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Tanta “arqueologia” para uma-só.
Abordagem acrítica e descritiva das arqueologias
de âmbito pós-quinhentista
Élvio Duarte Martins Sousa

Resumo

Abstract

Discutem-se as terminologias empregues na
problemática da arqueológica a partir do século XV em Portugal, aflorando os pontos de
convergência e as especificidades cronológico-culturais das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

So much “Archaeology” for just one. Uncritical and descriptive approach of the postmedieval archaeology.
Terminologies used in the Archaeology’s problematic since the 15th century in Portugal are
discussed, exhibiting the points of convergence and the chronologic-cultural specificities of
Madeira and Azores Autonomous Regions.
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“Hoje em dia, a arqueologia é uma igreja
tolerante que abarca muitas “arqueologias”
diferentes, unidas”
Colin Renfrew, Paul Bahn1

1. Arqueologias: Histórica,
Pós-Medieval ou Moderna
e Contemporânea
O objectivo desta brevíssima reflexão é tão simples como o próprio título o sugere: abordar algumas linhas de reflexão sobre a problemática
da Arqueologia que trata diacronicamente dos
testemunhos materiais a partir do século XV, independentemente da opção conceptual que a pretende retratar. Do mesmo modo, a presente síntese se mostra pretensamente descritiva e pouco ou
nada analítica.

Nos últimos anos tem crescido o interesse pelos
testemunhos arqueológicos pós-quinhentistas,
tanto no território actualmente português como
nos espaços anteriormente ocupados pela Expansão Portuguesa. Nesta temática, além do esforço
considerável de investigadores e de acções2 concertadas na relação do conhecimento da cultura
material, merece especial referência os programas

1. Arqueologia. Teorias, Métodos y Prática, Madrid, 2. ª Edición, Ediciones, Akal, 1998, p. 11.
2. 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) trazendo a debate e ao conhecimento os resultados materiais de contextos estratigráficos de época medieval e moderna; o
IV Congresso sobre Cerâmica Medieval no Mediterrâneo Ocidental realizado no nosso país, em 1987 e o volume de actas do encontro
promovido pela Associação dos Arqueólogos Portugueses, Arqueologia 2000:Balanço de um século de investigação arqueológica em
Portugal, abordando a questão da Arqueologia Medieval e Moderna.
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< Fig. 1- Perspectiva sobre o “Castelo” de São João Baptista,
Ilha de Santa Maria, Açores. Foto Élvio Sousa.

de leccionação das universidades portuguesas.3
Esta abordagem, que de certo modo se tem vindo
a reflectir um pouco por toda a Europa tem sido
constatada como um dos principais progressos
da arqueologia dos últimos tempos (RENFREW;
BAHN, 1998:11).
No espaço nacional, enumeram-se as várias ramificações terminológicas. A “Arqueologia Pós-medieval” – provavelmente incitada pela designação
tradicional britânica de “Post-Medieval Archaeology”, também seguida em Itália “Archeologia Postmedievale”4 e em Espanha “Arqueología Postmedieval”5 –; a “Arqueologia Moderna e Contemporânea”,
na linha de orientação seguida em França6 e a
“Arqueologia Histórica”, no uso extensivo à tradição do mundo científico americano e da escola da
“Historical Archaeology”.7

Na discursividade conceptual assiste-se, também, a presença da “Arqueologia “Industrial”, com
uma notória expressão em Portugal8 e com uma
área de intervenção9 a recair no tempo moderno e
contemporâneo. Todavia, a avaliação que lhe tem
sido feita mostra algumas insuficiências do ponto
de vista técnico e científico: “Efectivamente, apesar
de se terem anunciado e realizado várias campanhas
de escavação de sítios industriais em diferentes pontos
do país, a comunidade científica nunca teve conhecimento dos resultados e dos eventuais contributos que
essa actividade trouxe para um maior conhecimento
da história do nosso passado industrial, assim como
nunca foram divulgadas as técnicas e metodologias
utilizadas, a informação e documentação arqueológica
proporcionada pelas referidas escavações, o que revela
uma conduta deontologicamente inaceitável, para já
não falar das sérias interrogações que muito justamente se levantam sobre o valor científico de todas essas
iniciativas” (CORDEIRO, 1993:8).

3. Salientam-se as cadeiras de “Arqueologia Moderna” e de “Introdução à Arqueologia Náutica e Subaquática” do curso de Arqueologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e “Arqueologia Moderna e Contemporânea” da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Mais recentemente, a disciplina de “Arqueologia Histórica e Urbana” no âmbito da
Licenciatura em Técnicas de Arqueologia, do Instituto Politécnico de Tomar.
4. Cfr. Marco Milanese, “Archeologia postmedievale:questioni generali per una difinizione disciplinare”, Archeologia Postmedievale,
I, Firenze, pp.13-17.
5. O termo, porém, não reúne unanimidade no meio académico e profissional espanhol. Veja-se, por exemplo, as reticências que
lhe são apontadas pelo professor Fernando Amores do Departamento de Pré-história e Arqueologia da Universidade de Sevilha
num interessante artigo alusivo à problemática da disciplina de Arqueologia Pós-Medieval em Espanha (AMORES, 1997:5167). 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.
6. 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).
7. Para situar o período de tempo que vai desde o processo de chegada dos europeus ao continente até praticamente à actualidade.
Veja, por exemplo, (DEETZ, 1996:5; ORSER, 1996: 23-28).
8. 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.
9. A disciplina desdobra-se em dois significados: a velha discussão reside no facto de saber se a Arqueologia Industrial é uma
disciplina de carácter cronológico e que estuda a “Era Industrial” (cujo âmbito lhe confina o passado industrial nos últimos duzentos anos) ou se, efectivamente, corresponde a uma disciplina temática que estuda a “Arqueologia da Indústria”, desde os seus
primórdios até a actualidade (PALMER, 1993: 67). Se aceitarmos as duas explicações assumimos que elas próprias recaem num
“tempo histórico” que pode ir, por exemplo, do romano ao contemporâneo, ou do moderno ao contemporâneo, embora se insira
neste último o maior número de intervenções vindas a público.
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this transition will vary in date from one industry to
another”.

2. As problemáticas
A questão da definição terminológica envolve
uma problemática complexa da divisão cronológica do “tempo histórico”, situação que não é linear e estável no tempo. Por essa razão os investigadores italianos, como Marco Milanese, expressaram no primeiro número da revista Archeologia
Postmedievale que um “giudizio di antichità o modernità di una cronologia è, sempre e necessariamente, un
concetto relativo e comunque “instabile” nel tempo”
(MILANESE, 1997:14). A tradição britânica da
Arqueologia Pós-Medieval, seguindo o exemplo
norte-americano, ajustou uma balização cronológica, tendo por base acontecimentos à escala local, aliás bem expressos no editorial do primeiro
número da revista “Post - Medieval Archaeology”:
“In Britain both ends of the period are indistinct. The
initial date may be seen as the accession of the Tudors
or as the impact of gunpowder on military planning or
perhaps as the introduction of Renaissances ideas into
medieval pottery. (...) The terminal date is crudely expressed in the Constitution of our Society as “the onset of industrialisation” though it is appreciated that

Após uma leitura localizada dos programas
das “cadeiras” das universidades portuguesas,
constata-se o esforço pela facultação de conhecimentos cronológico-culturais das disciplinas que
integram as épocas moderna e contemporânea.
Tendo presente o estudo das materialidades arqueológicas entre os séculos XV e XVIII, os conteúdos versam, entre outros aspectos, a especificidade dos bens móveis e imóveis, com especial
destaque para as cerâmicas; os estudos pioneiros
e o interesse pela arqueologia da expansão portuguesa10. Neste âmbito e no que diz respeito aos
programas de investigação de sítios de criação
ou de influência portuguesa no mundo, é notória a ausência de uma componente portuguesa.
Note-se, a título de exemplo, que tanto no Quénia (Mombaça, Forte de Jesus) como em Marrocos (Alcácer Ceguer), os trabalhos arqueológicos
realizados tiveram a coordenação de investigadores ingleses, no primeiro caso,11 e americanos,
no segundo.12 Situação quase análoga se passa em
Espanha, onde se tem sustentado a necessidade
de uma “Arqueologia Colonial” direccionada
para o estudo do “Império Espanhol” na América, África e Ásia (AMORES, 1997:52). A publicação dos primeiros trabalhos de sistematização
de cerâmicas de produção espanhola dos séculos
XVI e XVII foi da responsabilidade científica de
investigadores americanos.13
Aflorando alguns resultados obtidos através do
inquérito nacional à actividade da arqueologia
moderna,14 conclui-se que a designação de “Arqueologia Moderna” acolheu a preferência de 83%

10. Consulte neste número da revista o artigo de João Lizardo, “Apelo para uma Arqueologia da Expansão Portuguesa”.
11. Vide James Kirkman, “A Portuguese Wreck of Mombasa, Kenya”, The International Journal of Nautical Archaeology, 1, London,
1972, pp. 153-157 e Fort Jesus. A Portuguese Fortress on the East African Coast, Oxford, Clarendon Press, 1974.
12. Vide Charles Redman e James Boone, “Qsar es-Seghir (Alcácer Ceguer) a 15th and 16th century Portuguese colony in North
Africa”, Studia,1979, pp. 5-50; Charles Redman, “Late Medieval Ceramics from Qsar es-Seghir”, La Céramique Médiévale en Méditerranée Occidentale, Xe - XVe siècles, (Colloque Internationaux du C.N.R.S, Valbonne 11-14 Septembre 1978), Paris, Editions du
C.N.R.S.,1980, pp.251-263; Charles Redman, Qsar es-Seghir. An Archaeological View of Medieval Life, London, Academic Press, 1986;
James Boone, “Majolica escudillas of the 15th and 16th centuries: A typological analysis of 55 examples from Qsar es-Seghir”,
Historical Archaeology, California, Vol. 18, 1984, pp.79-86 e James Boone, Artifacts deposition and demographic change an archaeological
case study of medieval colonialism in the age of expansion, Ann Arbor, Michigan, UMI.
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< Fig. 2- Ilha do Porto Santo. Foto Élvio Sousa.
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dos inquiridos, logo seguida pela “Arqueologia
pós-medieval”, com 16,7%. Na opção terminológica pela “Arqueologia Moderna”, fundamentase a justificação pelo respeito da periodização
histórica tradicional, ou seja, pela relação de conformidade que ao existir uma História Moderna
e Contemporânea, fará sentido existir uma “Arqueologia Moderna e Contemporânea”. No que
concerne ao “estado actual dos conhecimentos da arqueologia moderna em Portugal”, 63% das entidades
auscultadas consideram esse descritor insuficiente, apontando como razões na avaliação a carência de estudos e publicações; a especialização; a
reflexão teórica e metodológica insuficiente e as
prioridades de investigação para os contextos
cronológico-culturais mais recuados (Figs. 3 e 4).

Para a Época Moderna há, reconhecidamente, um
peso maior para a produção histórica da investigação tendo por base as fontes documentais. No
caso paradigmático da historiografia da Expansão
Portuguesa, com um enorme manancial de obras
relativas às problemáticas dos séculos XV, XVI e
XVII, no que diz respeito à Arqueologia e aos objectos de estudo que lhe são directamente afectos
(os vestígios materiais ou a cultura material), o
horizonte de estudos e de conhecimentos é ainda
particularmente residual. Não obstante, é certo
que nos últimos tempos se tem verificado uma
maior consciencialização para esses contextos
modernos (o que se tem traduzido na publicação
de conjuntos materiais, com maior destaque para
os cerâmicos), onde a vertente da arqueologia subaquática desempenha um papel fundamental.

13. Vide John M. Goggin, Spanish Majolica in the New World. Types of the sixteenth to eighteenth centuries, New Haven, Department of
Anthropology Yale University, (Yale University Publications in Anthropology, n.º 72), 1968; Kathleen Deagan, Artifacts of the Spanish Colonies of Florida and the Caribbean, 1500-1800, Washington, Smithsonian Institution Press, 1987; Kathleen Deagan, “The First
European Artefacts in the Americas: La Isabela, Dominican Republic (1493-8)”, in HOOK, Duncan; GAIMSTER, David, edit.,Trade
and Discovery: The Scientific Study Of Artefacts from Post-Medieval Europe and Beyond, London, (British Museum, occasional Paper n.º
109), 1999, pp. 3-11; Mitchell W. Marken, Pottery From Spanish Shipwrecks, 1500-1800, Florida, University Press of Florida, 1994 e
Florence Lister e Robert Lister, Andalusian Ceramics in Spain and New Spain. A Cultural Register from the Third Century B.C. to 1700,
Tucson, University of Arizona Press, 1987.
14. Dados em fase processamento tendo por objectivo a discussão do campo da contextualização da disciplina em Portugal (Dissertação de Doutoramento na especialidade de História Regional e Local, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sob
a orientação dos professores doutores Pedro Gomes Barbosa e Mário Jorge Barroca).
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3. “Campos de ensaio”
insulares: A Madeira
e os Açores
Os Arquipélagos da Madeira e dos Açores revelam-se dois campos promissores no conhecimento e na difusão da Arqueologia Moderna em
Portugal.15 O facto de terem sido humanizados na
primeira metade do século XV potencia, à partida, uma expectativa cronológico-cultural que se
poderá reflectir no campo do acervo arqueológico. No caso concreto da Região Autónoma da
Madeira existem três áreas que correspondem
aos principais núcleos de povoamento, Porto
Santo, Machico e Funchal, respectivamente cabeças de sede das três capitanias. A potencialidade
arqueológica destas áreas, concretamente se considerarmos os respectivos centros históricos, revela-se na condição histórica de corresponder às
primeiras acções de antropização do espaço - com
a construção de infra-estruturas vitais à condução da vida quotidiana, caso das habitações, dos
arruamentos, do abastecimento de água e demais
equipamentos públicos e privados. Com efeito,
são áreas que impõem 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 de acompanhamento arqueológico.16
O ano de 1989 marcou uma viragem no paradigma da arqueologia madeirense. A intervenção arqueológica concretizada no antigo quarteirão das
casas de João Esmeraldo - Cristóvão Colombo,
pela equipa de arqueólogos Rosa Varela Gomes
e Mário Varela Gomes,17 trouxe à luz do dia uma
“outra cidade soterrada” que o Funchal parecia
serenamente desconhecer. O perfil de conhecimentos postos a descoberto, gerados por uma
onda natural de mediatização pública, ajudou a
despertar consciências (individuais, colectivas,
institucionais...), ao mesmo tempo que despoletou a criação de duas estruturas fundamentais,
sob a dependência directa da autarquia funchalense: O Gabinete de Arqueologia e Restauro e o
Núcleo Museológico “A Cidade do Açúcar” (que
inclui no seu espólio alguns artefactos recuperados nas escavações).

O Arquipélago dos Açores constitui um outro
exemplo de destaque. Desde os estudos pioneiros
de Manuel Sousa d’Oliveira, na Ribeira Grande
e em Vila Franca do Campo, na Ilha de São Miguel (OLIVEIRA, 1989; BENTO, 1990, MOURA,
2000), que a actividade arqueológica tem merecido a atenção de investigadores18 e das instituições
regionais. A este respeito, a gestão da arqueologia pela Direcção Regional de Cultura, na tutela
directa da Presidência do Governo Regional dos
Açores, é a vários títulos exemplar. Veja-se a produção normativa própria19 e os projectos no âmbito da arqueologia subaquática e terrestre com a
inserção na plataforma digital http://pg.azores.
gov.pt/drac/cca/.
No estudo e no conhecimento cronológico-cultural da “civilização material” da época moderna, a
Madeira e os Açores constituem singulares “campos de ensaio”. A particularidade de terem sido
povoados no período quinhentista fornece um
interessante campo de “experimentação científica”, tanto nos horizontes do estudo urbanístico
que se fez à imagem da “modelo difusor”, como
no plano dos apetrechos que circularam nos
mercados interno e externo (SOUSA, LIZARDO,
2008:175-181). Efectivamente, ao contrário do que
acontece geralmente com os dados das escavações no continente português (onde a sequência
estratigráfica percorre o tempo até aos períodos
pré-históricos), os objectos exumados naqueles
arquipélagos serão provenientes de um tempo
posterior ao medieval, 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.
Esta especificidade, se entendermos cronológicocultural, não deixa de ser relevante para a afinação das datações relativas e absolutas dos materiais identificados nos estratos mais antigos, isto
se estivermos na presença de contextos selados
e bem individualizados. 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 a evolução da
Arqueologia Moderna.

15. António Aragão Mendes Correia, pioneiro na investigação arqueológica madeirense do século XX, registou com particular
interesse essa condição: “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” (CORREIA, 1959:7).
16. Actualmente na Região Autónoma da Madeira somente as câmaras municipais do Funchal e Machico possuem na sua orgânica
gabinetes de Arqueologia, o primeiro criado em 1989 no seguimento das escavações arqueológicas realizadas na Praça de Colombo e o segundo, em Maio de 2001, pela necessidade de promover o estudo e a investigação da Arqueologia Moderna e Contemporânea, em contexto urbano e rural (SOUSA, 2001:190, SOUSA, no prelo).
17. 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. (Catálogo de Exposição, Dezembro de 1989,
Átrio do Teatro Municipal “Baltazar Dias).
18. Veja-se os estudos de Mário Moura na Cidade da Ribeira Grande (MOURA,1998); em Ponta Delgada, no Colégio dos Jesuítas
(CARVALHO; BERNARDES, 1995) e em Vila Franca do Campo (MARTINS, 1996:21-32).
19. Decreto Legislativo Regional 27/2004/A, de 24 de Agosto.
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Escavar o Quotidiano
Nelson Veríssimo

Resumo

Abstract

Escavar o quotidiano é inquirir documentos habitualmente pouco considerados e tratados na
investigação, não coleccionados em arquivos e
bibliotecas, é esgaravatar a literatura e a arte, a
música e a dança, é inquirir a toponímia e a tradição, é interrogar alfaias agrícolas e utensílios
domésticos, festas e rituais de vida, é registar a
oralidade, pesquisar a memória profunda, escarafunchar escaninhos, é desenterrar novas personagens, novos enredos, arrotear novas áreas
onde a importância dos acontecimentos não está
definida à partida, é devolver voz e vida a terras
e gentes, oferecer ao leitor uma narrativa de factos verdadeiros, mas não só os grandes ou os dos
grandes, é construir uma moldura de tempo para
a paisagem representada.

Digging the daily life
Digging the quotidian is to question documents
that are not normally used in investigation, not
kept on archives or libraries, is to scramble literature and art, music and dance, is to question the
toponymy and tradition ,is to question farming
implements and home utensils, parties and life
rituals, is to register the speech, research deep
memories, exploring hiding-places, uncover new
characters, new plots, open new areas where the
importance of the events are not defined from
the start, is to give back the voice and the life to
the lands and to the people is to give the reader a
new script of real facts, but not just the big ones
or for the big ones, is to build a frame of time for
the represented landscape.
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Há mais de sessenta anos, Marc Bloch salientou
que «o conhecimento do passado é coisa em progresso, que ininterruptamente se transforma e se
aperfeiçoa» (1974: 55). Para o historiador e fundador, com Lucien Febvre, nos finais dos anos vinte
do século passado, dos célebres Annales, fuzilado sem julgamento pelos nazis a 16 de Junho de
1944, a renovada imagem do passado devia-se
ao «talento dos investigadores a esquadrinhar as
bibliotecas, a abrir novas trincheiras nos velhos
solos» (ibid.), mas era fruto também de novos processos de investigação.
Já não mais poderia o historiador resignar-se ao
registo puro e simples das informações das testemunhas. Havia que forçá-las a falar, mesmo
contra a sua vontade, insistia Bloch, sublinhando a importância do questionário, porque afinal
importa conhecer o que nos revelam, sem terem
a intenção de dizê-lo: «Porque os textos ou os documentos arqueológicos, mesmo os mais claros
na aparência e os mais condescendentes, só falam
quando se sabe interrogá-los.» (ibid.: 60)
Por sua vez, Lucien Febvre, valorizando a matriz
social da História, declarou que dela são os homens os únicos objectos. Acentuou ainda que o
objecto da nossa disciplina «não é um fragmento
do real, um dos aspectos isolados da actividade
humana – mas o próprio homem, entendido no
seio dos grupos de que faz parte» (1977, I: 41).
«Ciência dos homens no tempo» – diria Marc
Bloch (1974: 29), para quem o bom historiador
se assemelha ao monstro da lenda. «Onde farejar
carne humana é que está a sua caça» (ibid.: 28).
Os ensinamentos destes dois autores têm-nos
acompanhado desde 1975. Ao evocarmos a concepção de História dos fundadores dos Annales,
não pretendemos mais do que relevar a importância da história social e do papel do homem e
da sua actividade como preocupações dominantes do historiador.
Interpretando o homem não como personagem
de relevo num determinado contexto, mas, como
afirmou Lucien Febvre, «o próprio homem, en-

tendido no seio dos grupos de que faz parte»,
afigura-se-nos de grande utilidade interessar-se
o historiador pela compreensão do quotidiano,
sobretudo porque se alarga o campo da História,
trazendo ao conhecimento realidades habitualmente não consideradas.
Na Grécia Antiga, podemos encontrar exemplo
elucidativo desta realidade. Numa cidade grega,
podemos distinguir a polis – o coração da urbe,
político e financeiro, com a sua fortaleza, santuários e instituições políticas e jurídicas, hoje entendida como a cidade-estado, – e a astu, a cidade
baixa, da vida quotidiana e da cultura popular,
do comércio e das habitações dos que não participavam do governo da cidade, com uma feição
pluricultural. Temos, assim, a cidade-polis e a
cidade-astu. A História dedicou mais atenção à
polis, onde as elites dominavam. Mas na cidadeastu viviam também citadinos que trabalhavam
e se divertiam, faziam sacrifícios às divindades
e deambulavam por bairros, ruas e mercados. E
este quotidiano não interessa menos à História.
Sem querer estabelecer qualquer paralelismo,
vem a propósito lembrar a cidade e o termo ou a
vila e o termo, designações tão características da
Época Moderna. A cidade ou a vila constituíam o
centro político e económico, o termo, os arrabaldes. Por exemplo, em Machico, no século XVII, a
Capela de Nossa Senhora da Graça situava-se no
termo da vila.
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Neste propósito de conhecer as vivências urbanas
e rurais do passado, intitulámos a nossa comunicação de Escavar o quotidiano, não atribuindo ao
verbo exclusiva conotação arqueológica, que, na
verdade, também queremos bem presente. Pretendemos, sim, um pesquisar, no sentido lato do
termo.
Antes de prosseguirmos, gostaríamos, a propósito, de partilhar convosco três casos reais que atearam a nossa motivação para uma, ainda que não
muito profunda, reflexão sobre esta importante
matéria. Três estações para uma via de reflexão
sobre o campo histórico.
A primeira diz respeito à arguição da nossa dissertação de doutoramento, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa em Janeiro de 1999. Com o seu estilo
peculiar, o Professor Doutor António de Oliveira interpelou-nos sobre o papel dos juízes das
vintenas, também denominados de pedâneos,
na Madeira seiscentista. Se, em concreto, dessas
questões não nos podemos já lembrar, verdade é
também que a essência das mesmas não colidiria
com as seguintes que agora enumeramos. Como
actuava este juiz nas freguesias mais remotas do
concelho? As suas atribuições estão definidas no
L.º I, Título LXV, §§ 73 e 74 das Ordenações Filipinas. Pelos acórdãos camarários, conhecemos
as suas nomeações. Mas quem eram afinal esses
homens e como arbitravam as contendas entre os
moradores da sua circunscrição? Como faziam
respeitar as posturas camarárias e outras determinações municipais? Sendo os representantes
da vereação nas freguesias mais distantes, como
faziam valer a sua autoridade? E quando se tratava da cobrança de impostos, como agiam num
meio onde todos se conheciam ou apresentavam
laços de parentesco? Estas e outras pertinentes
questões revelam-se de difícil resposta, face à documentação por nós consultada.
No entanto, não nos colhera de surpresa o interesse do Professor António de Oliveira pelo labor

quotidiano. No prefácio da sua extraordinária
obra – A vida económica e social de Coimbra de 1537
a 1640 – havíamos reconhecido já preocupação
com esta matéria:
«Mas para que Coimbra estudasse e ensinasse,
tornava-se necessário o trabalho quotidiano de
muita gente, integrada ou não no corpo universitário. Gente sem nome e sem posição, a maioria
das vezes. Mas Homens. Por eles nos interessámos, ao pretendermos contribuir para a história
social de Coimbra, e não apenas pelos que brilharam pelo nascimento, riqueza, poder ou inteligência. A fisionomia da cidade foi moldada pelos
rostos de uns e outros.» (1971: 1).
Todavia, conheceu e reconheceu também o Mestre as limitações das fontes e do investigador
isolado, apesar do reputado pioneirismo do seu
notável trabalho, publicado nos primeiros anos
da década de setenta do século passado.
A segunda estação lembra um episódio ocorrido
no passado mês de Setembro, em Sevilha, no VI
Encuentro Ibérico de Historia de la Educación. A
propósito de fontes, uma distinta professora universitária espanhola chamou a atenção para a necessidade de se preservar e estudar a correspondência, inéditos e outros documentos do acervo
de muitos professores, tantos injustificadamente
esquecidos, que tiveram de sair de Espanha durante a ditadura franquista, justificando com a
necessidade de alargar o âmbito da História da
Educação em Espanha, quanto a autores e textos
sobre ideias e ideais educativos, ao mesmo tempo que se perspectivavam novos elementos para
a compreensão de um quotidiano marcado pela
opressão.
Este momento de debate, fez-me recordar tantos acervos que, entre nós, irremediavelmente se
perderam ou continuam a ser descurados, ignorados ou desfeitos, quando se poderiam revelar
de grande utilidade para a história do quotidiano
regional. São documentos sem a chancela oficial
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– Simónides, inventa novas artes;
Não meças o passado co’o presente!
Que, se é forçado andar por várias partes
Buscando à vida algum descanso honesto,
Que tu, Fortuna injusta, mal repartes;
E se o duro trabalho é manifesto
Que, por grave que seja, há-de passar-se
Com animoso espírito e ledo gesto;
De que serve às pessoas alembrar-se
Do que se passou já, pois tudo passa,
Senão de entristecer-se e magoar-se?
ou o carácter da imprensa periódica, por vezes
sem preocupações com leituras posteriores, e
únicos no que podem transmitir sobre a realidade quotidiana.
Na terceira estação, recordamos uma afirmação
de Pedro Tamen, em entrevista publicada no Jornal de Letras de Artes e Ideias, n.º 940, de 11 a 24 de
Outubro de 2006, p. 9: «Na verdade, encontrarse o esqueleto de uma criança de há milhares de
anos não adianta muito. Mas ler-se uma elegia de
Camões ajuda a percebermos o que somos e o que
fazemos com os pés assentes na Terra.»
Sem, por certo, pretender negar os importantes
contributos das escavações arqueológicas para o
alargamento da História da Humanidade, nomeadamente através dos estudos de materiais osteológicos pela antropologia física ou biológica, o
poeta Tamen elegeu a lírica de Camões como fonte de conhecimento do Homem português, e referia-se, sobretudo, ao mundo das emoções ou dos
sentimentos, às mentalidades e comportamentos
que nos caracterizaram e caracterizam.
Na elegia O poeta Simónides falando, por sinal autobiográfica, Camões invocou o poeta lírico grego,
Simónides, que viveu entre 556 e 468 a. C. Pretendia Simónides ensinar o capitão Temístocles «a
se lembrar de tudo o que fazia». Mas Temístocles
recusou receber regras contra o esquecimento, e
apelava:

O poeta, experimentando a dor da saudade, longe em «desejada e longa terra, / De todo o pobre
honrado sepultura», no «furor da guerra dura»,
manifestava vigoroso inconformismo em tom
confitente:
Que, posto que a Fortuna possa tanto
Que tão longe de todo o bem me aparte,
Não poderá apartar meu duro canto
Desta obrigação sua, enquanto a morte
Me não entrega ao duro Radamanto 1,
Se pera tristes há tão leda sorte.
Nos três episódios aludidos, pode-se constatar a
valorização de fontes diversas para um alargamento do conhecimento da realidade histórica,
através de novos factos e personagens. Ao professor António de Oliveira inquietava o quotidiano dos juízes pedâneos; à professora espanhola, o
contributo dos pouco lembrados, ou até já quase
desconhecidos opositores ao franquismo, para a
História da Educação da Espanha; a Pedro Tamen, a importância da poesia para a compreensão do destino dos portugueses, apesar da diversidade temática das elegias camonianas.
Todavia, predominando neste Encontro a temática da Arqueologia nas Épocas Moderna e Contemporânea, seria natural que eu também me referisse a esta ciência. Faltando-me conhecimentos
específicos sobre a matéria e tendo ocasião de verificar quanto a arqueologia em Portugal evoluiu
nas últimas décadas, darei apenas testemunho de
como, nesta Região Autónoma, o trabalho desenvolvido nesta área tem possibilitado penetrar em
domínios do quotidiano, antes intransponíveis,
principalmente devido à persistente e entusiasmada actividade da ARCHAIS.

1. Radamanto – filho de Zeus e Europa, irmão de Minos e de Éaco. É um dos juízes dos mortos, desde que se propalou a ideia de
um julgamento no Hades.
2. Maria Alzira Seixo, a propósito de As pequenas memórias, de José Saramago, asseverou: «A mistura de real e imaginário, dada
pela memória que inventa a vida para a dar em literatura, atravessa a individualidade do memorialista para reconstituir esboços
de história das mentalidades, hábitos quotidianos, crenças e modos de agir hoje raros.» («José Saramago: História do lagarto
verde», JL – Jornal de Letras, Artes e Ideias, Ano XXV, n.º 942, Paço de Arcos, 8-21 de Novembro de 2006, p. 11). Na oportunidade,
sublinhe-se a importância desta obra de Saramago para o conhecimento do escritor, mas também para a história da Azinhaga, a
aldeia ribatejana onde nasceu, embora, como o próprio confessou em entrevista ao mesmo periódico, não fosse sua intenção fazer
história.
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A arqueologia industrial
como a arqueologia
da industrialização
José Manuel Lopes Cordeiro

Resumo

Abstract

Encarada muitas vezes como a arqueologia dos
processos industriais, independentemente do período histórico a que dizem respeito, a arqueologia industrial tem vindo a ser considerada nos
últimos anos, do ponto de vista teórico, como a
arqueologia de um determinado período histórico, daquele que corresponde ao início e às primeiras fases do desenvolvimento da civilização
industrial. De facto, o objectivo da arqueologia
industrial é o registo, a investigação e a análise
dos vestígios materiais resultantes do desenvolvimento social, económico e tecnológico do período histórico que se inicia com a industrialização, com a finalidade de produzir conhecimentos
históricos capazes de o interpretar e explicar. O
autor procura fundamentar as razões que estão
na base desta definição da arqueologia industrial,
apontando igualmente alguns dos objectivos que
a mesma deverá preencher a fim de corresponder
às exigências teóricas e práticas que actualmente
se lhe colocam no nosso país.

Industrial Archaeology has industrialization
Archaeology.
Defined many times as the archaeology of the industrial processes, independently of the historical period, industrial archaeology has been considered in the last years, on the theoretical viewpoint, as the archaeology of a determined historical period, which corresponds to the beginning
and to the first phases of the development of the
industrial civilization. In fact, the objective of the
industrial archaeology is the register, the inquiry
and the analysis of the vestiges of the social,
economic and technological development of the
historical period that is initiated with the industrialization, with the purpose of produce capable
historical knowledge to interpret and explain it.
The author seeks to substantiate the reasons that
concerning this definition, pointing equally some
objectives that this discipline should fill in order
to correspond to the practical and theoretical demands that currently face in our country.
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Apesar do termo “arqueologia industrial” ter surgido pela primeira vez em Portugal em 1896, num
artigo1 da autoria do multifacetado intelectual oitocentista Francisco de Sousa Viterbo (1845-1910)
e de, em 28 de Maio de 1925, o Governo Português
e as autoridades coloniais angolanas de então terem classificado como “monumento histórico” os
vestígios ainda hoje existentes da Fundição de
Nova Oeiras2, estabelecida em Angola em 1767-72
– numa época em que as fábricas, e muito menos
as suas ruínas, não tinham ainda adquirido o estatuto de monumento ou de património histórico
e cultural –, só em meados da década de 1950, na
Grã-Bretanha, e, em Portugal, nos finais da década de 1970, é que surgiu um interesse crescente e
generalizado por esta disciplina.
De facto, quando entre nós se manifestou o interesse pela arqueologia industrial – no âmbito de
um movimento mais vasto de defesa do património cultural nacional – já há mais de duas décadas
que a mesma se vinha desenvolvendo na Grã-Bretanha, fundamentalmente com base nos esforços
de grupos amadores de arqueologia, associados
a cursos universitários extra-murais e à Workers’
Educational Association. A necessidade de desenvolver trabalhos de campo levou os responsáveis por estes cursos a utilizarem os vestígios
industriais locais com esse objectivo, realizandose então os primeiros trabalhos e surgido as primeiras publicações. A expressão “arqueologia
industrial” foi então pela primeira vez utilizada
na Grã-Bretanha num artigo3 publicado em 1955
por Michael Rix (1913-1981), um dos professores
dos referidos cursos – concretamente, na Universidade de Birmingham –, no qual sublinhava a

necessidade de se inventariarem e preservarem
os vestígios da industrialização, antes que viessem a desaparecer. Simultaneamente, surgem
as primeiras associações locais de arqueologia
industrial, as quais desenvolveram as primeiras
iniciativas de inventário dos sítios e monumentos industriais, beneficiando do importante apoio
e estímulo do Council for British Archaeology
(CBA), tendo este estabelecido então o respectivo sistema básico de registo de sítios industriais.
Em 1959, o CBA criou o Industrial Archaeological
Research Committee (IARC) com o objectivo de
alargar esta nova área do sector da arqueologia à
actividade que vinha desenvolvendo desde 1945.
Subsequentemente, foi criado um Advisory Panel, como sub-comité do IARC, com o objectivo
de desenvolver orientações para o inventário de
sítios industriais e, aspecto não negligenciável, os
necessários procedimentos para assegurar a sua
classificação, quando esta se justificava4.
O surgimento da arqueologia industrial na Grã-Bretanha coincidiu com aquilo que foi classificado como uma vaga de nostalgia das tradições
industriais britânicas, agravada pelas destruições
massivas provocadas pelos bombardeamentos
durante a II Guerra Mundial – cujos alvos estratégicos eram, muitas das vezes, as unidades industriais –, e pela posterior reconversão industrial e
urbanística que se seguiu, a qual se prolongou
até aos primeiros anos da década de ’60. Esta situação contribuiu não apenas para a formulação
de uma nova noção de património – o património industrial –, assim como para a emergência
da arqueologia industrial como uma nova área
de investigação arqueológica. Um dos primeiros
movimentos da opinião pública a favor da salvaguarda de um monumento industrial registou-se,
precisamente, nessa época, em 1962, quando foi
demolido o Euston Arch, um pórtico neoclássico
do terminus londrino do North Western Railway
concebido por Philip Hardwick, na estação principal da linha Londres-Birmingham, construída
em 1838. Segundo Michael Rix, este imponente
pórtico “simbolizava o sentimento que os pioneiros dos primeiros caminhos-de-ferro tinham da
força da locomotiva como transformadora mítica
da actividade social”5.

1. Francisco de Sousa Viterbo (1896), “Arqueologia industrial portuguesa – os moinhos”, O Arqueólogo Português, Lisboa, II (8-9):
5-16. Reedição fac-similada, em separata, com prefácio de J. M. Lopes Cordeiro, pela Muralha – Associação de Guimarães para a
Defesa do Património, Guimarães, 1986.
2. Paulo Oliveira Ramos (1990), “A Fábrica de Ferro de Nova Oeiras (República Popular de Angola)”, In I Encontro Nacional sobre o
Património Industrial. Coimbra, Guimarães, Lisboa / 1986. Actas e Comunicações. Coimbra: Coimbra Editora, Volume II, pp. 709-730.
3. Michael Rix (1955), “Industrial archaeology”, The Amateur Historian, Londres, II (8): 225-229. Embora se considere este artigo
como o primeiro a apresentar uma perspectiva global da nova disciplina, já anteriormente o belga Reneé Evrard tinha utilizado a
expressão “arqueologia industrial”. Cf. Reneé Evrard (1950), “Une belle découverte d’archéologie industrielle: le Fourneau SaintMichel”, Les Vennes, Liège, 14 (10): 4-5.
4. Os dados históricos sobre o desenvolvimento da arqueologia industrial na Grã-Bretanha que aqui apresentamos foram retirados
da obra de Neil Cossons (1975), The BP Book of Industrial Archaeology. Newton Abbot: David & Charles, pp. 22-28.
5. Michael Rix (1967), Industrial Archaeology. London: The Historical Asssociation, p. 13.
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A Grã-Bretanha foi o primeiro país a encarar a
necessidade de se proceder ao inventário do património industrial, numa Conferência realizada
pelo CBA em 1959. Quatro anos mais tarde, este
organismo deu início a um programa de inventário sistemático do património industrial, através
da criação do “Industrial Monuments Survey”
– dirigido, inicialmente, por Rex Wailes –, e apresentou a primeira versão da sua ficha de registo.
O enorme volume de informação resultante deste
trabalho (cerca de 30.000 fichas obtidas num período de dois anos) levou à constituição, em 1963,
do “National Record of Industrial Monuments
(NRIM)”. A partir de 1965 o trabalho de inventário passou para a responsabilidade de R. A. Buchanan, no Centre for the Study of the History
of Technology, sendo transferido em 1981 para a
Royal Commission on Historical Monuments of
England, tendo sido a partir de então integrado
na actividade regular desta instituição6.
Apesar do notável desenvolvimento que a arqueologia industrial conheceu em Grã-Bretanha
– acompanhado pelo surgimento de inúmeras
associações locais e regionais, da edição de um
variado conjunto de livros e brochuras sobre sítios e monumentos industriais, e de uma revista
especializada que iniciou a sua publicação em
Maio de 1964 (The Journal of Industrial Archaeology) –, a sua evolução não se processou isenta
de problemas. Diversos balanços da actividade
deste período inicial, efectuados a partir dos anos
’80, apontam essencialmente para dois tipos de
dificuldades que, na época, não foi possível ul-

trapassar, e que só nestas duas últimas décadas
têm vindo a ser corrigidas. A primeira, referida
pelo próprio secretário do IARC, considera que,
de um modo geral, o resultado do trabalho de
inventário realizado no período de 1963-1981
apresentava um nível reduzido de qualidade,
cujas razões tinham no entanto mais a ver com
a complexidade dos sítios – que não podiam ser
registados de uma forma simplista – do que com
as competências dos autores7. Por esse motivo, e
a fim de melhorar os resultados do trabalho de
inventário, o CBA irá publicar nesse ano de 1981
um manual de campo para o inventário de sítios
industriais8, o qual veio a ter continuidade no
trabalho actualmente desenvolvido pela Association for Industrial Archaeology9, fundada em
1973, e que entre os seus objectivos sublinhava,
precisamente, o de promover a melhoria do trabalho de inventário. A segunda apreciação crítica
ao trabalho realizado nesta primeira fase – particularmente aquele que foi desenvolvido durante
a década de ’60 – salientava a quase total ausência
de um enquadramento teórico dos sítios e monumentos estudados e inventariados10. De facto, e
não obstante poder considerar-se que durante a
década de ’60 a arqueologia industrial conquistou, na Grã-Bretanha, um pleno reconhecimento
como uma área de estudo autónoma, também é
verdade que a mesma tinha “negligenciado quase
toda a teoria com base num determinado entendimento, errado, de que poderia compreender os vestígios
materiais da sociedade industrial prescindindo de uma
enquadramento específico, do ponto de vista metodológico ou interpretativo”11.

