mancha de 
destroços é visível ao longo de quarenta metros de extensão, composta por um aglomerado de 
pedras de lastro do navio, com 35 metros de comprimento por 11 metros de largura, que cobre 
grande parte dos vestígios de madeira do navio. São ainda visíveis algumas peças estruturais em 
madeira, correspondentes a algumas cavernas e quilha do navio.”; o Angra B “que apresenta, 
como uma das suas características de construção o forro em chumbo, evidenciando uma 
construção naval de séc. XVII. Junto a este naufrágio é também possível observar uma pequena 
peça de artilharia em ferro e pequenos artefactos, como cerâmicas e balas em chumbo.”; o Angra 
C “localizado em 1996, tal como Angra D e o Run'Her, na sequência dos trabalhos de prospecção 
para a Avaliação de Impacte Arqueológico, da construção da marina de Angra do Heroísmo (…) O 
casco revelou uma estrutura preservada em cerca de 13,5 metros de comprimento, por 5,5 metros 
de largura máxima, composta por parte do cavername, da quilha e do forro exterior. Apresentava 
como características identificativas um forro exterior duplo e cavilhagem exclusivamente feita com 
madeira. Estas características levaram a concluir tratar-se de um navio de origem norte europeia, 
apontando para finais de séc. XVII. Foram também recolhidos alguns artefactos, entre eles um 
caldeirão em bronze e um cachimbo de caulino.”; Angra D “localizado em 1996, tal como Angra C 
e o Run'Her, na sequência dos trabalhos de prospecção para a Avaliação de Impacte 
Arqueológico, da construção da marina de Angra do Heroísmo. (…) O lado estibordo do navio, cujo 
bordo se encontrava bem preservado, assim como o cadaste até à projecção da popa, todo o 
cavername, a quilha, a sobrequilha e carlinga do mastro. O tipo de construção naval aponta para 
um navio de séc. XVII, de origem ibérica, muito provavelmente hispânica. Durante esta escavação 
foram recolhidos inúmeros artefactos que têm ajudado na datação deste navio, como é o caso do 
mercúrio. A tipologia da grande maioria das cerâmicas encontradas aponta para uma cultura 
material de inícios de séc. XVII e também de origem hispânica. Além destas, muitos outros 
artefactos foram recolhidos, sendo reveladores da vida a bordo e de um contexto material de séc. 
XVII.”; o Angra E “(…) no interior da baía de Angra, entre Angra A e Angra B, sendo visíveis três 
núcleos com madeiras. (…) Foi recuperado deste local um caldeirão em bronze, um cabo de faca 
em osso e alguns fragmentos cerâmicos.”; Angra F “encontra-se junto ao naufrágio do Lidador, a 
cerca de 8 metros de profundidade e é composto por uma extensão de pedras de lastro de mais de 
30 metros. Foram registadas algumas peças com madeiras estruturais do navio, que aparentam 
pertencer à parte da sobrequilha e carlinga do mastro, com cerca de 4,40 metros de comprimento.” 
e Angra G “foi o último núcleo arqueológico a ser descoberto na baía de Angra, na sequência dos 
trabalhos de Carta Arqueológica de 2004. (…) Este núcleo é composto por uma mancha de 
vestígios arqueológicos onde foi possível distinguir duas grandes âncoras, madeiras, concreções, 
artefactos diversos e uma grande quantidade de pequenos búzios brancos, denominados de cauris 
ou búzios da Índia. Este artefacto permitiu apontar uma datação para este contexto, devendo 
pertencer a um dos muitos naufrágios da carreira da Índia (séc. XVI-XVII) ocorridos na baía de 
Angra. “ 
 
345

 Cfr., Catarina Garcia e Paulo Monteiro, “ Intervenção de emergência na Baía de Angra do 
Heroísmo”, Al-Madan, n.º 7, Almada, 1998, pp.126-128; Catarina Garcia, Paulo Monteiro e 
Francisco Alves, “Estratégias e metodologias da intervenção arqueológica subaquática no quadro 
do projecto de construção de uma marina na baía de Angra do Heroísmo (Terceira, Açores), 
Revista portuguesa de Arqueologia, Vol. 2, n.º 2, Lisboa, 1999, pp. 199-210; Paulo Monteiro, 
Catarina Garcia e Erik Phaneuf, “Os destroços dos navios Angra C e D descobertos durante a 
intervenção arqueológica subaquática realizada no quadro do projecto de construção de uma 
marina na baía de Angra do Heroísmo (Terceira, Açores), Revista Portuguesa de Arqueologia, Vol. 
2, n.º 2, Lisboa, 1999, pp. 211-232; Paulo Monteiro, “Os destroços dos navios Angra C e D 
descobertos durante a intervenção arqueológica subaquática realizada no quadro do projecto de 
construção de uma marina na baía de Angra do Heroísmo (Terceira, Açores): discussão 
preliminar”, Revista Portuguesa de Arqueologia, Vol. 2, Nº. 2, Lisboa 1999, pp. 233-261 e José 
Bettencourt e Patrícia Carvalho, “Arqueologia marítima na baía de Angra (Angra do Heroísmo, 
Terceira): enquadramento e resultados preliminares do projecto PIAS”, AMC- Arqueologia 
Moderna e Contemporânea, n.º1, 2010,Machico, pp. 77-99. 
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neste local resultam do papel histórico da Baía de Angra como escala obrigatória das 

rotas transatlânticas, sendo um repositório de inegável importância para o estudo da 

arqueologia subaquática. Catarina Garcia, actual arqueóloga de Direcção Regional de 

Cultura, deixa-nos uma visão global da potencialidade açoriana: “O registo de naufrágios 

históricos nos Açores ultrapassa os 800 sendo este arquipélago considerado como um 

dos locais, a nível mundial, com mais concentração de naufrágios do séc. XVI-XVII devido 

à sua posição geográfica privilegiada para a s rotas marítimas e ponto de escala das 

viagens no Atlântico.” (GARCIA, 2005: 92).   

A criação da figura dos Parques Arqueológicos Subaquáticos dos Açores veio enaltecer o 

interesse e a fruição pela arqueologia subaquática, tendo a Baía de Angra merecido a 

inclusão nesse relevante normativo.  

 


