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Introdução 
 
 

Conhecidas em data difícil de precisar, os arquipélagos da Madeira e dos Açores foram 

ocupados nas primeiras décadas do século XV, enquadrando-se no fenómeno da 

expansão portuguesa e europeia nas águas do Atlântico. Nesse tempo, terras 

despovoadas e cobertas por um intenso manto vegetal, necessitaram de infra-estruturas 

e de meios humanos e materiais para a construção de uma sociedade à imagem do 

modelo trazido do “reino”. O transplante humano e material para as ilhas, até então 

desabitadas, foram uma tarefa complexa. Essa característica, aliada à consequente 

especificidade cronológica e cultural no que respeita ao registo do património 

arqueológico, solidificou um conjunto de materialidades de inegável interesse para a 

História de Portugal. Neste sentido, as “Ilhas de Arqueologia” nascem com o processo de 

humanização das terras e corporizam as coisas que foram sendo sedimentadas, pouco a 

pouco, ao longo do tempo diacrónico: e que, neste estudo, significam a “vida” e a 

“civilização material”. 

 

A abordagem aos dois arquipélagos implicou, necessariamente, um conhecimento 

profundo da actividade arqueológica insular. Neste aspecto e, compreensivelmente, por 

razões de residência e ligação profissionais à Ilha da Madeira, a grande maioria dos sítios 

coincide geograficamente com aquele território insular. A extensão terrena aos Açores é 

mais tardia, remonta ao ano de 2008 com a concretização dos primeiros trabalhos 

arqueológicos na Ilha de Santa Maria, e com os estudos laboratoriais do espólio da 

Ribeira Grande.  

 

Fisicamente, a dissertação obedece a uma estrutura composta em dois volumes. No 

primeiro tomo, apresentam-se os métodos de investigação associados ao domínio 

científico e a análise crítica e descritiva dos conhecimentos obtidos. Apesar de ser um 

volume estritamente teórico e distinto do segundo, ou seja, de transmissão quase 

exclusiva do conhecimento pela componente escrita, optou-se por incluir algumas 

imagens representativas dos temas em discussão. Essa opção foi criteriosamente 

direccionada para os assuntos analisados na terceira parte, designadamente para as 

rubricas que versam o tratamento dos dados arqueológicos em associação com as 

actividades do quotidiano e da “vida material”. O segundo volume, um pouco mais 

extenso, reúne toda a documentação pesadamente iconográfica. Mostra-se dividido 

em duas partes: a primeira, com documentos (entrevistas, inquéritos e normativos), e 

a segunda em quadros e figuras. A categorização e a descrição da cerâmica 

exigiram, por exemplo, a elaboração de 26 quadros divididos por grupos e sub-

grupos tecnológicos, origens e séries funcionais, totalizando mais de 560 peças e 
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fragmentos sumariados. O inventário dos materiais arqueológicos não cerâmicos, 

obedecendo ao mesmo critério, vem apresentado em quadros sinópticos, 

seleccionando-se 170 artigos para amostragem. 

 

Grosso modo, os conteúdos analisados indiciam a ampliação de conhecimentos sobre o 

quotidiano pós-quatrocentista nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Não obstante a 

produção investigativa original, introduziram-se, a título parcial, alguns resultados 

publicados no decurso dos cinco anos do ciclo de estudos. Essa situação ocorreu, 

individualmente, no capítulo da apresentação dos sítios arqueológicos e, ainda, para o 

subtema dedicado à problemática da “cerâmica do açúcar”. A inclusão destes resultados 

explica-se pelo plano de orientação das investigações arqueológicas, ressalvando-se a 

crescente necessidade do estabelecimento de um padrão crono-tipológico de uma das 

peças (forma de açúcar) que mais caracteriza a Arqueologia Moderna no Arquipélago da 

Madeira e nas outras “ilhas do açúcar”. 