6. Keith Falconer (1987), “Inventories of the industrial heritage: an English perspective”, In Les Inventaires du Patrimoine Industriel,
Objectifs et Méthodes. Industrial Heritage Inventories, Aims and Methods. Paris: Éditions Picard, pp. 27-33, e ainda, do mesmo autor,
“Industrial recording by the English Royal Commission”, AIA Bulletin, 17 (4), 1990, pp. 3-4, e “Changing industrial lanscapes: the
experience of the RCHME’s Urban Development Corporation Area surveys”, in G. Vanderhulst (Ed.), Industry, Man and Landscape.
Bruxelles: The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage Belgium, pp. 102-105.
7. Keith Falconer (1981), Industrial Monuments Survey 1963-81. Manuscrito depositado na Biblioteca do Ironbridge Gorge Museums
Trust, citado por C. M. Clark (1987), “Trouble at t’mill: industrial archaeology in the 1980s”, Antiquity, Cambridge, 61: 170.
8. Keith Falconer e Geoffrey Hay (1981), The Recording of Industrial Sites: a Survey. S. l.: CBA Industrial Archaeology Research
Committee.
9. Cf. Michael Trueman e Julie Williams (1993), Index Record for Industrial Sites. Recording the Industrial Heritage. A Handbook. Leicester: Association for Industrial Archaeology.
10. C. M. Clark (1987), Op.cit., p. 170.
11. E. G. Grant (1987), “Industry: landscape and location”, in J. M. Wagstaff (Ed.), Landscape and Culture. Oxford: Blackwell, p. 117.
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Arqueologia Industrial:
uma estratégia eficaz
para a investigação
do passado recente
As insuficiências que a prática da arqueologia
industrial conheceu na Grã-Bretanha têm vindo
a ser progressivamente superadas e a disciplina
conhece hoje em dia uma respeitável aceitação
profissional e um cada vez maior reconhecimento académico, situação que encontra um paralelo
em quase todos os países onde a mesma se veio
a desenvolver. Concretamente, no que diz respeito ao trabalho de inventário, os padrões de qualidade cedo se impuseram, tanto na actividade
desenvolvida pelas diversas entidades oficiais12
– Council for British Archaeology, Royal Commissions on Historical Monuments, English Heritage –, como na que passou a ser da responsabilidade da Association for Industrial Archaeology,
de Universidades e de alguns museus, como o de
Ironbridge, junto do qual funciona o Ironbridge
Institute precisamente com o objectivo de promover a formação na área da arqueologia industrial,
contando para o efeito com o apoio da Universidade de Birmingham.
Para além das questões práticas, também o entendimento teórico da disciplina registou um considerável apuramento, nomeadamente quanto a
uma definição mais precisa do seu conteúdo e
objectivos. Assim, de uma primeira definição de
arqueologia industrial apresentada por Michael
Rix – e que, no fundamental, foi seguida por uma

grande parte dos autores que vieram a abraçar a
disciplina –, para o qual ela constituía “o registo,
a preservação em casos seleccionados e a interpretação dos sítios e estruturas das primeiras actividades
industriais, particularmente os monumentos da revolução industrial”13, passou-se, após muita discussão e algumas resistências ainda não totalmente
vencidas, à sua definição como sendo “o estudo
de um período abrangendo os testemunhos físicos do
desenvolvimento social, económico e tecnológico do período que se iniciou com a industrialização”14. Como
já tivemos oportunidade de referir15, apesar da
sua concisão, esta definição encerra uma perspectiva inovadora em relação ao entendimento da
disciplina, embora, quando foi formulada, não
constituísse inteiramente uma novidade dado
que outros autores já há algum tempo se tinham
pronunciado no mesmo sentido16. O que havia
aqui de novo era, por um lado, a superação da
tradicional e limitada apresentação da disciplina
como uma actividade estritamente relacionada
com o inventário, a salvaguarda ou a descrição
de um mero sítio industrial e, por outro, o encerramento – pelo menos junto da grande maioria
daqueles que actualmente praticam a arqueologia industrial – de uma discussão que, na nossa
opinião, se prolongou demasiadamente, sobre se
a arqueologia industrial era ou não uma disciplina temática17. Ou seja, se no âmbito da disciplina

12. Um bom exemplo da excelente qualidade do trabalho de inventário do património industrial britânico pode observar-se no
livro de Geoffrey D. Hay e Geoffrey P. Stell (1986), Monuments of Industry. An Illustrated Historical Record. Glasgow: Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland.
13. Michael Rix (1967), Industrial Archaeology. London: The Historical Association, p. 5.
14. Marilyn Palmer (1990), “Industrial archaeology: a thematic or a period discipline?”, Antiquity, Cambridge, 64, p. 281. Para um
mais completo esclarecimento deste assunto é imprescindível consultar o importante documento elaborado pela mesma autora,
“Industrial archaeology: working for the future”, Industrial Archaeology Review, Leicester, XIV (1), 1991, pp. 17-32.
15. José Manuel Lopes Cordeiro (1992), Património Industrial do Vale do Ave. Vila Nova de Famalicão: Museu da Indústria Têxtil da
Bacia do Ave / Câmara Municipal. Seguiremos, aqui, os principais aspectos da abordagem deste tema, expostos neste trabalho,
actualizando-os sempre que necessário.
16. Angus Buchanan admitiu, em 1972, que “na prática era aconselhável confinar o estudo dos monumentos [industriais] aos últimos
duzentos anos”, Cf. R. A. Buchanan (1972), Industrial Archaeology in Britain. Harmondsworth: Penguin, pp. 20-21; também Neil Cossons defendeu, em 1975, uma perspectiva “cultural” para a disciplina, com base na qual os vestígios físicos da industrialização
deviam ser utilizados para uma compreensão do surgimento e da evolução da sociedade industrial. Cf. Neil Cossons (1975), Op.
cit., p. 17.
17. Posição defendida, entre outros, por Arthur Raistrick (1896-1991) que, apesar do papel pioneiro que desempenhou no estudo e
na divulgação da arqueologia industrial, entendia que esta era uma disciplina temática, pelo que as actividades industriais desenvolvidas na Pré-História caberiam no seu âmbito. Cf. Arthur Raistrick (1972), Industrial Archaeology: an historical survey. London:
Eure Methuen.
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cabiam as actividades “industriais” de períodos
tão remotos – bem vistas as coisas todos os períodos históricos tiveram a sua indústria específica – como o Paleolítico, dado que nele também
se exerceram “actividades industriais”, ou se a
arqueologia industrial constituía a arqueologia
de um determinado período histórico. Era, na
realidade, a procura da definição rigorosa da
disciplina, identificando-a com um período que
representou uma ruptura nítida na evolução da
Humanidade, assim como a sua inserção correcta no panorama da ciência arqueológica em
geral. Como sublinhou Andrea Carandini, “segundo uma sucessão lógico-histórica, a arqueologia
industrial não pode ser outra coisa que a arqueologia
das formações sociais capitalistas. […] O critério das
divisões sincrónicas parece-me o único aceitável”18.
Deste modo, existe uma arqueologia industrial
dedicada a estudar as primeiras fases desse novo
período histórico inaugurado pela revolução industrial, assim como existe uma arqueologia pósmedieval, medieval, clássica ou pré-histórica. De
facto, nos outros períodos históricos anteriores à
industrialização, como salienta Salvador Forner,
“a indústria não é mais do que um complemento produtivo de estruturas económicas cuja lógica responde a
relações sociais de produção completamente diferentes
às das modernas sociedades industriais. Nestas últimas, pelo contrário, a indústria converte-se no próprio
fundamento de um modo de produção, o capitalista,
cuja lógica e consequências económicas se estenderão
aos sectores não industriais e inclusivamente às sociedades não industrializadas”19. Por estes motivos,
alguns consideram, que na análise do processo
de industrialização a adopção de “uma perspectiva
marxista poderá ser em muitos casos mais apropriada,
dado que o período em estudo foi palco de contradições
entre as forças [produtivas] e as relações de produção,
isto é, entre uma organização capitalista utilizando
novas tecnologias e a organização social das forças de
trabalho, que eram constrangidas a adaptar-se a novos

ambientes de trabalho e muitas vezes também a novos
ambientes domésticos”20. Recorrendo de novo a Andrea Carandini – um arqueólogo “clássico” –, o
entendimento correcto da arqueologia industrial
pressupõe que a mesma seja encarada “como a arqueologia das sociedades que conheceram e conhecem
a revolução industrial e a industrialização capitalista.
Uma indefinição indeterminada desta disciplina chocaria com a disposição disciplinar das outras arqueologias, inauguraria uma perigosa orientação diacrónica
(…) e por último, permitiria a sua identificação com
um único sistema de produção, como uma série de técnicas, o que provocaria uma ruptura entre este campo
de investigação e a ciência histórica. Tudo isto é evidentemente inaceitável”21.
Apesar dos progressos que a arqueologia industrial tem vindo a registar, os quais não se limitam
a uma mais rigorosa definição dos seus objectivos, conceito e metodologia, mas passam também pelo seu progressivo reconhecimento pela
comunidade arqueológica em geral22, os arqueólogos que trabalham nesta área estão conscientes
da necessidade de se proceder a uma ainda maior
elaboração teórica e metodológica da sua disciplina23.
O contributo que a arqueologia industrial poderá
prestar para uma maior e melhor compreensão do
processo de industrialização passa, igualmente,

18. Andrea Carandini (1979), Archeologia e Cultura Materiale. Bari: De Donato. Utilizamos a tradução castelhana, publicada em 1984
pela Editorial Mitre, p. 247.
19. Salvador Forner Muñoz (1989), “Patrimonio recente y patrimonio industrial”, Canelobre, Alacant, 16, p. 22.
20. Marilyn Palmer e Peter Neaverson (1998), Industrial Archaeology: principles and practice. London: Routledge, p. 4.
21. Andrea Carandini (1979), Op. cit., p. 248.
22. Por exemplo, o já clássico manual do conhecido arqueólogo Colin Renfrew tece uma elogiosa referência à arqueologia industrial, salientando a sua importância para a obtenção de elementos sobre vários aspectos da cultura material. Cf. Colin Renfrew
e Paul Bahn (1991), Archaeology. Theories, Methods and Practice. London: Thames and Hudson, p. 271. Significativamente, a mais
recente obra de síntese sobre a arqueologia da Grã-Bretanha, já aborda “naturalmente” todos os períodos arqueológicos desde a
Pré-História até à Revolução Industrial. Cf. John Hunter e Ian Ralston (Eds.) (1999), The Archaeology of Britain. An introduction from
the Upper Paleolithic to the Industrial Revolution. London: Routledge [o capítulo consagrado à arqueologia industrial, intitulado “The
workshop of the world. The industrial revolution” (pp. 280-296), é da autoria de Kate Clark].
23. Saliente-se, no entanto, os importantes passos dados neste sentido com a recente publicação de várias obras, tais como: Marilyn
Palmer e Peter Neaverson (1998), Industrial Archaeology: principles and practice. London: Routledge, Emory L. Kemp (Ed.) (1996),
Industrial Archaeology: techniques. Malabar, Florida: Krieger Publising Company, Russell J. Barber (1994), Doing Historical Archaeology. Exercices using documentary, oral, and material evidence. Englewood, New Jersey: Prentice Hall, e Robert B. Gordon e Patrick M.
Malone (1994), The Texture of Industry. An archaeological view of the industrialization of North America. New York: Oxford University
Press.
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pela sua abertura a áreas que até agora não foram
devidamente contempladas, como as orientações
espaciais e antropológicas24. De facto, como também salientou Salvador Forner, “o estudo dos vestígios materiais em si mesmos, sem dar a estes uma
dimensão antropológica, seria um exercício intelectual estéril. Somente através das relações significativas
entre diferentes fenómenos a arqueologia industrial
poderá, com o seu enorme potencial de conhecimento
interdisciplinar, contribuir para uma análise dos factos e para uma explicação dos mesmos que, pelas características do seu material informativo – despojado dos
elementos simbólicos das fontes escritas –, servirá para
nos revelar de maneira mais objectiva as condições de
trabalho e de existência nas sociedades industriais”25.
Uma outra objecção que é vulgar ver erigida contra a aceitação da arqueologia industrial como
uma disciplina arqueológica considera que, pelo
facto desta não depender exclusivamente da escavação para a obtenção de informação sobre o
passado da sociedade não terá cabimento atribuir-lhe aquela qualificação. Na realidade, embora a escavação seja a fase principal do processo
de investigação arqueológica, o seu papel reside
fundamentalmente no facto de estabelecer uma
relação entre a descoberta e a interpretação, ou
seja, cumpre uma função essencialmente instru-

mental. É, contudo, uma concepção estreita da
arqueologia, que não ilustra os seus defensores,
reduzi-la exclusivamente à escavação, subalternizando aquilo que é essencial, e que consiste
na interpretação da informação arqueológica
proporcionada pela prospecção, documentação,
classificação, análise estratigráfica e análise espacial – e, é claro, também pela escavação – e a
sua integração no conhecimento histórico global.
Embora para alguns o âmbito cronológico dos estudos arqueológicos deva terminar no séc. V d.
C., Grahame Clark (1907-1995), um arqueólogo
que dispensa apresentação, salientou, numa obra
publicada em 1957, que “os métodos arqueológicos
podem ser eficazmente aplicados a qualquer fase ou
aspecto da história que se apresente insuficientemente
documentado por testemunhos escritos, mesmo que se
situe num passado muito recente; é que a arqueologia
existe, não apenas para preencher lacunas nos documentos, mas também para verificar a sua autenticidade
e para os confirmar”26. Ou, segundo a feliz expressão de Rafael Aracil, a “arqueologia industrial pode
libertar a História da escravidão das fontes escritas”
[…] não sendo “menos útil quando abundam as fontes escritas, pelo contrário, quanto mais informação literária exista mais completa será a investigação arqueológica e vice-versa. A diferença entre fontes escritas e
vestígios físicos radicaria em que estes são fontes ‘não
intencionais’ contrariamente à ‘inevitável intenção’
subjacente na documentação escrita”27.
Mais recentemente, um outro autor, também ele
trabalhando na área da arqueologia pré-histórica,
justifica com ainda maior clareza uma resposta
afirmativa à questão de se saber se a arqueologia
constitui uma estratégia válida para a investigação do passado recente. Pelo seu interesse, justifica-se esta longa citação: “A arqueologia permitirá
obter informações sobre épocas ‘históricas’, informações que não seriam acessíveis ou simplesmente pouco acessíveis apenas através das fontes escritas? Será

24. Ver, a propósito, Dianne Newell (1991), “Industrial archaeology: will it ever be an historical science?”, In Arqueologia Industrial:
Actes del Primer Congrés del País Valencià. València: Diputació de València, p. 371.
25. Salvador Forner Muñoz (1989), Op. cit., p. 24.
26. Grahame Clark (1957), Archaeology and Society. London: Methuen. Utilizamos a tradução portuguesa, publicada em 1966 pela
Livraria Almedina, p. 14. Saliente-se, no entanto, que a primeira edição deste livro foi publicada em Inglaterra em 1939, constituindo a partir de então um manual que formou sucessivas gerações de arqueólogos.
27. Rafael Aracil (1982), “La investigación en arqueologia industrial”, In I Jornadas sobre la Protección y Revalorización del Patrimonio
Industrial. Bilbao: Gobierno Vasco, p. 21.
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razoável aplicarem-se técnicas de investigação arqueológica até à época moderna inclusive? Estamos convencidos que se deve responder positivamente a estas
questões. Independentemente da eventual abundância
de fontes escritas mais ou menos numerosas, deveria,
para cada época e em cada região, sondar-se as possibilidades de se utilizarem também as fontes não escritas
com os métodos da arqueologia, da antropologia e da
etnologia, com o objectivo de estabelecer perspectivas
mais coerentes e mais amplas sobre a história. Consideram-se hoje muitas vezes incompatíveis duas visões
do passado: a dos arqueólogos e a dos historiadores,
ambas diferentes quer pelos seus problemas quer pelas informações que fornecem. Será preciso integrá-las
melhor; daí resultaria uma história mais coerente, com
perspectivas mais amplas”28.
Ainda em relação ao argumento da suficiente
existência de fontes escritas, que dispensaria o
recurso à análise dos vestígios materiais da industrialização para compreender as transformações provocadas pelo surgimento deste processo
histórico, importa sublinhar que, de facto, as fontes escritas eventualmente disponíveis, em muitas casos, estão longe de nos proporcionar uma
informação susceptível de responder a todas as
questões necessárias para a sua compreensão. Por
exemplo, as fontes escritas que nos proporcionam
informações sobre as condições de vida e de trabalho de grupos sociais surgidos com a industrialização, como o operariado, são muito escassas e,
quando existem, apresentam-nas de uma forma
distorcida – por vezes de uma forma intencional – não correspondendo de modo algum à realidade então existente. É evidente que se pode
argumentar sobre a imprescindível utilização da
crítica das fontes a fim de determinar o verdadeiro valor dos documentos e dos seus testemunhos,
da qual nenhum investigador prescindirá. No entanto, a utilização do método arqueológico apresenta-se, neste caso, com uma nítida vantagem,

possibilitando um conhecimento mais concreto
e pormenorizado das reais condições de vida e
de trabalho daqueles grupos sociais. Trata-se, da
“aceitação do seu valor, da sua potencialidade histórica, face ás fontes históricas tradicionais: as escritas”29,
ou como referiu Marilyn Palmer, “as fontes escritas
têm de ser encaradas apenas como uma vantagem, e
não como uma alternativa ao estudo do período industrial”30.
É evidente que “o valor do testemunho arqueológico como meio de informação sobre a história humana varia numa proporção inversa à da quantidade e
natureza das fontes documentais tomadas no sentido
lato”31, e é por esse motivo que sustentamos que
em arqueologia industrial nem sempre a escavação é a estratégia mais adequada a desenvolver
pois podemos, como maior ou menor facilidade,
obter uma boa parte da informação de que necessitamos através do recurso a outro tipo de fontes.
Contudo, o problema não reside apenas em saber
se a escavação poderá constituir uma estratégia
de investigação válida para conhecer o passado
recente. Encarado numa perspectiva mais ampla,
constitui uma outra forma de entender a investigação histórica, e é “porque a arqueologia oferece
um grande potencial explicativo a partir do momento
em que pode servir, com uma sólida orientação teórica,
para criar novos dados a partir da colocação de novos
problemas; por outro lado pode oferecer uma explicação
adequada de como se organiza um espaço produtivo e
social mediante o estudo intensivo e extensivo da zona
em questão”32. Assim, a arqueologia industrial
será uma maneira de fazer História que, como
salientou Angus Buchanan, concilia a vertente
arqueológica da pesquisa, estudo, registo e, eventualmente, escavação dos sítios industriais, com
a vertente histórica da interpretação de todas
as fontes disponíveis (materiais, documentais,
orais) de forma a reconstruir uma mais rigorosa
panorâmica do passado. Seguindo de perto a in-

28. Carl-Axel Moberg (1969), Introduktion till Arkeologi. Jämförande och nordisk fornkunskap. Stockholm: Natur och Kultur. Utilizamos
a tradução portuguesa (Edições 70, Lisboa, 1981) da edição francesa, publicada em 1976, revista e aumentada, p. 200.
29. Sonia Gutiérrez Lloret (1995), “La arqueología después de la Edad Media: el registro arqueológico en la Historia Moderna y
Contemporánea”, In Actes de les Jornades d’Arqueologia : Alfàs del Pi, del 27 al 29 de gener de 1994. [València]: Conselleria de Cultura,
p. 240.
30. Marilyn Palmer (1990), Op. cit., p. 277.
31. Grahame Clark (1957), Op. cit., p. 15.
32. Miquel Barceló (Coord.) (1988), Arqueología Medieval. En las afueras del “medievalismo”. Barcelona: Editorial Crítica, p. 59.
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Arqueologia Industrial
como a Arqueologia
da Industrialização
terpretação apresentada por Vítor Oliveira Jorge
diríamos que a arqueologia industrial, ou que a
Arqueologia, de uma maneira geral, “não é, ou não
deve ser, um domínio secundário ou marginal, mas
uma forma própria de fazer História de perspectivar a
realidade humana”33.
Os objectos de estudo da Arqueologia e da História, em termos globais, são frequentemente
comuns, e numa época em que a interdisciplinariedade constitui um marco de referência teórico
das ciências humanas não faz sentido tentar introduzir clivagens entre dois domínios tão próximos, se não coincidentes. É necessário compreender a evolução da História e da Arqueologia, no
quadro da própria evolução das ciências humanas, e pôr de parte antigas considerações, hoje em
dia inaceitáveis tais como, por exemplo, encarar
a Arqueologia como uma “disciplina auxiliar da
História”. Já há muitas décadas que se considera
“a escavação como um dos aspectos do estudo de
um problema histórico” e que o que a arqueologia moderna procura hoje em dia – “e continuará
a procurar no futuro – é a perfeita fusão das investigações arqueológica e histórica em todos os seus aspectos,
eliminando as fronteiras que ainda separam ambas as
ciências”34. Podemos analisar todos os vestígios
materiais do passado, ainda que de um passado
recente, através de uma perspectiva arqueológica. Todo o passado tem uma leitura arqueológica
e esta pode desempenhar um papel determinante
para a compreensão de aspectos menos esclarecidos, para colocar novas questões e lançar pistas para novas investigações, para sugerir novas
interpretações, ou simplesmente para confirmar
aquilo que nos dizem as fontes escritas. Deve-se,
no entanto, estar consciente dos riscos a evitar,
dado que “uma arqueologia demasiado dependente
das fontes escritas se torna ilustrativa em vez de ser
explorativa e explicativa”35.

Nos últimos anos, diversos autores têm chamado
a atenção para o facto de uma grande parte dos
trabalhos realizados durante os anos ’60 e ’70 no
domínio da arqueologia industrial, terem privilegiado os aspectos descritivos do que os analíticos36, consistindo principalmente no inventário
de sítios industriais, assim como na descrição dos
diferentes aspectos do património industrial, sejam equipamentos, máquinas ou edifícios. Como
é compreensível, a ênfase então colocada nestes
aspectos, correspondeu a uma fase do desenvolvimento da disciplina, não obstante já nessa
época alguns sublinharem a necessidade de que
a arqueologia industrial não podia “coincidir com
a história das técnicas, das tipologias arquitectónicas
e das classificações dos objectos, já que assim não faria outra coisa do que percorrer o caminho obscuro do
antiquariado e do coleccionismo. O que deve estudar
não são as coisas, mas sim homens e relações sociais,
a partir dos seus meios materiais de subsistência e
produção”37. Também para Matthew Johnson, “…
a maior parte do trabalho realizado nesta área concentrou-se na explicação arqueológica do desenvolvimento
das tecnologias do que nos parâmetros sociais e culturais do desenvolvimento industrial”38. A pequena
escala em que se realizou a grande maioria de
todos estes trabalhos foi em grande parte a responsável pela impossibilidade de se efectuarem
as generalizações necessárias para uma compreensão dos elementos proporcionados por essas
intervenções. No entanto, importará analisar um
pouco mais aprofundadamente todos estes aspectos que acompanharam o desenvolvimento da arqueologia industrial, pois quanto mais se estiver
consciente deles, menos possibilidades haverá de
voltarem a repetir-se no futuro.
Embora uma breve análise da literatura recente
em arqueologia industrial – nomeadamente a
publicada nos países anglo-saxónicos – nos reve-

33. Vítor Oliveira Jorge (1990), “Arqueologia e História: algumas reflexões prévias”, Revista da Faculdade de Letras, Porto, II Série,
VII, p. 368.
34. Federico Perinetti (1972), Piccolo manuale di archeologia. Turin: Piero Gribaudi. Utilizamos a tradução em castelhano, publicada
em 1975 pela Editorial Labor, p. 121.
35. Carl-Axel Moberg (1981), Op. cit., p. 156.
36. Marilyn Palmer e Peter Neaverson (1998), Industrial Archaeology. Principles and practice. London: Routledge, p. 3.
37. Andrea Carandini (1979), Op. cit., p. 249.
38. Matthew Johnson (1996), An Archaeology of Capitalism. Oxford: Blackwell Publishers, p. 12.
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le que os aspectos acima assinalados têm vindo
a ser superados, entre nós, assim como noutros
países, há ainda um longo caminho a percorrer.
De facto, como salienta Josep Torró, “definimos a
arqueologia industrial como a aplicação da metodologia e das técnicas arqueológicas aos vestígios materiais
das sociedades industriais, mas na prática recente dos
que se reclamam praticantes desta disciplina são poucos os que tentaram a via da aplicação formal do método arqueológico. Na realidade, a maioria optou pela
história industrial ou da tecnologia, mais ou menos
ilustrada com fotografias e imagens de época”39. Por
outro lado, Eric G. Grant sublinhou que “a arqueologia industrial negligenciou quase totalmente a teoria
numa certa espécie de crença errónea de que poderia
abordar os vestígios materiais da sociedade industrial
prescindindo de uma perspectiva metodológica ou explicativa”40.
Estas observações merecem alguma reflexão
aqueles que praticam a arqueologia industrial
entre nós, tanto mais que alguns dos trabalhos arqueológicos que têm vindo a ser realizados, não
foram acompanhados da necessária divulgação
dos eventuais contributos que os mesmos proporcionaram para o conhecimento do nosso passado
industrial – ou foram-no muito tardiamente, e
de uma forma fragmentada, sem a publicação da
respectiva documentação arqueológica –, uma
prática que não pode ser aceite e que não deixa
de suscitar sérias suspeitas sobre a aplicação de
métodos destrutivos à investigação arqueológica41. Também no que diz respeito às escavações
arqueológicas que procuram obter informação de
outras épocas mais recuadas, nomeadamente em
contexto urbano, é necessário chamar também a
atenção para o facto de que a análise e estudo dos
níveis mais recentes – que, em geral, é desprezada
– podem ser de grande utilidade para a investigação em arqueologia industrial, proporcionando
espólio e dados fundamentais para a compreensão do passado recente. Talvez constituísse uma
boa ideia incluir esta preocupação no trabalho
das equipas que realizam aquele tipo de intervenções, recorrendo por exemplo a investigadores
que se dedicam à arqueologia industrial.
Os elementos informativos que a investigação em
arqueologia industrial pode proporcionar só poderão contribuir para uma explicação válida do
processo de industrialização se simultaneamente existir uma problemática de carácter teórico,

como salientaram Marilyn Palmer e Perter Neaverson, “que inclua não apenas questões funcionais
ou tecnológicas mas também aquelas relacionadas, por
exemplo, com as relações sociais e o significado simbólico das estruturas. Se a arqueologia industrial pretende vir a ser aceite como uma componente credível da
arqueologia, tem de adoptar uma postura mais teórica
e tornar-se-á mais fecunda na actuação. Será não apenas responsável pelo registo das estruturas e artefactos do passado recente que vierem a ser encontradas,
pela tentativa de as integrar num contexto económico
e tecnológico, assim como por tentar explicar de que
modo elas indicam a mudança ou a permanência no
comportamento humano. Nesta perspectiva, pode proporcionar um claro contributo para uma compreensão
do desenvolvimento da sociedade humana”42. Em síntese, como sublinhou Sonia Gutiérrez, “enquanto
não se desenvolverem projectos específicos deste tipo,
as arqueologias das épocas recentes não gerarão conhecimentos históricos significativos e reduzir-se-ão a meras relações, melhor ou pior apresentadas, de materiais
e unidades estratigráficas”43,
Embora a definição da arqueologia industrial
como a arqueologia de um determinado período
histórico – o que surgiu a partir da industrialização – seja hoje, de uma forma geral, universalmente aceite, encerra no entanto uma outra
questão que tem implicações na definição da disciplina. Efectivamente, alguns autores recusam a
denominação “arqueologia industrial”, pelo facto
de considerarem que a mesma, ao incluir o vocábulo “industrial”, marca de uma forma restritiva
o âmbito da disciplina, preferindo a sua substituição por outra denominação, como “arqueologia moderna e contemporânea”44. A questão tem
alguma pertinência e, quanto a nós, deve-se fundamentalmente ao facto de a denominação “arqueologia industrial” ter sido apresentada muito
precocemente, quando a disciplina ainda não se
tinha constituído verdadeiramente como tal. No
entanto, embora possamos estar de acordo que a
expressão não será inteiramente adequada – dado
que apesar da presença do vocábulo “industrial”
a disciplina não se limita apenas a estudar os
aspectos relacionados com as actividades industriais, no sentido restrito – ela representa a síntese
adequada para o estudo dos traços mais significativos das sociedades industriais dado que, precisamente, elas se caracterizam por uma constante
e por vezes bastante rápida renovação das suas
estruturas materiais, as quais se tornam obsoletas

39. Josep Torró (1994), “Arqueología, trabajo y capital”, Sociología del Trabajo, Madrid, Nueva Época, 22: 48-49.
40. Eric G. Grant (1987), “Industry: landscape and location”, in J. M. WAGSTAFF (Ed.), Landscape and Culture: geographical and archaeological
perspectives. Basil Blackwell: Oxford, pp. 96-117.
41. José Manuel Lopes Cordeiro (1993), “Editorial”, Arqueologia Industrial, Braga, 2ª Série, I (1-2): 8.
42. Marilyn Palmer e Peter Neaverson (1998), Op. cit., p. 8.
43. Sonia Gutiérrez Lloret (1995), Op. cit., p. 242.
44. Ver, entre outros, Pierre-Yves Balut (1984-85), “L’archéologie buissonnière. 2. L’archéologie industrielle”, RAMAGE – Revue d’Archéologie
Moderne et d’Archéologie Generale, Paris, 3: 243-258.
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num período de tempo relativamente curto. Estas
objecções de carácter terminológico, cuja pertinência não deve ser sobrevalorizada, não impediram que a expressão “arqueologia industrial”
se tivesse afirmado plenamente na comunidade
científica e na opinião pública em geral. E, 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”.
A grande transformação verificada nas sociedades ocidentais a partir dos finais do séc. XVIII,
conhecida vulgarmente por revolução industrial,
teve como motor fundamental a economia e, dentro desta, as alterações produzidas no âmbito da
produção de bens manufacturados, com a aplicação do carvão como combustível, e a energia
a vapor substituindo a energia hidráulica no accionamento das unidades industriais. Tal como
aconteceu com o termo “revolução industrial”,
que a maioria dos historiadores considera traduzir de uma forma inadequada o conjunto de
transformações verificadas a partir de meados
do séc. XVIII – mas cuja generalização torna,
hoje em dia, pouco interessante e dispensável a
procura de uma alternativa – também a expressão “arqueologia industrial” não corresponde
exactamente ao objectivo da disciplina, o qual é
muito mais abrangente que o estudo dos vestígios da produção industrial, envolvendo todos os
aspectos materiais que têm vindo a caracterizar
as sociedades que passaram por aquele processo
histórico. Importa também sublinhar que a investigação em arqueologia industrial, praticamente
desde o seu início nos anos ’60, não se reduziu
apenas à análise dos aspectos estritamente económicos, ou seja, os das instalações industriais ou
dos processos fabris, incidindo sobre os vestígios
dos mais variados aspectos que transformaram a
sociedade ao longo destes últimos dois séculos:
sistemas de comunicações e transportes, sistemas
de abastecimento de água, de saneamento, de iluminação, mecanização da agricultura, construção
civil, alterações do sistema habitacional, etc. Ou
seja, a arqueologia industrial aborda não apenas
as actividades industriais, mas também os restantes aspectos da cultura material registados desde
os primórdios da industrialização.
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O interesse da análise química
de cerâmicas para a investigação
arqueológica
Fernando Castro

Resumo
Apresenta-se a utilidade da realização de análises químicas de pastas cerâmicas, com vista à
determinação de origens e de tipos de fabricos, em materiais arqueológicos e etnográficos. Documenta-se a metodologia seguida, bem como os principais resultados obtidos em mais de uma
década de investigação no tema.

Abstract
The interest of the chemical analysis of ceramics to the archaeological research.
We present the utility of the implementation of chemical analysis in ceramics, regarding the determination of the origins and manufactures types, in archaeological and ethnographic materials.
We document the methodology used in the project, as well as the most important results after
more than a decade of research.

AMC

- extracção de vidrado, no caso de amostras vidradas, por processo mecânico (raspagem);
- moagem da amostra em moinho planetário;
- obtenção de pérola de vidro, obtida por mistura
do cerâmico, a altas temperaturas, com um fundente de borato de lítio.

Introdução
Dos materiais arqueológicos recolhidos nas intervenções, os materiais cerâmicos apresentam uma
grande importância, quer do ponto de vista das
quantidades disponíveis, quer pelas informações
de interesse historiográfico que deles se podem
deduzir. Com efeito, aspectos como os costumes,
o comércio e as evoluções tecnológicas, podem
ser obtidos através do estudo pormenorizado de
cerâmicas arqueológica. Por isso, ao investigador
arqueólogo interessa frequentemente distinguir
fabricos cerâmicos, apresentando-se com alguma
relevância a possibilidade de descobrir a proveniência de fabrico das cerâmicas encontradas.
Neste contexto de investigação, surgiu em 1994,
a ideia de estabelecer um programa de análises
químicas das cerâmicas arqueológicas portuguesas. O arranque desse programa foi propiciado
pela criação do Laboratório de Análises Químicas
da TecMinho, situado em Guimarães e dotado
de um espectrómetro e fluorescência de raios X,
e pelo financiamento obtido pelo projecto PROCEN – As Produções Cerâmicas do Norte de Portugal, séc. XII-XX entretanto aprovado pela Junta
Nacional de Investigação Científica e Tecnológica
(Fernandes1999).

Metodologia
Com a finalidade de recolher informações químicas que permitam estabelecer com fiabilidade o
agrupamento de amostras e a proveniência de fabrico, entendeu-se por bem incluir no programa
analítico, para além de amostras arqueológicas,
também amostras etnográficas de origem bem conhecida, amostras de barros e amostras de materiais de construção (tijolos, ladrilhos, telhas, etc.)
em barro vermelho não vidrado. Numa primeira
fase, a investigação centrou-se em cerâmicas de
louça comum, procedendo-se, já em 2000, ao estudo de faianças (Castro2001).
A técnica analítica utilizada é a espectrometria
de fluorescência de raios X, empregando-se um
espectrómetro Philips X’Unique II. As amostras
cerâmicas são preparadas da seguinte forma:

A análise propriamente dita é efectuada sobre a
pérola, utilizando-se um programa de calibração
que utiliza unicamente materiais de referência
certificados (actualmente utilizam-se mais de 30
padrões), obtidos nomeadamente através do programa de ensaios interlaboratoriais GeoPT – Geochemical Analysis Proficiêncy Testing. Determinam-se os teores dos seguintes componentes:
SiO2, Al2O3, Na2O, MgO, Fe2O3, K2O, CaO, TiO2,
Zr, Ba, Mn, Rb e Sr. Determina-se, também, os
teores dos óxidos de fósforo e de enxofre, embora estes valores não sejam utilizados para efeitos
estatísticos, por serem frequentemente elementos
que podem provir de contaminações, quer por
via de uso, quer pelo contexto químico em que os
materiais se encontravam enterrados.
Uma vez que o processo de cozedura de uma
cerâmica implica, do ponto de vista químico, a
perda de moléculas de água de hidratação e de
composição, os treze parâmetros referidos vêm
a sua composição química referida a uma base
em que a soma dos seus teores represente 100 %.
Desta forma, e só desta forma, é possível comparar composições químicas de cerâmicos entre si,
independentemente do grau de contaminação, e,
principalmente, com barros e com materiais deficientemente cozidos.
O tratamento estatístico, explicado em detalhe
noutros artigos (Castro1997, Castro1997b e Castro1998), baseia-se na formação de grupos químicos – clusters -, em que os vectores de composição são normalizados pelos respectivos desvios
padrão. Desta forma, e pela medida da chamada “distância euclidiana”, é possível verificar a
proximidade química entre amostras isoladas e
grupos previamente formados e também entre
grupos entre si. Esta metodologia permite ainda
estimar a probabilidade de que uma determinada amostra (ou grupo de amostras, representado
pelo seu centróide) pertença a um determinado
grupo. Tal revela-se de grande interesse, quando
se pretende determinar a origem de fragmentos
encontrados em escavações arqueológicas.
Os dados analíticos são introduzidos numa base
de dados onde se encontram todos os resultados
provenientes de análises individuais e da criação
de grupos. Neste último caso, a base de dados inclui os valores médios de composição para cada
um dos constituintes analisados, bem assim como
os respectivos desvio padrão.
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Estado actual da investigação
Até Outubro de 2006 analisaram-se já mais de
2200 amostras, tendo-se constituído, a partir daí,
328 grupos, representativos de amostras arqueológicas, principalmente de Portugal e de Espanha, de amostras etnográficas, de materiais de
construção e de barros.
Os grupos criados de acordo com a metodologia
estatística adoptada (Castro1997), são os resumidos no quadro seguinte. Neste quadro indicam-se

Distrito

Concelho(s)

Braga, Vila
Verde, Amares
e Barcelos
Braga

os grupos de acordo com a localização geográfica,
assim como em termos de grupos de proveniência e de grupos arqueológicos. Os grupos de proveniência são aqueles que servem de auxiliares
na determinação da proveniência de fragmentos
cerâmicos de origem desconhecida. Os grupos
arqueológicos são os formados entre amostras
arqueológicas, indicando, por isso, não a proveniência, mas sim o local de uso.

Grupos de proveniência

• 9 grupos de amostras de barros da
• 3 grupos, um dos quais com 4 sub-grupos,
zona de Ucha/Cabanelas/Prado/Vila
de amostras arqueológicas recolhidas
Verde (37 amostras)
no Mosteiro de Tibães (23 amostras)
• 2 grupos de amostras de barros de
(Fontes1995)
Manhente/Arcozelo, e Lama, em
• 1 grupo de amostras arqueológicas
Barcelos (5 amostras)
recolhidas na Sé de Braga (5 amostras)
• 2 grupos de amostras etnográficas
de Prado (14 amostras) (Castro1998b) • 5 grupos de amostras proto-históricas,
incluindo proveniências de Braga,
• 4 grupos de tijolos antigos do
Guimarães e Famalicão (34 amostras)
Mosteiro de Tibães (31 amostras)
(Fernandes2003)
• 1 grupo de amostras arqueológicas da
Penha, Briteiros e Castro de Sabroso (9
amostras)
• 5 grupos de amostras proto-históricas,
incluindo proveniências de Braga,
Guimarães e Famalicão (34 amostras)

Guimarães

Viana do
Castelo

Vila Real

• 2 grupos de vidrados de faianças
arqueológicas (10 amostras)
• 2 grupos de amostras de barros de
Alvarães (9 amostras)

Viana do
Castelo

Torre de
Moncorvo

• 1 grupo de amostras etnográficas e
de barros de Felgar (5 amostras)

Bragança

• 1 grupo de amostras de barro
de Pinela, lugar de Cabalhão (2
amostras)
• 1 grupo de amostras etnográficas de
Calvelhe (2 amostras)

Bragança

Chaves

Grupos arqueológicos

• 4 grupos de amostras etnográficas
e de barros de Vilar de Nantes (11
amostras)
• 2 grupos de amostras etnográficas
de Selhariz (15 amostras)

• 4 grupos de amostras arqueológicas
de Baldoeiros, Santa Cruz da Vilariça e
Castelos de Moncorvo e de Junqueira
(total de 16 amostras)
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Distrito

Concelho(s)

Grupos de proveniência

• 14 grupos de amostras arqueológicas de
Pitões das Junias (75 amostras)

Montalegre

Vila Real

Vila Pouca de
Aguiar

• 3 grupos de amostras etnográficas
e de barros de Tourencinho (9
amostras)

Vila Real

• 1 grupo de amostras de telhas de
Bisalhães (6 amostras)
• 2 grupos de amostras etnográficas
de Bisalhães (12 amostras)
• 31 grupos de amostras arqueológicas
da Casa do Infante (204 amostras)
(Castro2003)
• 4 grupos de amostras arqueológicas
recolhidas na parte antiga da Cidade do
Porto (22 amostras)
• 4 grupos de amostras arqueológicas do
“Forno Velho”, Frequesia de S. Nicolau (20
amostras)
• 8 grupos de pastas de faianças da Casa do
Infante e 3 do Gab. Arqueologia Urbana
(111 amostras)

Porto

Vila Nova de
Gaia

Porto

Santo Tirso

Grupos arqueológicos

• 4 grupos de amostras de barros
da freguesia de Santa Marinha (24
amostras)

• 1 grupo de amostras de barros de
Alvarelhos (3 amostras)

• 7 grupos de amostras arqueológicas e
etnográficas de Coimbrões (50 amostras)
• 3 grupos de pastas de faianças
arqueológicas de Santo Ovídio e 2 grupos
da Rua Direita (50 amostras)
• 25 grupos de amostras arqueológicas (97
amostras)
• 1 grupo de amostras arqueológicas de
Santa Eufémia da Carriça (3 amostras)

•

• 5 amostras arqueológicas, protohistóricas, da Cividade de Terroso, não
agrupadas

•

• 5 amostras arqueológicas, protohistóricas, do Castro de Ferreiró, 3
das quais agrupam com amostras de
Famalicão e de Braga

Amarante

• 4 grupos de amostras etnográficas
e de barro de Vilaseca - Gondar (12
amostras)

• 1 grupo de amostras etnográficas e
arqueológicas do lugar de Rio, Gondar (7
amostras)

Baião

• 1 grupo de amostras etnográficas
e arqueológicas. do lugar de Santo
Tirso (3 amostras)

Felgueiras

• 3 grupos de tijolos antigos do
Mosteiro de Pombeiro de Ribavizela
(21 amostras) (Fernandes2003)

Ovar/Aveiro/
Águeda/
Oliveira do
Bairro

• 10 grupos de amostras etnográficas,
de telhas e de barros (57 amostras)

Póvoa de
Varzim

Vila do Conde

Anadia

• 2 grupos de amostras arqueológicas
encontradas em barco afundado na Ria de
Aveiro (13 amostras) (Alves1998)

• 1 grupo de amostras de telhas de
Aguim (5 amostras)

Arouca

• 1 grupo de amostras arqueológicas de
Arouca (4 amostras)
• 3 grupos de amostras arqueológicas de
Valinhas, Santa Eulália (10 amostras)

Vale de
Cambra

• 1 grupo de amostras arqueológicas de
Barbeito (2 amostras)

Aveiro

Mealhada

• 1 grupo de amostras de barro de
Barcouço (3 amostras)
• 2 grupos de amostras etnográficas
de Ferraria, Barcouço (13 amostras)
• 1 grupo de amostras de tijolos e
telhas de Pampilhosa (6 amostras)
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Viseu

Concelho(s)

Resende/
Castro Daire

• 1 grupo de amostras etnográficas e
de barro de Fazamões e S. Martinho
de Mouros (22 amostras)
• 2 grupos de amostras de barros de
Bigorne (8 amostras)
• 2 grupos de amostras de telhas de
Paus e S. Martinho de Mouros (7
amostras)

Tarouca

• 5 amostras de tijolos de S. João
de Tarouca, não agrupadas
(Fernandes2003)
• 1 grupo de amostras de tijolos
antigos do Mosteiro de Salzedas (24
amostras) (Fernandes2003)

Tondela

• 1 grupo de amostras etnográficas e
de barro de Molelos (15 amostras)

Mortágua

Seia

Guarda

V.N. Fozcoa

• 1 grupo de amostras de barro de
Barreiro, Santa Comba (3 amostras)

Meda

• 1 grupo de amostras etnográficas de
Barreira (4 amostras)

Arganil/ Gois

• 1 grupo de amostras etnográficas de
Chapinheira, Pombeiro da Beira (21
amostras)
• 1 grupo de amostras de barros de
Chapinheira, Pombeiro da Beira (2
amostras)
• 1 grupo de amostras de telhas de
Vila Nova do Ceira (7 amostras)
(Castro2004)

Coimbra

• 1 grupo de amostras de barros de
Taveiro (4 amostras)

Condeixa

• 3 grupos de amostras etnográficas
de Ega (6 amostras)
• 1 grupo de amostras de barro de
Padrão (4 amostras)

Miranda do
Corvo

• 4 grupos de amostras etnográficas e
de barros (14 amostras)

Oliveira do
Hospital

• 1 grupo de amostras etnográficas e
de barros de Ervedal (14 amostras)

Soure

• 1 grupo de amostras etnográficas
e de barros de Casal do Redinho,
Alfarelos (3 amostras)

Tábua

• 4 grupos de amostras etnográficas
de Candosa (23 amostras)

Vila Nova de
Poiares

• 1 grupo de amostras etnográficas de
Olho Marinho (6 amostras)

Leiria

• 2 grupos de amostras etnográficas e
de barros de Bajouca (7 amostras)

Pombal

• 5 grupos de amostras arqueológicas de S.
João de Tarouca (14 amostras)
• 1 grupo de pastas de faianças
arqueológicas (11 amostras)

• 1 grupo de amostras etnográficas
e de barros de Carvalhal da Louça,
Paranhos da Beira (6 amostras)
• 1 grupo de amostras etnográficas e
de barro de Nave de Haver, Malhada
Sorda (21 amostras)

Lousã

Grupos arqueológicos

• 1 grupo de amostras etnográficas (4
amostras)
• 1 grupo de tijolos de Vale da Gândara
(4 amostras)

Almeida

Coimbra

Leiria

Grupos de proveniência

• Amostras de barros de Barracão e
Pombal

•

grupos de pastas de faianças
arqueológicas de Santa Clara a Velha (21
amostras)
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Distrito

Castelo
Branco

Concelho(s)

Grupos de proveniência

Fundão

• 1 grupo de amostras etnográficas de
Alpedrinha (4 amostras)
• 2 grupo de amostras etnográficas de
Telhado (3 amostras)

Idanha-a-Nova
Portalegre

• 2 grupos de amostras de telhas de
Zebreira (6amostras)

Crato

• 1 grupo de amostras etnográficas de
Flor da Rosa (5 amostras)

Sardoal

• 1 grupo de amostras etnográficas de
Vale da Gala, Valhascos (8 amostras)

Tomar

• 1 grupo de amostras de tijolos
antigos do Mosteiro de Cristo,
em Tomar (16 amostras)
(Fernandes2003)

Santarém

Grupos arqueológicos

Lisboa

• 5 amostras de fainças (Museu Nac. Arte
Antiga)

V. Franca de
Xira

• 6 grupos de amostras de Vila Franca de
Xira (24 amostras)

Setúbal

Palmela

• 4 grupos de amostras arqueológicas (16
amostras)

Évora

Redondo

• 8 grupos de amostras etnográficas e
de barros (41 amostras)

Beja

Beja

• 1 grupo de amostras etnográficas e
de barros de Beringel (6 amostras)

Faro

Albufeira

• 1 grupo de amostras de tijolos de
Mem Moniz, Paderne (6 amostras)

Lisboa

Funchal
Ponta
Delgada

Silves

• 3 grupos de amostras de tijolos e de
barros do Algoz (12 amostras)

Tavira

• 3 grupos de amostras etnográficas
de Fonte do Bispo (13 amostras)
• 1 grupo de de amostras etnográficas
de Querença (3 amostras)
• 1 grupo de amostras de telhas de
Santa Catarina (10 amostras)
• 1 grupo de amostras de formas de pão de
açucar (7 amostras)

Funchal
Ribeira Grande • 2 amostras de barro de Vila Franca
do Campo e de Bandejo (Ribeira
e Vila Franca
Grande)
do Campo

• 4 grupos de amostras arqueológicas, Calle
Arcediano (13 amostras)

Salamanca
Espanha

Zamora

• 1 grupo de amostras arqueológicas e
de barro de Pereruela (6 amostras)

Gijon
Uruguai
Brasil

•
• 14 amostras arqueológicas de Peñaferruz
• 7 amostras de faianças arqueológicas

S. Salvador
da Baía

Para além dos grupos fromados, existe ainda um
número elevado de amostras que não são agrupadas.

• 1 grupo de pasta de faiança e 2 grupos
de vidrados de faianças arqueológicas (8
amostras)
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Decifrar o passado
a partir dos esqueletos
Teresa Fernandes

Resumo

Abstract

Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica
recente em Biologia do Esqueleto Humano, particularmente sobre as diagnoses de sexo e idade
à morte, paleodemografia, problemas no crescimento e paleopatologia ilustrando o contributo que a Antropologia Biológica dá à História e
às Ciências Sociais. Em foque estão as possíveis
utilizações das investigações desta disciplina na
reconstituição das formas de vida, de vários aspectos comportamentais e sociais e dos níveis de
saúde das populações, estabelecendo pontes entre a Biologia e a Cultura.

Deciphering the past through Human bones.
This paper provides a review of recent literature
on methodological developments in Human Skeletal Biology highlighting age and sex estimation,
paleodemography, growth disruption and paleopathology illustrating the contribute Biological
Anthropology give to History and Social Sciences. It considers how these knowledgments can be
used to achieve the reconstruction of life-style,
behavioral and cultural aspects of the populations as well as human health patterns establishing a bridge between Biology and Culture.

AMC

Tem este artigo por objectivo ilustrar o
contributo que a Antropologia Biológica pode
dar à História. Esta possibilidade resulta de
os esqueletos humanos representarem o mais
fidedigno acesso às populações do passado
pois não só permitem uma abordagem directa,
constituindo assim uma fonte primária dessas
populações (ao contrário de textos ou outras
fontes documentais sujeitos à subjectividade
quer do autor, quer do seu leitor e investigador),
como também, se integrados numa série
numerosa e representativa, perspectivam uma
leitura biológica ao nível populacional.
As investigações neste campo partem de análises
individuais, com a reconstituição dos respectivos
perfis biológicos, ou seja da diagnose do sexo, da
idade à morte, de características morfológicas
como a estatura e a robustez e ainda da identificação de sinais patológicos, para que estes parâmetros, em conjunto, permitam caracterizar a
população. Apenas esta abordagem populacional
pode conduzir ao reconhecimento de padrões
comportamentais, de condições e modos de vida,
associando assim a biologia das comunidades às
suas condições ecológicas, ao acesso aos recursos
bem como à estrutura e organização social do
passado (Larsen, 1998; Perry, M., 2007).
A análise paleobiológica1 assenta no desenvolvimento ou maturação óssea, no dimorfismo sexual e na grande sensibilidade que ossos e dentes
têm ao ambiente e que lhes permitem armazenar
marcas que constituem “memórias” das situações
vividas por cada um dos indivíduos. Estas características dos esqueletos, que reflectem em grande parte interacções entre os indivíduos e o meio
onde viveram, se correctamente investigadas e
interpretadas, permitem contribuir para a identificação de aspectos tão diversos como a demografia, o crescimento, a saúde, a dieta, a resposta a
pressões e estímulos mecânicos, entre outras.
Para além da reconstituição biológica também a
análise das necrópoles, das quais os esqueletos

são exumados, nos elucidam sobre os comportamentos face à morte. Assim, o tipo de sepultura,
a sua localização, orientação bem como a posição
em que é deposto o corpo são fundamentais na
compreensão dos papéis que o indivíduo, o sexo
ou o grupo etário desempenhavam na sua sociedade. Não podendo as atitudes fúnebres ser desligadas das mentalidades da época este tipo de
investigação contribui para o conhecimento de
vários aspectos sociais, económicos e culturais
das populações pretéritas.
Neste texto abordaremos apenas os aspectos biológicos das populações do passado.

