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Legenda: Trabalhos arqueológicos no Forte de São João Baptista, Ilha de Santa Maria, Açores. 
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1. Metodologia, periodização e problematização 

 

 

"A espantosa realidade das coisas é a minha descoberta de todos os dias.  

Cada coisa é o que é! “  

 

Alberto Caeiro 
1
 

 

A concretização do actual estudo sobre a problemática da Arqueologia nos 

arquipélagos da Madeira e dos Açores suscitou um programa efectivo que envolveu 

uma estratégia metodológica assente em objectivos e interrogações previamente 

delimitados. Neste âmbito, o projecto metodológico formulado conheceu, 

inevitavelmente, momentos de desígnio e de realização mas, também, outros ápices 

de expectativas frustradas, colmatadas passo a passo, mediante a capacidade e a 

estrutura de suporte da iniciativa pessoal.   

 Ao longo dos cinco anos de estudo, a visão pessoana da “descoberta de todos os 

dias" suscitou, é claro, a “espantosa realidade das coisas”, confluindo-se novos 

dados com novos factos; e descobrindo-se aproximações à vida (e à civilização) 

material de comunidades que ao longo do tempo receberam, trocaram, fabricaram e 

produziram bens essenciais à quotidianidade do seu tempo. Efectivamente, foi 

"nessa descoberta de todos os dias" que o discurso se compôs: de palavras e de 

coisas materiais articuladas sob um manto de dados e conhecimentos teóricos.   

 

A investigação foi conduzida operacionalizando uma metodologia própria, na linha da 

formação do autor, e tendo presente os pontos essenciais de orientação 

(instrumentos práticos e teóricos) e os meios postos à disposição do investigador. 

Privilegiou-se a articulação de discursos e métodos próximos da Arqueologia, 

assentes numa relação transdisciplinar. A especificidade da evidência arqueológica – 

que justamente não reflecte um "texto" de forma directa – impôs um aperfeiçoamento 

                                                           
1
 Cfr. Alberto Caeiro, Poesia, Lisboa, Assírio & Alvim, 2001, p. 104. 
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do registo e, consequentemente, o recurso a outros domínios disciplinares (como, por 

exemplo, o estudo da composição química, textural e mineralógica das pastas 

cerâmicas e as análises estratigráficas).  

 

De um modo geral, toda a operação que conduziu à realização efectiva da 

dissertação assentou em três níveis operativos, complementares entre si: 1.º A 

problematização (análise dos conceitos operativos, formulação das interrogações de 

orientação e definição de objectivos); 2.º O levantamento dos dados (recolha 

bibliográfica, documental, cartográfica, iconográfica e fotográfica; a elaboração de 

inquéritos; a recolha da tradição oral; e a análise e processo de inventariação dos 

dados arqueológicos); e 3.º A construção do conhecimento. 

 

Passo a passo, e respectivamente ao programa metodológico que encabeça o título 

deste capítulo, salientam-se os momentos essenciais. À fase de enunciação dos 

objectivos e à definição dos limites geográficos e temporais, seguiu-se o 

levantamento dos dados. O levantamento bibliográfico abrangeu a pesquisa de 

publicações, estudos e documentação de arquivo,2 considerando-se o acervo 

respeitante à Histórica Local e à problemática da Arqueologia nos arquipélagos 

portugueses. O recurso às fontes documentais constitui uma das ferramentas mais 

importantes da Arqueologia Moderna. Esse uso fez-se tendo em atenção, em 

primeiro lugar, o princípio da autenticidade e da credibilidade da documentação e 

naturalmente a sua adequação aos objectivos e às exigências da investigação. A 

atenção recaiu sobre os registos escritos que ofereceram condições de estabelecer 

paralelismos com a evidência arqueológica, designadamente sobre os elementos do 

quotidiano directamente deduzidos do contexto arqueológico. Neste âmbito, destaca-

se o conjunto de informações recolhidas, por exemplo, das posturas municipais, dos 

processos de inventariação de bens (de famílias ou de instituições) e da 

documentação alfandegária, procurando-se obter indicações de bens móveis ou 

                                                           
2
 Com especial incidência nas seguintes instituições: Biblioteca Pública Regional da Madeira e 

Arquivo Regional da Madeira; CEHA - Centro de Estudos de História do Atlântico; Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo; Biblioteca Nacional de Lisboa; Biblioteca Pública e Arquivo Regional 
de Ponta Delgada.   
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imóveis que pudessem ser confrontadas com os dados recolhidos, para inventário, no 

processo arqueológico.  

 

A cartografia e a iconografia históricas, complementadas pela informação 

bibliográfica e documental, revelaram-se duas fontes particularmente relevantes no 

estudo topográfico e espacial dos sítios. A pesquisa permitiu localizar, em diferentes 

locais, mais de uma dezena de levantamentos,3 entre os quais destacamos, 

excepcionalmente pela validade da informação disponibilizada, o Plano da Villa de 

Machico, de 22 de Agosto de 1799 e de Santa Cruz pelo Major Inácio Joaquim de Castro 

(Figs.972 e 989). Por se considerar relevante para o estudo, e também pela 

oportunidade que a imagem transmite para outras actividades, fizeram-se 

reproduções fotográficas das peças mais significativas.  