 

A arquitectura deste estudo é basicamente conduzida pelo processo de inferência dos 

dados arqueológicos. A formulação do índice é o próprio reflexo da interpretação das 

coisas materiais que foram exumadas pela actividade arqueológica. Por isso, é 

tendencialmente pessoal, circunscrito aos “quadrados” de escavação e fruto de 

paralelismos com inúmeras fontes de inegável indispensabilidade no acesso ao 

conhecimento da sociedade insular (escritas, orais, cartográficas, iconográficas, 

fotográficas e arquitectónicas). A significativa complexidade das matérias que inicialmente 

se propôs para o índice (e que se tornou inatingível, na sua amplitude, com a crescente 

responsabilidade do cumprimento dos prazos académicos) conduziu à eliminação de 

alguns temas de enfoque proeminente. Salientam-se as rubricas do tratamento dos 

espólios numismático, osteológico e vítreo.  

 

É justo reconhecer a influência que os estudos da investigadora americana Kathleen 

Deagan tiveram nesta dissertação. Assinalam-se, em particular, os momentos que 

incidiram sobre os ornamentos de vestuário e os adereços pessoais; temas que, por 

sistematização da realidade actual, categorizaram momentos da vida quotidiana e da vida 

privada. Um dos trabalhos fundamentais de Kathleen - o segundo volume de Artifacts of 

the Spanish Colonies: Florida and the Caribbean, 1500-1800: Portable, personal 

possessions, publicado em 2002 – é uma mostra da “civilização material” da América do 

Sul e dos fenómenos inter-relacionais de uma outra “potência”, nossa vizinha. 

Recentemente (Lisboa, Abril de 2011), Kathleen Deagan confidenciou que o 

conhecimento da vida material dos europeus nas terras “colonizadas” é pouco explorado 

e insuficientemente experimentado na relação com o quotidiano.  
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O conhecimento dos testemunhos arqueológicos da Época Moderna em Portugal é ainda 

redutor. A disparidade material que envolve muitos restos de outras “civilizações” 

europeias, africanas e orientais torna a leitura, efectivamente, mais intricada. Por 

exemplo, a percepção macroscópica (não alheia à arqueométrica), das peças que ao 

longo de três séculos vieram das várias partes do “Reino” para as ilhas e que, lentamente, 

entraram nos trens de cozinha e de mesa (em partilha com as produções locais), exigiu, 

essencialmente, uma capacidade de compreensão no domínio específico da cerâmica de 

importação.  

 

 A formulação de uma questão de partida orientadora – “como construir conhecimento 

sobre o quotidiano e a vida material insular a partir da pluridiversidade dos dados 

arqueológicos?” – envolveu a discursividade e conduziu à tentativa de corresponder ao 

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

XVIII)”. Assim, ao longo deste trabalho procurar-se-á dar resposta a um conjunto de 

outras interpelações que a especificidade dos indicadores antrópicos despoletaram, 

designadamente: 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 relacional 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 “indústria” cerâmica, atendendo aos campos de utilização social e 

económica? 

 

O estudo estruturou-se em três painéis essenciais. Os dois primeiros tratam, 

respectivamente, das questões de teorização, periodização e de método (capítulo 1), 

envolvendo, também, o enquadramento geo-histórico dos sítios arqueológicos, assente 

numa reflexão da problemática da Arqueologia Moderna das “Ilhas de Arqueologia”, 

(capítulo 2). O terceiro e último painel (“A Construção do Quotidiano e a Vida Material”) é, 

sem dúvida, o capítulo estruturante no acesso ao conhecimento da quotidianidade das 

populações insulares e insere a problemática das relações entre as ilhas e aquelas e 

outros (do exterior e de além-mar). No seguimento estrutural da investigação abordam-se 

os conceitos operativos, a organização e a categorização dos dados; e as deduções 

temáticas em torno da civilização material pós-quatrocentista. 

 



15 
 

Antevejamos, sinteticamente, o conteúdo essencial dos principais capítulos. 

Especificamente, o primeiro tema “Metodologia, periodização e problematização”, 

descreve o modelo de estruturação da linha metodológica e o quadro teórico, no encalço 

da questão ontológica. A operação envolveu três níveis operativos complementares: a 

problematização (análise dos conceitos operativos, formulação das interrogações de 

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

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

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

dados arqueológicos); e a construção do conhecimento. É o capítulo que antecede a 

fase de tratamento dedutivo dos dados e que levanta um conjunto de interrogações 

basilares em torno da pergunta de partida já enunciada.  