Paleodemografia
Ao reconstituir uma população do passado é fundamental conhecer as suas características demográficas, o que passa pela identificação dos seus
números e proporções sexuais e etárias.
A identificação do sexo com base no esqueleto é
possível dada a diferente morfologia e dimensão
que, quer os ossos, quer as suas estruturas anatómicas apresentam. Estas diferenças resultam da
resposta do tecido ósseo à acção de dois conjuntos de factores controlados genética e hormonalmente. Um desses factores traduz adaptações à fisiologia da reprodução, com a bacia das mulheres
a apresentar uma forma desenhada para suportar
eficazmente a gravidez e o parto. O outro é consequência das diferentes velocidades de maturação
dos indivíduos de sexo feminino e masculino. O
mais lento desenvolvimento dos homens conduz
a maiores dimensões e a uma maior massa muscular de que resultam estruturas ósseas mais robustas.
Os níveis hormonais, responsáveis pela maturação sexual e fundamentais na determinação dos
ritmos de crescimento, são muito variáveis ao
longo da vida. São habitualmente muito baixos

1. Quando, em Antropologia Biológica, o objecto de estudo é uma população do passado, essa investigação é denominada de
Paleobiologia Humana.
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antes da puberdade conduzindo a diferenças
morfológicas e morfométricas muito ténues, o
que torna a identificação do sexo em indivíduos
pré-adolescentes muito pouco fiável (Mays e Cox,
2000; Saunders, 1992).
A determinação da idade à morte num esqueleto
baseia-se nas alterações na forma e dimensão sofridas pelos ossos e dentes ao longo do desenvolvimento, desde a vida intra-uterina até à idade
adulta e nos posteriores processos degenerativos
(sinais de envelhecimento) traduzindo desta forma o estado fisiológico em que o indivíduo se
encontrava na altura da morte. Assim o que se
identifica é um intervalo que corresponde à idade biológica, dentária ou esquelética dependendo dos critérios utilizados e que é mais fidedigna
quando é efectuada em indivíduos jovens uma
vez que estes apresentam não só maior número
de parâmetros analisáveis como estes são menos
dependentes de causas extrínsecas. De facto, os
processos degenerativos e de remodelação em
que se baseiam os métodos macroscópicos para
identificação da idade à morte em adultos não jovens são variáveis em função da actividade física
desenvolvida pelo indivíduo, da sua origem geográfica ou ainda da eventual existência de patologias. Todas estas contingências levam a que os
intervalados etários destes indivíduos sejam muito largos (Boldsen e tal., 2002; Cox, 2000; Jackes,
2000; Kemkes-Grottenthaler, 2002, entre outros).
Pode dizer-se que o sexo e a idade são os pilares
da análise que visa reconstituir aspectos demográficos de que são exemplo a longevidade, a esperança média de vida à nascença e as taxas de
mortalidade por grupo sexual e etário.
Estas informações começam por identificar o tipo
de série que se está a estudar, pois numa amostra
representativa da população natural são esperados os dois sexos e os vários grupos etários em

proporções que se assemelhem às da população
viva. Contrariamente uma série que corresponda a um segmento da população natural poderá
conter apenas um dos sexos representado (caso
de necrópoles de mosteiros, ou de campos de batalha) ou alguns dos grupos etários também não
estar presente (como acontece no último caso).
Se a série osteológica que estiver a ser estudada,
após confrontação com perfis demográficos construídos por demógrafos em populações da era
pré-vacinação, não apresentar desvios significativos a estes modelos, poderá concluir-se que se
trata de uma amostra representativa da população e como tal poderá ser válido prosseguir uma
análise paleodemográfica2 (Cunha, 2003; 2004)
que, como definida por Buisktra e Konigsberg
(1985) consiste no estudo dos ritmos vitais, distribuição e densidade populacional em populações
humanas antigas, com especial relevo para as que
não dispõem de fontes escritas.
A paleodemografia constitui a base de todos os
outros aspectos da investigação paleobiológica
pois auxilia a interpretação de parâmetros como
o dos indicadores de saúde, a caracterização morfológica eventualmente distinta nos dois sexos,
o sucesso adaptativo através da identificação do
declínio ou aumento populacional, entre outros.
Nas séries osteológicas portuguesas estudadas
até à época são claramente maioritárias as medievais. A análise paleodemográfica que lhes
foi efectuada revela que, contrariamente à ideia
generalizada, os indivíduos idosos não são raros
(Cunha, 2004). Com efeito, as séries medievais
de S. João de Almedina (Coimbra), S. Martinho
(Leiria) e S. Miguel de Odrinhas (Sintra), que cronologicamente abarcam o período compreendido
entre os séculos XII e XVI, possuem um elevado
número de indivíduos idosos. A investigação da
primeira série identificou 21% dos esqueletos de

2. A incerteza da correcção de tal investigação resulta de, na maioria dos casos, permanecer a dúvida sobre a representatividade
numérica da série, dado que é quase impossível saber se a necrópole alberga a totalidade de indivíduos que constituíram a população viva e qual a proporção de sepulturas escavadas e estudadas em relação às outrora existentes.
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adultos nesta classe etária (Cunha, 1994), valor
que em Leiria foi de 32% (Garcia, 2007), e em S.
Miguel de Odrinhas atingiu os 40% (Fernandes,
2008).
Tal como previsto em modelos de mortalidade
arcaica, aqueles anteriores à vacinação, também
as duas últimas3 das três séries atrás referidas
revelavam uma forte mortalidade nos primeiros
tempos de vida, com 40% dos 157 esqueletos estudados por Garcia (2007) a pertencerem a não
adultos, valor contudo inferior aos 54% encontrados também em 157 esqueletos provenientes de
S. Miguel de Odrinhas (Fernandes, 2008). Estas
elevadas proporções de indivíduos que não atingiam a idade adulta explicam a baixa esperança
média de vida detectada naquelas séries.
Apesar dos vários tipos de reservas que convêm
manter em relações a parâmetros como a esperança média de vida (em consequência da incerteza sobre a representatividade das amostras e
da fragilidade dos métodos de identificação da
idade à morte em adultos) e às comparações que
interessa estabelecer entre séries (devido às diferentes metodologias que diversos investigadores
possam ter utilizado) as informações de índole
demográfica obtidas com base em esqueletos são
frequentemente as únicas a que é possível aceder. De facto Orlando Ribeiro (1987) indica que
a primeira contagem sistemática efectuada à população portuguesa data de 1527. Quer por estas
razões quer pelo aperfeiçoamento que as técnicas
de diagnose sexual e de identificação da idade à
morte estão a sofrer e pela incorporação de outras
metodologias de que é exemplo a paleogenética,
continua a justificar-se a análise paleodemográfica.

A investigação morfológica de uma população
constituída por esqueletos baseia-se na dimensão e forma dos ossos. De entre os parâmetros
habitualmente calculados, recorrendo apenas a
métodos macroscópicos, salientam-se os índices
de robustez e a estatura. Os primeiros, por estabelecerem a relação entre o perímetro da diáfise4
e o comprimento do osso traduzem a sua compleição e reflectem a resposta do tecido ósseo a
estímulos mecânicos. A estatura obtém-se através
de fórmulas baseadas nas correlações existentes
entre as dimensões longitudinais dos ossos e a
altura que o indivíduo teria em vida, indicando a
sua história alimentar e de saúde durante o crescimento.
A comparação dos valores que os índices de robustez assumem nos dois sexos e nos respectivos
lados direito e esquerdo permite averiguar a existência de diferenças nas actividades dos dois sexos
ou o uso preferencial de um dos lados do corpo,
que se apresentará hipertrofiado (Ruff et al., 1994;
Rhodes e Knϋsel, 2005). A título de exemplo indicam-se os resultados obtidos na série medieval de
S. Miguel de Odrinhas onde os elevados valores
dos índices de robustez sugerem uma actividade
física intensa nos dois sexos. Contudo os valores
mais baixos nas mulheres, sobretudo no membro
superior, sugerem que os homens estariam mais
afectados a actividades que envolvessem esforços
braçais. Também a análise da lateralidade indicou
maiores diferenças no caso dos homens. Os valores mais elevados para o lado direito neste grupo
sexual, apontando que este seria o lado dominante, e mais variáveis nas mulheres parecem indicar
nestas diferentes esforços biomecânicos, resultado de actividades menos árduas fisicamente mas
mais diversificadas (Fernandes, 2008).
A estatura é uma das variáveis morfométricas
mais interessantes em consequência da já exposta
relação entre o seu valor e a história individual do
crescimento. Uma elevada estatura tem sido associada a uma boa qualidade de vida, com uma dieta adequada ao eficaz desenvolvimento e a uma
história de saúde sem grandes incidentes. Esta
relação entre condições de vida e estatura é deduzida da comparação dos valores estaturais obtidos em populações geneticamente semelhantes
mas a viverem em diferentes condições ambien-

3. Em S. João de Almedina, Cunha apenas encontrou 12% de indivíduos não adultos. A escavação que originou a série tinha
decorrido nos anos 40 do século passado, período durante o qual não se prestava atenção aos esqueletos infantis, o que deve ter
levado a que os mesmos não tenham sido recolhidos. Esta situação ilustra bem a necessidade de serem especialistas a fazerem a
escavação e a grande importância do rigor dos métodos de trabalho de campo.
4. A diáfise corresponde à porção mais comprida de um osso longo (de que é exemplo o fémur), compreendida entre as duas zonas
articulares ou epífises, as quais por sua vez ocupam as duas extremidades do osso.
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Patologias
tais. Nestas situações pode depreender-se que os
distintos valores de estatura não serão resultado
de diferentes informações genéticas mas sim de
questões ambientais díspares (Steckel et al., 2002).
Esta dependência, comprovada também com o
aumento da estatura que se verificou no mundo
ocidental no decurso do século passado, à medida que as condições sociais melhoravam, serve
inclusive aos economistas como indicador da melhoria das condições económicas (Kac, 1999).
Voltando à série de S. Miguel de Odrinhas e às
comparações com as duas outras séries medievais portuguesas já referidas, S. João de Almedina e S. Martinho, que, recorde-se são praticamente coevas, salienta-se a elevada estatura que os
homens apresentam naquela série, com valores
médios superiores em 6,6 centímetros a S. João
de Almedina e 5,3 centímetros mais em relação a
S. Martinho (Fernandes, 2008). O valor médio de
172,27 centímetros que os homens de S. Miguel
de Odrinhas apresentam é idêntico ao de 172,1
centímetros que Padez (2002) indica como média
para os homens portugueses em 1998.
A elevada estatura de S. Miguel de Odrinhas,
com a média masculina muito próxima da média
de 172,1cm, que Padez (2002) refere para os homens portugueses de 1998, poderá ser indicadora
de que as condições de vida durante as fases de
crescimento não seriam desfavoráveis.
Se as comparações forem estabelecidas entre a
população de S. Miguel de Odrinhas e outras
provindas do meio urbano, nomeadamente S.
João de Almedina e S. Martinho, verifica-se que
a estatura masculina é superior em 6,6 centímetros na primeira série à de S. João de Almedina
e 5,3 centímetros à de S. Martinho, o que poderá
indicar que em meio urbano as condições de vida
não eram melhores do que no meio rural em que
a população de S. Miguel de Odrinhas vivia.

As lesões deixadas no esqueleto e nos dentes por
situações de doença permitem reconstituir vários
aspectos da saúde das populações do passado e o
tipo de cuidados médicos de que eventualmente
tenham sido alvo.
A investigação paleopatológica actual tem a preocupação não só de fazer uma abordagem populacional, ou seja, epidemiológica como de relacionar os níveis de saúde com as práticas culturais
da população em estudo (Goodman e Martin,
2005).
A saúde sempre desempenhou um papel de
enorme relevo na história da humanidade e no
seu desenvolvimento, uma vez que influencia a
capacidade de trabalho, constituindo um excelente exemplo da adaptação das populações ao seu
meio ambiente. Segundo Steckel e Rose (2005)
os aumentos populacionais que conduzem à expansão das populações traduzem uma eficiente
adaptação às condições ambientais e, consequentemente às situações geradoras de doença, enquanto a situação contrária conduz a uma retracção populacional.
Convém contudo alertar para as dificuldades
sentidas nesta área científica. Entre os problemas
que se põem à análise paleopatológica e à identificação do estado de saúde de uma população
antiga destacam-se:
- o problema da representatividade da série esquelética que estiver a ser estudada. Em consequência da diferencial representação dos esqueletos em função, por exemplo, da sua idade ou
patologias5 ou ainda da escavação apenas parcial
de uma necrópole, a composição demográfica de
uma série pode estar enviesada em relação à demografia da sua população, dificultando o cálculo da frequência de uma lesão.
- a interpretação a dar aos esqueletos que não
apresentam qualquer tipo de lesão é ambígua.
O tecido ósseo é lento na resposta que dá a uma
situação de doença, logo, para que seja possível

5. Um esqueleto de uma criança pode ter menor probabilidade de conservação por ser de menores dimensões e menos mineralizado. Algumas patologias, como as fracturas ou a osteoporose, podem fragilizar o tecido ósseo tornando menos provável a sua
preservação.
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invalidam. Esta investigação continua a ser muito
informativa sobre as formas de vida do passado
e a introdução de novas tecnologias, com particular relevo para a paleogenética, torna promissor
o seu avanço.
Sendo a Paleobiologia das populações humanas
do passado uma ponte que liga os aspectos socioeconómicos às características biológicas apenas
serão aqui referidas as patologias mais informativas desse ponto de vista.
o registo ósseo ou dentário de uma lesão é necessário que tenha havido sobrevivência à doença,
sendo assim o portador de uma lesão um indivíduo saudável o suficiente para ter sido capaz de
ultrapassar a doença. Pelo contrário um esqueleto sem lesões pode representar um indivíduo
que não tenha contraído doença ou que, pela sua
fragilidade, tenha morrido sem que o seu tecido
ósseo tenha tido tempo de dar e registar resposta
à enfermidade (Ortner, 2003)6.
- a impossibilidade quase constante de identificar a causa de morte, uma vez que, em resultado
do acima exposto, as lesões correspondem a situações crónicas e, como tal, poderem não estar
envolvidas na causa da morte.
- a análise paleobiológica não permite conhecer
a idade com que uma determinada doença foi
contraída, apesar de ser possível classificar as lesões como activas ou remodeladas na altura da
morte.
- a inespecificidade de grande parte das lesões,
resultado do mesmo tipo de resposta do tecido
ósseo a situações distintas, ou de a mesma doença
poder suscitar diferentes manifestações ósseas.
- o facto de muitas das doenças, como por exemplo as cardiovasculares, não deixarem sinais no
esqueleto.
Todas estas dificuldades e limitações obrigam a
reflexões metodológicas e a grande rigor na interpretação da análise paleopatológica, mas não a

Patologia traumática
Entre as patologias traumáticas encontram-se
as fracturas que constituem o tipo de lesão cuja
etiologia é mais reconhecível pois correspondem
a descontinuidades no osso. As suas causas podem ser acidentais ou intencionais e a abordagem
populacional da frequência destas lesões pode
ajudar a caracterizar aspectos como a actividade
ou o grau de violência a que as populações estiveram sujeitas.
Vários tipos de actividades expõem os indivíduos que as praticam a situações de risco que poderão resultar em fracturas acidentais. Assim, a frequência e a distribuição sexual e etária das fracturas numa população informam sobre aspectos
culturais, ao revelarem o tipo de actividades praticados, sobre questões sociais ao indicarem, por
exemplo, o grupo sexual que mais desenvolvia
essa actividade e mesmo acerca de factores ambientais pois estão associadas às características
do meio onde a actividade era desenvolvida, de
que é exemplo o tipo de relevo do terreno.
O exemplo de fracturas de origem intencional
que mais conhecido é, decorre de situações de
conflito interpessoal ou mesmo de situações bélicas. Nesta categoria encontra-se a série de esque-

6. A peste, que atormentou as populações medievais, não é detectável nas análises macroscópicas efectuadas aos esqueletos dada
a sua natureza aguda e a rapidez com que causava a morte.
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Patologia oral
letos proveniente da vala comum da batalha de
Aljubarrota estudada por Cunha e colaboradores
(2001) que revelou uma elevada frequência de lesões traumáticas associadas aquela batalha.
A frequência de fracturas em diferentes populações permite comparar alguns aspectos das
mesmas. A utilização, para este efeito, das duas
séries medievais portuguesas referidas ao longo
deste trabalho, S. Miguel de Odrinhas e S. Martinho, indica uma maior variedade e mais elevada
frequência de fracturas nesta última, o que poderá significar a existência de actividades mais
diversificadas em meio urbano do que em meio
rural. Provenientes do mesmo contexto geográfico (concelho de Sintra) e cronológico, as séries de
S. Miguel de Odrinhas e S. Pedro de Canaferrim
(ambas rurais), quando comparadas com a urbana série de Santa Maria (cidade de Sintra), denotam o mesmo tipo de resultados, com as mais baixas frequências de fracturas a serem encontradas
nas séries rurais (Fernandes, 2008).
Para além de informarem sobre os tipos de aspectos acima enunciados as fracturas são também uma fonte acerca da existência de cuidados
médicos. A existência de fracturas reduzidas em
séries medievais portuguesas constitui prova de
conhecimentos terapêuticos suficientes para a recolocação do osso após fractura.

Sob esta designação encontra-se um conjunto
vasto de afecções dentro do qual se situam as cáries e o desgaste dentário.
A importância da investigação destas lesões resulta de vários aspectos. Um deles baseia-se no
facto dos dentes, por serem a estrutura com tecidos mais fortemente mineralizados, corresponderem ao vestígio mais abundante das populações
do passado. Por outro lado só os dentes estão em
contacto directo com o meio ambiente registando para sempre os episódios sofridos pois, contrariamente aos ossos, não sofrem remodelação
(Langsjoen, 1998). Estes factos tornam os dentes
muito elucidativos acerca de aspectos como o
tipo de alimento preferencialmente consumido, o
tipo de higiene oral praticado ou a utilização dos
dentes em funções para além do processamento
alimentar (Freeth, 2000). Por sua vez o estado de
saúde oral constitui um importante contributo
ao conhecimento do estado geral de saúde uma
vez que os dentes são fundamentais no processamento dos alimentos permitindo que, durante a
digestão, se possam mais eficazmente extrair os
nutrientes (Langsjoen, 1998).
As cáries informam sobre o tipo de dieta alimentar pois constituem lesões infecciosas que resultam de desmineralizações progressivas de pelo
menos um dos tecidos duros dentários, o esmalte,
o cimento e a dentina e são provocadas pela fermentação dos carbohidratos alimentares por bactérias existentes na flora microbiana da cavidade
oral (Hillson, 2000: 260).
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Exemplo desta relação entre dieta e frequência
de cáries é a comparação estabelecida entre várias populações distintas quer cronologicamente
quer no seu contexto (urbano/rural). A tabela 1
ilustra os diferentes valores obtidos em S. Miguel
de Odrinhas.

acentuado nos incisivos e caninos, provavelmente associado ao fabrico e manutenção de redes de
pesca, actividade a que esta população se dedicaria em função da sua localização geográfica.

Indicadores de stress
Tabela 1. Frequências de cáries nos números de
dentes e de indivíduos em duas séries portuguesas
série

dentes cariados
% cáries

n

% ind. com cáries

n

S. Miguel
de Odrinhas
(séc. XII-XVI)

17,0

356

51,9

54

Coimbra
(séc. XIX-XX)

27,9

9562

92,6

514

O grande aumento da cárie em tempos recentes
deve ser consequência de uma alteração na dieta
alimentar. A série de Coimbra, estudada por Wasterlain (2006), com uma muito elevada frequência de cáries é posterior à introdução do açúcar,
no século XVI, e da batata, nos séculos XVII a
XVIII, as quais se terão traduzido pela redução
do consumo de pão que constituiria a base alimentar em tempos medievais. Como excepção à
menor prevalência de cáries em séries medievais,
encontra-se a série esquelética de Santa Clara, em
Coimbra, que Cunha e Cardoso (1997) atribuem
ao consumo de alimentos açucarados por parte
daquela comunidade monástica feminina.
O desgaste dentário, situação não patológica, resulta da utilização dos dentes no processamento
do alimento ou, dependendo da sua localização
e assimetria, podem revelar a sua utilização para
tarefas não alimentares. Este é o caso de alguns
indivíduos provenientes da série medieval/moderna de Lagos que possuíam um desgaste muito

Um dos indicadores de situações de distúrbios
fisiológicos (stress) com causas ambientais é a
presença de defeitos no esmalte dentário, designados por hipoplasias do esmalte dentário e que
correspondem a défices na quantidade de esmalte nas coroas dentárias7 (Goodman e Rose, 1990).
A identificação de uma lesão deste tipo num
dente específico permite identificar o período de
vida em que a situação desfavorável foi vivida
uma vez que a cronologia da formação dentária
é conhecida, desenvolvendo-se entre os 6 meses
de vida intra-uterina e os 12 anos de idade, dependendo do dente. Assim, é possível detectar
problemas ocorridos durante o crescimento que
têm sido interpretados como relacionados com
carências alimentares.
Nas séries medievais portuguesas o ocorrência
destas lesões é elevada (Cunha, 2004), mas muito
variável. As frequências das hipoplasias estendem-se de valores que vão de 83% em S. João de
Almedina (idem) a 35% na série de S.Miguel de
Odrinhas, indicando que nesta última as condições de vida não eram desfavoráveis.

Patologia degenerativa
As lesões associadas a processos degenerativos
manifestam-se, ao nível do esqueleto, nas zonas
articulares (osteoartrose) ou nas zonas de inserção muscular (entresopatias). Trata-se de lesões

7. Este processo é uma resposta biológica semelhante à redução da espessura dos anéis de crescimento das árvores durante uma
estação particularmente seca e, portanto, tendencialmente escassa em termos de nutrientes.
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crónicas e progressivas que reflectem a acumulação dos impactos sofridos ao longo do tempo de
vida pelos sistemas esquelético e músculo-esquelético, podendo ser associadas à idade, à massa
corporal e à actividade.
É esta última dependência que permite estabelecer associações entre a biologia e a sociologia das
populações do passado.
Em populações antigas a frequência de osteoartrose8 é elevada, o que, não sendo elevada a idade à morte, pode indiciar o carácter pesado da
actividade física. Tal é o caso da ocorrência em
grande número deste tipo de lesões nas populações antigas, ilustrado pelos 81% de indivíduos
adultos que, em S. Miguel de Odrinhas, revelam
artrose na articulação do joelho e na articulação
da anca. Estudos clínicos incidindo sobre agricultores actuais revelam, neste grupo profissional,
elevados valores de osteoartrose nestas mesmas
articulações da anca e do joelho (Walker-Bone e
Palmer, 2002) o que viabiliza a caracterização da
actividade em S.Miguel de Odrinhas como sendo
maioritariamente agrícola.
A distribuição sexual das lesões, com valores
mais elevados nos homens, pode resultar de uma
divisão sexual das tarefas.
As entesopatias9 são utilizadas como indicadoras
de actividade física pois a sua localização e severidade dão informações sobre os músculos ou
grupos musculares mais frequentemente solicitados e consequentemente sobre os movimentos
mais frequentes (Dutour, 1986; Pálfi, 1992).
Em populações antigas é muito frequente a observação de entesopatias em locais como o da
inserção do tendão de Aquiles, tal como aconte-

cia em S. Miguel de Odrinhas, o que resulta de
uma sobrecarga daquele tendão em consequência
de actividade física desenvolvida em pé e/ou a
grandes caminhadas. Nesta série medieval os locais que apresentavam maior frequência e severidade de entesopatias, para além do tendão de
Aquiles, tinham localizações semelhantes às de
maior severidade de osteoartrose (a anca e o joelho), corroborando a associação feita entre estas
lesões e a actividade agrícola.

Patologia infecciosa
A patologia infecciosa resulta do contacto com
agentes tão variados como as bactérias, vírus,
fungos ou parasitas e deve ter constituído a principal causa de morte no passado (Inhorn e Brown, 1990). A evolução do contacto para uma situação de doença depende de factores tais como
a virulência do agente, a sua via de propagação
ou a eficácia da resposta imunitária, estando esta
frequentemente dependente da história clínica e
alimentar do hospedeiro.
A multiplicidade de factores envolvidos no processo infeccioso e no tipo de resposta que lhe é
dado conferem à patologia infecciosa uma enorme importância na identificação dos estados de
saúde da população e na sua interacção com o
meio.
Assim, geografia, ecologia, dimensão populacional, dieta, e cultura são determinantes na infecção
e respectiva resposta, tal como sofrem a influência da patologia infecciosa.
Convém agora apontar algumas das dificuldades
da sua investigação. Para além da já abordada
questão das dúvidas sobre a representatividade

8. A osteoartrose inicia-se com a destruição parcial da cápsula articular podendo assumir vários tipos de alterações ósseas, desde
a porosidade do osso nessa zona ou pequenos crescimentos ósseos até ao contacto directo entre os ossos envolvidos na articulação
provocando abrasão dos mesmos.
9. As entesopatias correspondem a lesões nos locais onde as fibras tendinosas, ligamentosas ou capsulares se inserem nos ossos.
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das séries osteológicas, existem aspectos limitantes de que é exemplo a impossibilidade de
detectar surtos infecciosos (em consequência do
prolongado tempo de uso a que a maioria das necrópoles esteve sujeita), ou a inespecificidade da
maioria das lesões, ou ainda o facto de a maior
parte das doenças infecciosas não se manifestar
no tecido ósseo, o que leva a que nas abordagens
paleopatológicas as mesmas estejam muito subestimadas10. Deste modo, em Portugal, apenas
são conhecidos alguns casos patológicos cuja
etiologia foi atribuída a infecções. De entre estas
destacam-se: um caso de brucelose identificado
numa freira clarissa de Alcácer do Sal (Curate,
2006); um possível caso com a mesma etiologia
em S. Miguel de Odrinhas (Fernandes, 2008);
um esqueleto da Quinta de S. Pedro (Seixal)
cujas lesões correspondem a tuberculose (Lopes
e Cunha, 1988); uma provável tuberculose óssea
e outra de origem pulmonar provenientes de S.
João de Almedina (Cunha, 2004). A escassez de
casos não permite contudo afirmar que as doenças de origem infecciosa eram raras em Portugal
em tempos antigos, mas antes deve reflectir o registo ósseo pouco frequente destas doenças.

Em conclusão
Apesar das limitações metodológicas e da natureza das séries osteológicas, a investigação paleobiológica continua a ser a mais directa fonte
de informação sobre as populações do passado.
Esta mais-valia da paleobiologia será certamente
fortalecida com a introdução de novas tecnologias genéticas, químicas, imagiológicas, entre outras, que conduzirão ao esclarecimento de velhas
questões e provavelmente colocarão outras.
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Apelo para uma “Arqueologia
da Expansão Portuguesa”
João Lizardo

Resumo

Résumé

Na definição de objectivos para a Arqueologia da
Época Moderna, uma opção inquestionavelmente
segura situar-se-á na área dos Descobrimentos e
Expansão Portuguesa.

Vers une Archéologie dediée à l’expansion portugase.

Com efeito, neste âmbito, existem significativas
lacunas no que diz respeito à documentação escrita, e, aquela que existe, sofre de uma carga
ideológica superior ao normal que resultava da
necessidade de glorificar tarefas que se revestiam
de características excepcionalmente inovadoras e
verdadeiramente extraordinárias para os conhecimentos da época. Além disso, o esforço exigido
pela navegação, conquista ou povoamento de regiões tão afastadas e, até esse momento, tão desconhecidas, tornava ainda mais difícil a redução
a escrito da realidade que ia sendo descoberta.
Estes e outros factos, como, por exemplo, a intensa verificação de fenómenos de marginalização,
que, por isso, dificilmente seriam documentados,
tornam as fontes escritas claramente insuficientes.
Já existem numerosos trabalhos arqueológicos
que se reportam a esta matéria, mas é necessário
inventariá-los, coordená-los e associá-los à presença portuguesa, um pouco por todo o Mundo,
e, foi a necessidade de desenvolver esse trabalho,
que esteve na origem deste apelo.

S’il faut choisir des chemins pour l’Archéologie
de l’Époque Moderne, un choix sûr se trouvera,
certainement, dans les domaines des Découvertes
et de l’Expansion Portugaise.
En effet, l’histoire de ce phénomène décèle des
lacunes en ce qui concerne les documents écrits,
et, ceux qui existent, subissent encore d’un poid
idéologique supérieur à la moyenne, à cause du
besoin de glorifier des tâches si nouvelles et si
extraordinaires, et, l’exceptionnel effort demandé
par la navigation, la conquête ou le peuplement
de régions si éloignées et si ignorées jusqu’à ce
moment-lá, rendaient encore plus difficile la traduction écrite de la réalité.
D’ailleurs, les conditions étaient, propices à
l’éloignement de ses participants envers le pouvoir royal et facilement les portugais se mélangeaient avec les populations locales, apportant
des singulières échanges culturelles, en marge du
pouvoir et qui difficilement obtenaient reconnaissance documentale.
Tout ça veut dire que les récits écrits sont vraiment insuffisants dans ce domaine.
Il y a déjà des nombreux travaux archéologiques
concernant cette époque, mais il faut les rapprocher, les coordonner et les relier à la présence
portugaise, un peu par tout le Monde, et c’est le
besoin d’initier ce travail qui constitue la raison
de l’appel qui été formulé.
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< Fig. 1- A obra de James Kirkman constitui um marco
relativamente à arqueologia direccionada para as épocas mais
recentes da História da Humanidade.

Suponho que não constituirá motivo para escândalo ou surpresa, o afirmar-se que uma arqueologia da Época Moderna, a muitos olhos, surge
ainda como sendo algo estranho e a necessitar da
legitimação que só a prática pode fornecer, e, por
isso, vale a pena recordar que um dos primeiros
trabalhos onde foram rigorosamente aplicados
os métodos arqueológicos para o estudo de uma
ocupação, no essencial, datável do séc. XVII, teve
como objecto um sítio resultante da Expansão Portuguesa.
Refiro-me ao Forte de Jesus, em Mombaça, escavado a partir de 1958 por James Kirkman e detalhadamente descrito na volumosa publicação a que
essa investigação deu origem.1
Esta referência poderá parecer meramente simbólica, mas, na minha maneira de ver, os meios que
foram investidos nesse trabalho traduziam, provavelmente, o reconhecimento de que não bastavam
os relatos escritos para conhecer a acção portuguesa naquela parte do Mundo.
Feita esta breve introdução, começaria por recordar a opinião de Gordon Childe, quando afirmava
que «A Arqueologia é uma forma de História e não uma
disciplina auxiliar. Os dados arqueológicos são documentos históricos por direito próprio e não meras abonações de textos escritos», pois, embora esta ideia já se
tenha tornado um autêntico lugar comum, poderá
parecer que não é aplicável a épocas para as quais

dispomos de abundante documentação escrita, de
todos os tipos, bem como de abundantíssimos vestígios construídos e não menos abundantes artefactos, espalhados por museus, colecções particulares ou mantendo até o seu uso primitivo, o que
será frequente quando se trata de objectos a que é
atribuído um elevado valor decorativo ou social e
que, por isso, mantêm, hoje em dia, ainda, a função que lhes foi destinada há alguns séculos atrás.
E, nalguns casos, quando escasseiam as fontes escritas, surgem trabalhos antropológicos que complementam os nossos conhecimentos quanto ao
passado recente da humanidade.
Perante este panorama, poderia parecer que a Arqueologia da Época Moderna estaria condenada a
ficar relegada para um secundaríssimo plano, que
pouco ultrapassaria o apoio a restauros arquitectónicos e o fornecimento de mais alguns objectos
para serem exibidos nos museus ou ilustrarem os
manuais de História. No entanto, e apesar da, por
vezes, proclamada auto-suficiência do discurso
histórico tradicional, a realidade demonstra-nos
que as fontes escritas não conseguem dar resposta
a muitas interrogações, sobretudo quando pretendemos conhecer aquela parte da humanidade que,
por uma razão ou outra, ficava à margem da pequena elite que tinha acesso à escrita, sendo múltiplas as situações que podem gerar a insuficiência
da informação que chegou até nós por essa via.

1. «Fort Jesus: a portuguese fortress on the East African Coast», James Kirkman, Oxford University Press, 1974.
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Vejamos, por exemplo, as sociedades que se constituíram a partir do nada, ou seja, resultaram de
um povoamento relativamente recente e para as
quais, por isso, dificilmente existirá “História”,
quer porque as tarefas com vista à sobrevivência
inicial eram demasiado absorventes, quer, sobretudo, porque, nessa fase, não dispunham de uma
sequência de acontecimentos que surgisse aos
olhos dos seus agentes como sendo merecedora de
redução a escrito.
Neste caso, se examinarmos com cuidado a “história” que tradicionalmente era apresentada por
essas sociedades, constataremos que a mesma está
cheia de “mitos fundacionais” que remetem para
episódios lendários e traduzem a vontade de inventar um passado “glorioso” que pudesse suprir
o carácter recente da sua implantação.2
Deficiências ainda mais sérias ocorrerão no caso
dos contactos europeus com as sociedades que
usualmente denominamos como “sem história”,
pois, desde logo, a ausência de informação escrita anterior a esses contactos tornava dificilmente
apreensível a realidade local.
Por outro lado, e no que diz respeito à Expansão
Portuguesa, é patente que os textos que então se
produziam a seu respeito sofriam de uma carga
ideológica superior ao normal, pois, essa expansão
seria inviável senão se procedesse simultaneamente a uma constante glorificação da conquista e da
dominação dos povos recém-contactados.
Neste aspecto, embora se trate de um período histórico ligeiramente anterior, será bom não esquecer um exemplo como o da batalha de Aljubarrota,
relativamente à qual os relatos escritos que nos fo-

ram deixados se revelaram como sendo fortemente antagónicos com os dados proporcionados pela
investigação arqueológica que foi feita no local.3
Além disso, os excepcionais esforços que eram exigidos pelo povoamento, pela navegação por zonas
do Globo totalmente desconhecidas ou pelas acções militares, tornavam difícil a produção de documentos, dificuldade que era agravada pela descoberta de novas realidades que não encontravam
imediata tradução vocabular (nem conceptual…)
na língua portuguesa desse momento histórico.
Refira-se ainda que uma significativa parte dos
protagonistas da Expansão, ao chegarem a regiões
totalmente novas, adaptavam-se às condições que
aí encontravam e colocavam-se à margem do Poder da Coroa, sendo inúmeras as referências a “renegados”, “lançados”, “alçados” ou “levantados”,
que se afastavam das forças portuguesas, para
escaparem às tarefas militares que lhes eram exigidas ou com o objectivo de guerrearem por conta
própria ou como mercenários, sem que seja fácil
detectar o seu destino a partir desse afastamento.4
E, no entanto, esses portugueses, que, por força das
circunstâncias, se interligavam com as populações
locais, podiam tê-las influenciado culturalmente
de uma forma mais eficaz do que aqueles colonizadores que permaneciam encerrados dentro das
suas fortalezas…
Para uma situação praticamente idêntica às atrás
descritas, afirmou-se, a respeito do primeiro estabelecimento espanhol no Continente americano:
«Os membros da escassa elite que dominava a escrita
produziam muitos documentos, geralmente, para, de al-

2. O Arquipélago da Madeira constitui um excelente exemplo de uma “história” inicial baseada na transformação de mitos préexistentes à data do seu povoamento, como o “espesso negrume” ou “a coelha de Bartolomeu Perestrelo”, a que se adicionam
muitos outros, como o “incêndio de sete anos”, ou, o “sacro colégio de alfenim”, que conseguem manter-se, tal como se mantém
“a cratera do vulcão do Curral das Freiras”…
3. Vide, p. ex., Luís Raposo, «A propósito de Aljubarrota: da História-Crónica à Arqueologia-Ciência», in, “A linguagem das coisas”, ed. Europa-América, Lisboa, 1996, pág. 94.
4. Sobre as referências a portugueses que se colocavam numa situação de marginalidade, veja-se, por exemplo, o nº 5 de “Mare
Liberum”, maioritariamente dedicado a esse fenómeno, ou, «Entre a honra e o proveito: nobres à margem do Estado Português
da Índia na primeira metade do séc. XVI», Alexandra Pelúcia, in, “Anais da História de Além-Mar”, vol. III, 2002, págs. 165-176,
ou ainda, as seguintes citações «…conhecem-se casos de várias guarnições que pura e simplesmente se amotinaram…», «…(as praças
portuguesas) donde os soldados desertavam em massa…», “Le Latin et l’Astrolabe”, Jean Aubin, vol. III, ed. Centre Culturel Calouste
Gulbenkian, Paris, 2006, págs. 424 e 425.
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^ Fig. 2- O vale da “Cidade Velha”, na Ilha de Santiago,
no arquipélago de Cabo Verde. Foto de Luísa Correia (LC).

guma maneira, defenderem os seus próprios interesses.
As experiências e perspectivas da maioria da população
– os espanhóis e ameríndios que não faziam parte dessa elite e tinham sido voluntária ou involuntariamente
apanhados nessa primeira arena colonial – não são recordadas pelo relatos escritos, mas são detectadas através das expressões materiais da experiência local, isto é,
pelo registo arqueológico».5
Ou, em termos mais gerais, e numa época recuada
(1977), entendia-se que a arqueologia da “época
moderna”, que então surgia quase como uma heresia, seria definível como:
«… a arqueologia da difusão da cultura europeia através do Mundo desde o séc. XV e o seu impacto junto dos
povos indígenas».6
Hoje em dia, seria totalmente inadmissível uma
visão que dividia o Mundo em dois pólos – a
“cultura europeia” e os “indígenas”, mas, apesar
disso, considera-se ser extremamente relevante
que, nesse momento, a legitimação da arqueologia
desta época fosse efectuada através da invocação

do expansionismo europeu para fora dos limites
tradicionais do seu Continente.
Perante as limitações que atrás se apontaram relativamente ao nosso conhecimento do que então se
terá passado fora do espaço continental europeu,
torna-se lógico concluir que uma das áreas de investigação preferencial deverá ser a da “Arqueologia da Expansão Portuguesa”, expressão que nem
sequer surge agora pela primeira vez.7
E, esta perspectiva de trabalho não implica uma
construção desprovida de bases pré-existentes,
pois, a verdade é que a investigação arqueológica
existe, pelo menos, desde a realização do trabalho
que introdutoriamente invoquei e está dotada de
um significativo número de resultados a que falta
imprimir uma visão de conjunto.
É patente que na Madeira se faz investigação arqueológica, pois, senão não estaríamos neste Encontro, assim como existem trabalhos nos Açores,
em Cabo Verde ou no Brasil.8

5. «Columbus’s outpost among the Taínos», Kathleen Deagan, ed. Yale University, 2002, pág. 4.
6. Citação recolhida em «Historical Archaeology in Nigeria», Kit W. Wesler, ed. Africa World Press, Inc., Trenton, 1998, pág. 2.
No entanto, o autor deste texto manifesta o seu desacordo com aquela afirmação sustentando que a arqueologia da Época Moderna, «…muito simplesmente é a arqueologia dos povos que podem também ser investigados através da documentação histórica».
7. A designação de “Arqueologia da Expansão” foi já utilizada por Gonçalves Guimarães, in «Que Arqueologia para Cabo Verde?», “Actas das IVªs Jornadas Luso Caboverdianas sobre documentação, história e património”, publicadas in, “Africana”, nº 6,
2001, págs. 127-139.
8. P. ex., «A faiança portuguesa do séc. XVII na Bahia», Carlos Etchevarne, revista “Património – estudos”, ed. IPAAR, nº 10, 2007,
págs. 118-123.
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^ Fig. 3- Cerâmicas portuguesas do séc. XVII no Museu do
Forte Português em Mombaça. Foto LC.

Mas, sobretudo, são muitos os trabalhos de autores estrangeiros que, neste âmbito, podem fornecer importantes contributos, embora nem sempre
sejam analisados e valorizados como tal.
Seria absurdo pretender apresentar um inventário
desta matéria, mas, vale a pena recordar alguns
aspectos.
Geograficamente mais próximo, podemos referir uma detalhada escavação em Alcácer-Ceguer9
e recolhas de superfície respeitantes ao Castelo
de Arguim, na costa da Mauritânia, as quais revelaram fragmentos de azulejos hispano-árabes
que também surgiram na Cidade Velha em Cabo
Verde10, tratando-se de um material extremamente revelador de um especial gosto estético que se
expandiu por uma larga faixa geográfica.
Relativamente a Angola e Moçambique, a investigação arqueológica foi tradicionalmente direccionada para as fases anteriores à colonização, mas
também têm sido estudadas fortificações portuguesas.

No que diz respeito à África Oriental, desde logo
deve realçar-se a existência de duas obras que se
podem designar como “monumentais”, resultantes das escavações de Quíloa, na costa da Tanzânia, por Neville Chittick11 e do Forte de Jesus, em
Mombaça, por James Kirkman.
Não consegui ter acesso à publicação referente às
escavações efectuadas por Peter Garlake na povoação portuguesa do séc. XVII, dotada de Igreja
Matriz e designada como Dambarare12, que se situava no Zimbabwe e, portanto, revela uma excepcional e pouco, ou nada, conhecida penetração dos
portugueses bem no interior da chamada “África
Negra”.
E, noutros pontos da costa da Tanzânia e Quénia,
que têm sido objecto de sistemáticas investigações
arqueológicas, está presente a passagem dos portugueses, ultrapassando aquilo que conhecemos
através dos textos escritos.13

9. «Qsar es Seghir – An Archaeological View of Medieval Life», C. Redman, ed. Academic Press, New York, 1986.
10. «L’Ile D’Arguin – Essai Historique», Théodore Monod, ed. Centro de Estudos de Cartografia Antiga – série de memórias nº
23, Lisboa, 1983. «Escavações Arqueológicas na Cidade Velha» (de Cabo Verde), Clemente Amaro, revista “Oceanos”, CNCDP,
págs. 85-87.
11. «Kilwa – An Islamic Trading City on East African Coast», Neville Chittick, ed. “The Bristish Institute in Eastern Africa”, Nairobi, 1974, 2 vols.
12. «Excavations at the Seventeenth Century Portuguese Site of Dambarare – Rodesia», Peter S. Garlake, in, “Proceedings and
Transactions of Rhodesia Scientific Association”, 1969, pág. 54.
13. «The Portuguese phase of the later iron age of Zimbabwe», I. Pikirayi. In, “Urban Origins in
Eastern Africa: proceedings of the 1989 Madagascar Workshop”, ed. P.J.J., Sinclair and J. A. Rakotoarisoa, Central Board of National Antiquities, Estocolmo, 1990, ou, «Takwa, an ancient Swahili settlement of the Lamu archipelago», T. H. Wilson, “Kenya
Past an Present”, nº 10. 1979, págs. 6-16.
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^ 4. Uma típica peça de cerâmica portuguesa do séc. XVII, decorando o tanque de abluções da mesquita de Takwa, na Ilha de
Manda, Arquipélago de Lamu, Quénia. Foto LC.
5. Talha proveniente de contextos associados à presença portuguesa no séc. XVII, na zona de Lamu. Museu de Lamu. Foto LC.
6. Idêntica forma cerâmica. Museu da Ilha do Porto Santo. Foto LC.
7. A provável capela no interior do Forte Português no início das escavações. Barém, 1997. Foto LC.
8. A mesma “capela” depois da sua reconstrução. Barém, 2001. Foto LC.
9. Vestígios no interior da fortaleza de Ormuz correspondentes à fase inicial de 1515.
Da esquerda para a direita, cunhal de um dos cubelos da porta em cantaria bem aparelhada, de técnica tradicional portuguesa;
escada de acesso ao adarve, utilizando argamassa local à base de gesso; muralha com cantaria de grandes dimensões mas mal
aparelhada, denotando características improvisadas decorrentes da mão de obra local e abertura de canhoneira ao rés do solo. Foto
LC.
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^ Fig. 10- Materiais de construção biselados, destinados a
ombreiras e arcos, nas primeiras décadas do séc. XVI. Fotos LC.
a) Abóbada do claustro do Convento de Flor de Rosa, Crato,
tijolo.

^ Fig. 10 b) Janelas (ou portas) da chamada “Casa de
Colombo” no Porto Santo, tijolo.

Passando mais para o Norte, refiram-se as escavações em Soar14, na costa do Oman, cidade que merece destaque porque, em 1602, os portugueses aí
descobriram um “tesouro” de moedas romanas do
imperador Tibério, o que, por um lado traduz um
espantoso testemunho da expansão romana, mas
que também se torna interessante pelo cuidado
que os portugueses então puseram na consagração
desse achado.

timos resultados no que diz respeito à imagem turística, mas pouco fiáveis nas suas soluções.

No Golfo Pérsico, iremos encontrar um estaleiro
quase permanente na Ilha do Barém, a antiga Dilmun dos sumérios, que aí situavam uma das aventuras de Gilgamesh e que foi sucessivamente dando lugar a ocupações “assírias” e “helenísticas”,
até que, por fim, sobre parte das correspondentes
ruínas, foi edificado o chamado “Forte Português”,
escavado por Monique Kervran15 e, entretanto, objecto de um restauro que, nalgumas zonas, acabou
por se transformar numa “reconstrução”, com óp-

Se a fortaleza do Barém apresenta dimensões espectaculares, na outra margem do Golfo, a fortaleza de Ormuz não lhe é inferior nesse aspecto,
apesar da sua acelerada degradação, sendo urgente não só medidas de conservação, mas também
estudos que permitam aquilatar, por exemplo, da
importância das técnicas construtivas locais para a
realização da obra portuguesa.
Nesta ilha, existiram intervenções arqueológicas
na zona exterior à fortaleza, permitindo algum
conhecimento dessa época, incluindo referências à
mesquita principal, aos monumentos sepulcrais islâmicos de que ainda se observam ruínas no campo de Lardemira, tendo também sido assinalados
vestígios da Igreja de N. Sra. da Pena e da Igreja da
Misericórdia.16

14. «La fortresse de Sohar des Princes d’Ormuz aux Sultans d’Oman: fouilles et histoire d’un monument», comunicação de Monik
Kervran, in, “Les Portugais à Ormuz 1507-1622», Centre Culturel Calouste Gulbenkian, Paris, Março/2007.
15. «Bahrain in the 16th century an impregnable Island», Monik Kervran, Barem, 1988.
16. «Rapporti tra le scoperte archeologiche nell’isola di Hormuz nel Golfo Persico e I ricordi e le impressioni dei viaggiatore portoghesi», Hussein Bakhtiari, in, “In Memoriam – Vice-Almirante A. Teixeira da Mota”, ed. Instituto de Investigação Científica e
Tropical, Lisboa, 1989, II Vol., págs. 95 a 113.
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^ Fig. 10 c) Abóbada da cisterna da fortaleza de Ormuz, pedra
talhada de forma a imitar o tijolo.

^ Fig. 10 d) Interior da primitiva fortaleza de Baçaim, tijolo.

De realçar o achado de lápides tumulares, duas das
quais descritas na obra atrás referida, duas outras
citadas por Jean Aubin17 e ainda as duas que, presentemente (2007), foram trazidas para o interior
da fortaleza, num conjunto que já será suficiente
para abrir campo aos estudos epigráficos.

suaíli de Takwa, no litoral do Quénia, revelaram
que um prato da mais típica cerâmica portuguesa
do séc. XVII, que, além disso, exibe uma “Cruz de
Malta”, foi então utilizado como elemento decorativo no tanque da mesquita local, numa curiosa
“mistura” de simbologias e funções religiosas que
se assumiam como radicalmente antagónicas.

E deixaria ficar por aqui este balanço, pois, como
inicialmente afirmei, não existiu a pretensão de
incluir todo o planeta nesta análise, mas apenas
apresentar alguns exemplos que foram abordados
numa perspectiva eminentemente pessoal.
Infelizmente, numa boa parte dos trabalhos que se
acham publicados existem escassas referências à
descrição dos objectos encontrados, o que empobrece esta análise, mas, provavelmente tal irá ser
rapidamente ultrapassado.

Em matéria de achados, sobretudo no caso da cerâmica, assumem um destacado papel os trabalhos
de arqueologia subaquática, como, por exemplo, o
estudo do naufrágio do “S. António de Tana”, em
Mombaça18, embora, frequentemente, esta área se
encontre sujeita a investigações (mais ou menos
rigorosas) que se subordinam a iniciativas comerciais, como o da nau da Ilha de Moçambique cujo
recheio foi parcialmente vendido em Amsterdão,
em leilão da Christie’s de 2004.19

Neste aspecto, e assumindo algum subjectivismo,
não resisto a sublinhar que as escavações na cidade

17. «Le Latin et L’Astrolabe», Jean Aubin, vol. III, 2000, pág. 377 e ilustrações 20 e 21.
18. «A escavação do “Santo António de Tana”», Robin Piercy, in, “Al-Madan”, nº 7, Out/98, págs. 135-140, ou, «Ceramics from
the wreck of a Portuguese ship at Mombasa», Hamo Sassoon, in, “Azania”, British Institute in Eastern Africa, vol. XVI, 1981, págs.
97-130.
19. «The Fort San Sebastian Wreck – A 16th Century Portuguese Porcelain Wreck of the Island of Mozambique», Mensun Bound,
catálogo de leilão, Christie’s, 2004.
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^ Fig. 12- Diu. O «Forte do Mar». Foto LC.