 

A capacidade informativa disponibilizada pela cartografia histórica, sobretudo se a 

confrontação com outros levantamentos mais recentes4 contribuiu decisivamente 

                                                           
3
 Consultaram-se, entre várias cartas: o Plano da Villa de Machico, de 22 de Agosto de 1799 pelo 

Major Inácio Joaquim de Castro (papel aguarelado, 1010x760 mm, escala aproximada 1/1.700, 
cota 33-20) existente no Centro de Estudos de Cartografia Antiga, Lisboa; a Planta de 
Encanamento das ribeiras e ribeiros da Ilha da Madeira de 1844, de Manuel José Júlio Guerra 
(contém nota explicativa e caderno de encargos), desenho em papel a tinta-da-china e aguarelado 
com 842x643 mm, cota D53 – 2C BAHOP); a Carta militar e topo-hydrographica da Ilha de S.

ta
 

Maria, realizada pelo Tenente-coronel Engenheiro Jozé Carlos de Figueiredo, 1824, Gabinete de 
Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar/Direcção de Infra-Estruturas do Exército; 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; Planta do Castello da Praia, 
denominado de S. João Baptista, na Ilha de S.ta Maria, do Tenente-coronel de Engenharia Junio 
Gualberto Bettencourt Rodrigues, 1895 e Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia 
Militar/Direcção de Infra-Estruturas do Exército. 
 
4
 Entre as fontes cartográficas: Carta Militar de Portugal – Machico (Ilha da Madeira), escala 

1:25000, folhas 6 (1975) e 7 (1974), Serviços Cartográficos do Exército; Carta Militar de Portugal - 

Ponta Delgada (S. Miguel - Açores), Folha 32, Escala 1: 25.000, Instituto Geográfico do Exército, 

2002; Carta Militar de Portugal - Ribeira Grande (S. Miguel – Açores), Folha 28, Escala 1: 25.000, 

Instituto Geográfico do Exército, 2002; Carta Militar de Portugal - Vila Franca do Campo (S. Miguel 

– Açores), Folha 33, Escala 1: 25.000, Instituto Geográfico do Exército, 2002; Carta Militar de 

Portugal – Vila de Porto Santo (Ilha de Porto Santo), escala 1: 25.000, Folha 14, Instituto 

Geográfico do Exército, 2002; Carta Militar de Portugal – Ilha de Santa Maria (Açores), Escala 

1:25.000, Folha 35, Instituto Geográfico do Exército, 2002;Carta da Ilha da Madeira (Este), escala 

de 1:50000, Instituto Geográfico e Cadastral, 1994, 3.ª edição; Carta dos Solos da Ilha da Madeira, 

escala 1:50000, 1.ª edição, 1992; Carta Geológica de Portugal – Ilha da Madeira, Escala 1:50000, 

Folha B, Direcção-Geral de Minas e Serviços Geológicos; Planta do Plano de Ordenamento 

Territorial da Região Autónoma da Madeira, escala 1:50000, Governo Regional da Madeira, 

Secretaria Regional de Finanças; Decreto regulamentar N.º 6/2004 - Rectifica o Plano Director 
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para uma visão mais aproximada da realidade geográfica local, ganhou maior 

expressão quando complementada com a análise e observação iconográfica 5 e 

fotográfica. Acresce sublinhar o contributo da fotografia.6 Efectivamente, o 

extraordinário acervo existente no Museu Fotografia Vicentes (embora o serviço de 

acesso à documentação careça de uma profissionalização no capítulo da 

acessibilidade às colecções) revelou um conjunto apreciável de documentos 

fotográficos que remontam aos finais do século XIX, dado esse que permitiu recolher 

importantes indicações da composição do aglomerado doméstico oitocentista (por 

exemplo, na localização de edifícios entretanto desaparecidos e no perfil do traçado 

de ruas). Paralelamente, tivemos acesso à inventariação do Projecto MEDIAT - 

Memória Digital Atlântica, que reúne um conjunto de núcleos temáticos existentes 

nos museus regionais e outras entidades públicas e privadas dos Açores.  

 

Todas estas fontes de informação foram imprescindíveis no conhecimento do espaço, 

designadamente na caracterização do modelo de malha urbana e do traçado viário, 

sublinhando-se a capacidade disponibilizada na localização e na caracterização de 

edifícios e equipamentos utilitários. A fotografia aérea 7 mostrou-se um recurso 

fundamental na observação do espaço. Os levantamentos mais antigos, de 1963, 

possibilitaram a observação de várias ocorrências de interesse para o presente 

                                                                                                                                                                                
Municipal de Vila do Porto, Diário da República, I.ª Série, B, N.º70, 23 de Março de 2001, pp. 1657-

1670; Planta de Ordenamento, Plano Director Municipal de Vila do Porto, 1:25 000, Câmara 

Municipal de Vila do Porto, 2002.  

 
5
 As fontes iconográficas balizaram nos séculos XIX e XX, não se levantando o problema da 

suposta “invenção” da realidade. As imagens retratadas não terão seguido modelos convencionais 
pré-existentes visto que muitas delas terão sido feitas directamente no local e outras a partir de 
elementos fotográficos.  
 
6
 O levantamento não exaustivo foi efectuado em várias instituições, entre as quais, 

designadamente: (Museu Fotografia Vicentes; Arquivo Regional da Madeira (cuja colecção 
fotográfica dispõe de numerosos registos do património urbano e rural); Arquivo da Câmara 
Municipal de Machico, Museu Carlos Machado; Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta 
Delgada. 
 