 

O segundo capítulo (“As Ilhas e a Arqueologia: os arquipélagos da Madeira e 

Açores”) é mais extenso. Numa primeira análise, sintetizam-se os elementos 

geográficos e históricos do cenário de estudo, utilizando uma discursividade mais 

discursiva e descritiva. Salientam-se alguns elementos de antropização (subcapítulo 

2.1.) que resultou do processo de fixação de gente, animais, plantas e demais 

produtos com o decurso do povoamento. A refutação à questão - “Qual o papel das 

ilhas na génese da Arqueologia Moderna em Portugal? – é suscitada pelo subcapítulo 

“2.2. Os estudos arqueológicos”. Ali se discute, tanto o labor pioneiro de dois grandes 

vultos da arqueologia insular - António Aragão (na Madeira, com os estudos pioneiros nas 

ruínas do Convento da Piedade); e Manuel Sousa d’ Oliveira (nos Açores, incluindo as 

oito campanhas arqueológicas em Vila Franca do Campo) – como os trabalhos de 

investigação desenvolvidos no últimos anos, numa vertente da arqueologia em meio 

terrestre. Reforçam-se, equitativamente, as características singulares das ilhas da 

Madeira e dos Açores, nomeadamente do ponto de vista cronológico-cultural, no acesso e 

na produção do conhecimento a partir das materialidades pós-quatrocentistas. Observa-

se que o vazio humano anterior ao século XV constitui uma característica de inegável 

valor para a definição de tipologias e de cronologias. 

 

A concretização do Inquérito Nacional à Actividade da Arqueologia da Época Moderna 

foi, indubitavelmente, uma actividade estruturante. A partir de um estudo-caso 

modelar (e regional), acedeu-se a uma visão pretensamente global do país. A 

consulta a mais de trezentas instituições nacionais permitiu, justamente, caracterizar 

a forma como os investigadores vêem e tratam os testemunhos arqueológicos da 

Época Moderna, evidenciando-se, além das questões conceptuais e de balização 

cronológica do domínio científico em causa, os elementos de referência no 

manuseamento dos materiais arqueológicos (quantificação, estudos arqueométricos, 

reconstituição visual, tipologias e evoluções morfológicas).  
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Mas não foi necessário esperar pelo tratamento estatístico das respostas desse 

Inquérito para entender que, uma parte considerável dos mecanismos de protecção e 

de valorização do património arqueológico, estão assegurados pelas autarquias e 

pelas estruturas associativas de defesa do património. Neste aspecto, focalizam-se 

prioritariamente a acção directa das associações e das direcções regionais de 

cultura, avaliando o papel interventivo de uns e de outros, nomeadamente na 

invocação dos mecanismos da cidadania e na implementação de normativos 

estruturais na gestão do património cultural.  

O subcapítulo 2.3. “Mundos de pouca terra e de muita água” trata do universo 

específico dos pequenos territórios rodeados pelo mar: as ilhas de arqueologia. Dos 

espaços analisados em contexto terrestre fundamenta-se a primazia da Cidade de 

Machico, com três sítios arqueológicos (Junta de Freguesia, Casa com a Porta 

Manuelina e Forte de São João Baptista). Neste sector geográfico, são relembradas 

as razões históricas e, também, antrópicas da primeira capitania a ser instituída pela 

Expansão, estabelecendo-se uma analogia com o fenómeno de Vila Franca do 

Campo na Ilha de São Miguel, Açores. Deste conjunto madeirense fazem, ainda, 

parte dois sítios de Santa Cruz (Convento da Piedade e Misericórdia), dois do 

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

do Barrinho); e três da Ilha do Porto Santo (Casa Colombo e Capela da Graça e 

Construções Anexas).  

 

O Arquipélago dos Açores figura 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. São Miguel 

retrata dois sítios: um a Norte (o Mosteiro de Jesus da Ribeira Grande), e o outro a 

Sul, em Vila Franca do Campo, onde Manuel Sousa d’Oliveira desenvolveu os 

primeiros estudos. Exceptuando-se tanto os trabalhos arqueológicos do Convento da 

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

desenvolvidos no Mosteiro de Jesus e em Vila Franca do Campo, todos os anteriores 

locais foram orientados pelo autor deste estudo, respectivamente entre 1998 e 2008. 