Ao apelar para a realização de investigações arqueológicas especificamente voltadas para o estudo de vestígios associáveis à expansão portuguesa,
poderia, com alguma carga caricatural, apregoar
aos arqueólogos aqui presentes, a existência de óptimas condições para esse trabalho.
Com efeito, muitos dos principais pontos aonde
os portugueses se instalaram, foram há muito totalmente abandonados, porque desapareceram as
razões de estratégia militar que tinham sido determinantes para a sua escolha, ou porque a decadência económica e política dos colonizadores levou
ao seu total abandono, face à natural repulsa, por
parte dos colonizados, quanto à utilização de locais que simbolizavam a sua anterior opressão.
Tal significa que existem espaços totalmente livres
de ocupação humana e de modificações posteriores à presença portuguesa e aonde, portanto,
é possível aplicar com toda a facilidade as regras
tradicionais das escavações arqueológicas, sem
que se verifiquem problemas de maior quanto a
remeximentos e seja possível contar com elevadas
potências estratigráficas.

da fortaleza de Diu, o nível da porta primitiva,
na face interior da fortificação, se encontra actualmente a cerca de dois metros de profundidade,
sobrepondo-se-lhe camadas que resultaram de
sucessivos entulhamentos, as quais, seguramente,
encobrirão interessantes estruturas respeitantes às
primeiras fases da sua construção e da vizinha capela de Santiago.
Numa outra área, e por diferentes razões, gostaria de realçar o imenso espaço aberto que rodeia a
torre da primitiva Igreja Matriz da cidade da Horta, na Ilha do Faial, resultante da sua destruição e
abandono devido a vários abalos sísmicos e onde
poderão existir estruturas reveladoras do início
do povoamento do Arquipélago dos Açores.
Suponho que, para um simples apelo, este texto já será longo, mas espero bem que as minhas
palavras sejam levadas em consideração, para benefício de um melhor conhecimento de uma fase
histórica tão importante, e, também para benefício da implantação da Arqueologia numa época
da qual, ainda há pouco, estava quase totalmente
arredada.

Aliás, é preciso não esquecer que o gigantismo
dalgumas das construções portuguesas originou
espessas camadas a partir do momento em que
se iniciou a sua degradação e, por isso, fortalezas
como Ormuz ou Diu constituem excelentes exemplos de elevadas potencialidades, apetecendo, de
forma totalmente aleatória, destacar que, no caso

< Fig. 11- Diu. Fosso da fortaleza escavado na rocha com total ligação ao mar. Séc. XVII. Foto LC.
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Entrevista
com Rosa Varela Gomes
Entrevista conduzida por Élvio Sousa com a colaboração de Luís Costa

No passado dia 17 de Junho de 2009 conversamos com a professora doutora Rosa Varela Gomes, professora auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Nos últimos tempos, dirigiu ou co-dirigiu escavações arqueológicas em contextos medievais e modernos: no
Funchal (Casa de João Esmeraldo), em Lisboa (Convento de Santana), Silves (Castelo, Poço-Cisterna,
Zona a Sul da Sé, Zona da Arrochela), Portimão (Castelo Belinho) e Aljezur (Ribāt da Arrifana, Carrapateira, Torre de Odeceixe), implementados no âmbito de projectos de investigação. É autora, ou coautora, de uma centena de trabalhos, publicados tanto em Portugal como no estrangeiro, entre os quais
alguns livros dedicados principalmente ao estudo da presença islâmica no Sul de Portugal, nomeadamente: “Cerâmicas Muçulmanas do Castelo de Silves”, 1988; Silves (Xelb) -Uma Cidade do Gharb
Al-Andalus-Território e Cultura”, 2002; Silves (Xelb) -Uma Cidade do Gharb Al-Andalus-A Alcáçova”,
2003; Silves (Xelb) -Uma Cidade do Gharb Al-Andalus-O Núcleo Urbano”, 2006; Foi Comissária Científica de várias exposições (de colab. com M.V.Gomes) entre as quais “O Palácio Almóada da Alcáçova
de Silves”, 2001; “Ribāt da Arrifana – Cultura material e espiritualidade”, 2007.
Considerada pela comunidade científica como uma das principais promotoras da introdução da disciplina de Arqueologia Moderna no plano de estudos do 1.º e 2.º Ciclos de Arqueologia no âmbito universitário, à AMC revela-nos a experiência do primeiro trabalho arqueológico realizado no Funchal, o
seu percurso académico e as prioridades no estudo dos contextos pós-quinhentistas.
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Arqueologia Moderna e Contemporânea (AMC)
- Como surgiu o convite para escavar no Funchal?
Rosa Varela Gomes (RVG) - O convite foi feito
pelo Professor Rui Carita, na altura em que era
Presidente da Câmara Municipal do Funchal o
senhor João Dantas, e encontra-se na sequência
do trabalho que, com Mário Varela Gomes, vínhamos a desenvolver em Silves e, em particular,
com o estudo e publicação de espólios, de Época
Moderna, provenientes das escavações arqueológicas no Poço-Cisterna. Este, classificado como
Monumento Nacional, é uma grande construção
muçulmana, do século XII, que esteve a funcionar até ao século XVI, altura em que foi desactivado e entulhado. Naquele momento (inícios dos
anos oitenta) 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.
AMC – Esses trabalhos do Funchal foram extremamente importantes, não só para a Região Autónoma da Madeira mas, também, para o país.
Recordo, por exemplo, a difusão do catálogo de
exposição e os artigos publicados sobre a cerâmica da Época Moderna. Como encara o papel
da faculdade onde lecciona?
RVG - O papel desta Faculdade é extremamente
relevante na preparação dos futuros arqueólogos.
Do programa, tanto do 1º como do 2º Ciclos de
Arqueologia, constam várias disciplinas desde a
Arqueologia Pré e Proto Histórica até à Arqueologia Romana, Medieval, Moderna, Industrial,
Náutica e Subaquática. 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.
AMC – É unânime o seu contributo na introdução da disciplina de Arqueologia Moderna ao
nível universitário. Quais os motivos que pesaram nessa inclusão?
RVG - O principal motivo foi a minha experiência pessoal como arqueóloga, assim como o meu
percurso académico. Este, inclui uma Licenciatura em História, com especialização em História
de Arte, Mestrado em História de Arte, com tese
sobre “As Cerâmicas Muçulmanas do Castelo de Silves”, e Doutoramento em História- Especialidade
de Arqueologia, com dissertação sobre “Silves
(Xelb) – Uma Cidade do Gharb A-Andalus – Arqueologia e História (Séculos VIII-XIII)”.
O meu interesse pela Arqueologia esteve inicialmente relacionado com a História de Arte e, em
particular, com a Arte Rupestre, área onde come-
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cei a trabalhar, a que se seguiram participações
em distintas escavações arqueológicas dos Períodos Pré e Proto Históricos, permitindo-me utilizar uma rigorosa metodologia de escavação e
registo, depois utilizada em contextos medievais
e modernos, o que não acontecia até então. Esta
aprendizagem foi muito importante para os trabalhos efectuados ulteriormente, tanto em Silves
como no Funchal. A experiência obtida nas intervenções arqueológicas realizadas naquelas cidades, assim como a nova legislação dos trabalhos
arqueológicos, conducente à profissionalização
de actividade considerada, até há poucos anos,
como amadora, foram importantes na elaboração do programa, tanto da Licenciatura como do
Mestrado em Arqueologia, da nossa Faculdade.
Penso que os conhecimentos de Arqueologia Moderna serão fundamentais para os arqueólogos
que irão intervir nos núcleos urbanos. Temos que
ter em atenção que vivemos num país com fracos recursos económicos e, por isso, os grandes
projectos de investigação, em continuidade têm
que estar ligados ao Estado ou às Autarquias. Os
acompanhamentos/escavações
arqueológicas
relacionam-se com as grandes obras públicas ou
privadas que, por falta de meios, irão ser cada
vez mais reduzidas, excepto nos núcleos urbanos, o que “obriga” o arqueólogo, pelas razões
mencionadas, a ter conhecimentos sobre aquelas
matérias.

tura material das Idades Medieval e Moderna e,
quiçá, Contemporânea. É neste sentido que implementei a cadeira da Arqueologia Moderna na
licenciatura e no mestrado. Temos, neste momento, um leque considerável de teses defendidas
nesta área e alguns doutoramentos em curso, tal
como outros na recta final. Considero que é uma
área de investigação crucial para quem trabalha
em Arqueologia e para os futuros arqueólogos.
Note-se que nós hoje sabemos muito pouco sobre
a faiança portuguesa; e temos muitas dúvidas em
relação às pastas, ao tratamento das superfícies,
às decorações… No entanto, a faiança portuguesa
regista-se em contextos arqueológicos de todo o
mundo.

AMC - Essa experiência e os contactos gerados
foram importantes no seu estudo de doutoramento?

AMC - Uma das ferramentas de recurso são as
análises químicas e mineralógicas das pastas.

RVG - Sim, foram fundamentais. De facto, a utilização de uma metodologia adequada, nas escavações arqueológicas realizadas no Castelo e em
distintos arqueossítios de Silves, permitiram-me
obter bons resultados tendo em vista elaborar o
estudo tanto da arquitectura como dos quotidianos daquela cidade durante a permanência muçulmana, assim como do seu território.
AMC – Qual é a sua opinião do estado da Arqueologia Moderna em Portugal?
RVG - Penso que nos anos oitenta se iniciou o
interesse pela Arqueologia Medieval em Portugal, pois até aí quase não era considerada uma
área de investigação. Em relação à Arqueologia
Moderna considero que estamos a dar os primeiros passos, mas será uma área de investigação de
grande futuro, sobretudo nos contextos urbanos.
Todavia, o profissional do futuro tem que ser
um “arqueólogo generalista”, ou seja, tem que
ter uma boa formação, com conhecimentos quase abrangentes, desde a Pré-História aos séculos
XIX e XX. Tem que ser um arqueólogo que ganhe uma maior precisão na identificação da cul-

AMC - A faiança parece-lhe um bom indicador
de trabalho?
RVG - Perfeitamente, é um espólio que, a partir
dos fins do século XVI, teve grande divulgação e
cujo estudo, na perspectiva arqueológica, está no
início. De facto, dada a quantidade de peças que
têm vindo a ser assinaladas em todos os continentes era necessário que existisse, em Portugal, uma
produção “em série” muito bem organizada. No
entanto, pouco sabemos sobre quem trabalhava
a faiança portuguesa, quantas oficinas existiam,
quais as diferenças formais e decorativas entre
elas, o impacto que tiveram na economia de então, enfim há muito por fazer.

RVG – Acho que a breve trecho vamos conseguir
promover análises de pastas, de peças encontradas em escavações arqueológicas, tendo em vista
obter melhor conhecimento dos centros produtores, assim como dos circuitos comerciais, das diferentes produções. Em relação à decoração, repare: analisando a superfície interior ou exterior de
uma peça, conclui-se que os motivos decorativos
deviam obedecer aos critérios das modas. Um determinado motivo, por exemplo, o dos aranhões,
apresenta variantes que podem correspondem a
distinta cronologia. O meu objectivo é formar investigadores/arqueólogos que se interessem por
estas temáticas. Neste momento temos já duas teses de doutoramento que estão em fase final e que
tratam, precisamente, da faiança portuguesa em
dois contextos arqueológicos distintos. Um dos
grandes problemas da Arqueologia Moderna é
que há mais intervenções realizadas do que boas
publicações, com informação fiável e conclusões
interessantes. E saberá isso tão bem quanto eu,
porque trabalha em Arqueologia Moderna e tem
feito, também, um esforço para inverter esse processo, publicando, de modo exemplar, o resultado dos seus trabalhos arqueológicos.
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Entrevista
com Carlos
Melo Bento
Entrevista conduzida por Élvio Sousa
com a colaboração de Alexandre Brazão
A AMC encontrou-se no passado mês de Setembro
de 2008 em Ponta Delgada com o advogado Carlos
Melo Bento. Actualmente a presidir ao Conselho
de Administração da Fundação Sousa d’Oliveira,
Carlos Melo Bento desvenda a personalidade
e a vocação científica desse vulto da cultura
açoriana, Sousa d’Oliveira. Carlos Melo Bento é
autor de uma obra literária que dá a conhecer ao
mundo as “Escavações Arqueológicas em Vila
Franca do Campo”, conduzidas pelo amigo Sousa
d’Oliveira, promotor e pioneiro da arqueologia
açoriana.

AMC

Arqueologia Moderna e Contemporânea (AMC)
– Em que contexto conheceu o Arqueólogo
Sousa d’Oliveira?
Carlos Mello Bento (CMB) – Conheci-o de Verão
na ilha de São Miguel. Mas, como ia regularmente a Vila Franca do Campo – de onde o meu pai
era natural – fiquei fascinado pelas notícias das
escavações arqueológicas na Vila, a primeira capital de São Miguel que fora subvertida no século XVI por um terrível cataclismo que a soterrou.
Na altura e já em Vila Franca, pedi para lhe ser
apresentado. Não ficou lá muito impressionado
por eu ser um jovem mas conhecido advogado e
passei a ser simplesmente o seu “chauffeur”, porque ele não sabia conduzir. Chamava-me o “chauffeur da Ciência”. Trazia-o na época das escavações arqueológicas diariamente de Vila Franca
do Campo (erguida sobre as ruínas da primitiva
e onde me deixava ajudar nas tarefas menos nobres) para Ponta Delgada onde vivíamos. Depois,
passámos a ser amigos. Ele tinha um feitio difícil,
de cientista rigoroso e que não transigia com facilitismos. Fora, na juventude, campeão de futebol,
jogador da Académica de Coimbra quando esta
ganhou a Taça de Portugal. Foi campeão nacional universitário do lançamento do dardo, jogava
basquete, praticava hipismo, foi campeão de ciclismo; chamavam-lhe o “Estudante de Oxford”
filme então em voga, em que o actor principal era
campeão de diversas modalidades desportivas.
AMC – Então conhece-o pessoalmente em Vila
Franca do Campo.
CMB – Sim, logo na primeira campanha, num almoço juntamente com o poeta Armando CortesRodrigues, o amigo de Fernando Pessoa. É curioso observar que as pessoas em Vila Franca, ao
saberem das escavações, começaram a trazer-lhe
peças que encontravam nos alicerces das casas:
moedas e peças em barro e louça e metais. Nos
seus trabalhos, Sousa d’Oliveira não se impressionava pelo ouro ou pela prata. O que ele queria
eram outras “obras de arte”, portanto, azulejos,
pedaços de azulejos, pedaços de louça, cerâmica, cacos. Tudo o que ele queria era “encontrar
artefactos”, como ele dizia, e registava-os minu-

ciosamente nos diários de escavação. Veja-se que
as próprias visitas à estação eram controladas, ele
registava os nomes das pessoas e as horas a que
chegavam.
AMC – Então participou nas escavações?
CMB – Sim, eu gostava, mas não tinha muita habilidade de mãos. Na altura, aquilo que eu fazia era
um trabalho rudimentar. No primeiro dia, senteime em cima da prancheta, derrubei uma parte da
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“banqueta”, junto à quadrícula e aquilo abateu.
Levei uma descompostura à frente de toda gente.
Consegui não ser expulso. Depois passei a fazer
de “polícia” para não deixar ninguém se aproximar, porque ele era esteticamente muito exigente,
queria as coisas todas direitinhas. Os estudantes
só participavam quando ele estava presente, caso
contrário não tinham permissão. Algumas vezes
deixava-me lavar as peças achadas, e numa fase
posterior até opinava.
AMC – Como se desenrolava o trabalho no campo de escavação.
CMB – As escavações chegaram a descer até aos
cinco metros de profundidade! No terreno do
Convento das Freiras em Vila Franca do Campo
chegou a essa profundidade e foi onde aparecerem uma boa parte dos objectos intactos. O terreno, em Vila Franca, era muito complexo, a seguir
à terra-húmus, era um tipo de massapez muito
duro, depois, intercalava com pedras e terra ou
cinza e, lá no fundo (no que fora o chão da velha
Vila), apareciam peças de barro intactas ou não,
ossos humanos e de animais, etc.
AMC – Os trabalhos arqueológicos iniciaram-se
anos 60 do século XX.
CMB – Sim em 1967/68 e terminaram nos anos
80. Quase 20 anos de investigações. Também escavou na cidade da Ribeira Grande na costa norte
de S. Miguel.
AMC – Como era a logística nas escavações.
CMB – Sousa d’Oliveira conseguia regularmente apoios da Câmara e da Junta Geral, ao nível
de transportes e trabalhadores. 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. 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.
AMC – Necessariamente demonstra uma preocupação científica, também uma componente da
deontologia da profissão de arqueólogo nos dias
de hoje.
CMB – Lembro-me perfeitamente da situação
de um esqueleto que ele descobriu, seguindo as
fontes escritas sobre a localização do Covento
franciscano destruído. Faço “mea culpa” por não
lhe ter obedecido. O esqueleto estava a uns sete
palmos de terra de profundidade. Passava uma
raiz duma planta por entre o esqueleto, o que
dificultava muito a leitura, pois ao princípio não
se percebia o que era. Só ao retirar a raiz percebi
que se tratava de um enterramento e logicamente
que o vestígio humano ficou danificado. Na altura tínhamos a colaboração de um estudante de
medicina, hoje o afamado cirurgião de São Miguel, Dr. António Tavares de Melo, que procedia
às medições e indicava as leituras ao arqueólogo
Sousa d’Oliveira, que nos últimos tempos já não
descia ao fundo dos quadrados. Ao tentar arrumar o esqueleto num caixão que eu arranjara este
desmanchou-se. O Mestre tinha dado ordem para
o cobrirmos de terra e eu quis fazer a surpresa de
o guardar intacto. Enganei-me.
Além disto, fizemos também várias visitas guiadas em Vila Franca do Campo, aos seus monumentos - conventos, igrejas e alguns palácios – na
tentativa de explicar aos turistas e aos curiosos,
os estilos, as várias peças da fachada, as obras de
arte dentro das igrejas num aproveitamento do
entusiasmo gerado pelas escavações. E resultou.
AMC – Portanto, tudo isso despoletou um interesse cultural e uma promoção de Vila Franca
do Campo.
CMB – Perfeitamente! Vinham pessoas de Moçambique que queriam saber onde estavam as
escavações, os jornais estrangeiros, visitaram a
Estação Arqueológica, principalmente de Espanha e Itália. Falava-se em Vila Franca do Campo
por todo o lado. Havia uma preocupação em Sousa d’Oliveira que era a de divulgar os achados à
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comunicação social. Daí que apareceu a ideia do
“comunicado”, em que eu passava à máquina e
ele ditava. Muitas vezes era cansativo, porque ele
era muito exigente, também com ele próprio, e
passávamos muito tempo a escrever, a cortar, a
apagar e a refazer.
AMC – E chegou a fazer conferências, como refere no seu livro?
CMB – Ele fez várias conferências. Na Universidade, no Convento de S. Francisco de Ponta
Delgada, na Câmara Municipal de Vila Franca
do Campo, etc. Não era até um grande orador,
era um bocado conciso na exposição (pois só se
exprimia em termos científicos e para iniciados).
Mas na conversa e no diálogo, era de um fascínio
excepcional. Portanto, se ele começava a falar,
por exemplo, de quando veio de Praga onde tinha estudado as telhas pintadas da Catedral para
comparar com as telhas pintadas que encontrou
nas escavações (a pintura tinha sido cozida com a
telha) e depois falar sobre aquilo que ele tinha encontrado, as pessoas, as histórias das telhas e os
desenhos que ainda lá existiam, comparando com
as nossas e imaginando (em “hipótese de trabalho”) como teriam sido os desenhos das de cá, e a
visão que do mar delas teriam tido os navegantes,
enfim, era um fascínio ouvi-lo, horas seguidas...
AMC – Sousa d’Oliveira chegou a interessar-se
arqueologicamente por Ponta Delgada?
CMB - Ponta Delgada, não. A não ser, ainda estudante quando fez sondagens arqueológicas nos
Arrifes, sua freguesia natal.
AMC - No seu livro, refere-se à Praia da Vitória…
CMB – Sim. Ele fez uma visita de estudo à Praia
da Vitória por causa do Convento dos Franciscanos, que tinha sido destruído depois do liberalismo e estava em ruínas. Chegou a propor em
relatório que ali fossem feitas escavações arqueológicas. Depois da sua morte, inspirado nesse
relatório, pedi que fizessem uma sondagem arqueológica do que resta do Forte de S. Caetano,
entre as praias de S. Roque (a das Milícias e a do
Pópulo). Aquilo vai ser tudo destruído… Com a

maré-cheia, o mar bate no pano da muralha virada a Sul. É um forte pequeno, só para defesa das
duas praias. Do outro lado, tinha então um forte
maior. O meu interesse é perceber o que está no
subsolo.
AMC – Que razões o levaram a escrever um livro sobre as escavações arqueológicas em Vila
Franca do Campo?
CMB – Aos poucos e poucos apercebi-me que
Sousa d’ Oliveira raramente publicava os seus
trabalhos. Aos vários apelos, ele arranjava sempre uma desculpa, que não tinha categoria científica, que não tinha dinheiro, que não tinha isto,
que não tinha aquilo. Acabei por guardar os seus
comunicados e em pouco tempo – também fascinado pelo seu rigor – acabei por publicar o livro. Dei-lhe conta dessa intenção. Ele afirmava
sempre que os advogados e os engenheiros eram
os mais ignaros dos universitários, não sabiam
nada. Sousa d’Oliveira teve uma grande influência na minha cultura, pois dele obtive os ensinamentos e sugestões bibliográficas. Ele é que me
abre as portas para a imensa literatura açoriana.
E por aí é que comecei a perceber a vastidão do
mundo cultural, não jurídico. Para mim só existia o Direito, apesar de gostar também muito de
História. O livro nasce com o seu consentimento.
Ele queixava-se de pessoas que o tinham atraiçoado, colegas, políticos que o tinham enganado na
investigação arqueológica e jurei que isso nunca
iria acontecer comigo.
AMC – Acabou por aceitar a ideia?
CMB – Sim, certo dia perguntei-lhe: “Se conseguir juntar os comunicados todos, tu autorizas
uma publicação?”. A sua resposta sempre enigmática: “Há-de se ver…”. Fiz uma actualização
do currículo, embora ele considerasse tudo o que
eu dizia dele sempre muito exagerado. Depois da
sua autorização, saiu o livro. O António Valdemar, jornalista natural de S. Miguel, do Diário de
Notícias de Lisboa, um dia disse-me: “Tu salvaste
as escavações do Sousa”. Quer dizer, no fundo o livro pode ter sido um pontapé de saída para uma
coisa mais vasta, pois, nós estamos a ponderar fazer a publicação mais extensa dos diários de esca-
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vação e até de toda a sua imensa obra manuscrita,
a que chamaremos “Arquivo Sousa d’Oliveira”.
AMC – Pois, tinha muito interesse publicar os
seus diários de escavação.
CMB – Para divulgar a sua obra e a sua metodologia. E, já agora, os seus resultados espectaculares, pois são os únicos vestígios arqueológicos
do País que se podem datar de antes de 1522, ano
em que se deu o cataclismo que destruiu a velha
capital de S. Miguel e sepultou os seus quatro mil
habitantes em poucos minutos.
AMC – E, com o avanço dos trabalhos arqueológicos, lá nasceu a Associação Arqueológica?
CMB – Sousa d’ Oliveira, desde muito cedo, quis
criar uma associação arqueológica. Provavelmente, para poder falar em nome de uma instituição.
Porque, no fundo, a associação era ele. Realizei
a parte técnico-jurídica, dos estatutos, de acordo
com a mentalidade da época. Estamos a falar dos
anos 60 /70. Criei o cargo de presidente vitalício,
que não podia ser destituído. Embora tenha legalizado a associação muito mais tarde, ela existia
em concreto, tinha até número de contribuinte e
desenvolvia imensa actividade epistolar. A associação funcionava como instrumento da actividade científica pessoal do Mestre.
AMC – E a fundação é uma consequência da
criação associativa?
CMB – É uma criação dele. Ordenou a criação da
Fundação já na Clínica do Bom Jesus onde faleceu
e para onde foi levado por nós depois duma grave
crise de saúde que obrigou, numa primeira fase,
ao seu internamento urgente no Hospital. Esteve
cinco anos internado nessa Clínica, cada vez mais
metido para dentro de si. Nos últimos dias, já
pouco falava e, portanto, foi uma fase muito triste, quer dizer, foi um final triste. Eu também sou
um bocado nervoso e aquilo mexia-me muito com
o psíquico. Quando era saudável, estava sempre
a falar que queria criar a fundação. Então, numa
altura de boa disposição, disse-lhe: “Sousa, voute falar de uma primeira e última vez e nunca
mais te falo sobre o assunto. Sempre queres fazer
a fundação? ” Ele respondeu afirmativamente.

Então, chamámos o notário, o Dr. Pratas e Sousa
d’Oliveira fez o testamento, criando a fundação,
deixando-me e ao meu colega Dr. António Pracana, que eram os amigos mais próximos, o encargo
de instalarem e gerirem a instituição.
AMC – Quando é que foi formalmente reconhecida?
CMB – Foi reconhecida em 2006, cinco anos depois da sua morte. Hoje, os poderes para esse reconhecimento foram transferidos para o Governo
Regional, mas, naquela altura, era isso da competência do Governo Central o que naturalmente
atrasou a coisa. O nosso amigo deputado Ricardo Rodrigues e até o Presidente César foram chamados por nós para apressar o processo, o que
conseguiram. Aliás o Dr. Ricardo Rodrigues, vilafranquense como meu Pai, é membro do Conselho de Administração da FSO e foi ajudante de
arqueólogo de Sousa d’Oliveira, tal como eu…
AMC – Qual era o maior tributo que gostava
que ficasse da obra de Sousa d?Oliveira?
CMB – Gostava, como seu discípulo e como filho de Vila-franquenses, que a sua obra científica, principalmente a Arqueologia de Vila Franca,
ficasse imortalizada. Que todo o seu trabalho
de classificação e o espólio fosse publicado. No
entanto, temos nos arquivos da Fundação, a sua
Tese de Licenciatura, “Problemas Filosóficos e
Concepções Religiosas de Antero de Quental”
já no prelo para ser publicada este mês de Janeiro ou princípios de Fevereiro do corrente 2009 e
as recolhas do Teatro Popular Açoriano, que fez
na altura em que foi bolseiro da Fundação Gulbenkian e que deverão ser publicadas no Arquivo
MSO.

Ponta Delgada, Fundação Sousa d’Oliveira, 13 de Setembro de
2008.   
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Arqueologia marítima
na baía de Angra
(Angra do Heroísmo, Terceira):
enquadramento e resultados
preliminares do projecto PIAS
José Bettencourt e Patrícia Carvalho1

Resumo
O Projecto PIAS, iniciado em 2006 e com o fim previsto para 2009, tem como objectivos contribuir para o estudo do porto de Angra e da navegação no Atlântico entre os séculos XVI e XIX
através da análise, monitorização e avaliação de vários sítios arqueológicos subaquáticos localizados na baía daquela cidade. O projecto prevê ainda o estudo integrado das fontes escritas
relacionadas com a escala e com a navegação nos Açores. Estes sítios de naufrágio encontram-se
na zona de protecção do Parque Arqueológico da Baía de Angra, criado em 2006, e documentam aspectos relacionados com a construção naval, a navegação e actividades portuárias.

Abstract
Maritime Archaeology in Angra Bay (Angra do Heroísmo, Terceira Island): Overview and
preliminary results of Project PIAS.
The Project PIAS, started in 2006 and with end foreseen for 2009, aims to contribute for the
study of Angra harbour from the 16th to the 19th centuries, through the analyses, monitorization
and cultural heritage evaluation of several submerged archaeological sites. Another intention
of this project is to contribute for the integrated study of the written sources related to the Atlantic navigation and Azores portuary scale. Those shipwreck archaeological sites are located
within the protected area of Angra Bay Archaeological Park, created in 2006, and document
aspects related to shipbuilding, navigation and harbour activities.
1. CHAM – Avenida de Berna, 26 C, 1069-061 Lisboa; jbettencourt.cham@gmail.com.
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> Fig. 1- Aspecto geral dos trabalhos e do sítio Angra B durante
2008. As estruturas expostas, após limpeza superficial, foram
registadas em planta e fotografia antes de serem protegidas no
final da campanha.

1. Introdução
A escala dos Açores e a navegação no Atlântico
são temas tradicionalmente estudados sobretudo com base na análise de fontes escritas. Em
2006, porém, o Centro de História de Além-Mar
(CHAM) deu início ao PIAS2, um projecto interdisciplinar de arqueologia e história que tem como
objectivos analisar o papel do porto de Angra nas
navegações transoceânicas dos séculos XVI a XIX,
com base no estudo integrado das fontes escritas e
arqueológicas, e monitorizar e avaliar o potencial
turístico-cultural deste património, contribuindo
para a sua protecção e valorização, estimulando
também a formação de arqueólogos e técnicos em
arqueologia marítima e subaquática.
Com estes objectivos gerais, o CHAM procurou,
por um lado, efectuar trabalhos arqueológicos
não intrusivos (registo e observação das estruturas visíveis) nos sítios de naufrágio Angra A,
Angra B, Angra E e Angra F e dar continuidade
ao estudo dos vestígios submersos do navio Angra D. Estes objectivos foram depois alargados a
Angra I e Angra J, descobertos no âmbito do projecto. Por outro lado, procurou-se integrar estes
vestígios no seu contexto, incluindo na análise os
dados históricos e a paisagem cultural marítima
onde se encontram.
Este projecto foi desenvolvido de acordo com
perspectivas de investigação em Arqueologia
Marítima, entendida, de um modo simplificado,
como o estudo dos vestígios materiais de actividades no mar e outras vias aquáticas (Muckelroy,
1978). Esperava-se, assim, obter informações relacionadas com diversos campos temáticos, arqueológicos e históricos, entre os quais se destacam
os seguintes: a construção naval; a vida a bordo
(alimentação, hierarquia e estrutura social); o comércio e rotas marítimas; a relação entre a paisagem cultural, os contextos arqueológicos e as
actividades portuárias, nomeadamente de fundeadouro; a formação do registo arqueológico e a
sua conservação in-situ. Antevia-se, por isso, que

a evidência arqueológica reflectisse a tipologia
e a origem dos navios utilizados no Atlântico,
particularmente aqueles que frequentavam e faziam escala na baía de Angra; a intensidade de
utilização e a organização portuária, nomeadamente a localização das áreas de fundeadouro; a
organização do abastecimento e da estrutura comercial da ilha Terceira, através da presença de
materiais destinados ao consumo interno ou ao
abastecimento dos navios em trânsito. Além disso, a evidência arqueológica de superfície deveria
reflectir os processos de formação do registo arqueológico, determinados por acções antrópicas
e naturais, aspecto importante para a adopção de
medidas que visassem a protecção e valorização
dos sítios arqueológicos intervencionados.
Neste quadro, as metodologias adoptadas, essencialmente não intrusivas (Fig. 1), visaram a
identificação de indicadores ou características
do registo arqueológico capazes de responder às
problemáticas colocadas no início do projecto.
Por exemplo, no que diz respeito aos navios, considerou-se importante registar os aspectos eventualmente relacionáveis com a tradição de construção naval em que cada um foi fabricado, as
assinaturas arquitecturais definidas por Eric Rieth
(Rieth, 1998), que fornecem dados sobre a origem,
cronologia e tipologia da embarcação. Considerou-se também importante registar a dispersão e
identificar a tipologia dos materiais de superfície,
que deverão reflectir a localização aproximada
das zonas de fundeadouro e a origem cultural
dos navios. Por fim, a observação das características do registo arqueológico (estado de conservação e dispersão, por exemplo) e da dinâmica
sedimentar actual, constituem indicadores para a
análise dos processos de formação do registo arqueológico, antigos e actuais, com implicações na
sua interpretação ou na conservação in situ dos
vestígios.

2. Unidade de investigação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos
Açores. O Projecto PIAS (projecto de estudo, salvaguarda e valorização dos sítios Angra A, B, D, E e F) conta com financiamento
da Direcção Regional de Cultura (DRaC), o apoio logístico da Universidade dos Açores (UA) e do Clube Náutico de Angra e é coordenado na sua componente de investigação histórica pelo Professor Doutor José Damião Rodrigues (CHAM-UA), responsável
pelo projecto, e na de Arqueologia pelo primeiro signatário deste artigo.
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2. Enquadramento histórico
e cultural
Neste artigo, além do enquadramento do projecto, são apresentados os resultados preliminares
dos trabalhos arqueológicos efectuados até ao
momento, em três campanhas de terreno realizadas nos Verões de 2006, 2007 e 2008, nos sítios
Angra A, Angra B, Angra F, Angra I, Angra J e
numa área de fundeadouro localizada durante
prospecções desenvolvidas na parte central da
baía.

Os Açores são um arquipélago de nove ilhas vulcânicas situadas no Atlântico Norte, entre o continente europeu e a América do Norte, 1500 Km a
oeste da Península Ibérica (Fig. 2). Descobertos e
povoados no século XV, durante a primeira fase
dos descobrimentos portugueses, cedo se revelou
a importância da sua localização geográfica, sobretudo evidente após a abertura de várias rotas
transoceânicas por Portugal e Castela. Com efei-

^ Fig. 2- Localização dos Açores, da ilha Terceira e da baía de Angra com a posição dos sítios de naufrágio intervencionados no
âmbito do PIAS.
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to, as condições naturais de navegação à vela no
Atlântico, reguladas pela corrente das Canárias
e os alíseos de Nordeste, impediam que na torna‑viagem da África e Ásia se seguisse uma rota
directa junto à costa africana (Guedes, 1990). Deste modo, antes de finais do primeiro quartel do
século XVI surgiu a chamada volta da Guiné ou
da Mina, que obrigava os navios a passar ao largo ou fazer escala nas ilhas açorianas, que assim
se tornaram também num referencial geográfico
importante.
Durante todo o século XVI e parte do XVII, a
principal escala atlântica localizou-se no porto de
Angra (Matos, 1988; Matos, 1990; Meneses, 1984;
Meneses, 1987; Rodrigues, 1998), onde foi sedeada
a Provedoria das Armadas, que a partir de 1527
passou a dar apoio aos navios que atravessavam
o oceano. A provedoria era o órgão responsável
pelo auxilio às naus e galeões portugueses que
demandassem as ilhas, oriundos da Índia, Brasil
e África, e por garantir a sua protecção, através
do combate à pirataria e ao corso e do salvamento
dos bens perdidos em caso de naufrágio (Matos,
1987; Enes, 1984). A defesa marítima das armadas, fundamentalmente anti-piratas e corsários
norte europeus, incluiu ainda a constituição de
pequenas frotas, que asseguravam também as comunicações entre as armadas, as ilhas e o Reino.
As caravelas de Aviso e a armada das ilhas detectavam e noticiavam a existência de navios inimigos, comunicavam as ordens régias às armadas,
com indicações das rotas a cumprir e cuidados
a ter à entrada da barra do Tejo, e patrulhavam
as embarcações na última fase da viagem (Matos,
1983; Matos, 1985; Meneses, 1987, 317-327).
Este porto era também frequentado por navios
espanhóis provenientes das Índias Ocidentais
(Matos, 1983, 100-101) ou por uma multiplicidade
de embarcações com outras funções, envolvidas
na pesca do bacalhau (Varela 1996; Varela, 2001),
na pesca local, no abastecimento e escoamento
dos excedentes da região, nas ligações inter-ilhas
(Matos, 2005) ou no apoio à navegação transoceânica (Matos, 1990). Na verdade, a expansão europeia e a colonização das ilhas atlânticas implicou
o desenvolvimento de numerosas rotas de circu-

lação marítima, capazes de garantir a exploração
do Atlântico e o escoamento dos excedentes insulares. Numa primeira fase, entre os séculos XV e
XVII, a economia açoriana assentou na exportação de trigo e pastel para os mercados português
(continental e ultramarino – Marrocos e Madeira)
e norte europeu. Numa segunda fase, a partir de
meados do século XVII, foram ganhando relevo
as exportações de linho ou excedentes agrícolas
para o Brasil, de laranja para o Norte da Europa e
de vinho para esta região e suas colónias na América do Norte. Em troca, as ilhas recebiam produtos alimentares essenciais, como o sal e o azeite,
sobretudo do Reino, ou manufacturas diversas
(lanifícios, ferro, chumbo, vidros, cerâmicas, sabão, entre outros), trazidas do Reino mas também
do Norte da Europa (sobretudo de Inglaterra) ou
mesmo do Mediterrâneo (Matos, 2005, 331-428).
Ao mesmo tempo, a heterogeneidade das condições naturais das ilhas fez com que se instituíssem
pequenas rotas inter-ilhas, que incluíam sobretudo a circulação de produtos agrícolas, embora
também fossem trocadas matérias-primas, como
madeira do Pico para a construção naval, de mobiliário e alfaias agrícolas (Matos, 2005, 357) ou
barro de Santa Maria (Linschoten, 1997,342). Estas
rotas ligavam também as periferias aos principais
centros económicos dos Açores, Angra até meados do século XVII e depois, com importância
crescente, Ponta Delgada (São Miguel) e Horta
(Faial). Esta rede portuária, centrada nos principais núcleos urbanos, permitia ainda a redistribuição das importações e a centralização das exportações, que a partir do século XVIII passaram
a ser dominadas pelo vinho do Pico e pela laranja
de São Miguel (Matos, 2005, 331-428).
Nestas ligações inter-ilhas terão sido utilizadas
embarcações de fabrico local, o que levou ao desenvolvimento da construção naval, nomeadamente em São Miguel (Dias, 2008: 89) e no Pico
(Linschoten, 1997, 344), ao ponto do rei proibir,
em 1594, a construção no arquipélago de barcos
com tonelagem superior a 40 toneladas, que concorriam com os estaleiros do Reino (Matos, 2005,
358).
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^ Fig. 3- Angra em 1595 de acordo com Jan Huygen van Linschoten (1997). Linschoten representou a estrutura base do porto de
Angra: o fundeadouro da baía do Fanal, à esquerda; o sistema defensivo e de vigilância (o facho), situado sobre o Monte Brasil e
junto a Porto Pipas; as estruturas portuárias da baía de Angra – os fundeadouros junto à costa leste do Monte Brasil, ao cais e ao
Porto Pipas; o cais na Prainha; os varadouros em frente à alfândega e em Porto Pipas.

Neste contexto, a estrutura portuária de Angra
desenvolveu-se sobretudo para dar resposta às
funções assumidas durante os séculos XVI e XVII,
quando se tornou, devido à navegação transoceânica, no principal centro económico e político
regional. Incluía por isso várias zonas de fundeadouro nas baías de Angra e do Fanal. A primeira,
situada em frente à cidade, era enquadrada pela
península do Monte Brasil, que abrigava os navios ancorados da ondulação e estava equipada
com duas áreas portuárias essenciais: o Cais, junto às Portas Cidade, ao Hospital da Misericórdia
e à Prainha, onde podiam ser efectuadas reparações e construídos navios; e Porto Pipas, no local
onde actualmente se localiza o porto comercial da
cidade. Nestes era ainda possível varar embarcações devido à presença de pequenos areais. A baía
tinha ainda extenso ancoradouro, situado a leste
do Monte Brasil, por isso abrigado dos ventos dominantes de oeste, com fundos maioritariamente
de areia, de sonda reduzida, entre os 15 e os 36 m
de profundidade, o que facilitava a manobra das
embarcações. Na baía do Fanal, situada a oeste do
Monte Brasil, as embarcações podiam obter abrigo quando os ventos de sueste tornavam perigosa a baía de Angra. Existia ainda um ancoradouro
no exterior do monte, mencionado, por exemplo,

em 1589 na sentença do provedor da fazenda,
Luís Filipe de Figueiroa, ao referir-se à escala de
seis naus e alguns patachos provenientes da Índia
que durante a noite “anchoraram todas no porto da
ditta cidade fora das fortalezas”3.
A utilização destes fundeadouros era articulada
pelos oficiais régios. De acordo com o regimento do
provedor das Armadas dos Açores de 1575, as naus
da Índia, em trânsito no porto de Angra, deveriam
ancorar em local limpo, com trinta braças de profundidade (cerca de 55 m)4, indicado por pilotos
ou outros oficiais escolhidos pelo provedor5. Foi o
que aconteceu, por exemplo, em 1589 com os navios que nesse ano voltaram ao Reino. Avistados
no dia 24 de Julho, as naus e patachos passaram
a noite no ancoradouro exterior ao Monte Brasil
e, no dia seguinte, após consulta dos capitães e
pilotos das naus, efectuada pelo provedor da fazenda, acompanhado pelo piloto mor da barra e
patrão da ribeira, foram rebocados para dentro das
fortalezas por marinheiros locais experientes (um
galeão proveniente de Malaca foi ancorado com
três amarras em Porto Pipas, considerado um dos
melhores ancoradouros da cidade)6.

3. BNL, Reservados, Códice 8571 V, fls. 142-147V (Afonso, 1984, 177-199).
4. Em linguagem antiga portuguesa a braça marítima equivale a aproximadamente 1,78 m (Leitão e Lopes, 1990, 108).
5. DGARQ/TT, Convento da Graça de Lisboa, tomo 8E, fls. 209-220 (Matos, 1987, 39-50).
6. BNL, Reservados, Códice 8571 V, fls. 142-147V (Afonso, 1984, 177-199). Da leitura deste documento pode todavia inferir-se que
estas amarrações eram insuficientes, facto confirmado pela perda do galeão no mês de Agosto seguinte, durante uma tempestade
que se levantou subitamente.
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De um modo geral, com esta escala desenvolveram-se diversas actividades – defesa, reparações
navais, aprovisionamento de víveres, restabelecimento das tripulações, protecção das cargas e
dos navios. Na maioria dos casos, os navios eram
abastecidos com mantimentos e tripulações,
como aconteceu, por exemplo, em 1618, quando a
nau Santo António foi provida com água e alimentos7, em 1645, com as naus Santa Maria da Atalaia
e Santo António e com a frota do Brasil8, em 1646,
com as naus Santo Milagre e Santa Margarida9, e
em 1649 com o galeão Santo André10. Os navios
recebiam também pequenas reparações: em 1618
a nau Santo António foi provida com pastas de
chumbo e estopares11, utilizados no reforço do
forro do navio, e em 1645 a nau Santa Maria da
Atalaia foi calafetada na popa12. Por outro lado,
os navios em trânsito procuravam protecção em
situação de perigo, devido, quer às condições do
mar, como aconteceu em 1623 com a nau Santa
Cruz, vinda de Cochim, que permaneceu diversas
semanas fundeada na baía de Angra,13 quer à presença de corsários e piratas entre as ilhas.
Outras vezes a assistência era efectuada nas
proximidades da ilha Terceira, sem interromper
a viagem, o que reduzia o período de escala e
evitava o contrabando e desembarque da tripulação e passageiros nos Açores. Exigia porém
uma disponibilidade imediata de recursos e um
efectivo funcionamento do sistema de vigilância
e comunicação entre as armadas e a Provedoria.
Foi disto exemplo o provimento, em 1615, da São
Filipe, assistida 7 a 8 léguas defronte do porto de
Angra pelo capitão da ribeira da mesma cidade.
Avistada a 5 desse mês, a nau foi provida ao lon-

go do dia 6 de Novembro: pela manhã, saiu um
navio com mantimentos; ao meio-dia foi enviada
outra embarcação com vinte e três homens para
serviço na nau; à tarde outro com o escrivão da
nau e o despenseiro, satisfeitos com os mantimentos
que leuarão, únicos tripulantes que tiveram autorização para desembarcar na ilha. A nau terá seguido viagem ainda nessa mesma noite e já não se
avistava no dia seguinte. Os doentes desembarcados (cerca de setenta homens) foram colocados
no hospital e impedidos de descarregar as suas
mercadorias14.
O apoio às armadas portuguesas e castelhanas
condicionou o desenvolvimento da estrutura urbana da cidade de Angra (a partir de 1534), que
se tornou importante centro económico e militar
regional. Do núcleo inicial de meados do século
XV, construído com cariz ainda medieval no interior e em local elevado, o povoamento cresceu
em direcção à baía, onde foram progressivamente
sendo instalados os poderes e o porto, equipado
com estaleiro e estruturas de apoio à navegação
(Rodrigues, 1998, 131-147)15. A partir de meados
do século XVI, o porto de Angra (tal como aconteceu com outras áreas portuárias da região)
foi protegido por um complexo de fortificações
costeiras, onde se destaca o sistema instalado no
Monte Brasil (Meneses, 1984, 721-740; Martins,
2007, 21-24), que permitia simultaneamente a
defesa dos ancoradouros das baías de Angra e
do Fanal. Com efeito, com o aumento do tráfego
marítimo proporcionado pela navegação transoceânica foi necessário dar resposta aos ataques
frequentes de corsários, piratas e navios estrangeiros, sobretudo de origem francesa e inglesa,

7. BPAPD, Fundo Ernesto do Campo, Provedoria das Armadas, T.II, doc. nº4, fls. 13-13v (Enes, 1984).
8. AHU, Açores, cx.1, nº95-98 (Arquivo dos Açores, 1999, 380-384; 387-388).
9. AHU, Açores, cx.1, nº102 (Arquivo dos Açores, 1999, 392-407).
10. BPAPD, Fundo Ernesto do Campo, Provedoria das Armadas, T.II, doc. nº16, fls. 39-48v (Enes, 1984, 171-173).
11. BPAPD, Fundo Ernesto do Campo, Provedoria das Armadas, T.II, doc. nº4, fls. 13-13v (Enes, 1984).
12. AHU, Açores, cx.1, nº95, 97-98 (Arquivo dos Açores, 1999, 380-384; 386-388).
13. AHU, Açores, cx.1, nº24-25 (Arquivo dos Açores, 1999, 173-177).
14. AHU, Açores, cx.1, nº 3, 6 e 8 (Arquivo dos Açores, 1999, 29-30; 33-36; 40-41).
15. Sobre o urbanismo e desenvolvimento da cidade de Angra ver, por exemplo, os trabalhos de Antonieta Reis Leite (2002) e de
Juliana Toste do Couto (2006).
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que a partir do século XVI passaram a frequentar
as ilhas, onde esperavam as frotas portuguesas e
espanholas (Meneses, 1987). Criava-se assim uma
paisagem cultural marítima, utilizando a definição
de Westerdahl (1992), que incluía ainda outras estruturas de apoio e vigilância, como o facho situado no topo do Monte Brasil (Alves, 2006).
Neste contexto de intensa actividade marítima, as
perdas de embarcações por naufrágio foram frequentes, sobretudo junto aos principais portos da
região, surgindo referências na correspondência
oficial entre a Coroa e os oficiais régios nas ilhas.
Estes relatos aparecem também na literatura da
época, como por exemplo no Itinerário do holandês Jan Huygen van Linschoten (Linschoten, 1997),
que durante uma estadia em Angra em 1591 relatou a perda de navios de uma frota proveniente
do além-mar devido a um temporal – doze na
ilha Terceira, dois em São Jorge, dois no Pico, três
na Graciosa, quatro em São Miguel e outros ainda
entre as ilhas. Num trabalho recente, baseado em
documentação de arquivo e bibliografia, foram
recenseados aproximadamente 550 naufrágios,
ocorridos entre 1526 e 1995 (Monteiro, 2000, 497524).
Embora o conhecimento actual sobre o património subaquático dos Açores seja ainda incipiente,
o interesse pelos vestígios submersos de naufrágios ocorridos ao longo dos séculos tem-se revelado significativo. Por um lado, as recuperações
contemporâneas foram comuns, quer na baía
de Angra, quer nas outras ilhas dos Açores. Por
exemplo, em finais do século XVI, após a conquista da ilha Terceira, o monarca D. Filipe I atribuía
grande importância à recuperação de peças de
artilharia submersas junto aos principais portos
insulares, perdidas na sequência do naufrágio de
naus das Índias ou de confrontos navais. Do mesmo período datam tentativas de recuperação da
artilharia da nau Catalina, proveniente da Nova
Espanha, perdida nas proximidades de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel (Meneses,
1987, 113 e 229-230).