7
 Foram reproduzidas para leitura no Centro para a Geodesia e Cartografia do Instituto Geográfico 

Português) as fiadas de Santa Cruz, Madeira, Instituto Geográfico Português, Fiada n.º 102, 

Escala aproximada: 2.300, 1963; Machico, Madeira. Instituto Português de Cartografia, Rolo nº 

86.19, Fiada n.º T2, Prova nº 3932, Escala aproximada: 1: 2.500; Santa Maria, Açores, Instituto 

Geográfico Português, Fiada n.º 21, Rolo 83, Escala aproximada: 1: 1.800, 1982; Santa Maria, 

Açores, Instituto Geográfico Português, Fiada n.º 7, Rolo 68.04, Escala aproximada: 1: 1000, 1968. 
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estudo (habitações e estruturas de apoio, ruas, espaços verdes e outros 

equipamentos). Desde 2005, a documentação respeitante à Região Autónoma da 

Madeira deixou de estar incorporada no Centro para a Geodesia e Cartografia do 

Instituto Geográfico Português, atendendo à política de cedência de documentação para 

as Regiões Autónomas. Esta situação inviabilizou a consulta de outras tiragens 

fotográficas dos anos sessenta de Santa Cruz, Ribeira Brava e Funchal. 

 

O levantamento da tradição oral (que se traduziu na realização de quatro entrevistas; 

duas a informantes locais, para o testemunho de ofícios industriais e actividades de 

interesse para a temática em relevo 8 e outras duas para a percepção do fenómeno 

da introdução da arqueologia nas ilhas9 e no meio académico) 10 e a realização do 

Inquérito Nacional à Actividade da Arqueologia da Época Moderna foram, entretanto, 

duas actividades estruturantes na fase de levantamento dos dados. O Inquérito 

composto por seis páginas (Doc. n.º 5), foi distribuído entre os meses de Fevereiro e 

Maio de 2008 para trezentas e vinte instituições subdividas em organismos da 

Administração Central, Regional e Local (na qual se inclui os municípios com serviço 

de arqueologia),11 Associações,12 Museus13 e outras Instituições (empresas de 

                                                           
8
  Consulte o Documento n. º1 (Entrevista Teresa Gregório de Andrade, de 81 anos) e Documento 

n.º 2 (“A Linguagem das Pedras”, entrevista ao Senhor Albino Spínola). 
 
9
 Vide Documento n.º 1 (Entrevista Carlos Melo Bento). 

 
10

 Vide Documento n.º 4 (Entrevista Com a Professora Rosa Varela Gomes). 
 
11

 CNANS-Centro Nacional de Arqueologia Naútica e Subaquática; Gabinete da Área Arqueológica 
do Freixo; Área Arqueológica do Freixo; IPPAR- Instituto Português do Património Arquitectónico; 
PAVC-Parque Arqueológico do Vale do Côa; DRAC-Direcção Regional dos Assuntos Culturais - 
Madeira; Direcção Regional de Cultura - Açores; Instituto Português de Arqueologia; CEHA – 
Centro de Estudos de História do Atlântico (Madeira); Assembleia Distrital de Lisboa; Gabinetes de 
Arqueologia dos Municípios: Câmara Municipal do Funchal; Museu Henrique e Francisco Franco; 
Câmara Municipal de Matosinhos, Câmara Municipal de Machico; Câmara Municipal de Alcoutim, 
Câmara Municipal de Alvito, Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo; Câmara Municipal de 
Silves; Câmara Municipal de Viana do Castelo; Câmara Municipal da Guarda, Câmara Municipal 
de Alfândega da Fé, Câmara Municipal de Bragança, Câmara Municipal de Fronteira; Câmara 
Municipal de Miranda do Douro; Câmara Municipal de Torre de Moncorvo; Câmara Municipal de 
Santarém; Castelo de Montemor-o-Novo/Convento N. S. da Saudação; Câmara Municipal de 
Braga; Câmara Municipal de Cascais; Câmara Municipal de Rio Maior; Câmara Municipal de 
Óbidos; Câmara Municipal do Sabugal; Gabinete de Arqueologia de Fornos de Algodres; Câmara 
Municipal de Águeda; Gabinete de História e Arqueologia de Vila Nova de Gaia; Câmara Municipal 
de Castelo de Vide; Unidade Arqueológica de Aljustrel; Câmara Municipal de Beja; Câmara 
Municipal de Mafra; Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, Câmara Municipal de Palmela, 
Gabinete de Arqueologia de Sesimbra; Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; Câmara 
Municipal de Vinhais; Câmara Municipal de Abrantes; Câmara Municipal de Amadora; Gabinete 
Municipal de Arqueologia Câmara Municipal de Vila do Conde; Câmara Municipal de Chaves; 
Gabinete Técnico do Núcleo Histórico de Santa Maria- Câmara Municipal do Funchal; Gabinete 
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Técnico do Núcleo Histórico da Sé-Câmara Municipal do Funchal; Gabinete Técnico do Núcleo 
Histórico de São Pedro - Câmara Municipal do Funchal. 
 