Na rubrica “Outros locais” (2.3.1.1.7.) – atenta à realidade arqueológica mais 

extensiva a outros espaços com enredos de quotidiano – contam-se outras 

especificidades inerentes à capital madeirense (Solar Dona Mécia, Colégio dos 

Jesuítas, Palácio dos Cônsules, Torre do Capitão e troço da muralha seiscentista); e às 

áreas litorais, com a particular conotação ao tema da “cerâmica do açúcar”. 
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Estando o actual trabalho direccionado para os sítios em contexto terrestre, a 

arqueologia praticada em meio aquático não ficou esquecida. Deste modo, e a título 

meramente ilustrativo - compreendendo a necessidade de percepção e de balanço no 

que respeita ao tratamento daquela realidade nas regiões autónomas (considerando-

se, também, os achados fortuitos) - relatam-se alguns casos que vêm, depois, 

abreviados nos respectivos quadros de inventariação dos sítios arqueológicos 

intervencionados (II volume da dissertação). 

 

Antecedendo o terceiro e último capítulo “A construção do Quotidiano e a vida 

material”, faz-se uma alusão circunscrita e muito abreviada da relação estratigráfica 

com a cronologia dos sítios. Clarifica-se que, na base das análises, estiveram 

critérios técnicos e metodológicos da disciplina arqueológica; e que se procurou ler 

na terra compactada, em palimpsesto diacrónico, o dia-a-dia das gentes que 

habitaram as terras insulares (subcapítulo 2.4.). Esclarece-se, também, a opção de 

limitar voluntariamente a seca e aparente descrição de centenas de unidades 

estratigráficas (remetendo-as para os anexos e para os relatórios de escavação 

policopiados), em detrimento do objectivo essencial que é o da análise e da 

inferência das realidades sociais, económicas e culturais. Neste aspecto, reforça-se a 

opção pelos limites cronológicos (século XV ao século XVIII), que é directamente o 

efeito da interpretação cronológico-cultural dos ambientes arqueológicos 

intervencionados, tanto mais que se enquadra, lato sensu, na periodização tradicional 

da História de Portugal (Época Moderna). 

 

O início do capítulo terceiro - aquele que se apresenta mais demarcado para a 

compreensão, na versão braudeliana do quotidiano, dos “factos miúdos que quase não 

deixam marca no tempo e no espaço” - discutem-se conceitos operativos em 

aproximação com a História do Quotidiano e com as propostas da Nova História. 

Particularizam-se os conceitos de “vida” e de “civilização material”. Termos que, como se 

verá, vêm pioneira e significativamente versados na produção bibliográfica oitocentista de 

José Leite de Vasconcelos. A opção pela terminologia de “civilização material” é o reflexo 

dos oito subtemas deste terceiro capítulo. Reflecte a interdependência e a relação entre 

os homens e as coisas, quotidianamente sujeitos aos agentes da “civilização” 

intercontinental (Europa, África e Ásia): com marcas visíveis das ligações comerciais e 

com os componentes de distribuição. 
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O ensaio multifacetado das espécies que se adaptaram às condições geo-climáticas das 

ilhas (trigo, cana-de-açúcar e pastel) abriu novos mercados comerciais geradores de 

fluidez material. Os arquipélagos atlânticos aparecem, pouco tempo depois do 

povoamento no século XV, ligados ao “Mundo”. A atracção económica pelos novos 

produtos de exportação e a situação geográfica de charneira conferem-nos o papel de 

pontos estratégicos de apoio e de escala às embarcações que seguiam as rotas 

oceânicas. Dentro e fora das casas acontecem lentamente transformações. A panela de 

barro importada do “Reino” - e usada nos primeiros cem anos depois do povoamento para 

a confecção e cozedura de alimentos - dá lugar ao tacho e à frigideira (também 

confeccionados pelas olarias locais). Nos lares abastados das ilhas da Madeira, Porto 

Santo, São Miguel e Santa Maria figuram, no século XVI, novos modelos cerâmicos (de 

origem castelhana, italiana, francesa, holandesa, alemã e oriental). Pouco a pouco, as 

olarias regionais implementam-se e parecem dominar o mercado da loiça utilitária em 

toda a centúria de Seiscentos. A arquitectura reflecte o uso dos recursos locais e a 

necessidade de importar cerâmicas de cobertura e de revestimento (subcapítulo 3.3. 