Por outro lado, embora existam referências à recuperação de materiais na baía de Angra ainda
no século XIX, as primeiras explorações sistemáticas de bens do património cultural subaquático
dos Açores deram-se na década de 1950, após a
invenção do escafandro autónomo. Entre 1961 e
1965, a Marinha Portuguesa, em colaboração com
o Comando da Zona Aérea dos Açores, recuperou
cinco peças de artilharia em bronze na baía do Fanal, submersas junto à costa nas proximidades da
Fortaleza do Zimbreiro e São Diogo, o que levou
vários investigadores a associá-las a perdas por
queda destas fortificações, relacionadas por actividade sísmica (Lima, 1969/1970, 522-32; Hoskins,
2003). Na década seguinte, equipas inglesas promoveram campanhas de prospecção e recuperação de materiais na zona costeira da ilha Terceira.
A este respeito, Signal Wignal, responsável por
uma equipa que durante seis meses procurou os
restos do navio inglês Revenge, naufragado em
1591, refere-se à descoberta de pelo menos dois
sítios de naufrágio na baía de Angra. Relata também a identificação de uma peça de artilharia em
bronze, localizada a 30 m de profundidade junto
à fortaleza de Santo António (Monte Brasil), recuperada em 1972 e actualmente depositada no
Museu de Angra (Wignall, 1982, 114-149)16. Por
essa altura e na década seguinte, mergulhadores
do Clube Náutico e do Museu de Angra (Rocha,
2006) terão também explorado diversos sítios situados nas baías de Angra e do Fanal e noutros
pontos da ilha Terceira. Ainda ao largo do Monte
Brasil, o Grupo de Arqueologia Subaquática do
Museu de Angra recuperou outra peça em 1996,
a 36 m de profundidade, que apresenta as armas
de Francisco I de França (1515-1547).
Na sequência desta fase pioneira, os primeiros
trabalhos arqueológicos na baía resultaram do
interesse manifestado pelo Museu de Angra,
através do grupo referido, e pelo “Institute of
Nautical Archaeology (INA)”. Várias campanhas
de prospecção e registo de vestígios antes conhecidos por mergulhadores locais permitiram, a

16. A mesma equipa terá também efectuado trabalhos de recuperação na costa norte da ilha, na baía de Vila Nova.
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3. Resultados arqueológicos
preliminares
partir de 1996, identificar alguns naufrágios que
cobrem o período entre o século XVI e XIX, confirmando o enorme potencial científico da região
(Crisman, 1998; Crisman, 1999a; Crisman, 1999b;
Crisman e Jordan, 1999). Em 1998, na sequência do
Estudo de Impacte Ambiental efectuado previamente à construção do porto de recreio de Angra, o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e
Subaquática (CNANS) escavou os restos de duas
embarcações (Angra C e D), localizadas na zona
de implantação do molhe de protecção, que depois de desmontadas foram depositadas numa
área mais funda da baía (Garcia et al., 1999, 211232). Em 2001 houve a declaração de outros achados fortuitos na baía de Angra (entre os quais os
naufrágios Angra E e Angra F) e em 2004, durante prospecções efectuadas pela Direcção Regional
da Cultura no âmbito do Projecto de Carta Arqueológica dos Açores, foram descobertos vestígios
de outro naufrágio (Angra G) ao largo do Monte
Brasil, aproximadamente a 50 m de profundidade
(Garcia, 2005).
A exploração e investigação de vestígios submersos alargaram-se também a outras ilhas do arquipélago, onde ainda na década de 1970 foram
descobertos canhões em ferro junto aos ilhéus de
Vila Franca do Campo e na ilha das Flores. Em
2000, o CNANS promoveu sondagens na fragata inglesa Pallas (Calheta, São Jorge) reconhecida
pelo INA em 1998 (Crisman, 1999ª; Garcia, 2002).
Em 2002 e 2004 foram também efectuados trabalhos de registo no sítio de naufrágio da Nossa
Senhora da Luz, nau portuguesa da Carreira da
Índia perdida em 1615 na ilha do Faial durante
a torna-viagem de Goa, onde foram recuperados
fragmentos de porcelana chinesa, potes, cauris
e outros materiais relacionados com o funcionamento do navio (Bettencourt, 2005-2006, 231-273).
Já em 2008, durante obras portuárias e no quadro
do programa de Carta Arqueológica da DRaC
dos Açores foram localizados diversos vestígios
no porto de Ponta Delgada (São Miguel), na baía
da Horta (Faial) e identificados os vestígios da
fragata francesa L’ Astrée, que naufragou junto a
Santo Amaro (Pico) em 1796.

Angra B
Angra B, registado em trabalhos arqueológicos
anteriores (Crisman, 1999b, 255-262), encontra-se
no interior da baía, junto ao cais da Figueirinha,
submerso a 5 m de profundidade. É caracterizado
essencialmente por mostrar um tumulus de lastro,
com cerca de 18 m de comprimento e 11 m de largura, onde se identificou calcário (?), quartzito e
sílex, que garantiu a protecção de parte significativa do casco numa zona particularmente exposta à ondulação durante eventos extremos. Kevin
Crismam registou ainda dois tipos de pedra de
lastro: um composto por blocos soltos e outro
consolidado, o que o levou a concluir que este
navio tinha recebido um lastro primário entre as
cavernas, composto por uma mistura de areia,
cal e gravilha endurecida, coberta pelas tábuas
do forro interior e por um lastro secundário, de
menor dimensão que o habitual, com paralelos
em navios construídos na Biscaia como a Nuestra
Señora de Atocha (1620) e a Nuestra Señora de Santa
Margarita (1622) (Crisman, 1999 b, 255-262).
A parte conservada do casco (Fig. 4) corresponde a um dos bordos do navio, caído sobre leste
e orientado no sentido norte-sul. Nas últimas
campanhas foi encontrada outra estrutura, com
orientação nordeste-sudeste, que parece corresponder a uma parte deslocada da mesma embarcação. Entre 2006 e 2008 o sítio foi afectado por
um processo gradual de erosão da cobertura sedimentar que protegia as extremidades das madeiras, ainda maior se tivermos como referência
a situação registada em 1996. Deste modo, as estruturas, sobretudo as peças de cavername e os
elementos internos, estão muito deterioradas no
sentido descendente, do topo para a base, devido
à erosão simultânea por abrasão e por colonização por taredo naval. Esta realidade levou à realização, em 2008, de um levantamento exaustivo,
em planta e fotografia, após limpeza, da totalidade da estrutura visível, que foi depois protegida,
no final da intervenção, com rede de polipropileno. Os trabalhos efectuados em 2008 facilitaram
a interpretação da estrutura observada em anos
anteriores (Fig. 5), permitindo reconhecer a po-
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^ Fig. 5- Vista geral da extremidade sul de Angra B com
identificação dos elementos do navio: Q – quilha; Fe – tábua do
forro interior; Cv – caverna; Fi – tábua do forro interior; Br1 –
primeiro braço; Br2 – segundo braço; Tb – tabique; Es – escoa.

sição da quilha, visível inicialmente (Crisman,
1999b), das cavernas, dos braços, das escoas, do
tabuado interior e do tabuado exterior, além de
outros pormenores relevantes, como peças de enchimento ou tabiques.

^ Fig. 4- Planta geral do sítio Angra B após a campanha de 2008.

A quilha, visível na extremidade sul, encontra-se
conservada sob o lastro por uma extensão ainda
indeterminada17. Apesar de bastante erodida, foi
possível verificar que tinha, nesta área, secção em
T, com 27 cm de largura no topo18. No centro do
tumulus, a sua face superior tem 24,5 cm. A erosão da face superior não possibilita verificar se tinha marcas, mas permite identificar dois tipos de
pregadura: pregos de ferro, com secção quadrangular com 1 cm de lado, e cavilhas em ferro, com
secção circular com 3 cm de diâmetro. A localização dos orifícios dos pregos (colocados a intervalos com cerca de 41 cm) indica que se destinavam
à fixação das cavernas à quilha – dois pregos por
ligação. As cavilhas, por seu lado, reforçavam a
ligação entre a sobrequilha, as cavernas e a quilha, surgindo a cada quatro cavernas, a intervalos
com aproximadamente 120 cm. Na face oeste são
visíveis oxidações, que indicam que a quilha estava protegida por um forro em chumbo.

17. As medidas apresentadas neste artigo resultam de observações efectuadas em mergulho, sem a realização de sondagens,
remoção do lastro ou desmontagem das estruturas identificadas, pelo que os valores apresentados devem ser entendidos como
aproximados.
18. Devido ao estado de conservação do troço visível em 2008, não foi possível medir a altura da quilha que, de acordo com Crisman (1999), é de aproximadamente 17 cm.
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^ Fig. 6- Pormenor do tabique e do recorte da tábua do forro
interior. A localização deste elemento encontra-se na Fig. 5.

As cavernas, observadas na extremidade sul e no
centro oeste do tumulus, apresentavam estados
de conservação e exposição diversos, muito erodidas a sul e pouco expostas no centro do tumulus. Na maioria das peças a largura longitudinal
encontra-se entre os 19 e os 25 cm. A altura sobre
a quilha, nas cavernas conservadas no centro da
jazida, é de aproximadamente 21 cm, valor semelhante ao espaço entre cavernas nesta secção do
navio. Estas cavernas, no eixo sobre a quilha, têm
embornal de secção rectangular, com 6 cm de largura e 5 cm de altura.
Tendo em consideração a organização da estrutura, foi possível verificar que as outras peças de
cavername correspondem a primeiros, segundos
e terceiros braços, ambos conservados sob o lastro. Os braços têm larguras longitudinais muito
variáveis, entre +/- 15 e 22 cm (as duas alturas
medidas são de 17,5 e 19 cm).
A estrutura interna inclui o tabuado interior, escoas e peças de enchimento, ou tabiques.
O tabuado do forro interior tem 26 a 30 cm de largura e entre 5 e 6 cm de espessura e estava ligado
às cavernas com pregos em ferro e cavilhas em
madeira. A última tábua deste forro, que parece
ser ligeiramente mais espessa, estava recortada
para receber tabiques (Fig. 6), que protegiam o
espaço vazio entre as cavernas e os braços (um
dos recortes tem 21 cm de comprimento e o espaço imediatamente a sul tem 12,5 e o a norte 14,5
cm).
As duas escoas visíveis, a última com 8,5 cm acima do nível do forro interior, tinham uma largura

em torno dos 21 cm. Numa delas podem-se observar várias cavilhas em madeira e concreções
relativas à presença de pregadura em ferro. Ambas as escoas apresentam um chanfro na face superior, no sentido longitudinal, com 3 cm de largura para cada lado. Pelo menos numa das escoas
verifica-se a presença de entalhe na face inferior,
para melhor ajuste sobre o cavername.
O tabuado do forro exterior mede entre 5 e 5,5 cm
de espessura e a maioria das tábuas tem entre 31
e 36 cm de largura. Estava forrado, pelo menos
parcialmente, por placas de chumbo, observadas
sobretudo entre o lastro, e fixo ao cavername por
pregadura mista: dois ou três pregos de ferro,
de secção quadrangular com aproximadamente
1,1 cm de lado, e uma cavilha de madeira com
2,5 a 3 cm de diâmetro. Foram ainda identificadas pequenas tábuas que parecem corresponder
a reparações posteriores, com larguras menores,
inferiores a 10 cm.
A leste, na extremidade da estrutura visível na
transição com a areia, ao nível dos presumíveis
terceiros braços, aparece uma peça interna, muito
erodida, com 20 cm de largura. A sua posição sugere tratar-se de uma curva para suporte de um
vau, ligada ao cavername com pregadura de ferro, se atendermos à presença de três concreções
muito desenvolvidas.
Durante os trabalhos foram observados, dispersos por todo o contexto, entre o lastro, fragmentos de cerâmica comum, do forro que protegia o
casco, balas em chumbo e pregos em liga de cobre. Alguns dos fragmentos de cerâmica comum
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^ Fig. 7- O couce de popa localizado em 2006 nas proximidades de Angra B.

correspondem a paredes de anforetas. Na extremidade sul, debaixo da estrutura do navio, foi
recuperada parte de um fundo de vasilha em madeira. Sensivelmente a noroeste, na base de um
afloramento exposto na baixa-mar, encontrou-se
uma pequena peça de artilharia em ferro e outras
concreções.
Nesta fase, apesar das modificações verificadas
nas condições de jazida, podem-se avançar algumas hipóteses sobre este contexto. Em primeiro
lugar, a dimensão dos elementos sugere que se
trata de um navio de médio porte, mas superior
a Angra F, sobre o qual se falará adiante. No que
diz respeito à origem e cronologia, os paralelos
construtivos reconhecidos, nomeadamente o forro em chumbo, o padrão de fixação entre o tabuado e o cavername, a presença dos tabiques ou a
organização da estrutura interna, com paralelos
em vários navios de tradição ibero-atlântica (Oertling, 2001, 233-240; Castro, 2008, 77-78), indicam
que se trata de uma embarcação peninsular, possivelmente do século XVI e construída na Biscaia,
como já referido anteriormente (Crisman, 1999b,
255-262). Esta última hipótese, sugerida inicialmente devido à presença de um lastro primário,
parece ser reforçada pela comparação da combinação dos elementos identificados em Angra B
(pregadura, quilha, escoas ou tabiques) e suas dimensões (da largura e espessura do tabuado, por
exemplo) com outros exemplos atribuídos àquela
região (Loewen, 1998).
Os trabalhos de prospecção efectuados na periferia de Angra B permitiram localizar outros materiais arqueológicos em madeira e metal que, nesta
fase, não podem ser relacionados com a estrutura
conservada em Angra B.
Entre estes, destaca-se um couce de popa encontrado em contexto secundário, sobre placas em

ferro de uma embarcação mais recente. Esta peça,
recuperada no final da campanha de 2006 por se
encontrar em claro risco de destruição, está conservada em 2,60 m da sua extensão original, ainda com a patilha, o início do cadaste, com 1,17
m de altura, e concreções da primeira fêmea de
leme (Fig. 7). Apresenta uma espessura máxima
de cerca de 18 cm, na base, e mínima de 10 cm, no
topo, na base de assentamento das picas. Na extremidade de proa, incompleta, o couce apresenta uma altura de 19 cm, que aumenta depois para
39 cm devido à presença de um ressalto. A 1,7 m
da extremidade de proa, o alefriz, que corre ao
longo de ambas as faces laterais, sobe em oblíquo,
dando início ao arranque do cadaste. Nesta extremidade, o couce parece ter recebido uma peça
de enchimento, sobre a patilha, que se conserva
numa altura máxima de 40 cm e apresenta 14 cm
de largura. Os lados do couce foram talhados
para encaixe das tábuas de resbordo e apresentam cerca de 4 cm de profundidade. A pregadura,
ainda não registada em pormenor, parece ter sido
constituída por pregos e cavilhas em ferro.
A morfologia desta peça encontra paralelos em
navios de origem peninsular dos séculos XVI
e XVII, nomeadamente no San Juan, no Ria de
Aveiro A, no navio Angra D e no navio do Corpo
Santo, surgindo ainda em iconografia da mesma
época dos tratados de construção naval de João
Baptista Lavanha ou de Manuel Fernandez (Alves
et al., 1998, 317-345; Garcia et al., 1999, 211-232; Lavanha, 1996). Nesta fase, as características e estado
de conservação não permitem associar este couce
ao navio Angra B, contexto mais próximo, o que
sugere a possibilidade deste vestígio ter sido remobilizado de um outro naufrágio localizado no
interior da baía.
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^ Fig. 8- Esboço preliminar de Angra F.

Angra F
Os trabalhos efectuados em Angra F permitiram
delimitar o núcleo central dos vestígios, que se
estendem por cerca de 15 m de comprimento e 7
m de largura, aproximadamente a 9 m de profundidade (Fig. 8). Nesta área conserva-se um tumulus de pedras de lastro, reconhecendo-se blocos
de calcário e quartzito, onde afloravam partes da
quilha, da sobrequilha, do complexo do mastro
principal, o arranque das balizas e tábuas do forro exterior.

^ Fig. 9- A quilha exposta em 2008: na foto é visível a escarva e
o alefriz para encaixe da tábua de resbordo.

A quilha, visível na extremidade sudeste em 2007
e 2008, ao longo de uma extensão máxima com
cerca de 1 m, tem aproximadamente 10,2 cm de
largura, não tendo sido possível medir a altura. A
sua extremidade corresponde a uma escarva lisa
vertical, com 47 cm de comprimento. Ao longo
da quilha foi aberto um alefriz nas faces laterais,
para encaixe das tábuas de resbordo (Fig. 9).
A sobrequilha conserva-se em aproximadamente
4,5 m de comprimento e mede 19,8 cm de largura, ostentando na sua face superior dois entalhes
longitudinais para os pés de carneiro, que suportavam a primeira coberta. Tem ainda evidências
de concreções que indicam a presença de cavilhas
em ferro, que deverão corresponder a ligações
que atravessavam a quilha, as cavernas e a sobrequilha (um orifício circular com esta função era
visível no troço de quilha observado em 2007).
A carlinga corresponde a uma expansão da sobrequilha e mede 1 m de comprimento por 0,38 m
de largura, conservando ainda parte do poço (18
cm de comprimento máximo por 15 cm de largu-
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^ Fig. 10- A carlinga do mastro principal de Angra F:
em primeiro plano, do lado direito, observa-se um chapuz.

ra e 9 cm de profundidade). Em 2008, era visível
um dos chapuzes que reforçavam lateralmente a
carlinga, com 18 cm de largura, onde surge uma
cavilha em madeira com função indeterminada
(Fig. 10).
As cavernas, muito erodidas devido à colonização por taredo e apenas visíveis entre o lastro,
medem de largura longitudinal entre 10 cm e 19
cm (não foi possível até ao momento medir a altura). Os braços visíveis têm entre 10 e 14 cm de
largura. Pelo menos nalguns casos, as cavernas
aparentam estar ligadas aos braços com pregadura mista, constituída por cavilhas de madeira e
pregos de ferro, visíveis através do topo erodido
de algumas peças do cavername.
As tábuas do forro exterior visíveis têm 5 cm de
espessura. Estavam fixas ao cavername com pregadura mista, constituída por uma cavilha em
madeira com 2,2 cm de diâmetro e pregos de ferro
de secção quadrangular (dois por ligação ?), com
+/- 0,6 cm de lado. Não foram, até ao momento,
localizadas evidências da existência de forro interior ou de escoas.
Durante os trabalhos puderam-se observar alguns fragmentos de cerâmica comum e pregos
em liga de cobre, recuperados no poço da carlinga do mastro. Um dos fragmentos de cerâmica
comum corresponde a paredes de uma talha fabricada na região de Aveiro/Ovar, com paralelos
em materiais localizados no navio Ria de Aveiro
A (Bettencourt e Carvalho, no prelo).

Tal como referido para Angra B, as características
identificadas em Angra F encontram paralelos
nos navios ibéricos do século XVI (Oertling, 2001,
233-240; Castro, 2008, 77-78). A quilha e a escarva
são semelhantes, por exemplo, à mesma peça do
navio Ria de Aveiro A (Alves et al., 1998). As cavidades visíveis no topo da sobrequilha para os
pés de carneiro têm paralelos nas existentes nesse navio, no San Diego ou no Cais do Sodré. A
expansão da sobrequilha para suporte do mastro
principal aparece, por exemplo, nos vestígios de
Highborn Cay, Cattewater, San Juan, Rye A ou
Western Ledge. Cavilhas em ferro a ligar a sobrequilha, as cavernas e a quilha aparecem também
nestes vestígios, onde surgem de três em três ou
de quatro em quatro cavernas. Outras semelhanças dizem respeito à pregadura de ligação entre
o tabuado e as balizas ou entre os braços e as
cavernas, que na maioria dos navios ibéricos conhecidos têm a particularidade de ser mista, com
cavilhas em madeira e pregos em ferro (Oertling,
2001, 233-240). Por outro lado, as dimensões dos
elementos observados parecem indicar estarmos
na presença de um navio de pequeno/médio porte, muito semelhante ao Ria de Aveiro A (Alves et
al., 1998), o que lhe atribui enorme importância
para o estudo da construção naval do período de
expansão europeia.
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Angra I

Angra J

Já no final da intervenção de 2006, a verificação de
estruturas em madeira que se observavam desde
início dos trabalhos junto à bóia de amarração da
embarcação de apoio, a sul/sudeste de Angra B,
permitiu identificar vestígios de outro navio.

O sítio Angra J, descoberto nos primeiros dias da
intervenção de 2008, é um naufrágio visível entre
blocos de litologia variável, a cerca de 3-4 m de
profundidade. Os vestígios correspondem a uma
pequena parte da estrutura em madeira de uma
embarcação, presumivelmente a extremidade de
popa, e materiais dispersos dos séculos XVI ou
XVII.

Numa limpeza superficial foi possível reconhecer
estruturas pertencentes a parte da extremidade
de uma embarcação, como tábuas e uma peça
de reforço interno. Nas proximidades foi identificado um tumulus de lastro e outras estruturas
em madeira, dispersas e profundamente protegidas por areias. A relação destes restos com o
couce referido anteriormente não é de excluir, o
que só poderá ser confirmado com trabalhos de
sondagem e amostragem destes vestígios. As observações efectuadas em 2007 e 2008 permitiram
verificar que o sítio estava mais protegido por
sedimentos que no ano de 2006, não sendo visíveis quaisquer elementos da estrutura. Por este
motivo, não estão disponíveis dados que permitam datar ou avaliar o seu potencial científico e
patrimonial.

A estrutura corresponde a um elemento longitudinal interno, com 33 cm de largura, que apresenta vários encaixes para a base de assentamento
das picas, com 24 a 25 cm de comprimento, 5 a 6
cm de largura e aproximadamente 9 cm de profundidade. Aparentemente, algumas das picas
deviam estar ligadas ao esqueleto com cavilhas
em ferro, com 3 cm de diâmetro (as duas cavilhas
observadas distavam 56,5 cm). O tabuado, com
cerca de 7,5 cm de espessura, estava ligado com,
pelo menos, cavilhas em madeira com 3 cm de diâmetro (não se observava a restante pregadura).
Na face externa, surgiram vestígios que parecem
indicar a existência de uma protecção em chumbo, mas as observações efectuadas não foram
conclusivas (Fig. 11).

^ Fig. 11- Esboço preliminar da estrutura do navio Angra J. Desenho de David Santos Hernández.
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^ Fig. 12- A espada em ferro, localizada nas proximidades da
estrutura em madeira, encontrava-se com o punho protegido
por areia e a lâmina sob blocos de pedra.

^ Fig. 13- Canhão em ferro localizado na área de transição
entre a areia e blocos de várias litologias (lastro e locais).

>

Entre os materiais destacam-se um apito em liga
de cobre e uma espada em ferro (Fig. 12), encontrados na imediata periferia da estrutura, e
fragmentos de cerâmica, nomeadamente um de
forma de açúcar, descoberto durante a limpeza
efectuada para recuperação da espada. Foi ainda
localizado um canhão em ferro, na área de transição entre a areia e os blocos/lastro, 17 m a sudeste da estrutura em madeira (Fig. 13).

> Fig. 14- A estrutura do navio Angra A destruída pelo taredo.
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< Fig. 15- Pormenor da placa
de ardósia com inscrição incisa
em inglês relacionada com a
organização da tripulação
a bordo do navio.

Embora escassos, os dados disponíveis sugerem
que a estrutura deverá pertencer à extremidade
de popa de um navio de grande porte. É ainda
interessante notar que os encaixes para a base de
assentamento das picas surgem essencialmente
em navios ibéricos dos séculos XVI e XVII (Castro,
2008, 78). Quanto à cronologia, o apito tem paralelos em peças do século XVI, recuperadas, por
exemplo, no Ann Francis (1583), no Girona (1588)
ou no Western Ledge (Redknap e Besky, 1997: 196197). Não é de presumir uma boa preservação dos
contextos ou da estrutura do navio, apesar dos
resultados da prospecção indicarem que a área
tem um potencial patrimonial significativo.

Angra A
Foram também efectuados trabalhos em Angra
A, naufrágio localizado entre os 5 e os 7 m de profundidade e caracterizado por apresentar uma
mancha de lastro com cerca de 35 m de comprimento e 11 m de largura. Nesta pode-se observar
a estrutura de um navio que ostenta características do século XIX, nomeadamente o forro e a pregadura com pregos, cavilhas e chapas em ligas de
cobre (Crisman e Jordan, 1999, 249-254).
Os trabalhos efectuados pelo CHAM em 2006 e
2008, um fotomosaico da área ocupada pelos vestígios, a observação das estruturas e a prospecção da área envolvente, permitiram monitorizar
as condições de jazida. As estruturas expostas do
navio apresentam sinais evidentes de bioerosão
devida à colonização por taredo naval, responsável pela quase total destruição das madeiras no
centro do tumulus (escoas, cavernas, quilha e tabuado) e pelo desmantelamento das estruturas,
apesar da maior parte do fundo do navio se encontrar bem preservado sob o lastro (Fig. 14).
Na periferia foram encontrados materiais importantes, nomeadamente uma placa em ardósia com
uma inscrição cursiva em inglês (Fig. 15), parcial-

mente legível (Remains on Board), e uma fêmea de
leme em liga de cobre. Estes materiais, detectados
em contexto secundário, apesar de não poderem
por agora ser relacionados directamente com Angra A, indicam um potencial arqueológico significativo das áreas com areia situadas nesta zona
da baía.

Materiais dispersos relacionados
com actividades portuárias
Durante a prospecção realizada em 2008, numa
área situada no centro da baía, foram também
detectados materiais de superfície relacionados
sobretudo com actividades portuárias. Estes
materiais são diversos – cachimbos, faiança portuguesa, cerâmica comum, pedras de lastro, âncoras, peças líticas ou elementos em madeira ou
metal de embarcações de diversas cronologias.
Em 2006, nas proximidades de Angra F, foi identificado um caldeirão em cobre rebitado (Fig. 16).
Entre a cerâmica comum encontram-se produções
com fabrico vermelho alaranjado atribuídas à região de Aveiro-Ovar (Fig. 17), com paralelos no
navio de Ria de Aveiro A ou na área Ria de Aveiro B/C e cronologias entre o século XV (Alves et
al., 1998) e XVII (Barreira et al., 1998), ou anforetas
dos séculos XVI a XVIII (Marken, 1994).
Um tumulus de lastro e uma concentração de materiais de superfície localizados em duas áreas
distintas poderão corresponder a sítios de naufrágio, o que deverá ser confirmado em futuras
sondagens, previstas para a campanha de 2009.
Numa delas observa-se uma acumulação de blocos, entre os quais se localizou um bordo de anforeta (Fig. 17 D), e na outra, numa área com vasta
dispersão de superfície, um conjunto de materiais
presumivelmente do século XIX, que inclui potes
de uma mesma tipologia, cachimbos, concreções
e estruturas destroçadas em madeira e ferro.
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^ Fig. 16- Um caldeirão em cobre rebitado. Esta peça tinha ainda alguns restos osteológicos no interior,
ainda não identificados. Tem paralelos em numerosos exemplares encontrados em contextos de
naufrágio, relacionados com cozinhas de bordo.

^ Fig. 17- Cerâmicas recuperadas durante a prospecção de 2008: A e B cântaro e tigela em cerâmica
vermelha-alaranjada da região de Aveiro/ Ovar; C e D bordos de anforetas. Desenhos de Inês Coelho.
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4. Considerações finais
Analisadas no seu conjunto e numa primeira
abordagem, as evidências arqueológicas sugerem
que a maioria dos naufrágios actualmente conhecidos em Angra datam dos séculos XVI e XVII e
estão relacionados com a navegação de origem
ibérica. No entanto, considerando os dados históricos, que referem, como vimos, a circulação de
embarcações com tipologias, portos de origem e
funções diversificadas, torna-se difícil, na quase
ausência de dados sobre os contextos arqueológicos enterrados, relacionar os navios estudados
com uma das rotas que passavam em Angra durante o período moderno.
As características de Angra B, com paralelos em
embarcações envolvidas, por exemplo, na caça à
baleia na Terra Nova ou na navegação e exploração da América espanhola, indicam como origem
provável a região da Biscaia, do século XVI ou
inícios do XVII. Os poucos artefactos identificados não permitem porém confirmar esta hipótese,
embora se tenham identificado alguns fragmentos de anforetas, materiais comuns em contextos
subaquáticos ou terrestres castelhanos.
O navio Angra D, escavado em 1998, apresentava
também a maioria das características arquitecturais relacionadas com a construção naval iberoatlântica e a navegação transoceânica, algumas
com paralelos em Angra B, muito embora a maior
dimensão do navio, o que permitiu verificar tratar-se de uma embarcação de alto bordo, perdida
durante as últimas décadas do século XVI ou primeiras do XVII. Neste caso, esta hipótese parece
ser confirmada pela descoberta, durante a escavação, de uma diversificada colecção de materiais
arqueológicos, relacionados com diversas actividades a bordo e com o funcionamento do navio,
onde predominam as anforetas e cerâmicas finas,
ambas fabricadas no sul de Espanha (Garcia et al.,
1999, 211-232).
A origem cultural de Angra F é também possível
de definir nesta fase, uma vez que as características arquitecturais indicam que se trata igualmente de um navio ibérico perdido durante o século

XVI, com função por agora indeterminada mas
com origem exterior à região, tendo em conta as
litologias identificadas entre o lastro. Neste caso,
estamos perante uma pequena embarcação, com
paralelos por exemplo no navio Ria de Aveiro A,
descoberto com uma carga de cerâmica de fabrico
regional (Aveiro/ Ovar). A presença de materiais
semelhantes entre o lastro de Angra F, embora
sugestiva, não permite relacionar este navio com
a região de Aveiro porque se tratam de recolhas
de superfície.
Os outros naufrágios deste período (XVI-XVII)
conhecidos na baía ou na sua periferia documentam a presença de embarcações do noroeste europeu (Angra C) (Garcia et al., 1999) ou relacionadas
com a ligação Oriente – Ocidente. Com efeito, a
presença de cauris em Angra G sugere tratar-se
de um navio proveniente da Ásia (Garcia, 2005),
de onde os portugueses transportavam estas conchas como se pode confirmar com a sua descoberta em naufrágios de navios da carreira da Índia,
nomeadamente nos Açores na Nossa Senhora da
Luz (Bettencourt, 2005-2006, 231-273).
Outros vestígios arqueológicos da navegação
nos séculos XVI e XVII correspondem a sítios de
fundeadouro. O Cemitério das Âncoras (Garcia,
2005), situado a leste do Monte Brasil no interior
da linha definida pelo alinhamento das Fortalezas de Santo António e de São Sebastião, é conhecido desde o início do mergulho com escafandro
e corresponde a um conjunto de âncoras em ferro
que se distribui por uma vasta área situada entre
os 15 e os 30 m de profundidade. Os materiais
identificados durante as prospecções desenvolvidas em 2008 para relocalizar o sítio Angra E,
apesar de não terem possibilitado o cumprimento deste objectivo, permitiram registar evidências
relacionados com um fundeadouro interior, e
documentam a sua utilização até ao século XIX.
Além destes vestígios, há a referir a colecção de
artilharia em bronze descoberta na Baía do Fanal,
peças do século XVI e primeiras décadas do século XVII, de origem portuguesa, espanhola, francesa e inglesa e que têm sido relacionadas com
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a queda acidental das fortificações que se situam
nas proximidades (Hoskins, 2003)19.
A navegação no século XIX, além dos materiais
dispersos na área do fundeadouro, encontra-se
documentada com os naufrágios Angra A (Crisman e Jordan, 1999) e Lidador, vapor brasileiro
afundado em 1878 (Crisman, 1998).
No que diz respeito aos processos pós-deposicionais, as observações efectuadas entre 2006 e 2008
indicam que os sítios são afectados por processos
de formação complexos, atendendo à maior ou
menor disponibilidade sedimentar. Com efeito,
na baía de Angra a dinâmica sedimentar é responsável pela maior exposição dos vestígios situados
junto à costa, nomeadamente em Angra A, Angra
B e Angra J, onde foram preservados devido à
presença de lastro e onde não se encontram depósitos significativos no interior das estruturas, o
mesmo acontecendo, em menor escala, em Angra
F. Nestes naufrágios a disponibilidade sedimentar e a dinâmica condicionada pela ondulação e
baixa profundidade assumiram-se como factores
desfavoráveis para a preservação dos vestígios e
contextos arqueológicos. No entanto, a presença de depósitos de areia na periferia e noutros
pontos da baía, responsáveis por exemplo pela
cobertura total de Angra E e Angra I, expostos
anteriormente, indica significativo potencial de
algumas áreas, que poderão ter preservado melhor os depósitos arqueológicos, como aconteceu
em Angra C e Angra D. A ausência no registo arqueológico de equipamentos como as âncoras e
a artilharia sugere, porém, que, de modo geral,
os vestígios de naufrágios ocorridos na baía de
Angra foram empobrecidos devido a salvamentos, referidos na documentação da época, ou a
recuperações realizadas na segunda metade do
século XX. Neste quadro, a protecção física dos
vestígios mais importantes parece ser uma solução a considerar, quando se verificar a ausência
de protecção natural. Em 2008, os vestígios de
Angra B foram protegidos com rede de polipro-

pileno, de acordo com metodologias semelhantes
às propostas para a coga de Darss e para o sítio
BZN10 (Hauke, 2004; Manders, 2003), prevendo-se
para 2009 a avaliação do impacto desta medida
como fase essencial para o seu reforço e adopção
em Angra F e Angra J.
Em suma, do ponto de vista histórico, os vestígios arqueológicos estudados no âmbito do PIAS
ou anteriormente localizados na baía de Angra
documentam a intensa frequência deste porto entre os séculos XVI a XIX. Ambas as fontes, escritas
e arqueológicas, apontam para uma utilização sobretudo por embarcações portuguesas e castelhanas nos séculos XVI e XVII, que aí faziam escala
durante a torna-viagem da Ásia, África e América. Estes vestígios vieram relançar a discussão
sobre o contributo que a Arqueologia Marítima
pode assumir no desenvolvimento do conhecimento histórico da Expansão, nomeadamente
acerca do papel estratégico das ilhas no contexto
da navegação no Atlântico. Os resultados obtidos nas primeiras campanhas do projecto PIAS
confirmaram ainda o enorme potencial científico,
cultural e patrimonial da baía de Angra, que comprovam no mar o estatuto de Cidade Património
Mundial, atribuído pela Unesco em 1983.
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Consideraciones sobre

los inicios de la producción
de la técnica de “Arista”

a través de los azulejos recuperados
en algunas islas atlánticas
Elena Sosa Suárez

Resumen

Résumé

Durante el proceso de caracterización de los
azulejos de arista recuperados en el antiguo
Convento de San Francisco de Asís de Las Palmas de Gran Canaria advertimos cierta escasez
de publicaciones sobre estudios cerámicos de
los períodos bajomedievales y modernos. Por
este motivo, lo que pretendemos es expresar,
ante todo, la necesidad de realizar excavaciones arqueológicas de yacimientos históricos
con el fin de resolver incógnitas relacionadas
con el conocimiento de las cerámicas de estos
periodos.

Consideration sûr le comencement de la production de la tecnique de “Arista”, aprés la
recuperation des carreaux dans quelques Îles
de l’Atlantique

En este trabajo resumiremos, en primer lugar,
el estado actual de la investigación sobre los
azulejos de arista. En segundo lugar, relacionaremos todos los alfares de tradición hispanomusulmana en los que está constatada su
producción durante los siglos XVI y XVII, incluidos los portugueses, por formar parte de
las ciudades herederas de la situación geopolítica anterior; esto es, Al-Andalus. Creemos necesario tener una visión de conjunto y conocer
cuál fue el posible proveedor de los azulejos
importados en las Islas, y que esta relación
sirva de apoyo a futuras investigaciones en el
ámbito isleño.
Por otro lado, percibimos cierta imprecisión
entre las teorías expuestas por los investigadores con respecto a los inicios de la producción, por este motivo quisimos analizar la presencia de azulejos de arista en Portugal como
principal cliente de los alfares sevillanos, con
el fin de comprobar si la elaboración de los
mismos se produjo en Sevilla desde finales
del siglo XV, como afirman algunos autores.
En este sentido ofrecemos nuestra propuesta
cronológica y de autoría de la producción.

Le processus de caractérisation de ces carreaux
«azulejos de arista» nous a permis de découvrir
la pénurie de publications sur les études céramiques des périodes bas médiévales et modernes résultantes d’interventions archéologiques
contextualités. Pour ce motif, ce que nous prétendons est d’exprimer la nécessité d’effectuer
des excavations archéologiques de gisements
historiques de ces périodes afin de résoudre
des inconnues en suspens depuis les premières
années de la recherche céramique.
Ce travail nous résumerons l’état actuel de la
recherche sur les carreaux de bonne manière
globale en incluant tous les affaires de tradition hispano musulmans dans lesquels reste
constatée sa production pendant les siècles XVI
et XVII, y compris ce qui est portugais, à considérer toutes les villes héritières de la situation
géopolitique précédente comme elle était AlAndalous. Nous croyons qu´il est nécessaire
d’avoir une vision d’ensemble, et de connaître
qui a été le possible fournisseur des carreaux
importés dans les îles; et que cette relation sert
d’appui à de futures recherches, dans le cadre
insulaire.
En ce qui concerne les débuts de la production
nous signalons une certaine imprécision entre
les théories exposées par les chercheurs, pour
ce motif nous avons voulu analyser la présence
de carreaux « azulejos de arista » de bord au
Portugal, comme principal client de ces derniers, afin de vérifier si l’élaboration de ces
derniers s’est produite à Séville depuis la fin
du siècle XV, comme affirment les quelques
auteurs sévillans. En ce sens nous offrons notre proposition chronologique et d’emploi de
régisseur de la production.
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Por otro lado, la lectura de la escasa bibliografía sobre azulejos de arista, analizados desde un
punto de vista arqueológico, nos ha llevado a tener una visión de conjunto del estado actual de
la investigación en la Península. En las siguientes
páginas mostraremos los resultados de este seguimiento.

1. Introducción
Con el auge de la economía europea y el desarrollo de la producción de azúcar en el siglo XVI,
son muchos los mercaderes, sobre todo de Italia
y Flandes, que fascinados por la prosperidad
económica de Sevilla, habían recalado por esta
ciudad que ostentaba el monopolio comercial en
aquellas fechas.
Parte de estos comerciantes se desplazarán, en un
segundo momento, hasta las Islas Atlánticas con
miras a su enriquecimiento económico, trasladando con ellos obras de arte de sus países de origen,
incluidas las cerámicas, y estimulando, por tanto, la introducción de las corrientes estilísticas de
moda de la Europa del Renacimiento.
Por eso, es fácil encontrar, junto a producciones
cerámicas de gusto italiano y holandés, obras de
arte como los azulejos de arista sevillanos, de
raíces hispano-musulmanas, adquiridos por los
mercaderes andaluces y transportados expresamente a nuestras islas como revestimiento en las
paredes de sus casas o elemento decorativo en el
frontal de algún altar de sus iglesias.
Una parte de estos azulejos, desenterrados cuatro
siglos después en yacimientos arqueológicos de
las Islas Canarias y de Madera, fueron objeto de
nuestra investigación. Sin embargo, la intención
de este trabajo no es dejar constancia de la presencia de azulejos de arista del siglo XVI en estas
Islas Atlánticas. Los estudios cerámicos resultantes tras sus intervenciones arqueológicas están
publicados en sus respectivos trabajos.
A lo largo del proceso de caracterización de dichos azulejos advertimos la escasez de publicaciones sobre estudios cerámicos bajomedievales
y modernos producto de intervenciones arqueológicas contextualizadas. Por este motivo, lo que
pretendemos es expresar la necesidad de realizar
excavaciones arqueológicas de yacimientos históricos de estos periodos con el fin de resolver
incógnitas pendientes. Que estas intervenciones,
-además de los estudios pormenorizados y completos del trabajo de campo-, incluyan a su vez el
posterior análisis de los materiales arqueológicos
recuperados.

Describiremos, en primer lugar, la técnica empleada para la realización de dichos azulejos,
agrupando todas las definiciones empleadas por
los distintos especialistas a lo largo de los últimos
años.
En segundo lugar, sintetizaremos, la relación de
alfares que produjeron azulejos de arista en los
siglos XVI y XVII, pues creemos necesario tener
una visión de conjunto para conocer cuál fue el
posible proveedor de los azulejos importados y
que esta relación sirva de apoyo a futuros trabajos en el ámbito isleño.
Consideramos que el análisis de los alfares peninsulares debíamos hacerlo atendiendo a la concepción geopolítica de antaño, es decir, a la Península del Quinientos como heredera de Al-Andalus e
incluir los posibles centros alfareros portugueses
de tradición musulmana.
Para el proceso de datación de los azulejos de
arista en las Islas, advertimos cierta imprecisión
entre las teorías expuestas por los investigadores
con respeto a los inicios de la producción de estas
piezas en la Península Ibérica. De este modo quisimos examinar la presencia de azulejos de arista
en Portugal, principal cliente de los alfares sevillanos, con el fin de comprobar si la elaboración
de los mismos se produjo en Sevilla desde finales
del siglo XV, como afirman algunos autores. En
este sentido, ofrecemos nuestra propuesta cronológica y de autoría de la manufactura.
Tras indagar sobre la relación de edificaciones
que conservan azulejos de arista, para comparar nuestros resultados con imágenes graficas y
averiguar en qué fecha se adquirieron, notamos,
una vez más, cierta escasez de documentación.
Por eso animamos a la divulgación de una publicación con imágenes que incluya los lugares
españoles y portugueses en los que hay presencia
de azulejos de arista. Que se aborde su estudio,
no sólo desde el punto de vista de la historia del
Arte, sino que dicho trabajo sea completado con
un rastreo documental de archivos, junto a las
intervenciones arqueológicas pertinentes, y que
incluyan, asimismo, los análisis de pastas de azulejos elaborados con barros rojos para determinar
la procedencia sevillana o toledana de los ejemplares dudosos.
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2. Necesidad de excavaciones
arqueológicas de materiales
Bajo-medievales y Modernos
Cuando nos enfrentamos al estudio de los materiales exhumados de una excavación arqueológica la primera pregunta que nos hacemos es cuándo se elaboraron y de dónde proceden.
La contestación a la primera de las preguntas,
es decir, cuándo, la obtenemos habitualmente a
través de los análisis derivados de la excavación,
ayudados, - en muchos casos -, por la presencia
de monedas en algún estrato. Sin embargo esto
no siempre sucede, como es el caso del yacimiento del antiguo Convento de San Francisco de Asís
de Las Palmas de Gran Canaria1, cuya información contextual fue deficiente por la falta de datos recogidos en la memoria científica de la excavación. Por este motivo, para el estudio de los
azulejos de arista registrados en la intervención
arqueológica tuvimos que recurrir a la comparación con otros yacimientos, como el de Alcácer
Seguer en Marruecos2, en los que aparecía el mismo tipo de material bien contextualizado.
En general, a lo largo del desarrollo de nuestra investigación, al acercarnos al conocimiento de algunas piezas cerámicas fechadas en períodos modernos, nos hemos encontrado con la escasez de
publicaciones en las que se abordan los análisis
cerámicos desde una perspectiva arqueológica.
Probablemente se deba a que, hasta hace pocos
años, la mayoría de las excavaciones han dado
prioridad al conocimiento de los sustratos más
antiguos, lo que he perjudicado lamentablemente
la información que acompañaba a los registros de
los materiales históricos más recientes, por considerarlos “despectivamente modernos”.
Muchas veces, cuando hemos abordado en trabajos precedentes la caracterización de otras series
cerámicas3, como la de reflejo metálico, recuperadas igualmente en el antiguo Convento de San

Francisco de Asís de Las Palmas de Gran Canaria,
hemos visto que su identificación cronológica no
ha sido tan fácil porque, al consultar los trabajos
publicados sobre aquellas series cerámicas, hemos descubierto que, salvo algunas excepciones4,
parte de ese material ha sido hallado de manera
fortuita o fue fruto del coleccionismo decimonónico, interesado en recopilar objetos singulares
de gran belleza, con el único fin de adornar las
vitrinas de las casas, pero sin poder contrarrestar
con el registro y la lectura que nos ofrecen los yacimientos arqueológicos.
Otras veces, al tratarse de materiales constructivos, - y más concretamente azulejos, como es el
caso que nos ocupa -, han sido reutilizados en
nuevas edificaciones, como ha sucedido entre los
hallazgos de Madera (CLODE DE SOSA, 1990:
100-106). Si bien estas acciones forman parte de la
propia historia del objeto cerámico, al ser arrancados de su lugar original, quedan igualmente
descontextualizados.
Un aspecto positivo en el desarrollo de la investigación cerámica, es que ésta ha sido objeto de estudio de los historiadores del Arte. Gracias a los
análisis estilísticos podemos, por las características de una pieza, adscribirlas a una zona determinada de producción o asociarlas a cronologías
relativas, empleándolas así como fósil director
que nos ayude a catalogar aquellos ejemplares
descontextualizados.
Si bien no podemos desestimar esta valoración y
el punto de vista de la evolución estética de los
objetos, hemos de advertir que no es suficiente
para comprender el complejo trasfondo cultural
que contienen las cerámicas y la información indirecta que aportan cuando están presentes en un
contexto histórico. El estudio de las cerámicas recuperadas a través de las intervenciones arqueológicas nos permitirá obtener una gran cantidad
de datos, no sólo sobre las características tecnológicas de su alfar, sino de otras particularidades
más generales como son las relaciones comerciales y políticas entre países; nos indicarán costumbres sociales, gastronómicas o estilísticas; además
de toda aquella documentación científica derivada de análisis físico-químicos a las que se pueden
someter, obteniendo un alto grado de fiabilidad
sobre la procedencia de los barros, y por tanto, de
su lugar de elaboración.