12

 AAP-Associação dos Arqueólogos Portugueses; ADECAP-Associação para o Desenvolvimento 
da Cooperação em Arqueologia; ADPM-Associação de Defesa do Património de Mértola; APA – 
Associação Profissional de Arqueólogos; ARQA – Associação de Arqueologia e Protecção do 
Património da Amadora; ARQUEO JOVEM–Associação Juvenil para a Preservação do Património 
Cultural e Natural; ASPA–Associação para a Defesa, Estudo e Divulgação do Património Cultural e 
Natural; Associação Arqueológica do Algarve; Associação Cultural Azurara da Beira – Mangualde; 
Associação Cultural de Cascais; Associação Infante D. Pedro, Penela; Associação Juvenil "Olho 
Vivo"; Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial; Associação de Defesa do Património 
Histórico e Arqueológico de Aljezur; Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico 
de Vila do Bispo; Associação de Defesa do Património de Sintra; Associação de Estudo e Defesa 
do Património Histórico-Cultural de Castelo de Paiva; Associação de Estudos Subterrâneos e 
Defesa do Ambiente; Associação de Estudos do Alto Tejo; Associação de Estudos e Defesa do 
Património Histórico-Cultural do Concelho de Silves; Associação dos Espeleólogos de Sintra; 
Associação para a Defesa do Vale do Bestança - Cinfães; Centro de Arqueologia de Almada; 
DEGEBE-Associação de Valorização do Património Cultural; FRAGA - Associação para 
Desenvolvimento Integrado de Picote; GAAC - Grupo de Arqueologia e Arte do Centro; GEN - 
Grupo de Estudos Históricos do Vale do Neiva, Barcelos; Grupo dos Amigos de Montemor-o-Novo; 
Núcleo Amador de Investigação Arqueológica de Afife; Núcleo de Arqueologia da Cortiçol; Real 
Sociedade Arqueológica Lusitana; Sociedade Torrejana de Espeleologia e Arqueologia; 
Associação Cultural de Cascais; Associação Portuguesa para o Património Industrial (APPI); 
Associação Portuguesa de Investigação Arqueológica; Associação Independente de Arqueologia; 
Associação Profissional de Conservadores Restauradores de Portugal; CAA - Associação para o 
Desenvolvimento das Aplicações Informáticas e Novas Tecnologias Aplicadas à Arqueologia; 
Associação de Juventude em Defesa do Património Histórico-Cultural e Natural de São Jorge; 
Associação de Arqueologia e Defesa do Património da Madeira (ARCHAIS); Centro de Estudos de 
Arqueologia Moderna e Contemporânea (CEAM) e Templo Dourado e Associação Rota da Cal. 
 
13

 Museu Etnográfico e Arqueológico da Nazaré Dr. Joaquim Manso; Museu Regional de 
Arqueologia D. Diogo de Sousa; Museu Nacional de Arqueologia; Museu Municipal de Arqueologia 
– Silves; Ecomuseu Municipal do Seixal; Museu Arqueológico da Fundação da Casa de Bragança; 
Museu Arqueológico de Sesimbra; Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas; Museu 
Arqueológico do Carmo; Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique; Museu Monográfico 
do Cerro da Vila; Museu Municipal Dr. Santos Rocha, Museu Municipal Leonel Trindade; Museu 
Municipal Pedro Nunes; Museu Municipal Soares Branco; Museu Municipal de Alcochete; Museu 
Municipal de Aljustrel; Museu Municipal de Almada; Museu Municipal de Arqueologia da Amadora; 
Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira; Museu Municipal de Benavente; Museu Municipal 
de Bragança - Abade Baçal; Museu Municipal de Carlos Reis; Museu Municipal de Coruche; 
Museu Municipal de Esposende; Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim; 
Museu Municipal de Lagos - Dr. José Formosinho; Museu Municipal de Loures; Museu Municipal 
de Marvão; Museu Municipal de Moura; Museu Municipal de Olhão; Museu Municipal de Penafiel; 
Museu Municipal de Peniche; Museu Municipal de Portimão; Museu Municipal de Santarém; 
Museu Municipal de Santiago do Cacém; Museu Municipal de Tavira; Museu Municipal de Vale de 
Cambra; Museu Municipal de Viana do Castelo; Museu Municipal do Cadaval; Museu Nacional 
Soares dos Reis; Museu Nacional de Arte Antiga; Museu Nacional de Etnologia; Museu Regional 
D. Lopo de Almeida; Museu Regional da Guarda; Museu Regional de Beja Rainha D. Leonor; 
Museu Regional de Etnografia e Arqueologia de Arganil; Museu da Cidade de Lisboa; Museu da 
Quinta da Ervamoira; Museu da Região Flaviense - Chaves; Museu da Terra de Miranda; Museu 
de Alberto Sampaio; Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal; Museu de 
Arqueologia e Numismática de Vila Real; Museu de Aveiro; Museu de Cerâmica, Caldas da 
Rainha; Museu de Francisco Tavares Proença Júnior; Museu de Grão Vasco, Museu de Lamego; 
Museu de Mértola; Museu de Olaria de Barcelos; Museu de Setúbal - Convento de Jesus; Museu 
de Vila do Conde; Museu de Évora; Museu Nacional do Azulejo; Núcleo Arqueológico da Rua dos 
Correeiros; Núcleo de Arqueologia do Museu Municipal de Baião; Museu de Arte Popular; Museu 
Arqueológico de Serpa; Museu Arqueológico de Barcelos; Museu Municipal de Palmela; Museu da 
Ribeira Grande; Museu de Vila Franca do Campo; Museu Regional de Angra do Heroísmo; Museu 
de Santa Maria; Núcleo Museológico – “A Cidade do Açúcar”; Museu Quinta das Cruzes; Museu 
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Arqueologia14 e centros de investigação)15 obtendo-se, todavia, uma percentagem 

muito baixa de adesão (com apenas 73 respostas, com devolução pelo correio, ou 

                                                                                                                                                                                
Quinta das Cruzes; Museu Etnográfico da Madeira; Casa-Museu Cristóvão Colombo e Casa-
Museu Frederico de Freitas. 
 