“Arquitecturas e equipamentos funcionais”). 

 

A tentativa de reconstituir os quotidianos insulares, acompanhou a fase estrita de 

processamento de milhares de materiais arqueológicos em depósito. Antecedendo a 

explicitação desse procedimento metodológico, transmitem-se as ferramentas utilizadas 

na construção do passado, tendo por base os “Cacos, Pedras e Homens” como o reflexo 

da vida material e da relação dos homens com as coisas e com os objectos. Relembra-se 

que um dos objectivos fundamentais deste estudo incidiu no estabelecimento de relações 

(e de inferências comportamentais) entre a utilidade das coisas (artefactos e estruturas) e 

os acontecimentos vivenciais dos Homens. Tal operação exigiu, naturalmente, um 

raciocínio dedutivo e a real significância de uma novel interrogação: Quais os limites da 

dedução ou da inferência perante fontes que não trazem um texto demarcado a duas ou 

três dimensões? A necessária reserva associada ao processo dedutivo, que enxerga, por 

condicionalismos vários (entre os quais a formação pessoal) uma parte (e não o todo), 

está subjacente no tratamento da informação. A análise dos dados, que produziu uma 

discursividade ora analítica ora descritiva, baseou-se em inferências primárias, como 

consequência de suposições instruídas. 

 

Voltemos ao processo instrutivo da complexidade material. No subcapítulo “3.1.1. Da 

organização dos dados arqueológicos. Metodologias, terminologias e dificuldades” 

enumeram-se as fases e as dificuldades inerentes à tentativa de organizar a diversidade 
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dos materiais arqueológicos numa unidade seriada em seis tipos tecnológicos: a 

cerâmica (que representa a expressiva maioria do universo dos dados exumados), os 

vidros, os metais, os líticos, os materiais ósseos e os outros que não couberam naquelas 

categorias. A cerâmica atinge valores nitidamente predominantes, quando comparada 

com o restante espólio. É um dado que demonstra, inequivocamente, a importância que 

desempenhou no dia-a-dia da comunidade e na relação com actividades diversas 

(entre outras: no serviço e na apresentação de alimentos e bebidas; no 

armazenamento e no transporte; no aquecimento e na iluminação; na higiene pessoal 

e da habitação; na actividade lúdica; e no uso artesanal e industrial).  

 

A significativa expressão numérica da cerâmica (com mais de 25 mil unidades 

quantificados, mais de 5 mil seleccionadas para amostra e mais de 550 descritas, 

fotografadas e desenhadas) açambarcou a interpretação e a dedução históricas 

(veja-se os subcapítulos 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e 3.9.). No tema subordinado às 

“importações: as cerâmicas do Reino, da Europa e do Mundo” (3.2.1.) alude-se para 

a difusão das cerâmicas comuns utilitárias que viajaram de Portugal continental para 

as ilhas, com um significado especial para os contentores cónicos usados para o 

fabrico do açúcar e para as séries requintadas da loiça fina não vidrada (e as suas 

variantes pintadas, modeladas e empedradas). Noutras loiças de importação 

portuguesa - e além das faianças pintadas a azul sobre o esmalte branco; e a azul, 

vinado e, muito raramente, a amarelo com policromia - singularizam-se os produtos 

de Aveiro. São tecnicamente reconhecidos pelos brunidos intensos, formando 

alinhamentos geométricos, características que, segundo se poderá testemunhar, 

terão influenciado as produções oláricas madeirenses e açorianas.  

 

A componente da “civilização material”, assente na convergência das relações 

económicas e nos fluxos de gentes e apetrechos à escala europeia e inter-continental, 

materializa-se pela diversidade de fabricos estanhados multicolores oriundos das várias 

partes de Europa e do Oriente. Do velho continente, assistiremos à predominância e à 

diversidade técnico-decorativa das produções sevilhanas do século XVI. As séries 

douradas valencianas e as produções italianas de Montelupo e de Pisa convergem para o 

segundo grupo mais relevante (a seguir às sevilhanas), e que partilham o grupo das 

importações com outras remessas cerâmicas de qualidade, tais como os fabricos de 

Werra e dos Países Baixos e as grafitadas de Beauvais.  
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A complexidade do mundo material civilizacional permitiu reconstituir uma 