1. Los resultados sobra la caracterización y análisis de los azulejos de arista en el antiguo Convento de San Francisco de Asís de Las
Palmas puede verse en SOSA SUÁREZ, Elena (En prensa): “Los azulejos de “cuenca o arista” recuperados en el antiguo Convento
de San Francisco de Asís de Las Palmas de Gran Canaria”.
2. REDMAN, Charles L. & BOONE, James L. (1979): “Qsar es-Seghir (Alcácer Ceguer): A fifteenth and sixteenth century Portuguese colony in North Africa”. STVDIA, nº 41-42. Lisboa. pp. 5-77.
3. SOSA SUÁREZ, Elena (2004): “La cerámica de “reflejo metálico” del antiguo Convento de San Francisco de Las Palmas de Gran
Canaria”. Butlletí Informatiu de Ceràmica, nº 82/83 juliol-desembre 2004. Barcelona, pp. 21-41.
4. Ver: CERDÀ I MELLADO, Josep Antoni (2001): La ceràmica catalana del segle XVII trobada a la plaça gran (Mataró). Barcelona.
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3. ¿Qué alfares, productores
de Azulejos de Arista en el
Siglo XVI, pudieron ser los
proveedores de Canarias y
Madera?
Advertidos sobre la escasez de intervenciones
arqueológicas en las que se registran cerámicas
bajo-medievales y modernas bien contextualizadas, y teniendo en cuenta que los azulejos de arista recuperados en los archipiélagos atlánticos no
son producciones locales, sino importados, acudimos a la historiografía existente para averiguar
cuál fue el alfar que los produjo y en qué fechas.
En este sentido, hemos visto que, salvo escasas
excepciones, los estudios sobre tipos cerámicos
producidos en un lugar concreto se han restringido al área local de la investigación. Gracias a estos antecedentes historiográficos podemos contar
hoy con una base documental de inestimable valor para la ciencia, pero, en contrapartida, por la
lejanía de los posibles lugares de producción que
proveyeron a las Islas, hemos tenido que rastrear
el abanico de alfares que produjeron azulejos de
arista entre los siglos XVI y XVII, pues podían
provenir de cualquiera de ellos.
Comprobamos que Sevilla no fue la única que los
elaboró, sino que hubo otros centros que, bien
por trasvase de alfareros, o bien por intercambio
de conocimientos, elaboraron azulejos de arista a
lo largo de los siglos antedichos.
A continuación resumimos la técnica empleada
para la realización de los azulejos, agrupando
todas las definiciones utilizadas por los distintos especialistas a lo largo de los últimos años de
investigación. En segundo lugar, mostraremos,
la relación de alfares que los produjeron en los
siglos XVI y XVII, así como las conclusiones ofrecidas por los especialistas sobre la elaboración de
los mismos. El objetivo es obtener una visión horizontal del conjunto de alfares que produjeron
simultáneamente un mismo tipo cerámico, y que
se tenga en cuenta para futuras intervenciones en
las islas en las que aparezcan azulejos de arista.

3.1. Definición: proceso de
elaboración de los Azulejos de
Arista
El término cuenca o arista hace referencia a la técnica empleada en la elaboración de azulejos cuya
decoración se consigue mediante la impresión de
un diseño en negativo sobre una loseta de barro
cruda o blanda (MARTÍNEZ, 1991: 273).
Antes de la primera cochura, cuando la pasta estaba aún relativamente tierna se estampaban los
dibujos con un molde mediante un golpe seco
con un mazo (VV. AA., 2002 b: 206). Los diseños
estaban previamente tallados en los moldes. Los
primitivos debieron ser de madera pues los dibujos obtenidos en los azulejos son poco precisos y
no muy profundos (ALMAGRO Y LLUBIÁ, 1952:
10). Pronto se verían sustituidos por otros de
metal (GESTOSO, 1904: 58) cuyos perfiles darán
resultados más limpios (SANCHO, 1953: 17-18).
Los huecos obtenidos por la presión del molde se
rellenarán con esmaltes de colores en cada una de
las concavidades delimitadas por el canto vivo o
“arista” que impedirá que los colores se mezclen
(AINAUD, 1952:202). (Fig. 1).
En el proceso de elaboración se utilizaban dos
cocciones. Después de oreados, recibían el bizcocho, se aplicaban los colores a cada compartimento y se introducían por segunda vez en el horno
para que éstos vitrificaran, y empleando truedes
de separación para evitar que las piezas se pegaran (ALAMAGRO Y LLUBIÁ, 1952: 10-11; PLEGUEZUELO, 1989: 29-33).
En los azulejos de arista convencionales, el elemento separador de los esmaltes era el propio relieve, pero, a veces, cuando el bizcocho resultante no poseía suficiente resalte se hacía necesario
reforzar la barrera separadora a pincel con una
tinta grasa mezclada con el negro de manganeso.
Este procedimiento es el usado en la técnica de
cuerda de seca, por lo que ha venido a llamarse
“técnica mixta”: arista-cuerda seca (PLEGUEZUELO, 1996: 80).
Repasando los procesos técnicos que los distintos
autores han definido para la producción cerámi-
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^ Fig. 1- Azulejo de arista nº 22.492 recuperado en la excavación del antiguo Convento de San Francisco de Asís de Las Palmas de
G. C. En él se aprecian claramente las aristas vivas del dibujo como separadores de los colores. Foto de Elena Sosa Suárez.

ca, encontramos la de Trinidad Sánchez Pacheco
(1981: 33) quien incluye la incorporación de barbotina con jeringuilla sobre el dibujo en relieve.
Esta modalidad coincide posiblemente con lo que
Pleguezuelo denomina “técnica mixta”, es decir,
la adición de un elemento para mejorar la separación de los esmaltes. Lo que ocurre es que la primera habla de barbotina y el segundo de cuerda
seca, lo que implica manganeso con fundente. En
cualquier caso, el objetivo es el mismo, un refuerzo para el aislamiento entre colores (PLEGUEZUELO, 1996: 80).

3.2. Antecedentes y centros
de producción de Azulejos de
Arista en la Península Ibérica
Las artes decorativas son fruto de un proceso
evolutivo en el que confluyen distintos factores
técnicos y estéticos. Por eso es necesario conocer
el origen de los azulejos de arista. Para ello nos
tenemos que remontar a los alicatados de gusto
islámico, como novedad técnica introducida en
la Península por los almohades (LISTER & LISTER, 1987: 78-79), y empleados, sobre todo, como
revestimiento de paredes cuyo resultado decorativo produce un efecto de gran colorido y suntuosidad.
La dificultad de la ejecución del alicatado hizo
que se experimentara otras alternativas técnicas

con el fin de simplificar el trabajo. De este modo,
se aprovecharían otros procesos conocidos, como
los apliques en relieve realizados sobre pilas bautismales o la utilización de moldes para elaborar
emblemas heráldicos en relieve sobre los azulejos. Por eso, si el alicatado puede ser el antecedente estético-funcional de los azulejos de arista,
algunos autores (PLEGUEZUELO, 1996: 24) han
visto en las placas en relieve el precedente técnico
del los mismos.
No podemos olvidar que dentro de la evolución
técnica y decorativa que derivó en los azulejos de
arista, se empleó también un procedimiento ya
utilizado sobre piezas de vajilla como fue el de la
cuerda seca5. Aplicada sobre losetas de barro para
la realización de pavimentos o cubrir frontales de
altar, será la industria que sustituya definitivamente al alicatado por su indudable parecido y
efecto decorativo (PLEGUEZUELO, 1989: 21-26).
La impresión mecánica de una matriz con un dibujo geométrico sobre el barro permitió eliminar
el pincel en el trazado del dibujo, lo que supondrá un incremento en la productividad por la
rapidez de su ejecución. Este fue un paso revolucionario que pronto derivará en la técnica de
cuenca o arista.
Pero ¿cuál fue el primer centro que lo elaboró?
Una revisión del conjunto de los alfares que elaboraron azulejos de cuenca o arista en el siglo XVI
nos permite conocer que los principales focos de
producción españoles fueron Sevilla y Granada;
Toledo; Zaragoza, con Muel, como principal lu-
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^ Fig. 2- Mapa de la Península Ibérica, Madera y el Archipiélago Canario con la distribución de los alfares que produjeron azulejos
de arista y los yacimientos arqueológicos en los que se han localizado algunos ejemplares de los mismos. (Ilustración: Víctor J.
Rodríguez Medina).

gar de producción; y Valencia; a los que hay que
añadir un alfar portugués localizado en San Antonio de Charneca en Barreiro. (Fig. 2).

3.2.1. Toledo
Para Martínez Caviró, la producción de arista se
inició probablemente en el último tercio del siglo
XV y perduró, por lo menos, hasta fines del tercer cuarto del XVI, época en la que se impone la
técnica italiana del azulejo pintado (MARTÍNEZ,
1991: 314).
Esta autora opina que en esta ciudad castellana
no debió costarles mucho adaptarse al nuevo procedimiento de arista, pues desde los siglos XI al
XIII, ya conocían prácticas como el esgrafiado y el
estampillado, y se empleaban otras técnicas como
la cuerda seca, que se utilizará en Toledo durante
el siglo XV y se mantendrá buena parte del XVI
(MARTÍNEZ, 1991: 312-314).

Toledo ha sido, de hecho, una de las ciudades que
se ha disputado la primacía de la invención de la
técnica de arista. Esta teoría es razonable si consideramos la aplicación de “cuerda seca” sobre
azulejos como su antecedente técnico y comprobamos los numerosos conjuntos de cuerda seca y
arista que aún se conservan.
Entre los ejemplos de arista de producción local,
conservados en Toledo, se han dado a conocer
varios conjuntos fechados a finales del siglo XV.
Por ejemplo los de la Sinagoga del Tránsito datados en 1494 (MARTÍNEZ, 1991: 314), por ser la
fecha en que el templo se convirtió en iglesia de
los Calatravos.
Existen varios azulejos de arista depositados actualmente en el Instituto Valencia de Don Juan de
Madrid, de procedencia toledana, que se fechan
a finales del siglo XV, pero su catalogación está
basada en el mudejarismo estilístico de las ornamentaciones (Figuras 357 a 364 en MARTÍNEZ,
1991: 314-316). Otros azulejos conservados en la
Colección Carranza estuvieron en su día en la Sala
Capitular del Monasterio de Santo Domingo el

5. Ver: SOSA SUÁREZ, Elena (2007): “La cerámica de “cuerda seca” del antiguo convento de San Francisco de Asís de Las Palmas
de Gran Canaria”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 33, Madrid, pp. 155-174.
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3.2.2. Sevilla
3.2.2.1. Fernán Martínez Guijarro.
Artífice de la producción de azulejos
en serie
Antiguo o adornaron la mesa de altar en San Juan
de la Penitencia, y se han fechado entre 1475-1500
(VV. AA., 2002 b: 34-35). Datadas igualmente a
finales del siglo XV son varias olambrillas similares a las que decoraban la solería del Palacio de
Rodrigo Manrique, hoy Casa de Mesa, (VV. AA.,
2002 b: 52). Estaríamos, por tanto, ante los ejemplares de arista más tempranos conocidos.
A pesar de todo, no hemos podido contrarrestar
la información ofrecida por los autores con documentación que avale la producción tan temprana,
a finales del siglo XV o pruebas arqueológicas
que confirmen esta teoría. De ser cierto, basándonos en los hallazgos materiales documentados
por estos autores, Toledo habría sido pionera en
la producción de azulejos de arista.
Lo que sí está demostrado es que a principios de
siglo XVI se fabricó en Toledo este tipo de artesanías con una alta calidad de ejecución. Parte
de esta producción se distribuyó de manera local como lo demuestra la presencia de algunos
de ellos en la iglesia Parroquial de Pezuela de la
Torres en Madrid, fechados en la segunda mitad
del XVI (ABAD Y LARREN, 1980: 400-448). Se ha
identificado también un posible azulejo de arista
toledano en el Convento de Nuestra Señora de la
Piedad en Santa Cruz de Madera, construido entre 1518-1527 (CLODE DE SOUSA, 1990: 100-106),
con lo que quedaría probada la comercialización
insular de las producciones toledanas.
Aunque quizás Toledo tenía capacidad suficiente
para llevar a cabo obras de gran envergadura, fue
Sevilla la que se benefició económicamente por
ostentar el monopolio comercial en estas fechas,
como lo demuestra la amplia distribución que alcanzaron sus productos a ambos lados del Atlántico (PLEGUEZUELO, 1996: 37).
En el siglo XVII Toledo continuará elaborando
cerámica de cuerda seca junto a la co-fabricación
de olambrillas de arista de 8 x 4 cm para colocar en los pavimentos, alternando con baldosas
bizcochadas (GONZÁLEZ, 1964: 120-121). Se
realizaron también azulejos por tabla, aunque actualmente no se conserva ningún ejemplar (PLEGUEZUELO, 1989: 69).

La segunda ciudad que se disputa la primacía de
la producción de los azulejos de arista es Sevilla.
El primero que propone a la ciudad hispalense
como centro clave de la producción fue José Gestoso y Pérez en 1904. Este autor expuso varias hipótesis para adelantar, a mediados del siglo XV,
la fecha de producción de azulejos de arista en
Sevilla.
En primer lugar presentó a Fernán Martínez Guij
arro, reconocido maestro alfarero de gran prestigio internacional, como el inventor de la técnica,
basándose en que éste fue el proveedor oficial de
los azulejos de los Reales Alcázares en tiempos
de los Reyes Católicos (GESTOSO, 1904: 147-165;
SANCHO, 1953: 13-17).
Sin embargo, siguiendo los documentos publicados por el propio autor vemos que las primeras
provisiones de azulejos para los Reales Alcázares están fechados a partir de la segunda y tercera décadas del siglo XVI, todos posteriores a la
muerte de Guijarro.
“Fernández (Diego) 1577. En Octubre de 1577 se le
mandaron 1.000 mrs. por 250 azulejos que dio para las
obras de los Alcázares”. Hijuela de dicho Archivo del
Alcázar (GESTOSO, 1904: 406).
“Núñez (Roque), 1573. Pagáronsele 1.463 mrs. por
975 holambres que dio para los andenes del estanque
de los jardines del Alcázar”. Hijuela de 21 de junio de
1573.Su A. (Idem, 1904: 428).
“Pérez de Fonseca (Alonso). 1599. Pagáronsele 5.800
mrs. por 1.450 holambres a 4 mrs. cada una para la solería de los Alcázares, en 1599”. Hijuela de dicho año.
Archivo del Alcázar. Su A. (Idem, 1094: 430).
“Polido (Diego) 1525-1542. Pagáronsele a 2 mrs 370
azulejos que dio para el cenador que se construía en la
Huerta de la Alcoba, en 1542”. Hijuela de gastos del
Alcázar. Su A. (Idem, 1904: 431).
En segundo lugar, para defender esta teoría, Gestoso propuso que la expresión “labores” -que
aparece en un contrato de 1503- era sinónimo de
“arista” (MARTÍNEZ, 1991: 274).
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“Deue maestre oliuar entallador vecino de la çibdad de
Coimbra ques en el reyno de portogal a ferrand martines guijarro e a pedro de ferrera su fijo olleros vecinos
de triana... o su justo valor que son de çierta obra de
azulejos de labores que dellos recibieron...” (Libro III
de escrituras de 1503. Oficio 4. Archivo General
de Protocolos) (GESTOSO, 1904: 158 y 377).
Si bien la teoría de Gestoso fue apoyada posteriormente por Sancho Corbacho (1953) -autor del
catálogo de los paneles de arista de la Casa Pilatos de Sevilla- existe unanimidad en los estudios
más recientes en considerar que este término es
muy ambiguo, pues puede referirse a cualquier
tipo de azulejo ornamentado.
Tras analizar los documentos que describen los
encargos de los Reales Alcázares, vemos que se
limitan a decir “azulejos” y, a lo sumo, los lugares
a los que iban destinados; con lo que verificamos
que la utilización del vocablo “labores”, como
expresión empleada para referirse a la técnica de
arista, no es fiable.
En definitiva, al existir azulejos de arista en Los
Reales Alcázares y ser este maestro el proveedor
oficial de azulejos para su ornamentación, Gestoso quiso adelantar las fechas de elaboración. Su
forzada teoría era que si Guijarro fue verdaderamente el introductor de la técnica de “cuenca” y
llevaba trabajando 25 años en 1503, teniendo en
cuenta que éste falleció entre 1508-1509, los presuntos azulejos de arista elaborados por él serían,
sin duda, las producciones más antiguas.
Pero tampoco queríamos desacreditar a Gestoso,
sino que pretendíamos obtener alguna prueba
material que confirmara su teoría sobre la elaboración de azulejos de arista desde mediados del
siglo XV en Sevilla.

Aunque no tenemos pruebas de que Guijarro fuera el inventor de la técnica de arista, de lo que no
hay duda es de su maestría como alfarero como
se refleja en el siguiente escrito, fechado en 1503
“ferrant martines guijarro vezino de triana es de los
viejos, y a mas de XXV años que es franco el qual es
muy grand maestro de azulejos e de pilas e de todas
las cosas de su oficio que no lo hay otro tal en este
reyno (esta frase está subrayada en el original) en
el cual oficio tiene de servir e non en buitrero e por
que este despues de franco a crecido su fazienda e le
ha fecho dios merced por ser muy buen oficial que de
portogal e de otras partes lo bienen a buscar e lleuar de
su obra para todo el reyno ...” (Gestoso, 1904: 149).
En este documento explica que es un azulejero
viejo, que llevaba trabajando 25 años, por tanto
desde 1478, y que Portugal estaba entre sus clientes asiduos.
Por otro lado, lo describe como “maestro de pilas”, y aunque no especifique nada más, probablemente se trata de las famosas pilas bautismales
vidriadas de las que el Archipiélago Canario conserva un privilegiado conjunto de procedencia
sevillana6, registradas igualmente en Madera7.
Si realmente se refiere a este tipo de producción,
no debemos olvidar que sobre las pilas bautismales se aplicaron distintas técnicas decorativas
como el estampillado, el molde, etc.; todas ellas
consideradas como antecedentes de las técnica
de arista, lo que haría de Guijarro un maestro
susceptible de ingeniar un nuevo método sobre
el barro decorado, y ser, sin duda, un buen candidato al que asignar la creación de la industria
de arista.
La tercera teoría en la que se apoyan los autores
sevillanos para adelantar la fecha de producción

6. Ver: SOSA SUÁREZ, Elena (2002): “Pilas bautismales sevillanas en las Islas Canarias”, XIV Coloquio de Historia Canario Americana (2000), Las
Palmas de Gran Canaria, pp. 467-485.
7. LIZARDO, João (1989): “Arte mudéjar na Madeira. A pia bautismal da matriz da Ponta do Sol”. Rev. Atlántico, nº 18. Funchal, pp. 149-152.
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a mediados del siglo XV, es la exportación de estos azulejos a Portugal, por este mismo maestro.
En un documento del año 1502, se dice que
Esteban Rodríguez, vecino de Coimbra, se reconoció
deudor de Herrera –hijo de Guijarro- por 4.000 maravedís, importe de 200 azulejos (GESTOSO, 1904:
266).
Es cierto que si en fechas tan tempranas del siglo XVI hacen encargos de dicha envergadura es
porque en Portugal ya conocían su maestría y sus
obras de arte.
Llegados a este punto sólo nos quedaba un aspecto por analizar y es la presencia de azulejos
de arista en Portugal, exportados desde Sevilla,
con el fin de comprobar si la elaboración de los
mismos se produjo a finales del siglo XV.
Los lugares referidos por los diferentes autores en
sus respectivas publicaciones son los siguientes:
Se consideran sevillanos los azulejos en el chapitel de una capillita que se encuentra en la subida
del monasterio de Santa Clara en Coimbra (GESTOSO, 1904: 266-268); la Ermita de San Lorenzo
en San Vicente de Abrantes (SANCHO CORBACHO, 1953); la Ermita del Valle (Torras Novas);
La Sala Capitular del Convento de la Concepción
en Beja (AINAUD DE LASARTE, 1952: 207); San
João da Ribeira (MARTÍNEZ CAVIRÓ, 1991:
274); la Quinta de Bacalhoa en Azeitão en Lisboa; la Capilla de San Amaro en Lisboa; la Iglesia
de Évora o la iglesia de São Paulo de Frades en
Coimbra (PLEGUEZUELO, 1989: 34-37).
A esta relación hemos de añadir los pocos azulejos contextualizados a través de una excavación
arqueológica realizada en el yacimiento de Alcácer Seguer en Marruecos, colonia portuguesa, y
fechados entre 1510-1520 (REDMAN & BOONE,
1979: 5-77).
Si bien es una muestra evidente de la alta demanda de azulejos por parte de Portugal, por el momento, las únicas referencias que hemos obtenido
sobre la posible obtención de azulejos a mediados

del siglo XV han sido para la Catedral de Coimbra (GESTOSO, 1904: 263), para el Palacio Alto y
Bajo de Sintra, así como para el Palacio Nacional
da Penas también en Sintra.
En el caso de la Catedral de Coimbra, tenemos un
documento que afirma la procedencia sevillana
de los azulejos y que fueron pedidos por el Obispo Almeida fallecido en 1543
“de Sevilla vieram muitos azulejos para Sé Velha de
Coimbra encomendados pelo Bispo D. Jorge de Almeida Alem.” (GESTOSO Y PÉREZ, 1904: 263).
Sin embargo, este documento no prueba que fueran adquiridos en el siglo XV. El referido Obispo
pudo haberlos solicitado a principios del siglo
XVI.
Por lo que respecta al Palacio Nacional de Sintra
se conservan tanto azulejos de cuerda seca como
de arista, seguramente sevillanos en parte del que
fue monasterio de los Jerónimos de finales del XV
(GESTOSO, 1904: 266-268).
En cuanto al Palacio Alto y Bajo de Sintra construido en el siglo XVI, hay relatos de la existencia
de otro palacio anterior en las cercanías, y que en
1489 fue iniciada una campaña de obras para enriquecer la decoración interior, cubriéndolo con
azulejos andaluces.
Como en caso anterior, en el Palacio Bajo abunda
la cuerda seca en la subida de las escaleras, mientras que las enjutas de los vanos ojivales que dan
ingreso al comedor de los moros están adornados por azulejos de cuenca trianeros (GESTOSO,
1904: 266-268).
A propósito de los azulejos de lacería de cuerda
seca registrados en Portugal, Gestoso indica que
están elaborados con un barro rojo, y el tono melado de la decoración es más oscuro o “sucio”, lo
que le hace sospechar que podríamos estar ante
producciones distintas a las sevillanas, y propone
que pueden ser toledanas, talaveranas e incluso
portuguesas de cuerda seca (GESTOSO, 1904:
268).
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^ Fig. 3- Fragmento de azulejo de cuerda seca recuperado en el antiguo Convento de San Francisco de Asís de Las Palmas de Gran
Canaria. Foto de Elena Sosa Suárez.

A este respecto hemos de decir que, sin descartar
las posibilidades propuestas por el autor, nosotros sí podemos afirmar, por análisis de pastas8
elaborados en piezas cerámicas andaluzas recuperadas en el antiguo Convento de San Francisco
de Asís de Las Palmas de Gran Canaria, que Sevilla elaboró sus piezas más tempranas con barros
de color rojo9, y que con el tiempo se emplearon
los barros de tonalidad amarilla cremosa a la que
estamos acostumbrados.
La abundancia de azulejos de cuerda seca en los
palacios portugueses, cuyas reformas fueron promovidas en las últimas décadas del siglo XV, junto a la teoría expuesta sobre el empleo de barros
rojos como indicador cronológico temprano entre
las producciones sevillanas, podrían demostrar
que a finales del siglo XV, Guijarro fue, sin duda,
el pionero de la producción de azulejos en serie
y que éstos fueron exportados a Portugal. Por
tanto, los argumentos de Gestoso eran válidos al
considerar la genialidad de Fernán Martínez Guijarro; pero lo que Guijarro elaboró y exportó a finales del siglo XV fueron probablemente azulejos
de cuerda seca (Fig. 3) y no de arista.

La aplicación de la técnica de cuerda seca sobre
los azulejos fue empleada también en los alfares
toledanos desde mediados del siglo XV, como tuvimos ocasión de ver en el apartado anterior. Esta
idea revolucionaria de aplicar la técnica sobre los
azulejos, empleada hasta entonces sobre piezas
de vajilla, fue el primer paso dentro de la producción de azulejos en serie. La técnica de arista fue
tan solo una solución simplificada, derivada de
la primera, debida a la alta demanda comercial
a la que se vio sometida la familia Gujarro para
abastecer los pedidos portugueses. Creemos, sin
embargo, que este paso hacia la solución mecánica nueva se produjo en fechas muy tempranas del
sigo XVI en los talleres trianeros, a juzgar por los
hallazgos conservados en Portugal y en las citadas Islas Atlánticas.
Ya hemos hecho hincapié en la escasez de información documental o arqueológica que nos permita comprobar la fecha de adquisición de los
azulejos de arista en Portugal. En este sentido,
proponemos un estudio detallado de los edificios
que actualmente conservan azulejos de arista en
el país vecino, desde el punto de vista de la his-

8. El análisis formó parte del proyecto CERAMED llevado a cabo por el Equip de Recerca Arqueomètrica de la Universitat de
Barcelona (ERAUB). Los resultados formaron parte de la Tesis Doctoral de Javier García Iñañez, dirigida por Jaume Buxeda i
Garrigós. Los análisis consistieron en la determinación de las procedencias de las cerámicas por fluorescencia de rayos X (FRX),
activación neutrónica (AAN), gracias a la comparación con el banco de datos que el ERAUB dispone de los principales centros
productores de la Península Ibérica. Igualmente, las cerámicas seleccionadas fueron también caracterizadas tecnológicamente por
difracción de rayos X (DRX).
9. Los resultados de la investigación corresponden a la Tesis Doctoral que venimos realizando sobre las cerámicas andaluzas
recuperadas en el antiguo Convento de San Francisco de Asís de Las Palmas de Gran Canaria.
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toria del Arte, así como desde el punto de vista
de la documentación archivística y arqueológica
con el fin de conocer las fechas de adquisición de
dichos revestimientos cerámicos en sus respectivos edificios, además de realizar análisis de pasta
de aquellos azulejos de cuerda seca elaborados
con barro de color rojo con el fin de comprobar
que éstos son un indicador cronológico temprano
para las producciones cerámicas andaluzas.

3.2.2.2. Niculoso Pisano. Introductor
de los motivos renacentistas
El segundo gran maestro alfarero, afincado en
Sevilla, al que la historiografía más reciente ha
asociado a la invención de la técnica de arista es
Francisco Niculoso Pisano, que irrumpe igualmente en Sevilla a finales del XV. Este personaje
ha pasado a la historia como el introductor de la
policromía en la cerámica española.
En el año 1987 hubo una intervención arqueológica en la Calle Pureza de Triana en la que se halló
un alfar cuyos autores identifican con los hornos
de Niculoso Pisano en Triana (LORENZO, J. et
al., 1990: 574-580). Entre los desechos de sus hornos aparecieron azulejos de arista (MARTÍNEZ,
1991: 280-281; PLEGUEZUELO, 1996: 39). Este
hallazgo junto a azulejos de trazado renacentista
desde fechas muy tempranas han llevado a algunos investigadores a proponer al italiano como el
responsable de la nueva solución mecánica (PLEGUEZUELO, 1997: 361).
Es verdad que en varias obras atribuidas a Pisano
se mezclan la azulejería pintada con la de arista. Por ejemplo en el desaparecido palacio de los
Conde del Real de Valencia, obra de 1511 (VV.
AA., 2002: 104). Creemos, sin embargo, que esto
no demuestra que este artista fuera el introductor
de la técnica, aunque se trate de los restos arqueológicos más antiguos fechados hasta el momento
en la ciudad hispalense.

sistema, haciendo que se difundiera rápidamente
por otros talleres. Lo que aportó probablemente
Pisano fue su novedoso repertorio renacentista
importado desde Italia, que hasta ese momento sólo conocía los diseños mudéjares y góticos,
aprovechándose además comercialmente de la
producción. Por eso es habitual encontrarnos paneles completos de azulejos en los que se combinan modelos de las tres tendencias estilísticas.
Avanzado el siglo XVI continuaron la elaboración
de azulejos de arista otros talleres. Entre los alfareros destacan los Polido, conocidos gracias a los
importantes encargos que recibieron en la década de los treinta (PLEGUEZUELO, 1997: 361). La
obra más destacada es, sin duda, la Casa Palacio
de los Duques de Medinaceli, en Sevilla, popularmente conocida como “La Casa de Pilatos”, cuyos
azulejos fueron elaborados en el primer tercio del
siglo XVI (c.1536) (GESTOSO, 1904: 145; SANCHO, 1953: 5-12; MARTÍNEZ, 1991: 274).
La gran producción de azulejos de arista queda
demostrada por la cantidad de ejemplos que aún
conservan sus estancias decoradas con estos bellos ejemplares, tanto en Andalucía como en otros
países europeos y americanos, entre los que hay
que añadir los restos recuperados en excavaciones arqueológicas en el Archipiélago Canario10 y
Madera11.

Quizás tras la muerte de Guijarro en 1509 Niculoso tomara el relevo de la técnica y copiara el

10. Varios fragmentos de azulejos de arista se han localizados de manera fortuita en la isla de Tenerife. Ver. SANTANA RODRÍGUEZ, Lorenzo “La Iglesia de los Dolores de La Laguna”. Periódico El Mundo. Suplemento Vivir en Canarias, 3 de diciembre de 1999.
Año I, nº 38.
11. Los edificios en los que hay constancia de azulejos de arista en la isla de Madeira son el Antiguo Convento de Nuestra Señora
de la Piedad en Santa Cruz (CLODE DE SOUSA, 1990), cuya construcción debió terminarse en la década de los años 20 del siglo
XVI. Ya en 1527 los franciscanos vivían en el convento (CLODE DE SOUSA, 1990: 100-106). Los azulejos de arista recuperados en
esta excavación son, sin duda, del siglo XVI. Están hoy expuestos en el Museo Frederico de Freitas, Museo Quinta das Cruzes y
en la Iglesia de Santa Cruz.
Gracias a la información facilitada por Lígia Gonçalves - quien nos remitió amablemente los artículos referentes a azulejos de arista en Madera - y el arqueólogo Élvio Sousa, sabemos que se han localizado también algunos ejemplares en el Convento de Santa
Clara en Funchal. Fechados igualmente en el siglo XVI.
Para más información ver: GONÇALVES, Lígia (2007): “Azulejos hispano-árabes descobertos em escavaçoes arqueológicas na
Regiao Autónoma da Madeira: Análise e reflexao tecnológica”. ILHARQ nº7, Madeira, pp. 8-13.
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la Alhambra. Gestoso, por su parte, publicó los
asientos correspondientes a los pagos entre 1542
y 1544 (SANCHO, 1953: 22-23).
Otros hallazgos de azulejos de arista y olambrillas
en Granada son los de la iglesia de San Jerónimo.
Sancho Corbacho (1953:24) asegura que son indudablemente sevillanos. De lo que no hay duda es
cuándo fueron elaboradas, pues las olambrillas
exhiben la fecha de 1543 dentro de una cartela.

3.2.3. Granada

3.2.4. Aragón

Si desde el punto de vista de la técnica los mayores especialistas de arista fueron los sevillanos,
no es menos cierto que, a partir de las primeras
décadas del siglo XVI existen otras ciudades andaluzas, como Granada, en las que se fabricó este
tipo de azulejos.

Aragón fue también una de las regiones españolas
de tradición alfarera por excelencia, cuyos principales hornos estaban en Teruel y Muel. Prueba
indudable de su elaboración son los hallazgos de
testares y restos de hornos, fechados entre el siglo XVI y principios del XVII, recuperados en las
excavaciones arqueológicas realizadas en 1924
(ALMAGRO-BASCH Y LLUBIÁ MUNNÉ, 1952:
16). Sin embargo, fuentes escritas hacen referencia a alfares bajomedievales y del siglo XVI en
otras ciudades como Calatayud, Cadrete12, Huesca13, Zaragoza14, María de Huerva15, Illueca, etc.
Parece que pudieron también elaborarse en Villafeliche y quizás en Morata de Jalón, produciéndose en otras localidades de Huesca por traslado
de alfareros (ÁLVARO, 2001: 840). La actividad
artesanal continuó hasta 1610, fecha de expulsión
de los moriscos.

Los hornos cerámicos de los que hay constancia
se hallaron en un lugar cercano al Palacio de la
Alhambra conocido como “El Secano”. Este lugar
quedó deshabitado al destruirse las obras de irrigación musulmana. Allí estuvieron los alfares de
Tenorio, Robles y Hernández. Se sabe que el revestimiento de la Sala de los Abencerrajes fue elaborado por Antonio Tenorio, alfarero trasladado
desde Triana cuya alfarería estaba situada en dicho solar, y que los azulejos los hicieron “a la manera de Sevilla” (AINAUD, 1952: 207; MARTÍNEZ,
1991: 274). A pesar de la constancia documental,
muchos debieron ser importados desde la ciudad
hispalense según consta en su Archivo:
“En 14 de Marzo de 1542, se le pagaron á Maestre
Francisco medio ducado diario de 26 días que estuvo
en Sevilla y en yr y venir y estar para concertar los
azulejos que son menester para la casa real de la Alambra...Hizo escritura y trajo algunas piezas” (GESTOSO, 1904: 259).
Gómez Moreno (1892: 105) dio a conocer asimismo el contrato de adquisición de azulejos del
taller de Juan Pulido hijo (artífice de los azulejos de la Casa Pilatos de Sevilla) en 1542-46 para

De todos estos lugares, se considera que fue Muel
el horno que se especializó en la elaboración de
azulejos de arista y, aunque no alcanzaron la calidad de los de Sevilla o Toledo, se labraron cantidades extraordinarias de los mismos durante el
siglo XVI (AINAUD, 1952: 187), dejando conjuntos variadísimos, utilizados de manera generalizada como ornamentación arquitectónica, tanto
al exterior como al interior en edificios de gusto
morisco (MARTÍNEZ, 1991: 221-227).
Existen todavía en Calatayud y otras poblaciones
aragonesas zócalos de este género, pero donde

12. “En 1501, el pueblo de Cadrete, cercano a Barcelona y Muel, debió tener varios hornos, ya que figuran los nombres de los “maestros azulejeros” Amet Ferrero y Mahoma de Tendilla, padre e hijo, y Obellar Belbis, que realizan azulejos del Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza,
vidriados en blanco, negro, amarillo (melado) y verde” (MARTÍNEZ ,1991: 221).
13. “Mahoma de Tendilla vuelve a figurar en documentos de 1510 y 1517, juntamente con Muhammad el Toledano y Alí Sotillos, de 1522
y 1523, aparecen en los Libros de Fábrica de la Catedral de Huesca en relación a los azulejos destinado al Solado, vidriados en azul, verde,
amarillo, negro y blanco” (MARTÍNEZ, 1991: 221).
14. “Cristóbal Vutver, maestro azulejero de Zaragoza, hizo en 1531 los azulejos en blanco, verde, amarillo, azul y negro de la Casa de Juan de
Coloma” (MARTÍNEZ, 1991: 221).
15. Este pueblo cercano a Zaragoza debió contar con un importante horno donde “Alexos de Alborxe, maestro azulejero del lugar de
María realiza entre 1574 y 1572 los azulejos “cuarteados” y “de coronas” para decorar la iglesia de San Pablo de Zaragoza”. Estos azulejos,
al menos en parte, según Martínez Caviró, debieron estar hechos con la técnica de arista, muy difundida en estas fechas en Aragón
(MARTÍNEZ, 1991: 221).
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3.2.5. Valencia
más abundan es en la Seo de Zaragoza. La mayor
parte pertenecen al primer cuarto del XVI, aunque hay también documentos que acreditan su
contrato en la segunda mitad del siglo.

Valencia fue otra de las ciudades de tradición alfarera desde época musulmana, sin embargo, no
parece que estuviera especializada en la fabricación de alicatados.

Los azulejos de arista obrados entre 1557 y 1582
por maestros de Muel, Cadrete y María de Huerva para la Seo de Zaragoza, se tasaron en “2 dineros y miaja, 2 dineros y 1 dinero y miaja según su
tamaño y forma” (ÁLVARO, 2001: 840).

Hay autores que afirman que en Valencia se fabricaron baldosas imitando a las hispalenses,
como se ha comprobado por análisis de pastas
(MARTÍNEZ, 1991: 198-199), pero las referencias documentales y los ejemplares conservados
prueban que cuando se deseaba un lote de calidad se importaba desde Sevilla (AINAUD, 1952:
94). Por ejemplo, en 1504, los Cartujos de Porta
Coeli adquieren azulejos sevillanos para la capilla de Santa Ana (VV. AA., 2002: 104). En 1511, el
Conde del Real encarga cerámica arquitectónica a
“MAR PISANO” para rehabilitar su palacio (VV.
AA., 2002 b: 32). Se hizo también otro importante pedido hacia 1543 para la Sala de Coronas del
Palacio del Duque de Gandía (PLEGUEZUELO,
1989: 37).

El Museo Provincial de Zaragoza conserva unos
ejemplares procedentes del Monasterio de Veruela16. En ellos están representados los escudos de
los abades de dicho monasterio. Hay constancia
documental de que dichos abades hicieron encargos en 1540 y 1560, demostrando que en el siglo
XVI la producción de azulejos de arista estaba en
Muel en pleno apogeo. No está confirmado, en
cambio, que en esta ciudad elaboraran “ladrillos
por tabla” (PLEGUEZUELO, 1989: 69).
Ejemplos de arista en Aragón pueden verse en
parte del friso de la Casa Ram de Viu de Calatayud; otros se conservan en la iglesia de Daroca
o proceden de la Aljafería de Zaragoza y de la
capilla de San Juan (ALMAGRO y LLUBIÁ, 1952:
19-20). En todos ellos puede apreciarse que los
diseños no tienen que ver con los sevillanos. En
algunas localidades de Aragón es frecuente ver
torres de iglesias en las que conviven los azulejos de arista con ajedrezados en verde y blanco
típico de esta región, tal es el caso de la torre de
Utebo (1544) (AINAUD, 1952: 187) y la iglesia de
Nuestra Señora del Castillo de Aniñón. Otros lugares en los que se puede ver azulejos de arista
formando parte de la decoración interior de la
edificación es en Santa Justa y Rufina de Maluenda (MARTÍNEZ, 1991: 227).

Así que, en la primera mitad del XVI, la azulejería
tradicional de Valencia sufrió la competencia de
las piezas de arista sevillanas, pero esta competencia no fue exclusiva de Sevilla, pues se importaron también azulejos desde Toledo, por ejemplo
los de la Sala Nova de la Generalitat encargados
en 1574 y firmados por “Oliva en Toledo” (VV.
AA., 2002 b: 32).
Estudios más recientes hablan de la producción
en los talleres valencianos de Manises y Alcántara de Xúquer (COLL, 1991: 56-60).

16. Ver figura LXXXIII, en Almagro Basch y Llubiá Munné, 1952: 62-67.
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3.2.6. La producción de
Azulejos de Arista en Portugal:
San Antonio de Charneca Barreiro
No podemos olvidarnos de que la Península Ibérica es heredera de una realidad política anterior:
Al-Andalus. Una parte del espacio que hoy ocupa Portugal formó parte de los reinos taifas de
la antigua Hispania, territorios comunicados por
vía fluvial y por las calzadas romanas, caminos
que continuaron siendo transitados con el paso
de los años.
Puede suceder que la situación geopolítica actual
contamine aquella visión horizontal de las relaciones interregionales mantenidas antaño entre
alfares. Por eso, en la correlación de posibles talleres que elaboraron azulejos de arista en el siglo
XVI no deben ser excluidos los centros alfareros
portugueses de tradición hispanomusulmana.
Estos centros alfareros pervivieron a lo largo de
los siglos, y creemos que, a pesar de la división
geopolítica posterior de la Península, la comunicación entre los centros alfareros debió continuar
de manera tradicional y en todos los ámbitos, no
sólo para la compraventa de los productos necesarios para la elaboración de las cerámicas, sino
también en la transmisión de conocimientos o en
el traslado de los propios alfareros para encargos
puntuales, como vimos en los casos de Granada o
de Valencia. Sin olvidarnos de que cuando se trataba de hacer frente a encargos de cierta magnitud, la producción siguió sosteniéndola Sevilla.
Por tanto, es posible la existencia de alfares portugueses locales que intentaran imitar la producción de azulejos de arista, por la enorme demanda a la que se vio sometida esta producción.

Gracias a la información facilitada por Élvio
Sousa conocimos la existencia de azulejos de arista recuperados en las excavaciones realizadas en
los hornos alfareros de San Antonio de Charneca - Barreiro, en Portugal (BARROS, et al: 2003:
295-307). Con este hallazgo queda constatado el
intercambio de conocimientos entre los centros
loceros y los intentos de imitación de un producto en auge, como fue la producción de azulejos
de arista para los revestimientos arquitectónicos
(BARROS, et al., 2003: 295-307).
No descartamos, por tanto, la posibilidad de la
existencia de otros hallazgos con similares características que nos ayuden a reforzar o desmentir
nuestras teorías.

Conclusiones
En definitiva, consideramos que la técnica de
arista es una solución simplificada derivada de
los azulejos de cuerda seca elaborados desde mediados del siglo XV en ciudades como Toledo y
Sevilla. De hecho, la aplicación de cuerda seca
sobre las losetas de barro constituyó la verdadera revolución tecnológica con el fin de sustituir
la compleja elaboración de los alicatados, pues
hasta entonces sólo se había empleado sobre las
piezas de vajilla.
Estamos de acuerdo en que Fernán Martínez Guijarro fue el prestigioso maestro alfarero, de fama
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internacional, que exportó azulejos a Portugal a
finales del siglo XV; sin embargo, al analizar las
fechas de adquisición de azulejos en los edificios
de la vecina Portugal, proponemos que lo que en
realidad exportó fueron azulejos de cuerda seca.

tinúan con la actividad alfarera de herencia hispanomusulmana, entre los que pervivió el intercambio de productos, de conocimientos e incluso
de mano de obra a la hora de acometer trabajos
de gran envergadura.

Esta alta demanda de azulejos por parte del país
vecino es lo que provocó la mejora de la técnica
en la solución mecánica de la “arista”, salida de
los talleres trianeros, incluidos los alfares de los
herederos de Guijarro, pero en los primeros años
del siglo XVI.

La existencia de azulejos de cuerda seca elaborados con barros rojos podría ser la prueba de la
producción sevillana temprana, pues consideramos el empleo de estos barros un indicador cronológico de esta producción.

Aunque la historiografía ha querido adjudicar a
Niculoso Pisano la autoría de la técnica de arista,
creemos que probablemente sólo fue el introductor, desde Italia, del repertorio renacentista en la
producción de los azulejos sevillanos, que hasta
ese momento conocía unicamente los diseños
mudéjares y góticos.
De lo que no hay duda es que, en el siglo XVI,
Sevilla no sólo fue la que se benefició comercialmente de esta producción, sino que fue la que
elaboró el mayor volumen de azulejos de arista,
como lo demuestran los hallazgos arqueológicos
registrados a ambos lados del Atlántico, a los que
hay que sumar los hallazgos recuperados en las
Islas Canarias y Madera.
A mediados del siglo XVI serán otros alfares peninsulares los que se unan a la producción de
arista, como son los aragoneses, andaluces, castellanos, levantinos y portugueses. Estos centros,
en pleno auge durante los siglos XVI y XVII, con-

Esta propuesta precisa ser confirmada. Se hace
necesario, por tanto, estudios tipológicos más
completos sobre las distintas series cerámicas bajomedievales y modernas, analizadas a partir de
intervenciones arqueológicas que nos permitan
contextualizar los materiales cerámicos de estos
periodos. Necesitamos, asimismo, el análisis de
los barros de los azulejos de cuerda seca elaborados con pastas de color rojo conservados en Portugal, para confirmar su procedencia andaluza. Si
éstos fueron adquiridos -según fuentes documentales- a finales del siglo XV, probaría que el empleo del barro rojo es un indicador cronológico
temprano.
Es ineludible, por tanto, acometer estudios arqueológicos más profundos que vayan acompañados de rastreos documentales que nos ayuden
a precisar mejor las fechas de adquisición de los
mismos en Portugal, por estar constatado que fue
uno de los principales clientes de azulejos sevillanos en fechas tempranas.
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Breve Subsídio
para a Carta Arqueológica
de Porto Santo
N’Zinga Oliveira

Resumo
Este artigo trata de realçar alguns aspectos referentes ao património arqueológico existente
na Ilha do Porto Santo. Apresenta alguns resultados de uma prospecção arqueológica, com
especial atenção para a identificação de silos.
Palavras-chave: Arqueologia no Porto Santo; Silos
ou Matamorras.

Abstract
Brief subsidy to the Archaeological sites of Porto Santo Island
The article deals with some aspects of Porto Santo archaeology. It shows the results
from a systematic visual exploration that allowed relocating some structures and give special attention to Pear Shape Silos structure.
Keywords: Porto Santo archaeology; Pear Shape
Silos.
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< Fig. 1- Silo ou Matamorra, no Lugar de Campo de Baixo. Foto
de N’Zinga Oliveira (NO).
> Fig. 2- Interior de um Silo no Lugar de Campo de Baixo. Extremidade superior com pormenor da cobertura em pedra e
alvenaria, observado do fundo para o exterior do Silo. Foto de
NO.