14

 Empresas de Arqueologia: AES, Arqueologia Lda., AMPHORA ARQUEOLOGIA; MS-Análise e 
Consultadoria Arqueológica; AQUA – Arqueologia do Alentejo, Unipessoal Lda..; ARCHEO 
ESTUDOS, Investigação Arqueológica, Lda.; ARCHEOCÉLIS - Investigações Arqueológicas, Lda.; 
ARCHEOSFERA, Estudos e Consultoria em Arqueologia, Lda.; ARKEOHABILIS - Arqueologia e 
Paisagem, Lda.; ARKHAIOS - Profissionais de Arqueologia e Paisagem, Lda.; ARPA – Arqueologia 
e Património, Lda.; RQUEO SÍTIO - Arqueologia & Património, Lda.; ARQUEOBARRANCOS - 
Património Arqueológico, Lda.; ARQUEOHOJE - Conservação e Restauro do Património 
Monumental, Lda.; ARQUEOLOGIA & PATRIMÓNIO - Ricardo Teixeira & Vítor Fonseca - 
arqueologia Lda.; ARQUEOSUB; CLEPSIDRA Arqueologia, Lda.; CRIVARQUE – Estudos de 
Impacto Trabalhos Geo-Arqueológicos, Lda; DRYAS ARQUEOLOGIA, Lda.; EMERITA - Empresa 
Portuguesa de Arqueologia, Uni. Lda.; EMPATIA - Arqueologia, Lda.; ERA Arqueologia, S.A.; 
ETNOS - Património e Turismo Cultural, Lda.; Mário Varela Gomes - Arquitecto Unipessoal Lda.; 
A.Ludgero Castro. Lda; ARCHEOFACTU – Arqueologia e Arte; A.Ludgero Castro; ARQUEOLAB, 
Unipessoal, Lda.; Centro de Conservação e Restauro de Vila do Conde; CRIVARQUE-Estudos de 
Impacte e Trabalhos Geo-Arqueológicos, Lda.; Ediestreito Construções, Lda.; HipocausTo – 
Gabinete de Prestação de Serviços, Lda.; J. Menéndez, Lda. – Arqueologia e Serviços; Logiark, 
Serviços Arqueológicos, Unipessoal, Lda.; Mytica Arqueologia, Lda.; MUNIS, Lda.; Novarqueologia 
– Arqueologia, Informática e Serviços, Lda.; OZECARUS, Serviços Arqueológicos, Lda.; 
PALIMPSESTO –Estudo e Preservação do Património Cultural; SIGNINUM, Gestão de Património 
Cultural, Lda.; STYX, Estudos de Antropologia, Lda.; TERRALEVIS, Património, Arqueologia e 
Sistemas de Informação, Lda.; ZEPHYROS Arqueologia, Lda. e VESTIGIUM- Gestão e 
Valorização do Património, Lda.. 
 
15

 Instituições de investigação e académicas:Campo Arqueológico de Tavira; Centro Português de 
Geo-História e Pré-História; Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras; Instituto de 
Investigação Científica Tropical; Laboratório do Núcleo de Arqueologia e História, Museu Municipal 
de Almada; Instituto Açoriano de Cultura; Centro Português de Actividades Subaquáticas; Campo 
Arqueológico de Mértola; Centro de Estudos de Arqueologia Universidade Autónoma de Lisboa; 
Instituto de Arqueologia da Universidade Autónoma de Lisboa; Instituto de Arqueologia da 
Universidade da Beira Interior; Laboratório de Antropologia Biológica, no Departamento de 
Biologia, da Universidade de Évora; Unidade de Ciências Exactas e Humanas da Universidade do 
Algarve; Centro de estudos Arqueológicos das Universidades Coimbra e Porto; CEMAR - Centro 
de Estudos do Mar da Universidade Autónoma de Lisboa; Centro de Investigação em Antropologia 
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seja 27% de devoluções).16 No entanto, apesar destes números, o teor de respostas 

foi adequadamente qualitativo para a caracterização do tratamento dos testemunhos 

arqueológicos da Época Moderna, destacando-se, além das questões relativas ao 

fenómeno da conceptualização e do âmbito cronológico da disciplina,17 os elementos 

de referência no manuseamento dos materiais arqueológicos.  