pluridiversidade de ambientes e de actividades eminentemente essenciais à 

sobrevivência humana. A interpretação incisiva do reportório cerâmico seleccionado 

para amostragem (Quadro 6 do 2.º volume) integrou o estabelecimento de outros 

quatro temas estruturantes e multifacetados para o conhecimento do quotidiano 

insular: a cerâmica de cobertura e de revestimento (subcapítulo 3.3.3.); os serviços 

de cozinha e de quarto (capítulo 3.4.); a produção de cerâmica local (capítulo 3.5.) e 

o fabrico do açúcar e seus derivados (subcapítulo 3.5.2.).  

 

A vivência dentro de portas, em contacto com os cheiros gastronómicos da cozinha 

(no sentido actual do termo) e com o resguardo e demais apetrechos do quarto 

simples corporizam, essencialmente, o capítulo 3.4. (“Viver dentro de casa”). 

Entremos, antecipadamente, no cenário: vêem-se os “modernos” equipamentos de 

aquecimento, de higiene e de iluminação do lar conforme, naturalmente, o poder de 

compra e o estatuto do possuidor. Na cozinha, e junto a à lareira, pousam os 

apetrechos de ir ao fogo e que serviam para a confecção diária de alimentos 

liquefeitos e sólidos. À mesa, uma diversidade de cores e de modelos cerâmicos: as 

tigelas de barro vermelho de Aveiro e das olarias das capitais insulares; as escudelas 

esmaltadas (brancas verdes e outras tantas pintadas de azul e cor de vinho, sendo 

as mais raras as douradas com reflexos metálicos); os pratos com o tamanho dos 

actuais de sobremesa (vidrados cor de mel com apontamento decorativo a 

manganês; vermelhos com brunido luminoso; esmaltados lisos e com círculos azuis); 

os jarros; as bilhas; os púcaros e as pequenas salseiras, no caso da comida ser 

acompanhada por algum condimento servido à parte. Para guardar e armazenar os 

alimentos e, casualmente, deslocar-se ao exterior para o transporte de sólidos e de 

líquidos coexistiam os cântaros e as bilhas ao canto. No pavimento térreo, cerâmico ou 

pétreo, assentam as talhas com os seus testos de barro ou de madeira.  

 

O recheio do lar da sociedade seiscentista conhecerá novos serviços oriundos da 

produção local. A definição de um grupo de pasta madeirense e açoriano, com a 

apresentação dos primeiros modelos tipológicos conhecidos, é uma das significativas 

novidades deste estudo (subcapítulo 3.5.1.). As análises arqueométricas encetadas 

em parceria com a Universidade do Minho foram essenciais, tanto na selecção do 

grupo utilitário regional, como na percepção das áreas geográficas de produção das 

formas cónicas para o fabrico do açúcar na Madeira e nos Açores (subcapítulo 

3.5.2.”O fabrico do açúcar e os seus derivados”). 
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Os ornamentos de vestuário, os aspectos da vida religiosa, assim como os objectos que 

constituem o armamento defensivo e ofensivo são ilustrados respectivamente nos 

capítulos 3.6.; 3.7. e 3.8. Todos estes temas fundem-se nos meandros da História Social 

culminado o estudo com uma incursão à evidência material do universo lúdico das 

crianças e dos adultos (3.9. “Hábitos e Passatempos”). 

 

A visão do “quotidiano e da civilização material” dos arquipélagos da Madeira e dos 

Açores surge, todavia, desfocada e repleta de numerosas interrogações e de 

momentos ralos e incompletos. Apenas se expôs uma aproximação inacabada dessa 

problemática, tendo subjacente a validade da documentação arqueológica para o 

acesso às realidades quotidianas que, nem sempre, ficaram esboçadas na escrita. 

Encarnando, por inteiro, o relato de Richard Bucaille e Jean-Marie Pesez - “o 

historiador e o arqueólogo fundem-se muitas vezes numa mesma pessoa” – 

permanece, aqui, uma visão intuitiva daquilo que podia ter sido uma parte da vivência 

quotidiana nos territórios insulares numa atmosfera de três séculos de antropização.  

 

 

 

 

 
 

 