Na sequência de uma prospecção visual sistemática efectuada em 1998, no âmbito de um trabalho para a Licenciatura de História-Variante de
Arqueologia, localizaram-se inúmeros arqueossítios. As então futuras arqueólogas N´Zinga
Oliveira, Cátia Bica e Ana Teresa Almeida, designaram por objectivo diagnosticar o potencial
arqueológico e consequentemente proceder a um
breve inventário do património arqueológico da
Ilha de Porto Santo.
Na Ilha de Porto Santo, como em tantos outros
locais, o património não se resume a imóveis classificados. Muito além do património classificado
temos o vasto património etnográfico, cultural,
arquitectónico e arqueológico, tantas vezes negligenciado em nome do processo de crescimento e
modernização desta Ilha do arquipélago da Madeira. Poderia incorrer no erro de considerar o
património arqueológico escasso mas, atendendo
à contextualização histórica, geográfica, económica e social da Ilha, este património testemunha
a heróica defesa e luta pelo povoamento de um
espaço periférico com parcos recursos.
Abordando a Arqueologia Militar, através de dados bibliográficos, arquivos e notas da especialidade, foram relocalizados vestígios de estruturas
da Fortaleza do Pico do Castelo durante a prospecção supracitada. Localizou-se uma parte da
estrutura muralhada com alvenaria aparelhada
no cume do Pico que, conclui-se pertencer à construção primitiva. Esta estrutura data da 1ª metade do século XVII, erguida durante o reinado de
Filipe II como medida de defesa da Ilha contra os
sucessivos ataques de pirataria.
Dispersas pela Ilha existiam também as Vigias
que funcionavam como estruturas defensivas de
postos ou pequenas guarnições militares, em locais estratégicos: Pico do Facho; Pico da Atalaia;
Pico do Castelo; Campo de Baixo (a Sul da Capela de São Pedro); Estrada do Penedo (a Oeste
dos Cabeços Pretos); Fonte da Areia. Destes foram apenas alvo de prospecção visual o Pico do
Castelo, Campo de Baixo e a Fonte da Areia com
resultados inconclusivos.

De alguma relevância, considera-se também
interessante abordar as denominadas Furnas,
pequenas grutas recônditas e em locais quase
inacessíveis, utilizadas como esconderijos pela
povoação em momentos de desesperanço: Furna
da Andresa (Serra de Dentro); Furna do Porto dos
Eirós (Pedregal); Furna do Gabriel (Zimbralinho);
Furna dos Homiziados (Serra de Dentro); Furna
do Pico da Ana Ferreira.
Em todos os locais referidos nas fontes escritas,
existem de facto pequenas reentrâncias no afloramento rochoso correspondentes aqui ao descrito.
Porém, atendendo à contaminação dos sítios, utilizados pelos caçadores desportivos na actualidade, não será sensato especular sobre as mesmas
sem a existência de espólio que permita traçar
uma linha histórica precisa.
O traço Urbanístico primitivo da Vila é quase
impossível de recriar, pelas sucessivas ofensivas
trágicas que a devastaram nos primeiros séculos
de povoamento. Não obstante, o núcleo arqueológico da casa de Cristóvão Colombo é um dos
elementos patrimoniais, a par de vários edifícios
de arquitectura civil, ou religiosa, que compõem
a evolução histórica da Vila do século XV aos
nossos dias. Do inventário realizado apontam-se
sítios de interesse arqueológico na seguinte cronologia: século XV – núcleo da casa de Cristóvão
Colombo e 2 edifícios religiosos; século XVI – 6
registos que variam entre achados isolados, edifícios civis e edifícios religiosos; século XVII – edifício civil; século XVIII – 6 registos que incluem
edifícios civis públicos e privados, vestígios de
um cais, edifícios religiosos, edifício militar, estruturas agrícolas; século XIX – 5 registos entre
edifícios públicos e privados e estruturas agrícolas.
Pela Ilha foram dignas de registo em contexto de
arquitectura civil: 16 casas de Salão dispersas; 1
núcleo de 15 Casas na Serra de dentro; 1 núcleo
de 9 Casas na Serra de Fora. Apresentavam-se
com cronologias que oscilavam entre o século XV
e o século XVIII, por vezes complementadas por
um núcleo de elementos agrícolas e comummente
degradadas ou mesmo em ruínas. Estas estrutu-
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ras são o testemunho da arquitectura tradicional
civil do Porto Santo, caracterizada pela utilização
de uma mistura de argilas de materiais vulcânicos ricos em silicatos de alumínio, predominantes em locais de calco arenitos existentes na Ilha.
Foram encontrados em diversas estruturas, materiais de construção fabricados com esta argila
seca através da adição de água, precedida de uma
cozedura em temperatura branda como tijolos e
telhas. É de salientar a existência de fragmentos
de telhas no perímetro de algumas ruínas, onde
são visíveis as iniciais SV de Sebastião Vasconcelos que, de acordo com Alberto Sarmento1 seria o
presumível proprietário da Olaria e até mesmo o
Mestre Oleiro. A extracção destas argilas foi prática comum e essencial desde o início do povoamento, autorizada pelo próprio D. Manuel em
1502. A arqueologia industrial será a disciplina
que melhor interpretará a exploração de argila e a
tão igualmente importante exploração da Cal iniciada no século XVI.2 De vestígios que testemunhem esta última, foram alvo de registo 3 sítios
de interesse, na Serra de Fora, no Cabeço da Ponta e no Ilhéu da Cal. Todas as estruturas se apresentaram readaptadas às alterações introduzidas
nos séculos XVIII e XIX, sendo possível averiguar
a existência de indícios das construções primitiva
através de escavações arqueológicas.

A prospecção revelou surpreendentemente, estruturas interessantes em vários contextos. Como
exemplo o da Serra da Feiteira, junto à Ermida
Nossa Senhora da Graça, onde se detectaram
vestígios de paredes e absidíolo da estrutura
religiosa primitiva e fragmentos de cerâmica no
terreno envolvente. A cronologia da estrutura
recua ao século XV3. Contudo, não descurando
a relevância de todos os vestígios do passado,
são dignos de destaque os celeiros subterrâneos
designados por Silos (muito difundidos na Ilha
como covas ou matarromas), que serviam como
uma das principais técnicas de armazenamento.
Facultavam a conservação e frequentemente o
esconderijo dos recursos alimentícios das colheitas. Encontraram-se escavados dentro ou fora das
habitações, em forma de pêra com a zona mais
estreita à superfície, podendo atingir 4 metros de
profundidade. O revestimento era composto por
um pequeno muro de pedras, revestido com palha. À superfície a extremidade era selada com
uma laje talhada, de forma a impedir a circulação
do ar. Esta placa era sobreposta por uma camada de barro humedecido, com especial atenção
à zona de vedação, assegurando um bom isolamento. Esta técnica era normalmente utilizada
nas regiões euroasiáticas4.
No Campo de Baixo, na área de terreno das traseiras da Igreja do Espírito Santo, localiza-se uma
Casa de Salão em ruínas onde se identificaram 2
silos no exterior e 1 silo no interior. Os Silos identificados no exterior da Casa preservam a sua
estrutura primitiva revelando visivelmente as
pedras do revestimento da boca. As suas dimensões apresentam 1 metro de profundidade e 0,5
metros de diâmetro de abertura. O Terceiro Silo
localizado no interior da Casa de Salão revelou 4
metros de profundidade e 0,5 metros e diâmetro
de Boca. O interior dos Silos encontra-se estéril

1. Sarmento, Alberto Artur, “Coreografia Elementar do Arquipélago da Madeira”, 2ª Edição, Funchal, 1936, p.96.
2. Ibidem, p.95.
3. Clode, Luíza e Aragão, Jorge Victor, “Madeira”, 1989, p.34.
4. Branco, Jorge Freitas, “Camponeses na Madeira. As bases materiais do quotidiano no Arquipélago (1750-1900)”, p.82.
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^ Fig. 3- Fragmento de Bordo de Manga de Farmácia com esmalte azul-cobalto. Desenho de NO.

^ Fig. 4- Fragmento de Tacho com porção de bordo e asa (pegadeira). Desenho de NO.
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^ Fig. 5- Quadro representativo da percentagem de sítios de interesse arqueológico, por Topónimo.

121 AMC

em materiais dificultando uma posterior interpretação e cronologia rigorosa.
Ainda no Campo de Baixo, no interior de uma
Casa Senhorial cujos proprietários fazem questão
de enaltecer o valor científico do elemento, foi
identificado um Silo em excelente estado de conservação. Com dimensões de cerca de 1 metro de
diâmetro de abertura e 3,5 metros de profundidade, ainda retém parte da cobertura em alvenaria.
Na Casa Museu Cristóvão Colombo, existem dois
Silos com dimensões de 1 metro de diâmetro de
boca e cerca de 2,5 metros de profundidade, e, 1,5
metros de diâmetro e 1,5 metros de profundidade, respectivamente. Além do revestimento de
argila nas paredes dos Silos, são também visíveis
pedras cuidadosamente emparelhadas na zona
superior das mesmas para uma melhor conservação dos alimentos.
No decorrer da prospecção arqueológica, no lugar da Fonte da Areia, foi também localizado um
Silo com apenas 40 centímetros de boca e 2 metros
de profundidade5 infelizmente, sem vestígios de
materiais no interior ou à superfície.
Tratando-se de uma Ilha, o mar de Porto Santo é
fiel depositário de sítios e elementos arqueológicos. Em contexto Náutico ou de interface conhecemos: o caso Slot Ter Hooge6 que apesar do espólio devastado, pode ainda conservar vestígios do
naufrágio; 3 sítios7 de achados isolados participados, cujo espólio varia entre Âncoras, Canhões e
Balas de Canhão8; dois naufrágios9 ao largo da
Ilha, referidos em fontes bibliográficas, sem uma
localização exacta.
Pese embora o espólio arqueológico inexistente
no interior dos Silos, salientam-se os fragmentos

de cerâmica encontrados à superfície, no terreno circundante da casa de Salão com 3 Silos, no
Campo de Baixo. Em destaque, um pequeno fragmento de Manga de Farmácia permitiu, após o
seu estudo, estabelecer paralelos e concluir a sua
proveniência às produções de Sevilha dos Séculos
XV/XVI. O fragmento contém porção de bordo
espesso e introvertido com inflexão, sem ressalto
e de lábio de secção boleada e carena. Revela um
fabrico de pasta homogénea e compacta, contendo poucos elementos não plásticos. O núcleo das
paredes é de cor bege, a superfície interior apresenta um esmalte branco acinzentado com caneluras e na superfície exterior um esmalte em azul
de cobalto, sem qualquer decoração.
Foram localizados vários fragmentos de cerâmica, no decorrer da prospecção visual sistemática,
no sito Tanque perto da estrada num terreno em
frente ao fontanário. Realça-se um fragmento de
Tacho contendo porção de bordo e pegadeira. O
bordo é extrovertido, com inflexão e sem ressalto,
com lábio de secção semi circular e a pega lateral
é triangular fazendo corpo com o lábio. Apresenta um fabrico de pasta homogénea compacta,
contendo elementos não plásticos. O núcleo é
de tonalidade laranja, assim como as superfícies
das paredes, apresentando na exterior manchas
de cor castanha escura e negra, provenientes
da exposição ao fogo. Esta forma de pegadeiras
triangulares laterais, são características dos séculos XV e XVI em território Continental e menos
frequentes no século XVII10.
No desfecho desta prospecção, contabilizaram-se
120 sítios ou elementos de interesse Patrimonial,
dos quais cerca de dois terços são de interesse arqueológico que urgem um olhar mais atento da
comunidade.

5. Pereira, Eduardo CN, “Lenda Histórica – Piratas e Corsários nas Ilhas”, In Separata da Revista das Artes e da História da Madeira,
Funchal, 1951, pp.81-82.
6. Marx, Robert e Jenifer, “The Search For Sunken Treasure-Exploring The World’s Great Shipwrecks”, Key Porter Books, 1993,
p.p.145-148.
7. Dados constantes da base de Dados do DANS, IGESPAR, IP.
8. Potter, John S. Jr., “The Treasure Diver’s Guide”, Florida, Florida Classics Library, 1988, p.30.
9. Dados Constantes da Base de Dados do DANS, IGESPAR, IP.
10. F. Fernandes, Isabel Cristina e Carvalho, A. Rafael, “Conjuntos Cerâmicos Pós-Medievais de Palmela”, In Actas das 2ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval – Métodos e resultados para o seu estudo, Câmara Municipal de Tondela, Porto, 1998 pp. 212,
213, 219, 238.

AMC 122

^ Fig. 1- Perspectiva das Selvagens, Descripção e historia das
ilhas do mar Atlantico com arbitrios sobre as suas fortificações (…),
1798, de Leonardo Torriani, finais do século XVI (1594). BN,
Lisboa, Fl.372 v, Apêndice, cap.V.
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Rastos de gente nas Selvagens
(Madeira, Portugal).
Estudo preliminar das cerâmicas
das épocas Moderna e Contemporânea
Élvio Duarte Martins Sousa e Dietrich Putzer

Resumo
Apresentam-se os resultados preliminares do estudo tipológico das cerâmicas da Época Moderna e
Contemporânea recolhidas nas ilhas Selvagens, Arquipélago da Madeira, Portugal.
Os materiais (cerâmica esmaltada, vidrada, comum e faiança) aparecem relacionados com os vestígios
da humanização sazonal daquele espaço insular observando-se, complementarmente, elementos construtivos de morfologia relevantes.

Abstract
Vestiges of People in Selvagens Islands (Madeira, Portugal). Preliminary study of ceramics from
early-modern and contemporary times.
Presentation of a typological. study of historic ceramics (since early modern age to contemporary times) of the Selvagem Islands / Madeira Archipelago / Portugal. The material investigated (enamelled,
glazed or unglazed and faience ceramics) is associated with vestiges of human seasonal settlement on
that insular area. Complementary observations reveal morphologically relevant elements of housing
constructions.
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< Fig. 2- Mapa de localização
das ilhas Selvagens.
Fonte: Atlas do Ambiente.

< Fig. 3. Extracto da Carta Militar de
Portugal - Ilhas selvagens (Selvagem
Grande), Madeira, Folha 16, Serviço
Cartográfico do Exército,
Escala 1:25 000, 1967.

1. Comentário Prévio
As Ilhas Selvagens devem o seu nome ao facto de
serem desprovidas de gente e de água, aquando
do seu achamento no século XV. 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).
Durante muitos anos, investigadores e estudiosos oriundos de várias partes do mundo, debru-

çaram-se na pesquisa e na divulgação da fauna,
flora e geologia, havendo raríssimos estudos que
procuraram 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-suiço-austriaco-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 achados de pedra tallhada.
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Fig. 6- Construção na Selvagem Grande, identificada por
Eduardo Pereira como sendo usada por caçadores furtivos.
Foto extraída das Ilhas de Zargo, Vol.II, p.418.

>

É nossa intenção, também, salientar o aspecto menos divulgado e explorado dos traços da humanização deste grupo de ilhas já conhecidas desde o
século XIV e que actualmente são internacionalmente reconhecidas pela sua biodiversidade.

^ Figs. 4 e 5- Cisterna. Fotos Hartwig-E. Stneiner

>

O objectivo deste estudo reside numa abordagem
tipológica, morfológica e funcional dos fragmentos de cerâmica que foram sendo levantados, respectivamente por Philipp Wagner, em 2002, na
Selvagem Pequena e por Hartwig-E Steiner1 (do
Institutum Canarium Hauslabgasse, em 2007) e
Dietrich Putzer2 (Univ. Duisburg-Essen, Dep. de
Física Aplicada), na Selvagem Grande, nos anos
de 2006, 2007 e 20083.

Os “rastos” de gente em destaque neste estudo
não se resumem, efectivamente, aos artefactos
cerâmicos. Ao logo 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 estruturas que
visaram a domesticação do espaço, tais como
uma cisterna, possivelmente a mais antiga4 (Figs.
4 e 5), as ruínas de um forno de soda e alguns
vestígios de canalização (SARMENTO, 1906:36).
Também Eduardo Pereira, nas Ilhas de Zargo, 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,

1. Os autores manifestam um agradecimento especial e dedicam o presente texto a Hartwig’E Steiner.
2. Note-se que os trabalhos efectuados pelos investigadores citados foram autorizados pelo departamento responsável do Governo Regional da Madeira. O estudo de Putzer na Selvagem Grande consistiu na investigação biofísica do isótopo Be-7, enriquecido
em fracções ultrafinas de sedimentos terrestres e em líquenes e plantas halófilas do planalto da Selvagem Grande. O Be-7 é um
radioisótopo natural fraco, de interesse puramente académico. Tem uma vida curta com tempo de meia desintegração de cinquenta e quatro dias, gerado na estratosfera por desintegração nuclear de átomos de nitrogéneo, provocada pelo embate de partículasquanta de altas energias dos vários GeV. Dado que o Be-7 chega à terra transportado pelas precipitações – chuva, neve e por micro
e nanopartículas sólidas - era de interesse verificar se o isótopo ocorre também na Fonte das Galinhas, única nascente persistente
de água doce da Selvagem Grande (PUTZER, 2006).
3. As cerâmicas foram entregues pessoalmente por D. Putzer a Élvio Sousa (Dezembro de 2008) por com o propósito de efectuar
este estudo e de as fazer entregar posteriormente ao Museu Municipal do Funchal.
4. 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.
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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).
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.7). 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.

2. Restos de História
As ilhas Selvagens integram o Arquipélago da
Madeira (Figs. 1, 2 e 3.), constituído pelas ilhas
da Madeira (a maior ilha e a que lhe dá o nome),
Porto Santo e os ilhéus inabitados, das Desertas e
das Selvagens. O grupo das Selvagens, 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). Estas ilhas
aparecem já referenciadas nas cartas marítimas
do século XIV 5 - com destaque para atlas catalão de Abrahão Cresques, de 1375 – onde surgem
com a designação com que actualmente são conhecidas, “Insule salvatge”. Este dado, tal como é
apontado para a História da Madeira, do Porto
Santo e das Desertas, evidencia o real conhecimento das ilhas em data anterior ao achamento
oficial pelos portugueses.
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).
O texto de Gaspar Frutuoso, frequentemente
invocado no estudo da História da Madeira, 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

5. 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.
6. Cfr. Álvaro Rodrigues de Azevedo, “Notas”, ob. cit., p. 432.
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< Fig. 7- “Casa da Coroa”. Foto Hartwig-E. Stneiner

achado”.6 No seu artigo publicado no Dicionário
Universal Português Ilustrado, Álvaro Rodrigues
de Azevedo7 revela-nos algumas indicações históricas de relevo, em particular, à 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, 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).
Quer Diogo Gomes, quer Valentim Fernandes revelam a particularidade das Ilhas Selvagens terem
sido um local de recolha de uma planta tintureira
que se extrai uma matéria corante, conhecida por
urzela (Fig.8). Valentim Fernandes, ao comentar o
facto da ilha ter abundantes quantidades de urzela, cujos lucros de venda reverteriam um quinto
para o Infante Dom Henrique, tece interessantes
considerações sobre a natureza e a utilidade daquela planta: “he hua herua q naçe emtre os rochedos
co q tinge panos vermelhos e val muyto e Ingraterra e
Frades [Flandres]” (FERNANDES, 1940:101). Gaspar Frutuoso, ao aludir à imponência e ao custo
humano e logístico da construção da levada da
Ribeira dos Socorridos, na Madeira, deixa um interessante registo do modo de recolha do líquen
em terrenos íngremes. Refere o cronista que os
homens recolhiam a urzela em “cestos amarrados
com cordas penduradas pela rocha” (FRUTUOSO,
1873:92).
Eduardo Pereira documenta, também, a particularidade da ilhas fornecerem outras plantas

^ Fig. 8- Urzela. Foto de Carlos Freitas.

naturais no uso da indústria dos curtumes e da
tinturaria, a saber, o sumagre e o pastel (PEREIRA, 1989, I:143).
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, 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).

3. O Contexto dos achados
cerâmicos
A expressiva maioria dos materiais cerâmicos foi
recolhida à superfície nas redondezas da Fonte
das Galinhas e junto à Casa da Coroa, na Selvagem Grande. Deste conjunto, destaca-se uma
amostra significativa recolhida por Dietrich Putzer. O investigador, encorajado pelos achados
cerâmicos de Wagner na Selvagem Pequena em
2002 e pelos dados apresentados por Stneiner8

7. Cfr. Álvaro Rodrigues de Azevedo, “Madeira”, Diccionario Universal Portuguez Illustrado, Lisboa, Typografia do Diccionario
Universal Portuguez, 1882, pp.712-713.
8. Alegando sobre a forte possibilidade do surgimento de materiais cerâmicos nos arredores da Fonte das Galinhas e na Casa da
Coroa.
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(informação a Putzer, 2006), realizou uma prospecção não sistemática no espaço que delimita a
Fonte das Galinhas até à beira-mar (Fig.9). Desta operação resultou um conjunto apreciável de
fragmentos cerâmicos (Figs.10 e 11), com particular incidência no trecho superior da descida, ou
seja, entre os dez e os cinquenta metros abaixo
da Fonte das Galinhas (em terreno composto por
pedra miúda, abrigos naturais e sulcos9 de escorrimento de águas pluviais).
Em 2008, Steiner, numa nova estadia na Selvagem
Grande com o objectivo de prosseguir o levantamento das estruturas arqueológica iniciadas em
1999, recolheu vários fragmentos de loiça, também nas proximidades da Fonte das Galinhas.
Outros fragmentos se juntaram ao conjunto, recolhidos por Putzer, no mesmo ano, e junto ao
muro Oriental da Casa da Coroa.
Da Selvagem Pequena apenas dispomos de três
fragmentos cerâmicos recolhidos pelo biólogo
Philipp Wagner10 em 2002, por ocasião de estudos
herpetólogos da lagartixa e da osga endémica.

^ Fig. 9- Enseada e trilho de acesso à Fonte das Galinhas. Foto
de Hartwig-E. Stneiner.
^ Figs. 10 e 11- Fragmentos in situ, nas proximidades da Fonte
das Galinhas. Fotos de Dietrich Putzer.

Efectivamente, numa primeira análise, realça-se
o aspecto da expressiva maioria das cerâmicas
corresponderem tipologicamente a recipientes
de transporte e de armazenamento de água, por
coincidência contentores cerâmicos familiares à
vida a bordo nas embarcações. Neste aspecto, a
concentração dos fragmentos de loiça num contexto deposicional de proximidade da Fonte das

9. Antes dos anos noventa do século XX estes sulcos estavam densamente povoados pelo arbusto Nicotiana glauca, árvore do
tabaco, oriunda das Américas. O Parque Natural da Madeira, com um programa contínuo, conseguiu reduzir fortemente o domínio desta planta, que ponha em causa a flora endémica da ilha. Esta actividade permitiu, entretanto, aumentar a visibilidade da
superfície do solo, maximizando a potencialidade de êxito da prospecção arqueológica.
10. “Keine Siedlungsspuren auf den Kleinen Selvagens. Selvagem Pequena und Ilhéu de Fora”, IC – NACHRICHTEN, Nr.87,
Viena, 2005, pp.59-64.
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Galinhas 11 e à vereda de acesso à ilha, corroboram a alegada relação entre a morfologia dos recipientes e a sua funcionalidade nas tarefas quotidianas.
A Fonte das Galinhas, provavelmente já descrita
pelo cronista Gaspar Frutuoso, é uma estrutura
localizada junto ao trilho de acesso da Selvagem
Grande, ligeiramente abaixo do Planalto e aparece coberta por rocha natural, separada por um
muro de pedra seca (Figs.12 e13). Segundo Joerg
Hansen, a estrutura é constituída por uma “bacia
de 20-30cm de profundidade escavada na rocha. Para
não perder água, foi estabelecida em tempos recentes
uma fiada de tijolos junto ao muro que separa a cisterna do trilho de subida”. 12
Considerando-se a existência de uma fonte de
água é instintivo que se estabeleça para a cerâmica uma relação de utilização social, individualizando-se um conjunto de formas relacionadas
com o armazenamento e com o transporte de líquidos, nomeadamente as anforetas ou as olive
jars, termo divulgado por John Coggin nos anos
sessenta do século XX. O investigador classificou
as anforetas em três períodos (Fig.14), com base
na sua morfologia: o “estilo antigo” (1500-1580),
o “estilo médio” (1580-1800) e o “estilo recente”
(1800-1850). O conceito de olive jar, proposto por
Goggin, é hoje comummente aceite para designar
todo um conjunto de contentores cerâmicos navais, pois, segundo o autor: “it seems best to use
the term olive jar as the equivalent to a type name

^ Figs. 12 e 13- Estrutura da Fonte das Galinhas. Fotos de
Hartwig-E. Stneiner.
^ Fig. 14- Tipologia das anforetas do estilo médio. Imagem
extraída de John Goggin,The Spanish Olive Jar. An introductory
study, Sidney and W. Yale, Yale University Publications in
Anthropology (papers in Caribbean Anthropology, vol. 62),
1960, plate 4.

11. Idêntica dedução se reproduziu em trabalho de campo de Novembro de 2007 para as proximidades da Capela da Graça, na Ilha
do Porto Santo, com elevadas concentrações de cerâmica utilitária à superfície e com analogias ao sub-grupo das anforetas (SOUSA, 2010). Também, N’Zinga Oliveira, num texto publicado neste número da revista AMC - Arqueologia Moderna e Contemporânea
alude para a potencialidade arqueológica daquele espaço (OLIVEIRA, 2009).
12. Cfr., ob. cit.,“Siedlunsspuren auf den Ilhas Selvagens (Portugal)- Teil II”, p. 289.
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^ Fig. 15- Imagem parcial da amostra dos materiais cerâmicos em estudo. Foto de Élvio Sousa (ES).

with no local ethnographic or linguistic significance”
(GOGGIN, 1960:5). No entanto, apesar do termo
à partida pressupor o transporte de azeite, estes recipientes serviram, inclusivamente, para o
transporte de outros produtos líquidos ou sólidos
(óleo lubrificante e de iluminação, vinho, vinagre,
mel, água e frutos), (SOUSA, 2006:160-162).
Frutuoso, no século XVI, dá-nos uma indicação
preciosa relativamente à terminologia, origem e
capacidade metrológica de um tipo característico de cerâmica, quando estabelece a descrição
de uma fonte na Selvagem Grande:“ Quem for da
Alegrança a Loés-noroeste dará nas Selvagens, a maior
das quais tem algum gado e uma fonte, que enche somente, cada dia, três ou quatro jarras de três canadas
de água doce das botijas,13 chamadas meias arrobas, que
vêm com azeite de Castela” (FRUTUOSO, 1968:413).
Esta passagem é extremamente enriquecedora
na analogia da cultura material com o uso social artefactual, sublinhando-se a singularidade
deste registo, pouco frequente na documentação
escrita quinhentista. Esclarece-se, ainda, que o
termo botija tem um significado actual de anforeta compreendendo-se, pois, o contributo desse
registo documental na dedução arqueológica e
consequentemente na reconstituição histórica da
antropização das Selvagens.
Nesta analogia, servimo-nos, por exemplo, do estudo de Colin Martin, que define uma terminologia própria consoante a capacidade das anforetas:

as botijas de maior dimensão para o transporte de
vinho; as botijas medias ou peruleras para o azeite
e as botijuelas para o mel (MARTIN, 1979:284). A
este propósito, informam-se que os livros de vereações da Câmara Municipal do Funchal fornecem
interessantes indicações quanto à origem e à dimensão destas peças. Referem, em situações pontuais, o desembarque de azeite de Sevilha, Lisboa
e do Algarve, que vinha armazenado em botijas
e em jarras: “ (...) João Tavira e declarou que tinha
duzentas arrobas de azeite em botijas e em jaras do
Algarve (...) “, (ARM, Câmara Municipal do Funchal, Livro de Vereações, L.º1326, fl.9, 1632). Noutra
situação, as vereações fazem referência à dimensão das anforetas: “ (...) declarou Pero Antunes que
não tinha azeite mais que (ate?) duas botijas grandes
que herão para seu comer e que de botijas piquenas (...)
“, (ARM, Câmara Municipal do Funchal, Livro de
Vereações, L.º1324, fl.14vº,1626).

3.1. As cerâmicas
A metodologia estruturante seguida na análise
dos materiais cerâmicos obedeceu ao estudo realizado para a Cidade de Machico (SOUSA, 2006:
114-126). Com efeito, mediante uma análise macroscópica das pastas, os exemplares cerâmicos
foram contabilizados por grupos, mediante as características tecnológicas: a cerâmica comum (ao
qual se incluiu o grupo de pasta de fabrico local

13. Na versão de 1873, de Álvaro Rodrigues de Azevedo, surge-nos o termo “boticas”, em vez de “botijas”, admitindo-se um
possível lapso de transcrição.
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^ Fig. 16- Distribuição, por grupo tecnológico, das cerâmicas das Selvagens.
^ Fig. 17- Quantificação por tipologia e morfologia das cerâmicas das Selvagens.

(SOUSA, 2007: 33-40), a cerâmica de construção e
os componentes de anforetas14), a cerâmica vidrada (não se considerando os vidrados de estanho),
a faiança e a esmaltada.
O carácter fragmentário da maioria dos fragmentos em estudo, quantificando-se apenas cinco bordos, não permitiu reconhecer um maior número
de formas e, consequentemente, aprofundar a
problemática da funcionalidade e da utilidade
dos objectos cerâmicos.15 Todavia, para a classificação do sub-grupo das anforetas, com apenas
um bordo em análise, servimo-nos da observação
dos fragmentos de parede, cujas características
técnicas e morfológicos tornam acessível a destrinça e a classificação (por exemplo, a configuração da base côncava, o torneado, a espessura das
paredes e as estrias na superfície externa).
De um total de cinquenta e sete fragmentos cerâmicos, seriaram-se cinco exemplares para reconstituição gráfica e para a descrição pormenorizada, correspondendo a dois bordos de cerâmica
comum (respectivamente de uma tigela e de um
gargalo de uma anforeta), dois fragmentos de
parede (um de um provável prato de faiança e
um outro exemplar de fundo de uma anforeta) e
um exemplar de uma asa facturada de cerâmica
comum.

A percentagem mais elevada do espólio cerâmico
(93%) corresponde ao grupo vulgarmente conhecido por cerâmica comum (Figs.16 e 17). Por outro lado, na quantificação tipológica e tecnológica
dos fragmentos (Fig.17), sobressai a percentagem
dos componentes indeterminados do grupo de
cerâmica comum, com trinta e duas amostras, seguida pelo conjunto das anforetas e da cerâmica
de construção (telha de canudo), ambos com dez
fragmentos.
Deste conjunto, contabilizaram-se ao todo cinco
bordos, quatro de pastas vermelhas com fortes
afinidades ao grupo de pasta de fabrico local
(com dois bordos indeterminados e um da citada
tigela) e um componente de asa de um recipiente
de pasta vermelha. No cômputo geral, as pastas
do sub-grupo da cerâmica de fabrico local, são de
textura geralmente semi-compacta e exibem uma
tonalidade vermelho escuro (R 1316 e R11), com as
superfícies engobadas e brunidas.
A tigela de cerâmica comum enquadra-se nas séries tipológicas seiscentistas exumadas na Cidade
de Machico, apesar do baixo índice de integridade do fragmento não permitir uma análise formal
mais completa (Figs.18 e 19). Por se tratar de uma
peça que habitualmente se integra nos serviços
de loiça de ir à mesa, conforme atesta o regimen-

14. Que apresentam variavelmente as superfícies internas vidradas e as externas sem tratamento, situação pela qual optamos por
incluir este sug-grupo no conjunto da cerâmica comum.
15. A operação de quantificação teve a prestável colaboração e a competência do Técnico de Arqueologia Alexandre Brazão.
16. Cfr. André de Cailleux, Note Sur le Code des Coleurs des Sols. Boubée. Note-se que os índices cromáticos identificados na análise
das pastas e superfícies das cerâmicas devem entender-se como aproximados.
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to dos oleiros do Município do Funchal de 1587
– “tigellas de comer” 17 – é provável que servisse,
também, para outras funções, como por exemplo,
a de receptáculo de apoio à recolha de água para
enchimento de outros contentores cerâmicos ou
mesmo para apoio à refeição, nas estadias sazonais na ilha. A relação deposicional com a estrutura da fonte pode autorizar a primeira leitura.

^ Figs. 18 e 19- Reconstituição gráfica e imagem de uma tigela
de cerâmica comum. Desenho de Lígia Gonçalves e foto de ES.

ESCaLA

^ Figs. 20 e 21- Imagem e reconstituição gráfica de um
fragmento de asa de cerâmica comum. Foto e desenho de
Élvio Sousa.

17. Cfr., Arquivo Histórico da Madeira, Vol I e II, 1931, p.19.

Não será igualmente despropositado conjecturar
uma possível relação de alguns fragmentos de
cerâmica comum, com pastas e acabamentos de
tonalidade vermelha, com o vizinho Arquipélago
das Canárias. Esta interpretação, apesar de carecer confirmação científica, coincide com a análise
macroscópica de dois fragmentos de cerâmica
comum, a saber, de um exemplar de uma parede de um recipiente de paredes finas e um outro
exibindo uma asa, de secção semi-circular. Este
último componente, que ostenta as superfícies
engobadas e uma pasta bastante compacta, difere
das características do grupo de cerâmica de fabrico local (Figs.18 e 19). Salienta-se, que no prosseguimento deste estudo, encetaram-se contactos
com os colegas arqueólogos de Canárias a fim de
verificar essa hipótese e paralelamente estender a
investigação tendo em consideração a componente etnográfica (Fig.22) e arqueométrica.
Os fragmentos de anforetas levantam interrogações de enfoque interessante. Todos os fragmentos analisados, mostram as superfícies internas
vidradas (com variações entre o verde claro, verde escuro e um engobe acentuado) e as pastas geralmente pouco compactas com fendas e bolhas,
de cor alaranjada (M39) ou castanhas (N33) com
abundantes feldspatos. O exemplar de bordo em
análise, com um lábio tendencialmente boleado
e bordo de perfil direito, pode integrar, com as
habituais reservas, o modelo antigo da sistematização de Goggin (Figs. 23 e 24). Um outro pedaço
de fundo de anforeta achado na Selvagem Pequena apresenta uma pasta de trama semi-compacta
de tonalidade alaranjada (Fig. 25) Relembra-se,
ainda, que do ponto de vista da quantificação por
tipologia, as anforetas assumem a segunda forma cerâmica mais representativa do conjunto, em
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^ Fig. 22- Postal do início do século XX (circulação em 1919) alusivo aos costumes Canários, onde se observam loiças de uso
quotidiano. Colecção Élvio Sousa.

^ Figs. 23 e 24- Imagem e reconstituição gráfica de um gargalo de anforeta. Foto de Élvio Sousa e desenho de Lígia Gonçalves.

^ Fig. 25- Reconstituição gráfica de um fundo de anforeta (WG.PV/02-2), da Selvagem Pequena. Desenho de Lígia Gonçalves.
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^ Fig. 26- Fragmentos de parede de cerâmica esmaltada. Foto de Élvio Sousa.

paralelo com a cerâmica de construção (Fig. 17).
Em síntese, são recipientes de corpo com tendência ovóide, indicados para a estiva e transporte
marítimos (as formas permitiam maximizar a integridade estrutural do contentor, enquanto que
a pequena abertura permitia um fecho mais fácil
com um mínimo de câmara de ar no interior). O
próprio gargalo, mais estreito e espesso, constituía um ponto seguro de fixação destes contentores às embarcações.
A cerâmica esmaltada,18 com apenas dois fragmentos de parede (Fig.26) de peças de médio
porte – possivelmente contentores de líquidos –
exibe uma pasta muito bem depurada, de tonalidade rosada K29 e um acabamento à base de um
esmalte pouco denso, com revestimento apenas
no interior das peças. A espessura das paredes
varia entre os 10 e os 11mm. À primeira vista,
parecem-nos cerâmicas de uso oitocentista, classificação contudo hipotética e que carece de futura confirmação. Note-se, com efeito, que poderão
ser indícios materiais resultantes das campanhas
de escavação inglesas ocorridas entre 1848 e 1851,
na busca do afamado tesouro das Selvagens e que
deixaram no pequeno arquipélago marcas dessas
actividades intrusivas (SOUSA, 2010). Numa
carta dirigida ao cônsul inglês na Madeira, os
envolvidos nas escavações apresentam uma série de registos que testemunham o transporte de
cultura material, nomeadamente quando se referem à deslocação de víveres e água: “Trouxemos
provisões salgadas e agua que aqui se não encontra”
(SARMENTO, 1906:40). Mais à frente, tecem considerações acerca das buscas 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” (IBIDEM: 40).
O grupo da faiança portuguesa surge individualizada, com apenas um fragmento de parede,
exibindo uma decoração de padrão geométrico
a azul-cobalto e aplicação de vidrado de estanho
de fraca qualidade (Figs. 27 e 28). Dificilmente se
enquadrará este exemplar nas séries da primeira
metade do século XVII admitindo-se, porém, ser
um vestígio de uma peça utilitária (possivelmente
de um prato), talvez dos meados do século XVIII,
altura em que se acentua a perda de qualidade
e uma notória repetição de modelos decorativos
da faiança portuguesa. Destaca-se, ainda, que o
fragmento foi recolhido junto à Casa da Coroa
e trata-se, até ao momento, do único registo da
faiança portuguesa da Época Moderna identificada nas Selvagens.
Grosso modo, as cerâmicas parecem balizar cronologicamente em dois momentos essenciais. Primeiro, o século XVI, para o grupo das anforetas
– destacando-se aqui a tipologia do bordo, em
afinidade com a sistematização de Jonh Coggin
e o século XVII para o grupo de pasta de fabrico
local, em particular para o componente da tigela. Um segundo momento enquadra os séculos
XVIII/XIX, com a presença da faiança portuguesa
mais tardia, decorada a azul-cobalto e pela presença das séries esmaltadas, de pastas claras, cuja
produção se antevê uma origem anglo-saxónica.

18. O esmalte é uma técnica de vidrado opaco que se faz pela adição de óxidos de estanho (branco opaco).
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^ Figs. 27 e 28- Imagem e reconstituição gráfica de um
fragmento de faiança portuguesa. Foto e desenho de Élvio
Sousa.

3.2. Catálogo descritivo
das cerâmicas reconstituídas
graficamente e apresentadas
em fotografia:
Abreviaturas:
AL: Altura do fragmento
DB: Diâmetro da base
DC: Diâmetro do corpo
DE: Diâmetro externo
EB: Espessura do bordo
EBJ: Espessura do bojo
EF: Espessura do fundo
EP: Espessura da parede
ENP: Elementos não plásticos
PZ/FG-08-6 (Figs. 18 e 19)
Tigela de cerâmica comum. Fragmento de bordo
e bojo de tigela, com pasta semi-compacta, de
tonalidade vermelha escura R13, com ENP em
quantidade escassa (pedra moída), distribuídos
regularmente. Superfície externa e interna engobadas e brunidas, ao estilo dos acabamentos de
produção madeirense do século XVII (SOUSA,
2006), de cor vermelha, R11. Apontamentos horizontais de alisamento. Bordo direito, com lábio
boleado.
DE: 210mm, EB: 11mm, EBJ: 7mm, AL: 34mm.
ST/FG/07-5 (Figs.23 e 24)
Anforeta. Gargalo de anforeta, com bordo vertical e lábio ligeiramente afilado. Pasta de textura
semi-compacta, de cor rosada L55, com abundantes ENP, destacando-se o mineral feldspato.
O gargalo apresenta uma espessura máxima de
13mm. Superfície interna e externa com vestígios
de tratamento de impermabilização à base de vidrado verde.
DE: 66mm, EB: 13mm.

WG.PV/02 – 2 (Fig.25)
Anforeta. Fragmento de fundo de anforeta com
uma pasta de textura semi-compacta, de tonalidade alaranjada (M39) e veio acinzentado.
Base tendencialmente convexa.
EF: 6mm.

PZ.CC/08-1 (Figs.27 e 28)
Prato? Fragmento de parede de um possível prato de faiança pintada de produção portuguesa,
exibindo uma pasta de textura compacta, de tonalidade creme, M70. Decoração a azul-cobalto
apenas na superfície interna, constituindo uma
composição decorativa com linhas circulares, antevendo o padrão de círculos concêntricos, muito
comum na faiança da primeira metade do século
XVII.
EP: 5mm.

PZ.FG/08-10 (Figs. 20 e 21)
Asa. Fragmento de asa de um recipiente de cerâmica comum, ostentando as superfícies engobadas de cor rubra e pasta de textura compacta,
de cor avermelhada, S19. O exemplar encontra-se
fracturado pela superfície externa, inviabilizando
demais comentários quanto à sua morfologia.
EP: 10mm.

Gaula e Dusseldorf, 8 de Janeiro de 2009
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Post-Medieval Archaeology in Italy:
general problems of the subject and an overview
about recent researches
Marco Milanese

Abstract
We present the utility of the implementation of chemical analysis in ceramics, regarding the determination of the origins and manufactures types, in archaeological and ethnographic materials.
We document the methodology used in the project, as well as the most important results after
more than a decade of research.

Resumo
Arqueologia pós-medieval em Itália: problemas gerais da temática e uma visão global sobre as
novas investigações.
Apresenta-se a utilidade da realização de análises químicas de pastas cerâmicas, com vista à determinação de origens e de tipos de fabricos, em materiais arqueológicos e etnográficos. Documenta-se a metodologia seguida, bem como os principais resultados obtidos em mais de uma
década de investigação no tema.
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1. Problems of definitions
Post-Medieval Archaeology (PMA) researches
appeared firstly in Italy in 1960-1970, during a
long-term process of maturation of a diachronic
approach to the archaeological stratiphication, as
defined by “Archeologia Globale” 1; nevertheless
its definition was approached only in 1990 2.
This problem however might be put in a broader
world context, in which PMA really appears as a
specific subject of Historical Archaeology (HA), if
we identify it with R. Schuyler idea, that suggest
HA as a large text-aided archaeology 3, that using
an Italian term we can to define as “archeologia
storica”.
J. Deetz definition means instead HA as “…the archaeology of the spread of European culture troughout
the world since the fifteenth century and its impact
on indigenous people…” 4: HA aims to research the
tracks of the a long-term globalisation process,
that’s at the base of contemporary world. HA
“… can study Portuguese colonial settlements in central Africa, Brazil, and India, or English outposts in
Virginia, South Africa, and Australia, with the understanding that each nation’s settlements were part
of the same global system”, with a chronology that
ranges from XV to XX century 5.
Following this HA thematic definition, it seems
an archaeology of discontinuities (new worlds
discoveries, colonization process), while Italian
PMA appears more deep-rooted in a context,
such as that of Europe, characterized by better attuned continuities and transformations in a longperiod historic process 6.

1. Mannoni 1997.
2. Milanese 1983; Milanese 1997.
3. Orser and Fagan 1995, p. 4 ss.
4. Orser and Fagan 1995, p. 11 ss.
5. Orser and Fagan 1995, p. 12.
6. Orser 1996, p. 190 ss.
7. Milanese 2007.
8. Milanese 2006.
9. Orser 1996, pp. 24 – 26.
10. Milanese 1997 a.
11. Milanese 1997, p.15.
12. Orser 1996, p. 160; Orser and Fagan 1995, pp. 202 – 204.

2. Trajectories
and interdisciplinary bridges
A different point of view puts in evidence methodological aspects of HA, a subject that, such as
PMA, is explicitly volved to interdisciplinarity, a
basic concept for these matters, caracterized from
their born by many connections with history 7,
written or oral 8 and a use of a rich range of nonarchaeological sources 9.
A systematically survey of Italian PMA, tidied
up according to regions and subjects, including
an European outline, has been holded in October
1994 in Sassari 10.
This conference has emphasized the rescue
feature of Italian PMA, the concentration of researches in some regions, while in many others
it’s unpraticsed still today: the need to open a debate and to start a journal (than published since
1997) was stressed too.
PMA is in short closely interdisciplinary (“intrinsecamente pluridisciplinare” 11) and cannot to
achieve - because of its own nature - significant
results outside of a project able to establish relationships with a very wide range of nonarchaeological sources.
This point of view – the intensive use of oral history, written sources, photographical sources,
etc. – it’s quite similar to the approach of Historical Archaeology.
About contents and capacities, C.E. Orser and B.
M. Fagan suggested that: “… one of the greatest
strenghts of historical archaeology is its ability to shed
light on the lives of people who are poorly rapresented
in historical records.” 12.
This is a typical approach of PMA too, that show
its high potential if applied to the study of rural
societies and landscapes.
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• The weakness of the relationships between
post-medieval archaeologists and historians of
these periods.
B. Topics:
• Towns

3. PMA in Italy: topics of Italian
PMA agenda (1995-2007)
Italian Post-Medieval archaeological researches
were carried out for the first time in 1960s in the
city of Genoa, as parts of a wider urban archaeology programme, investigating archaeological
evidence, methodology and stratigraphic continuity 13.
Only in the 1970 and in the 1980, other Italian
towns (firstly Pavia, than later Milan, Rome,
Naples, Siena, Pisa etc.) were subjected to PM
archaeological excavations.
Italian PMA has
been almost entirely urban (80% of Italian PMA
in a 1997 overview), with a particular emphasis
on finds and ceramic studies 14.
More recently, however, in the last decade, a
wider Italian PMA agenda has been developed,
including rural archaeology, landscapes, diet,
material culture, ethnoarchaeology, town transformations, funerary remains and theoretical
problems, such as the changes from the late Middle Ages to Modern Times, or a larger integrated
perspective between archaeology, oral history
and other sources, which might be seen as a dynamic possibility and an advantage, instead of an
handicap for PMA.
A. Many important and general problems are
still unsolved:
• The protection (rarely practised) of Italian PM
archaeological sites and their absence in the process of territorial planning 15, so that still today
in Italy many PM levels or sites are bulldozed
away.
• The persistence of the rescue feature of Italian
PMA, which is still today rarely driven by research questions, with few planned excavations,
surveys, etc.