 

O procedimento de análise dos dados arqueológicos representou a operação 

fundamental da essência deste estudo. Essa operação, complexa e influída pela 

formação e capacidade pessoais, orientou-se para uma amostra conjunta dos sítios e 

que corresponde, efectivamente, às evidências estratigraficamente bem 

individualizadas dos espaços arqueológicos que foram maioritariamente 

intervencionados pelo autor desta dissertação. Outras intervenções foram 

executadas por terceiros (cuja documentação de registo nem sempre salientou as 

vertentes metodológica e cronológica dos achados). Coube, nesta relação, por um 

lado, o estudo e o tratamento do espólio arqueológico (que foi sendo, numa primeira 

abordagem, triado por seis grandes grupos tecnológicos: cerâmico, metálico, vítreo, 

osteológico, botânico e material diverso) e a análise e a interpretação das estruturas 

e da organização dos espaços. 

 

Neste aspecto, e como se adianta no subcapítulo “3.1.1. Da organização dos dados 

arqueológicos. Metodologias, terminologias e dificuldades”, afiguraram-se vários 

problemas no estudo dos materiais. Em primeiro lugar, a complexidade da expressiva 

quantidade e diversidade tecnológica (nomeadamente da componente ceramológica) 

e, por outro, o carácter fragmentário dos grupos cerâmicos. Uma outra dif iculdade 

fez-se sentir na questão da origem e da confecção tecnológica de fabrico dos 

objectos cerâmicos. O quase total desconhecimento das produções cerâmicas 

insulares de Época Moderna, inclusive para um período de tempo considerável da 

                                                                                                                                                                                
 
16

 Note-se que o inquérito fez-se acompanhar cumulativamente por um sobrescrito com os 
endereços do remetente, destinatário e respectivo selo de correio, por a agilizar e minimizar os 
ciustos da devolução das respostas. Deste universo, a fraca adesão foi sentida, sobretudo, da 
parte das empresas de arqueologia, das associações e dos centros de investigação. Note-se, 
ainda, que cerca de 56,2% dos inquéritos foram preenchidos por arqueólogos e 27,4% por outros 
técnicos superiores.  
 
17

 Cfr., infra, o sub-capítulo “2.2.1. A Madeira e os Açores na problemática da génese da 
arqueologia tardo-medieval e moderna em Portugal.” 
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Época Contemporânea, dificultou a definição de um grupo de pasta regional, com 

especial significado na percepção da vida material das comunidades insulares. Deste 

modo, considerou-se a pertinência das análises realizadas sobre a composição 

química, textural e mineralógica das pastas cerâmicas, isolando-se as séries crono-

tipológicas regionais (em complemento com outros grupos cerâmicos essenciais ao 

conhecimento das relações comerciais, tanto entre as ilhas e o Continente, como 

entre as ilhas e as civilizações europeias, Quadro n.º 4).18  

 

Os problemas da periodização são essenciais nesta problemática e têm uma relação de 

dependência directa da evidência arqueológica dos sítios e da metodologia que foi 

utilizada para a "medição do tempo". A balização cronológica do século XV ao século 

XVIII enquadra lato sensu a periodização tradicional da História de Portugal, vulgarmente 

usada na divisão disciplinar do meio académico – a Época Moderna19 -  e é-nos 

globalmente fornecida pelos dados arqueológicos dos sítios insulares (objectos, 

estruturas e outros espólios conectados com a presença do Homem). Assim, os limites 

cronológicos assentam, basicamente, nas ferramentas de que o arqueólogo se serviu 

para medir o tempo, isto é, através da análise e interpretação da estratigrafia 

arqueológica (estudo da deposição física dos estratos ou níveis arqueológicos 

acumulados sobre um determinado espaço estratificado, conforme os ensinamentos 

de HARRIS (1991: 12,24-32) e de RENFREW e BAHN (1998: 108). A sequência 

estratigráfica observada permitiu construir uma ordem cronológica relativa, assente 

numa leitura de relações diacrónicas (onde a sequência estratigráfica estabelece 

uma relação entre várias ocorrências nos diferentes momentos históricos) e 

sincrónicas (entre evidências de um mesmo momento de ocupação).  

 

                                                           
18

 Consulte infra “3.1.1.1.Como se organizou e quantificou 25 mil fragmentos de cerâmica?”. 
 
19

 Não constitui objectivo essencial à presente problemática a reflexão sobre as fracturas 
cronológicas, imbuídas de acontecimentos históricos e que são tradicionalmente invocados para a 
transição da modernidade. Neste contexto, e tendo presente que os fenómenos de transição e de 
continuidade acontecem num tempo não linear, comungamos da opinião que toda a periodização é 
criticável, artificial e convencional (FOSSIER, 2005: 9-10; SOUSA, 1996: 13-18; MILANESE, 1997: 
14; MOLAS, 1998: 3-8). Acrescenta-se, ainda, a título meramente informativo, que a origem da 
expressão “Época Moderna” remonta ao século XVII, como significado de uma nova era (SOUSA, 
1996: 13-15; MOLAS, 1998: 3; HINRICHS, 2001: 55; MONJARDINO, 1999: 14-17). 
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Em suma, a seriação da estratigrafia em fases e períodos sugere-nos, num contexto 

de uma datação relativa,20 a determinação de uma sequência cronológica que analisa 

a relação dos objectos e das estruturas com o contexto estratigráfico (camadas ou 

unidades estratigráficas). Essa análise garantiu, pela observação in situ, a definição 

dos limites temporais da investigação, tendo presente a cronologia que é 

tradicionalmente apontada para o achamento e humanização dos territórios insulares 

– o que nos fornece o terminus post-quem -, ou seja, um marco no tempo que orienta 

as datações. Por outras palavras, elucide-se que os dados arqueológicos 

identificados nos níveis estratigráficos mais recuados são posteriores ao processo 

complexo de antropização do território das ilhas. O século XVIII, definido como 

término cronológico, é logicamente um período de corte convencional e de certa 

forma segue o esquema tradicional que faz coincidir o fim de Setecentos com o fim 

da Época Moderna na historiografia europeia.21 Por outro lado, do ponto de vista da 

evidência arqueológica, o século XVIII encerra um período de maior circulação de 

bens móveis,22 destacando-se ao nível das produções locais a difusão de olarias 

insulares na confecção de recipientes utilitários em cerâmica comum, antecedendo a 

fase de experimentação dos vidrados que acontecem na primeira metade do século 

XIX. 

 

A noção de tempo reflecte-se, necessariamente, no espaço. O cenário de incidência 

coincide com os vários sítios geográficos unidos por afinidades arqueológicas, 

situados geograficamente nos arquipélagos da Madeira e dos Açores.23 Optou-se, 

naturalmente por razões de residência e de proximidade profissional, pelo 

acolhimento dos espaços madeirenses. A Cidade de Machico, que acolheu uma 

                                                           
20

 Philip Barker considera a datação relativa como “the study of the superimposition of layers 
and features, or the intersection of walls, post-holes, slots, ditches, gullies and other similar 
features". Destaca, nos seus estudos, a aplicação dos conceitos de terminus post quem e de 
terminus ante quem, como fundamentais no processo de datação relativa (BARKER, 1982: 197-
200). 
 
21

 Cfr., Gérard Dedeyan, “La rencontre entre Orient et Occident, confrontation ou fondement d'un 

humanisme?", João Gouveia Monteiro, coord., Diálogo de Civilizações. Viagens ao fundo da 

História em busca do tempo perdido, Coimbra, Imprensa da Universidade, 2004, p. 28.  

 
22

 É uma fase que coincide com os lucros do açúcar e outras culturas (tabaco, café, cacau, 
algodão), oriundos do Brasil.  
 
23

 Conforme se explicita infra “2.1.1. Enquadramento geográfico e apontamentos históricos”. 
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primeira abordagem para a dissertação de Mestrado,24 surge na dianteira com três 

sítios arqueológicos (Junta de Freguesia, Casa com a Porta Manuelina e São João 

Baptista), seguido da Cidade de Santa Cruz (Convento da Piedade e Misericórdia), 

Funchal (Quinta dos Padres e Forte de São José), São Vicente (Forno de Cal do 

Barrinho), e por último, a Ilha do Porto Santo, com três locais (Casa Colombo e 

Capela da Graça e Construções Anexas). Exceptuando o estudo do Convento da 

Piedade, escavado por António Aragão nos anos sessenta do século XX, os 

anteriores locais foram orientados do ponto de vista técnico pelo autor deste estudo, 

respectivamente entre 1998 e 2006.  

 

O Arquipélago dos Açores aparece com três lugares arqueológicos. A Ilha de Santa 

Maria surge em destaque, com o tratamento da informação da “fortaleza” de São 

João Baptista, intervencionada pela primeira vez no Verão de 2008 e a Ilha de São 

Miguel com dois sítios: um a Norte – o Mosteiro de Jesus da Ribeira Grande, e o outro 

a Sul, Vila Franca do Campo, o local experimental do grande vulto da arqueologia 

açoriana, Manuel Sousa d’Oliveira.  

 

A construção da problemática assentou na formulação de um quadro teórico de base 

que orientou o projecto de investigação, tendo por referência um conjunto de 

interrogações basilares, objectivos gerais e conceitos fundamentais. Estas questões 

operativas são tratadas especificamente nos sub-capítulos da parte “3. A Construção 

do Quotidiano e a Vida Material”. 

Daremos, por agora, privilegiado enfoque aos objectivos estratégicos e às 

interrogações basilares que serviram de mote à formulação do projecto de tese, 

submetido ao Conselho Científico da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 

em 2005. 

 

A problematização procurou seguir o caminho da formulação da estratégia de 

investigação em direcção ao conhecimento. Na condução desse enredo definiram-se, 

                                                           
24

 Arqueologia na Área Urbana de Machico. Leituras do Quotidiano nos séculos XV, XVI e XVII, 
Gaula, 2003 (Dissertação de Mestrado em História Regional e Local apresentado à Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa). 
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à partida, questões orientadoras que se articularam ao perfil das directrizes 

propostas e ao objecto prioritário da investigação: os dados materiais resultantes da 

actividade arqueológica insular (Madeira e Açores).  

 

A fase da definição do campo de estudo contemplou um momento ontológico na 

indagação do objecto de estudo. Nesta etapa, formularam-se interrogações basilares (que 

focaram de perto) a condução da investigação, tendo por base uma questão de partida 

essencial: Como construir conhecimento sobre o quotidiano e a vida material insular a 

partir da pluridiversidade dos dados arqueológicos? A premissa orientadora, que 

conduziu essencialmente ao tratamento da informação que configura o subtítulo deste 

trabalho “O Quotidiano e a Civilização Material na Madeira e nos Açores, (Séculos XV-

XVIII), suscitou outras interrogações, materializadas pela relação das ilhas com a vertente 

arqueológica e pela especificidade dos indicadores antrópicos que estiveram na base da 

construção do quotidiano, entre as quais: Qual o papel das ilhas na génese da 

Arqueologia Moderna em Portugal? Quais os modelos de utilização e de possível 

evolução da cultura material e a sua relação com as actividades quotidianas (vivência 

dentro de portas e a sua relação com a serventia de mesa, cozinha e higiene da casa; a 

interacção com os equipamentos funcionais e com os ornamentos de vestuário e da vida 

religiosa)? Quais os modelos de evolução da cultura material cerâmica e a sua relação 

com as actividades quotidianas e o quadro de importações nacionais, europeias e 

orientais? Que teia complexa se construiu a partir das importações cerâmicas dos países 

europeus durante o apogeu dos ciclos económicos açucareiros e das plantas tintureiras? 

Qual a dimensão das produções locais, nomeadamente da “industria” cerâmica, 

atendendo aos campos de utilização social e económica? 

 

Observemos o quadro dos objectivos centrais e das directrizes mais específicas. O 

programa de objectivos articula-se em conformidade com o quadro teórico e com o 

modelo metodológico da disciplina arqueológica, enquanto matéria de formação histórica 

que procura “reconstituir” vivências passadas e seus enquadramentos espaciais, 

cronológicos e culturais. O objectivo central assenta, basicamente, na tentativa de 

construir conhecimento sobre o quotidiano e sobre a civilização material disponibilizada 

pelos trabalhos arqueológicos 25 nos Arquipélagos da Madeira e dos Açores, 

                                                           
25

 O conceito de trabalhos arqueológicos implica todas as acções que visem a detecção, o estudo, 
a salvaguarda e a valorização do património arqueológico por intermédio de prospecções, acções 
de registo, estudos de espólios, sondagens, escavações arqueológicas, acções de conservação e 
de valorização em sítios arqueológicos, conforme a legislação em vigor (Lei n.º 107/2001 de 8 de 
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compreendendo uma longa espessura diacrónica (século XV ao século XVIII). A 

investigação articula, complementarmente, um conjunto de objectivos de carácter mais 

específico, designadamente: 

 

- Estabelecer uma aproximação à História Social e Económica da Madeira e dos Açores, 

tendo por base um conjunto de dados materiais cuja aparição é pouco frequente nas 

fontes escritas; 

 

- Relevar a importância do estudo da “vida material” e da “civilização material” da Época 

Moderna para a compreensão dos espaços e dos comportamentos da vivência quotidiana 

insular;  

 

- Produzir conhecimentos no espaço e no tempo tardo-medieval e moderno, numa 

perspectiva de aproximação à História do Quotidiano, especificamente, nas formas de 

viver o dia-a-dia nas suas actividades distintas; entre outras: as técnicas de construção; 

os apetrechos de cozinha e de mesa; a confecção de utensílios e de equipamentos 

funcionais; o armazenamento de alimentos; os ornamentos do vestuário e de costura; os 

adornos religiosos; o armamento defensivo e ofensivo; as actividades lúdicas e de lazer; e 

os ofícios artesanais; 

 

- Desenvolver a reflexão teórica e epistemológica do enquadramento da Arqueologia 

Moderna em Portugal, equacionando os resultados do Inquérito Nacional à Actividade 

Arqueológica; 

 

- Realizar, no que respeita ao tratamento dos dados arqueológicos, sínteses analíticas e 

quantificativas dos sítios arqueológicos, seriando os vestígios de acordo com as 

características tecnológicas e com os ambientes de funcionalidade (na variação da 

sequência estratigráfica), procurando inferir indicadores de utilização social, cultural e 

económico; 

                                                                                                                                                                                
Setembro que Estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do 
património cultural e o Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho que define o Regulamento de 
Trabalhos Arqueológicos). 
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- Avaliar as ocorrências e os sítios arqueológicos dos arquipélagos em estudo, 

considerando uma hierarquização de própria, conjugando a seriação de uma amostra 

significativa (inventariada de acordo com a concepção tecnológica), no pressuposto da 

delimitação temporal e da periodização do trabalho; 

 

- Conceber um quadro tipológico dos principais grupos das formas cerâmicas insulares da 

Época Moderna estabelecendo, paralelamente, uma fórmula de evolução morfológica 

equacionando perspectivas de estudo complementares: a classificação e a inventariação 

da cerâmica de produção local; o estudo tipológico e funcional da “cerâmica do açúcar” 

de importação (sinos, formas, porrões), na sua relação com a actividade produtiva local 

(unidades industriais, espaços unifamiliares e demais apetrechos de relação) e com a 

padronização de capacidade métrica (posturas e levantamentos tridimensionais); a 

realização de análises arqueométricas procurando estabelecer os centros produtores e os 

locais de proveniência; 

 

- Definir os pontos geográficos e os circuitos comerciais que configuram as novas séries 

cerâmicas de importação de origem castelhana, italiana, francesa, holandesa e alemã 

para as ilhas nos finais do século XV e meados do século XVII; 

 

- Valorizar e potenciar do ponto de vista da cultura científica e da actividade patrimonial os 

sítios arqueológicos regionais. 

 