(Plans, buildings, houses, gardens, streets, harbours, churches and monasteries, material culture and diet).
• Rural settlements, landscapes, environment
(Villages, single farms, rural landscapes, field
systems and relationship between communities
and environment , material culture and diet, historical ecology, vegetation cover archaeological
history).
• Manufactures, factories, kilns
(Mills, olive presses; pottery, glass, metals, lime
and coal kilns; snow and ice houses; bird and
tuna traps, etc.).
• Defence systems, military architecture
(Gunpowder and the revolution in military architecture; the bastion system).
• Funerary remains
(Graves, burial contexts, taphonomy, skeletons,
diets, diseases, etc.).
• Trades, roads
(Maritime and land: underwater archaeology, local, regional, Mediterranean and oceanic trades).
• Oral History, Ethnoarchaeology.
(Necessity to expand oral history and ethnoarchaeology rescue researches16).
• Theory and methodology
The growth, even if slow, of Italian PMA, has
shown its great potential, both in contexts with
rich written sources (the towns), and in the less
well-documented countryside, such as in marginal mountainous areas archaeological information
may be the only historical documentation.
At present the maximum effort must be made by
the few Italian archaeologists working in PMA
to show clearly the significance of their researches, in urban as well as rural history or in material culture, in order to stimulate the demand for
PMA in local society and we hope, in the Italian
University too 17.

13. Mannoni 1997.
14. Milanese 1997.
15. Milanese 2001; 2001 a.
16. Milanese 2005.
17. Only two academic PMA courses are today available in Italy, at University of Venice – Ca’ Foscari (Prof. Mauro Librenti) and
at University of Lecce (Prof. Paolo Gull): Gelichi 2003. For the situation in Britain, see Sullivan 1999.
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3.1. Towns and urban
Archaeology
From Southern to Northern Italy, Lecce, Reggio
Calabria, Roma, Alghero, Grosseto, Lucca, Pisa,
Cesena, Ferrara, Genova and others, in spite of
an increasing amount of urban rescue excavations and archaeological data 18, there is a lack of
the debate concerning the different topics of postmedieval towns. Sometimes PMA in Italy is seen
today as a method of reading of the transformations of parts of modern towns under excavations,
but not a more general key of their studying.
Some topics have been investigated:
Urban convents and their material culture.
Fortifications.
Pottery and other artifacts production and use.
Archaeology of historic structures.
Some post-medieval convents have been partially
dug at Lecce, Genoa, Rome, Pisa, Alghero, Ferrara and amounts of ceramics in their refuse dumps
have been found: in 1998, Sauro Gelichi organized a conference at Finale Emilia, concerning artefacts related to monasters and convents 19.

^ Fig. 1
In the fortress-town of Alghero, the stratigraphic excavation
of PM bastions has recorded several changes of plan and the
transformation of the defence system between the 14th and
18th centuries.

In 2004, part of a pottery set coming from the
convent of Aracoeli in Rome was studied: many

18. See the journal section Archeologia Postmedievale in Italia. Schede, in “Archeologia Postmedievale” (1998-2005), ed. by M.Milanese
(1998-2001) and by M.Milanese and L.Biccone (2002-2005).
19. Gelichi 2001.
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3.1.1. PM pottery production
and circulation
dishes and cups are marked with AR and with
dates from 1763 to 1774: the same mark has been
recorded on convent sheets 20.
During the PM period, the revolution in military
architecture was due to the introduction of gunpowder.
The bastion system, reduced the height of medieval fortification (unable to withstand to the
impact of the guns), employing massive earth
banks.
Bastions and PM urban fortress has been investigated at Lecce (from 1540), Alghero, Grosseto
(from 1572), Savona and Pisa.
Sardinia island, during XVI and XVII centuries
was an important pawn of Spanish Empire.
In the fortress-town of Alghero, the stratigraphic
excavation of PM bastions has recorded several
changes of plan and the transformation of the
defence system between the 14th and 18th centuries.
Stratigraphical context of a typical so-called
PM terrapieno, filled with domestic dumps, rubbish and cinders. Terrapieni (Fig. 3) has been
showned as high archaeological potential areas,
particularly for artefacts (Fig. 4) and environment
studies 21.
PM Cess-pit, pits and granary pits, reused as rubbish dump excavations. The high information
potential of sediments coming from PM cess-pit
is still not at all identified. It’s one of most interesting methods to study relationships between
agrarian landscape, diet and people 22.

20. Tognocchi 2004.
21. Milanese 2007.
22. Milanese, Baldassarri 2004.
23. Troiano, Verrocchio 2002.
24. Pantò 2002.

Many analitical studies about PM pottery have
been conducted in Italy during last ten years, in
Piemonte, Emilia - Romagna, Liguria, Toscana,
Lazio, Abruzzo, Molise and Sardegna. In Abruzzo and Molise (Central Italy) several pottery production sites and circulation problems have been
studied by Verrocchio and Troiano 23. Some examples of advances in studies about PM familiar
history of potters in Central Italy are these of Anversa and Trivento (Molise).
In Piemonte, Northern Italy, PM productions
has been investigated with a multi-disciplinary
approach, archaeological excavations, oral history, written sources, ethnoarchaeological researches 24.
The same strategy has been utilized in Tuscany
too, with a rescue work concernig archeological
sites under destructions and oral history, as at
San Giovanni alla Vena, were pottery kilns were
recorded during demolition works.
Researches on PM pottery production sites (and
the great spread of ceramic factories) between
Florence and Pisa, from XVIth to XVIIth century
has touched a lot of sites.
From the point of view of the archaeological
context, determination of vessels number, origin, circulation, chronology, a more intensive archaeological approach has produced an increasing number of vessel classes and production sites
and a broader views of the complexity of the researches role on PM production sites.
At Rome has been dug (2001) a cooking pot
kiln, whose activity (from the beginnig of XVIIth century until the middle of XVIIIth century)
was concentrated almost enterely on the production of lead-glazed kitchen pots. A lot of pottery
production wastes has been found in a medieval
grain well located near the kiln.
The appear of vessels datated at production: an
increasing documentation from archaeological
contexts.
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^ Fig. 2- PM pottery production sites between Florence and Pisa, from XVIth to XVIIth century

3.1.2. PM metal artifacts with
religious symbolism
The study of religious practises and very personal devotion is possible thanks to these religious
medals, that are common in Italian PM graves.
These small finds can often be precisely dated (as
can marked clay tobacco pipes).

3.2. Post-Medieval
Environmental archaeology:
rural settlements, landscapes,
environment
Following the wake of Oliver Rackham and Diego Moreno 25, during the last decade a more
intensive historical approach to environmental
problems has given a new perception in the field
of land management and conservation.
Historical Ecology has pointed to a new archaeology object: the vegetation cover.
The historical ecological approach led to recognize the structure and the composition of present
vegetation traces, botanical taxa, so herb species
as possibly indicators of the previous ecological system. In 2002 was published a conference
report concerning historical ecology in PMA 26.

25. Moreno 1990.
26. Maggi, Montanari, Moreno 2002.
27. Leonardi 2002; Ottomano 2002; Scipioni 2002.
28. Milanese, Baldassarri 2004 a.
29. Milanese, Biagini 1998.

Fieldworks and excavations in environmental archaeological sites have been conducted in Ligurian Apennines.
Several charcoal production sites have been studied by Giovanni Leonardi, Diego Moreno, Carlo
Montanari and others 27: thirthy field surveyied
sites, two stratigraphical excavations and one experimental archaeology site.
Reading the landscape tranformations: the problem of the chronology of terrace systems and
the study of botanic taxa has been studied using
stratigraphical documentation of previous and
disappeared vegetation traces (root holes).
Archaeology of field systems in Central Italy
(Tuscany, near Montecatini): hill terraces under
stratigraphic excavation to record construction
and stone drainage 28. The aim of PM terraces was
to allow to till the land even in presence of steep
slope.
A seasonal settlement in Northern Italy mountains (Ligurian Apennines), built in XVIIth and
deserted in 1950, according to local oral history,
has been recorded with archaeological methods.
In this site we have an interesting opportunity to
established relationships between archaeological,
written and oral sources 29.
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Related to Oral History, archaeological excavation of the site has shown a more complex process of settlement desertification. Some buildings
were deserted already in the second half of the
19th century.
Archaeological approach to the study of PostMedieval rural life is important for recording and
highlighting processes of change in a society that
often has at disposal very few written sources and
which has therefore been described many times
as a static settlement model without changes in
the long term perspective.
Archaeological survey, artefacts, stratigraphical
analysis of the structures, written sources, maps
etc have been used from M.Librenti in Emilia for
reading rural settlement 30, the topic of his lecture.
Few PM deserted villages have been investigated
in Liguria, Tuscany, Calabria, Sardegna, such as
Todorake a village deserted because of plague in
1652 and Lachesos, deserted about 1815 (Mores),
Bisarciu (Ozieri), deserted about 1750 31.
Post-Medieval rural landscape of Tuscany has
been completely dominated by the dispersed
single farmstead (called podere). These buildings
are not only for living, but were a really production sites, expression of the colonic settlement,
so-called mezzadria share-cropping production
model.
Even if the building may be often referred to XIX
(or XVIII century), an intensive survey of the site
sometimes put in light earlier phases, unknown
from topographical maps, catasti, etc.32
In these buildings, spaces functional interpretation is a topic for whom the aid of oral history
may be basic.
30. Librenti 2003.
31. Milanese 2006.
32. Milanese 2001; 2001 ; 2003.
33. Milanese et al. 2001.
34. Milanese et al. 2001 a.
35. Cerino, Badone 2003.

3.3. Manufactures,
factories, kilns
During the last ten years, many PM productions
sites have been recorded and dug in Italy; although ascribed to the Industrial period, they
were still working with Pre-Industrial technologies.
The excavation of a mill in Central Italy, Abruzzo
(so-called Mulino Cappelli, Valle del Chiarino,
Teramo) is an example of the stratigraphic excavation of a 19th century production site. It was
also used as a press for beech seeds for producing
domestic-lamp oil. The site has no written sources, except some generic topographical maps: the
excavation has discovered some rooms with different functions, with millstones and the collapse
of the upstairs brick floors and stone floors 33.
At Montalfonso fortress (Lucca, Toscana), built
between 1579 and 1586, rescue and planned archaeological excavations have been carried out in
the last four years during its restoration.
A gun-casting pit and furnace (dating to 17th
century) were discovered in 2004 in the fortress
of Montalfonso (Lucca). The gun-casting furnace
was cutted in the wall of the foundry, with the
aim of preserve warmth34.
A reconstruction of this metalwork process was
carried out on the base of PM technic treataise35.
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> Fig. 3- The excavation of a mill used as a press for beech
seeds for producing domestic-lamp oil (Central Italy, Abruzzo, 19th century).

3.4  Churches, graves, funerary
remains
Excavations of PM churches have shown the
transformations of buildings and cemeteries,
such as these in Fivizzano (Massa, Tuscany) 36 or
in a XVIth century church, near Nuoro (Sardinia),
that after the collapse of the roof and of some
walls at the beginning of 19th century, was transformed into a cemetery and used until 1920.
Inside the church, 19th Funerary chapels were
part of transformation of the church into a cemetery. Many tombstone were tranferred from the
old to the new cemetery (1920) 37.

3.5. Roads 38

4. Conclusion

An interesting example is the via Vandelli, realized on the Apuan Alps (Garfagnana, about 60
km north of Lucca town) between the years of
1738 and 1752, connecting the cities of Modena
and Massa by crossing the mountain range of the
Appenines and the Apuan Alps. It was promoted
by the Este Family but it didn’t become an important trade route, mainly due to the baldness of the
track’s conception.

As conclusion, I wish firstly to observe about our
conference theme – Italian PMA agenda – that
today in Italy noone chronological field research
in archaeology has a clear defined and planned
agenda.

3.6. Interdisciplinary relationships: oral history and PMA
Oral history can be a basic source of historic
knowledge, but its erosion is today often very
serious 39.
Together with others nonarchaeological sources
and with material sources, oral history describes
behaviours already out of daily life, different
parts of the whole anthropological context. Oral
history erosion can cause problems in interpreting rural archaeological record, often poor of indicators of chronology and functions.

36. Andreazzoli et al. 2003.
37. Milanese, Sanna 2005.
38. Giovannetti, Puccini 2006.
39. Milanese, Biagini 1998; Milanese 2005, 2005 a.

In Italy, PMA has been during 1995-2005 a rescue
archaeology, volved to record several sites under
destruction and to the protection of PMA heritage: this urgency has stucked and still today risks
to stop the birth of a debate concerning Italian
PMA agenda.
One problem, that it isn’t only one Italian, but of
the whole of Mediterranean Europe, it’s that the
past of PMA is still seen too much recent for an
archaeological approach.
In Italy, the metre of chronology is often used
in defining excavation and documentation of
archaeological record, find studies or resources
destination strategies, that means the recognition
of a formal territorial archaeological structure.
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chaeologists, public administrators and less from
academy.

It has consequences in the PMA absence in archaeological maps and the lack of this subject
during the process of territorial planning 40.
“The problem of course is that this past is not old”,
has recently suggested N. Christie and others,
working in a marginal area of Serra d’Almirant,
South-East of Spain41.
PMA record is an archaeological source on which
can converge several sources of different nature:
one of its main points of interest is the possibility of constructing interpretation models with a
more wide vision and complexity, if comparated
to interpretation models of classic and medieval
archaeology.
PMA is therefore a kind of text-aided archaeology
or better an archaeology with several aids coming
from unarchaeological sources, for a better and a
broader reconstruction of the past. But it is only
during this last ten years that in Italy this luck
of PMA is began to be unterstood by italian ar-

40. Milanese 2001; 2001 a.
41. Christie

et al.

2004, p. 127 ss.

Some Italian PMA topics really might to achieve
a not only local audience, such the large impact
on media that has been recently reserved to
Medici funerary chapel archaeology and paleoanthropological researches too. But I think that
we might to agree that even if these are important
possibilities to underline to the public the interest
of PMA, it cannot be enough.
About identity problem, I think that today Italian
PMA has in charge Industrial Archaeology sites
too, because stratigraphical methods (digs, etc.)
aren’t included in Italian Industrial Archaeology.
Today Italian PMA strategies must point to constructing archaeological models, concerning landscapes, deserted villages, towns, social groups
and communities, artefacts, looking for extreme
situations, very rich or poor of unarchaeological
sources.
Writing strong segments of social history, history
of groups and people, we wish to put in light the
social sense of PMA and we might go towards a
social consensous for PMA.
Its language may be sometimes more clear to understand and this may be one of the better starting points for a more strong role in italian PMA
during the next ten years.
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A importação de porcelana
da China pelos portugueses
no século XVI, face aos dados
concretos disponíveis.
João Lizardo com a colaboração de Lígia Gonçalves

Resumo

Résumé

A documentação do séc. XVI refere a importação pelos portugueses de uma extraordinária
quantidade de peças de porcelana chinesa, que
podia chegar ao carregamento de cem mil peças por navio.

À propos de l’importation portugaise
de porcelaine chinoise au XVIª siécle, à
l’égard des données utilisables

No entanto, em Portugal, as colecções, o mercado de antiguidades e as recolhas arqueológicas apenas revelam um número claramente
insuficiente.
Uma pequena taça de porcelana branca “anhua”, recuperada de um naufrágio na costa da
Ilha de Moçambique serviu de ponto de partida para uma reflexão a este respeito.
Sugere-se que as primeiras importações portuguesas de porcelana da China poderiam ser
vistas como simples curiosidades e, por isso,
seriam, sobretudo, objecto de exportação para
a Europa, sendo secundária a quantidade que
permaneceria em Portugal.

Pendant le XVI siècle, les documents écrits
font mention d’une extraordinaire quantité
de pièces concernant l’importation de porcelaine chinoise par les portugais, qui pouvait
atteindre cent mille pièces dans une seule cargaison.
Toutefois, au Portugal, les collections, le marché d’antiquités et les recueilles archéologiques, en décèlent un nombre par trop insuffisant.
Une petite coupe de porcelaine blanche, «anhua», récupérée d’un naufrage à la côte de l’Ile
de Moçambique, constitue le point de départ
pour une réflexion à ce propos.
On postule que les premières importations
portugaises de porcelaine chinoise seraient
envisagées tout simplement comme des «curiosités», et, à cause de cela, elles seraient,
surtout, objet d’exportation vers l’Europe, devenant secondaire la quantité qui resterait au
Portugal.

AMC 152

Uma pequena e modesta taça adquirida no
normal mercado de antiguidades, originou uma
série de interrogações que poderão servir de
ponto de partida para uma melhor definição
quanto às características da importação de
porcelana chinesa e seu uso na Europa, após os
Descobrimentos portugueses.
Na origem da comercialização desta peça
esteve um leilão, realizado pela “Christie’s”, em
Amsterdão, no dia 19/05/2004, que foi dedicado
ao espólio de um navio naufragado na costa
da Ilha de Moçambique, e, embora a escavação
desse naufrágio tivesse sido realizada por uma
empresa privada que, provavelmente, retirou
suficiente lucro com o material que recolheu, a
operação foi supervisionada pelo Governo de
Moçambique e, pelo menos, a empresa em causa
elaborou um detalhado estudo a esse respeito
que acompanhou o catálogo da leiloeira, tudo
levando a crer que serão inteiramente fiáveis as
informações aí veiculadas.
A pesquisa incidiu sobre os vestígios de uma nau
portuguesa de que se ignora o nome e se afundou
junto ao Forte de S. Sebastião da ilha atrás
referida em meados do séc. XVI, sendo designado
como “O naufrágio do Forte de S. Sebastião (IDM
– 002)”.
Atendendo à pouca profundidade das águas em
que tal sucedeu, grande parte da carga terá sido
retirada logo a seguir ao afundamento, tendo
também existido intervenções espontâneas e
clandestinas já nos nossos dias, cujos resultados
não é possível avaliar, mas que, seguramente,
limitaram o espólio que foi recolhido.
Entre os materiais agora recuperados encontravase um significativo número de porcelanas
chinesas, atribuídas ao reinado do imperador
Jiajing, sendo apontada a data de fabrico de
1553 para uma delas. Uma parte desta recolha

foi entregue ao governo moçambicano, tendo a
restante sido enviada para leilão, consistindo num
conjunto de 116 peças, sendo 93 de porcelana azul
e branca e 23 de porcelana branca, verificando-se
uma forte predominância de tigelas e taças de
pequenas dimensões, a que se juntavam alguns
pratos, também de pequeno tamanho, dado que
o seu diâmetro não ultrapassa os 22 cm, sendo
geralmente inferior.
Quanto ao exemplar que suscitou a presente
análise, trata-se de uma pequeníssima taça, com
8 cm de diâmetro na boca e altura inferior, em
porcelana branca, tendo no reverso da base uma
inscrição pintada a azul, incluindo o caracter
“Fu”, que traduz um desejo de boa sorte para
o proprietário. A seu respeito cabe realçar
que as paredes estão decoradas com flores de
crisântemo, incisas na pasta e que só se tornam
visíveis colocando a taça à contraluz. Esta técnica,
em que a decoração se destaca do conjunto
unicamente através da sua maior transparência,
é designada como “anhua”, ou seja, “escondido”
ou “secreto”, denominação que poderá ser
relacionada com as questões que se irão colocar.
Não sendo tão conhecida como as demais
porcelanas chinesas, para uma fácil visualização
deste tipo de cerâmica sugere-se a observação de
um exemplar no Museu da Casa de Macau em
Lisboa, atribuído ao período Wan-Li (1573-1619)
e que apresenta razoáveis semelhanças com a
taça a que nos vimos a referir.1
Aparentemente, tudo bateria certo e estaríamos
perante uma das muitas porcelanas chinesas
transportadas por um barco português e que seria
destinada ao nosso mercado, sendo pacificamente
reconhecido que, desde muito cedo, as naus
portuguesas trouxeram carregamentos deste
tipo de cerâmica, que foi recebida com grande
entusiasmo e admiração não só em Portugal mas
também em toda a Europa.

1. No Museu Britânico observa-se igualmente um conjunto de peças de porcelana “anhua”, de finais do séc. XIV e inícios do séc.
XV, que apresentam uma excepcional qualidade técnica.
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^ Fig. 1- A taça que é referida no texto. Produção de Jingdezhen, cerca de 1560.
Fotografia e desenho de Lígia Gonçalves (LG)
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No entanto, esta fácil visão poderá ser posta em
causa pelos dados disponíveis a tal respeito,
dado que, em primeiro lugar, quer nas colecções
museológicas, quer nas colecções particulares e
no mercado de antiguidades, com referência a
essa época, normalmente surge porcelana “azul
e branca”, não tendo fácil visibilidade a cerâmica
branca monócroma.
E esta constatação de cariz negativo pode ainda ser
levada mais longe, pois, mesmo que não chegassem
aos nossos dias exemplares que tivessem sido
objecto do apreço dos coleccionadores, deveriam
forçosamente aparecer fragmentos integrados em
registos arqueológicos, e, caso assim não suceda,
poderia até ser posta em causa a importação de
porcelana branca.
Devendo dizer-se que nos pretendemos referir
à “porcelana branca” produzida conjuntamente
com a “azul e branca”, já que existia também um
outro tipo de porcelana, usualmente designada
como “blanc de chine”, fabricada em Dehua, na
província de Fujian, cujo vidrado apresentava
diferentes características, entre as quais ressaltava
o seu brilho, que se aproximava do tom do
marfim, não vindo ao caso levar em consideração
essa produção porque, para além das suas
diferenças, a mesma só começou a ser exportada
para a Europa no séc. XVII, maioritariamente sob
a forma de figuras.2
Apesar da escassez de exemplares que atrás se
invocou, existem, referências à porcelana branca,
como é o caso do Inventário da Kunstkammer
do Imperador Rudolfo II, de 1607-1611, que
informa que “ali se encontram 22 recipientes

de porcelana branca translúcida da quinta
essência”3, ou, da muitas vezes citada passagem
da “Vida de S. Bartolomeu des Mártires” aonde
Frei Luis de Sousa põe na boca do seu biografado,
com referência à porcelana chinesa, a afirmação
de que “as brancas deixam atrás os cristais e
alabastros...”.
Porém, estas opiniões poderiam ser postas
em causa pela pesquisa arqueológica, de
resultados mais rigorosos e seguros do que as
versões forçosamente subjectivas e, por vezes,
deliberadamente violadoras da realidade que
constam dos documentos escritos.
Neste aspecto, foi tido em consideração um
significativo número dos textos que se encontram
publicados no nosso País e que se reportam ao
séc. XVI e parte do séc. XVII, dos quais resultaram
os resultados que a seguir se referem.
Em primeiro lugar, com proveniência das
escavações na “Casa dos Bicos” e em exibição no
“Museu da Cidade de Lisboa”, encontra-se uma
taça branca datada do séc. XVI/XVII entre várias
peças “azuis e brancas” da mesma época.
As demais referências reportam-se aos seguintes
textos:
- «Almada medieval/moderna... um projecto de
investigação»4 - «...porcelanas chinesas... material
enquadrável no séc. XVI»;
- «Cerâmicas dos sécs. XV a XVII da Praça
Cristovão Colombo do Funchal»5 - «os quatro
fragmentos de porcelana recolhidos integram a
família azul e branca... dos finais do séc. XVI à
segunda metade do séc. XVII»;

2. Vide, «”Blanc-de-Chine” and Europe», John Ayers, in, revista “Oriental Art”, vol. XLVIII, nº 5 (2002/03), págs. 2 a 9. - «Não
conheço nada que leve a pensar que algum deles (europeus) tivesse trazido porcelana de Dehua para o Ocidente durante o séc.
XVI, mas, no séc. XVII cresceu um significativo comércio».
3. Helmut Truck, «Objectos exóticos nas kunstkammer dos Habbsburgos...», in, “Exótica”, cat. exp., FCG, 2001, pág. 57.
4. Armando Sabrosa, Paulo Espírito Santo, «Almada medieval/moderna, um projecto de investigação», “Al-madam”, II série, nº
1, Dez/92, pág. 7.
5. Mário Varela Gomes, Rosa Varela Gomes, «Cerâmicas dos sécs. XV a XVII da Praça Cristóvão Colombo do Funchal», in, “Actas
das 2ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Post Medieval”, ed. C. M. de Tondela, Porto, 1998, págs. 333, 334.
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< Fig. 2- Fragmentos de porcelana encontrados nas escavações
da Praça Colombo. Museu do Açúcar, Funchal. Foto de LG.
> Fig. 3- Porcelana chinesa, técnica Ling-long. Finais do século
XVI, proveniente do convento de Santa Clara-a-velha, Museu
do convento. Foto de LG.

- «Conjuntos cerâmicos post-medievais de
Palmela»6 - «o nº 206 é um fragmento Ming, com
decoração a azul cobalto... os fragmentos 205 e
209 correspondem a peças mais tardias... Utiliza
o azul cobalto... apresenta-se decorado a azul
cobalto forte»;
- «A ocupação do centro da cidade de Évora...»7
- «Espólio moderno do jardim dos Duques de
Cadaval ... fragmento... com composições florais
a azul... (tipo Wan-li)... pintado a vermelho e
azul...»;
- «200 anos de cerâmica na Casa do Infante...»8 «porcelana – séc. XVI – seis fragmentos; séc. XVII
(lº terço), 12 fragmentos...»;
- «Mosteiro de S. João de Tarouca: 700 anos de
história de cerâmica»9 - «A utilização de porcelana
no mosteiro era comum tendo sido encontrados
vários fragmentos, sendo o mais representativo
uma taça de porcelana branca decorada a azul
cobalto... período Wan-li»;
- «A escavação de um poço...»10 - «...púcaros,
faianças, porcelanas... há a destacar... majólica...
faiança portuguesa... faiança inglesa...»
- «Rua da Judiaria: um celeiro nos arrabaldes
da vila»11 - «…provenientes desta estatigrafia,
destacam-se, sobretudo, as porcelanas chinesas
da dinastia Ming…», mas, onde se afirma também
«…maior percentagem alcançam as faianças…

grande quantidade… de fabrico Valenciano,
Holandês e Italiano.»
- «Mosteiro de Corpus Christi, Vila Nova de
Gaia»12
- «Taças do período Wanli… vários fragmentos
de taças de porcelana da dinastia Ming, período
Wanli.»
Especial interesse, pelas razões que adiante se
referirão, assumem os achados da “Casa do
Brasil” em Santarém13, respeitando a vinte e
três fragmentos a que foi atribuída «uma data
de fabrico do terceiro quartel do séc. XVI, entre
1550 e 1575, com eventual prolongamento, num
ou noutro caso esporádico, para o final dessa
centúria».
Mais recentemente, são referidos os fragmentos
de três peças “azul e branco”, integráveis nos
fabricos do séc. XVI, surgidos em Setúbal14, que
assumem alguma importância no respectivo
contexto.
Como excepção ao panorama atrás traçado,
apenas se detectou o caso do Convento de Santa
Clara de Coimbra, onde se pode considerar
que são claramente abundantes as porcelanas
chinesas datáveis do séc. XVI, em “azul e
branco”, a que se adiciona um fragmento de

6. Isabel Cristina Fernandes, Rafael Carvalho, «Conjuntos cerâmicos post medievais de Palmela», “Actas das 2ªs Jornadas de Cerâmica
Medieval e Post Medieval”, pág. 215.
7. Félix Teichner, «A ocupação do centro da cidade de Évora», «Actas das 2ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Post Medieval», pág.
30.
8. Paula Barreira, Paulo Dórdio, Ricardo Teixeira, «200 anos de cerâmica na Casa do Infante», «Actas das 2ªs Jornadas de Cerâmica
Medieval e Post Medieval», pág. 150.
9. Ana Sampaio e Castro, Luís Sebastian, «Mosteiro de S. João de Tarouca: 700 anos de história da cerâmica», revista “Património”,
IPPAR, nº 3, 2002, pág. 165.
10. Guilherme Cardoso, Isabel Luna, «A escavação de um poço», “Al-madam”, nº 9, Out/02, pág. 210.
11. Luís de Barros, Fernandes Henriques, «Rua da Judiaria: um celeiro nos arrabaldes da vila», in, “Actas das 3ªs Jornadas de
Cerâmica Medieval e Post Medieval”, ed. C. M. de Tondela, págs. 135, 144.
12. Joaquim Gonçalves Guimarães, «Porcelanas chinesas encontradas em contexto arqueológico na região do Porto», in, “Estudos
sobre a China”, VIII, vol. 2, ed. ISCSP, 2006, pág. 665.
13. André Carneiro, «O Mundo a Azul e Branco – Porcelana e Faiança da Casa do Brasil (Santarém)», in, “Edição Comemorativa da
Inauguração”, ed. C. M. Santarém, págs. 66-70.
14. Joaquina Soares, Susana Duarte, Carlos Tavares da Silva, «Sismos e arqueologia urbana – Intervenção arqueológica na Rua
Augusto Cardoso, nº 69, Setúbal», in, “MUSA – museus, arqueologia e outros patrimónios”, nº 2, 2005/07, Setúbal, págs. 95,96.
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> Fig. 4- Fragmento proveniente das escavações arqueológicas
no “Forte Português do Barém”, anterior à expulsão dos
portugueses em 1602. Museu do sítio de Qalat al-Bahrain,
Barém. Fotografias de Luísa Correia (LC).

cor exclusivamente branca, técnica “linglong”15,
mas que poderá pertencer a uma peça em que
na restante decoração se utilizasse a cor azul.
De qualquer forma, a especial riqueza deste
Convento poderá explicar as diferenças que se
notaram relativamente ao panorama que resulta
dos demais achados.

porcelana, não podem ter surgido apenas da
imaginação dos cronistas e, na verdade, existem
registos comerciais que dão conta e corroboram
este tipo de números, sendo também de referir
que, em 1580, existiam em Lisboa pelo menos
meia dúzia de lojas que se dedicavam à venda de
porcelana.17

Noutros textos que foram analisados não existem
sequer alusões à porcelana chinesa, embora tal
não signifique que não tenha sido encontrada nas
escavações de que os mesmos dão notícia, pois, a
julgar pela forma vaga como lhe é feita referência
nos extractos que acima se transcreveram, é bem
possível que tenha sido atribuída escassa atenção
a este tipo de achados e, portanto, os trechos que
se citaram apontam para a estranha constatação
do pouco interesse que teria a porcelana chinesa
na vida dos portugueses do séc. XVI, não só
face à sua diminuta presença nos relatórios
de escavações que a mencionam, mas também
porque se tivesse surgido abundantemente nas
restantes escavações, seguramente que teria sido
abordada.

E se orientarmos a visão para um outro lado
do oceano, confirmaremos materialmente a
existência dessa importação, pois, a recuperação
da carga de naus portuguesas naufragadas na
costa oriental da África do Sul e noutros pontos
do Índico fornece-nos dados como:

E, além do mais, dificilmente foi detectado
qualquer sinal da porcelana “branca”…
Perante este panorama, primeiro que tudo haverá
a questionar se a tão decantada importância da
porcelana para os portugueses dessa época não
deverá ser vista doutra forma, dado que a sua
presença nos relatos arqueológicos é pouco
significativa relativamente à restante cerâmica
dotada de algum “luxo”, como era o caso das
cerâmicas europeias importadas (majólica,
Sevilha, Paterna/Manises...).
Porém, os navios carregados com dezenas
de milhares, ou mesmo cem mil16 peças de

- Nau S. João (1552), «interessante conjunto de
porcelanas, constituído por fragmentos de tigelas
hemisféricas e de pequenas tigelas com rebordo
virado para fora do reinado do imperador Jiajing
(1522-1566)»;
- Nau S. Bento (1554), «frequentes achados de...
fragmentos de porcelana Ming...»;
- Nau Santiago (1585), “numerosos fragmentos
de porcelana...”18;
Face a esta realidade, mesmo ressalvando
as lacunas de conhecimentos do autor deste
texto, torna-se dificilmente explicável que, na
actualidade, não seja possível detectar vestígios
que correspondam aos milhares e milhares
de peças que vinham nas naus portuguesas e
que parecem ter desaparecido sem deixar rasto
significativo.
E, embora a porcelana chinesa fosse também
objecto de grande procura na costa oriental de
África, nada leva a pensar que os carregamentos
acima referidos se destinassem a esse mercado, até
porque a Ilha de Moçambique constitui o ponto

15. Peças com decoração “semi-perfurada” idêntica à do fragmento do Convento de Santa Clara, enquadradas no período Wanli
(1573-1620) são estudadas em “Linglong”, ed. Jorge Welsh, Lisboa, 2004, págs. 28 a 39.
16. António Sapage, «Porcelana no Comércio Luso-Chinês», revista “Oceanos”, nº 14, pág. 34.
17. Pedro Dias, «História da Arte Portuguesa no Mundo – o espaço do Índico», pág. 438.
18. Filipe Vieira de Castro, «A Nau de Portugal – os navios da conquista do Império do Oriente, 1498-1650», ed. Prefácio, Lisboa,
2003, págs. 66, 67, 71.
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mais meridional desse comércio e os naufrágios
atrás referidos verificaram-se bastante mais a Sul,
numa rota que apenas podia dizer respeito ao
regresso à Europa.
É claro que uma primeira e fácil explicação
radicará no carácter recente e na consequente
fraca expressão da arqueologia post-medieval
no nosso país e também poderá radicar na
pouca atenção que, no seu âmbito, tem sido
atribuída à porcelana chinesa, que, como vimos,
nos relatórios arqueológicos, por vezes está
confinada a referências genéricas, ao contrário da
cuidada descrição que é dedicada a outros tipos
de cerâmica.
Mas, poderá procurar-se outro tipo de explicações,
e, nesse aspecto, será de realçar que até ao período
de produção da porcelana denominada como
“kraak”, já na viragem para o séc. XVII, aliás,
definida por alguns autores como «a porcelana
que marca o fim do monopólio português no
comércio com a Europa»19, as fábricas chinesas
não estavam em condições de realizar produtos
especificamente destinados ao mercado europeu,
convindo recordar que as peças mais antigas
que se conhecem e se encontram decoradas com
a esfera armilar, consistem em gomis que, pela
sua forma, poderiam estar inicialmente previstos
para serem colocados no mercado árabe.
Aliás, as relações comerciais da China com
os portugueses apenas foram formalmente
estabelecidas em 1552, e, portanto, só após essa
data é que começariam a chegar encomendas
regulares que, a pouco e pouco, fossem adaptando
a produção aos gostos e necessidades do novo
mercado.
Daí deverá decorrer, necessariamente, que as
primeiras obras que foram enviadas, pouca ou
nenhuma utilidade teriam para os europeus,
como seria, por exemplo, o caso das tacinhas para
beber chá que, obviamente, nesse momento, não
correspondiam a qualquer utilização conhecida
no nosso Continente. 20
Por outro lado, desde a abertura do mercado, foi
embarcada grande quantidade de peças, as quais,
por isso, apenas poderiam corresponder a formas

de fácil produção, o que implica que assumissem
feitios tradicionais da sua zona de origem, os
quais, como já se disse, não interessavam aos
usos europeus.
Aliás, a produção tipicamente chinesa assentava
em contentores de pequenas dimensões, adequados aos seus hábitos alimentares, tendo as peças
de grande tamanho apenas surgido no séc. XIVXV, em consequência da invasão mongol21 que
gerou a introdução de novos comportamentos,
aos quais corresponderam novas formas cerâmicas, as quais, no entanto, eram algo alheias ao
próprio país que as fabricava e viradas para a exportação para o mundo árabe.
E apesar das naus portuguesas do séc. XVI
serem especialmente volumosas para a sua
época, não se vê que fossem tão grandes que
permitissem transportar “cem mil” peças de
cerâmica, acompanhadas do imprescindível
acondicionamento, a não ser que tais peças, na
sua maioria, apresentassem muito pequenas
dimensões.22
Do exposto resulta que as mais elementares
regras da lógica aconselham a que se considere
que as primeiras doses de porcelana chegadas à
Europa dificilmente corresponderiam a qualquer
utilidade prática que lhes fosse aqui atribuível
e, portanto, seriam apreciadas sobretudo como
belas “curiosidades”.
A caracterização que consta do texto atrás
transcrito e referente aos achados de Santarém,
corresponde inteiramente a esta visão, aí se
afirmando que se tratava de «…peças de pequena
dimensão, mais de tipo decorativo do que
propriamente funcional... São peças pequenas,

19. Mensun Bound, «The Fort San Sebastian Wreck – A 16th century Portuguese porcelain Wreck off the Island of Mozambique»,
catálogo de leilão, Christie’s, Amsterdam, 2004, pág. 9.
20. Sobre a utilidade das peças tradicionais chinesas para os europeus, e realce-se, que se trata de uma referência a fases mais
tardias, veja-se, p. ex., «As formas chineses, simplificadas ao extremo, não convinham, de maneira nenhuma, aos costumes
europeus dos sécs. XVII e XVIII. O prato com bordas era desconhecido na China até ao fim do séc. XVII, a tigela de arroz não
podia ter utilidade no Ocidente. A criação de novas formas constituía, (para os europeus), portanto, uma imperiosa necessidade».
Michel Beurdeley, “Porcelaine de la Compagnie des Indes”, ed. Office du Livre, Fribourg, 3ª ed., 1974, pág. 54.
21. John Carswell, «An Odissey in Blue and White», in, “Cornucopia Magazine”, nº 25, pág. 39, ou, «Blue & White – Chinese
Porcelain Around the World», ed. British Museum Press, Londres, 2000.
22. Sobre o acondicionamento das peças de porcelana no porão das naus, Eduardo Henrique Cansado Carvalho, «A Companhia
das Índias e a Porcelana», “Oceanos”, nº 14, pág. 86.
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^ Fig. 5- A exportação de porcelana para a África Oriental iniciou-se muito cedo. Fragmentos de peças do séc. XIV provenientes
de Quíloa, Museu de Dar-es-Salam, Tanzânia. Foto de LC.

de fabrico delicado e minucioso, resultando
num produto final atractivo visualmente pela
impressão de fragilidade e leveza que as peças
possuiriram…». 23
Neste aspecto, a porcelana “anhua” poderia ser
especialmente atraente, devido aos “segredos”
que revelava quando era observado à contraluz, a que acrescia o preciosismo técnico que
demonstrava e que era totalmente inédito aos
olhos europeus.
Estávamos então na época das «Kunstkammer»,
onde os príncipes acumulavam todo o tipo de
raridades e não existe qualquer razão para supôr
que tal como sucedia com D. João de Castro que
possuía um crocodilo embalsamado, um “osso de
gigante” e lápides com inscrições em sânscrito
destinados à colecção que iria montar se não
tivesse morrido antes de regressar a Portugal,24
o cidadão comum não demonstrasse também
algum interesse por tais produtos exóticos.
Ora, se assim era, como se supõe que terá sido,
as primeiras porcelanas, de escassa utilidade,
destinar-se-iam sobretudo a este tipo de
colecções, mas, rapidamente, teriam perdido as
suas características de “novidade”, levando a que

acabassem por ser menosprezadas e esquecidas, o
que explica que tão poucas se mantivessem entre
as peças que chegaram até aos nossos dias.
Por outro lado, e no que a Portugal diz
directamente respeito, era aqui mais escasso o
interesse pelas “curiosidades” provenientes do
Oriente, as quais, aos nossos olhos, eram por
vezes apenas consideradas como constituindo
uma boa oportunidade para fazer negócio com
os restantes países da Europa, aspecto que torna
igualmente lógica a dificuldade em detectar a sua
presença nos registos arqueológicos que atrás se
referiram.
Um fenómeno já documentado e a que se pode
aplicar este tipo de raciocínio ocorreu, por
exemplo, com os talheres de marfim, largamente
encomendados pelos portugueses para serem
fabricados na costa africana, mas dos quais,
todos os exemplares que se acham inventariados
se encontram no estrangeiro25, com excepção
de um pequeno fragmento proveniente de uma
escavação arqueológica na Margem Sul do Tejo e
o mesmo se poderia dizer das conchas de nautilus
ou de cascas de côco.

23. André Carneiro, ob. cit., pág. 67.
24. Rafael Moreira, «D. João de Castro e Vitrúvio», in, “Tapeçarias de D. João de Castro”, catálogo de exposição, ed. CNCDP, Lisboa,
1995, pág. 53.
25. Num inventário de 61 talheres, 70 saleiros e 62 trompas de caça fabricados em marfim na África Ocidental por encomenda
portuguesa, ainda há pouco, apenas se encontravam em Portugal um saleiro e quatro trompas, sendo estas últimas de aquisição
recente. Vide, Ezio Bassani, «Africa and the Renaissance: Art in Ivory», ed. The Centre for African Art, Nova Iorque, 1998.Recentemente,
em estudo de Pedro Dias, são identificadas mais trompas, mas, no cômputo geral, o número de peças que permaneceram em
Portugal é verdadeiramente insignificante, sendo nulo relativamente a trabalhos em concha de nautilus ou cascas de côco.
Aliás, provavelmente, poder-se-iam ainda acrescentar outras matérias-primas exóticas, como, por exemplo, o corno de rinoceronte,
que, pelo menos à primeira vista, só são detectáveis em colecções estrangeiras.
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^ Fig. 6- Fragmento de porcelana kraak, também importado
por Quíloa, finais do séc. XVI ou início do séc. XVII. Museu de
Dar-es-Salam. Foto de LC.

Provavelmente, com certos tipos de porcelana,
teria ocorrido algo de semelhante26 e existiria a
tendência para que em Portugal apenas ficassem
as peças mais valiosas ou que fossem dotadas de
formas que permitissem ser utilizadas no serviço
de mesa.
Neste âmbito, quanto ao “naufrágio do Forte de
S. Sebastião” e aos exemplares da sua carga que
foram leiloados pela “Christie’s”, os mesmos,
se, por acaso, o navio tivesse então regressado
a Lisboa, seriam possivelmente enviados para o
resto da Europa, o que, até mais ver constitui a
melhor explicação para a aparente contradição
que inicialmente se referiu e que resulta da
escassez ou ausência de vestígios materiais
relativamente às massivas importações que se
acham documentalmente comprovadas.
Os dados que se recolheram tornam legítimo
concluir que, embora a porcelana chinesa fosse
bem conhecida dos portugueses do séc. XVI,
tal não acarretava, forçosamente, que tivesse
entrado significativamente no seu quotidiano,
devendo admitir-se a hipótese de que as grandes
quantidades desse produto que chegavam ao
nosso país se destinassem sobretudo à exportação,
ao contrário do que viria a suceder nos séculos
seguintes.

O pequeno percurso que se realizou pelos vestígios
que resultam da primeira fase da sistemática
importação de porcelana pelos europeus, suscita
algumas questões metodológicas relativamente
ao devir da arqueologia da “época moderna”.
Com efeito, neste âmbito, ganha especial
acuidade o conhecimento dos artefactos ainda
existentes, não só aqueles que se encontram
no domínio público, mas também os que, por
variadas razões permaneceram na mão de
particulares. Se a arqueologia não consiste
somente num método de recolha de dados (regra
geral, através de escavações), mas sim num
método de análise e interpretação de vestígios
materiais, torna-se evidente que, a partir de
um certo “tempo” histórico, a sua actividade se
interliga com a História da Arte, mas, à medida
que se vai caminhando para o estudo de épocas
mais recentes, será forçoso que a sua actividade
tenha também em consideração o coleccionismo
e o mercado de antiguidades, áreas que, até há
pouco, eram vistas com claro desinteresse.
Sem o “auxílio” dos antiquários não teria sido
possível este texto, embora o mesmo, de forma
rudimentar, se tivesse orientado em função dos
resultados de escavações arqueológicas, supondose que este exemplo não representará, ou, não ira
constituir, uma situação isolada, à medida que se
for desenvolvendo este sector da arqueologia.

26. P. ex., neste sentido, «A porcelana chinesa era também utilizada para ofertas diplomáticas» (de prestígio…), com indicação de
várias dessas ofertas, Maria António Pinto Matos, «Chinese Porcelain in Portuguese Written Sources», revista “Oriental Art”, vol.
XLVIII, nº 5 (2202/03), pág. 39.
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Subsídios para o Direito
do Património Cultural Autárquico
Rogério Freitas Sousa

Resumo

Abstract

A existência do património cultural e das autarquias locais no cotejo do Estado português é
uma certeza, como o é também a circunstância da
protecção daquele constituir juridicamente, pelo
menos numa sua parte, um dos fins/atribuições
destas.

Subsidies for the Law of the Municipal Cultural
Heritage

Como se refere na Introdução, trata-se de um breve excurso sobre o património cultural, as suas
principais formas de defesa e valorização directas
e indirectas com relevo específico no âmbito da
administração local autárquica portuguesa.

The existence of cultural heritage and local authorities in the collation of the portuguese State
is a certainty, as is the fact that the protection be
legal, at least in his part, one of the purposes /
functions of these.
As mentioned in the Introduction, this is a brief
excursus on the cultural heritage, their main
forms of protection and revovery direct and indirect with particular emphasis within the portuguese local municipal administration.
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I. Introdução
1.1.- O desiderato do presente texto1 é, por demais, singelo: centrar-se-á, no cotejo orgânico que
lhe é transversal, as Autarquias Locais no âmbito
do Direito do Património Cultural2.
E limitar-se-á, no essencial, à enumeração e sistematização das suas mais relevantes atribuições
e das correspondentes competências dos seus órgãos neste concreto domínio jurídico.
Por isso, atenta à centralidade orgânica adoptada, apelidou-se estas linhas de “Subsídios para o
Direito do Património Cultural Autárquico”3.

II. O Estado, Património
Cultural e Autarquias Locais
2.1.- Ainda que o Património Cultural4 seja inequivocamente “um assunto de todos”, que o “estatismo ou estadocentrimo” deva ser recusado e que a
tutela pública dos bens culturais não caiba exclusivamente ao Estado5 6 7, é indubitável que a intervenção deste é ancilar: é unicamente no âmbito e
cotejo da sua organização e dos seus meios que
essa tutela e protecção pode ter lugar.
Na verdade, de entre as tarefas fundamentais do
Estado encontra-se a protecção e valorização do
património cultural do povo português8, a quem
incumbe cumprir as obrigações previstas no nº 2
do art. 78 da Constituição. Acresce também que o
direito de fruição e criação cultural é um dos direitos fundamentais, como o é o dever de preservar, defender e valorizar o património cultural9.

1. Elaborado, a convite do CEAM e do Senhor Presidente da sua Direcção, Dr. Élvio Sousa - a quem se agradece -, com o intuito de
ser publicado neste número inaugural desta revista.
2. Conexo com esta temática, cfr. Pedro Gomes Barbosa, “Autarquias e Património: Reflexões e propostas de acção”, in “Jornadas sobre a
Cultura Saloia – Comunicações”, Câmara Municipal de Silves, Novembro de 1996, p. 149 e ss.; Suzana Maria Calvo Loureiro Tavares
da Silva, “Da “Contemplação da Ruína” ao Património Sustentável. Contributo para uma Compreensão Adequada dos Bens Culturais”, in
Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e Ambiente (CEDOUA), 2.2002, p. 69 e ss..
3. E “Subsídios” porquanto estas curtas reflexões só isso mesmo podem almejar, considerando, em especial, as inúmeras limitações
de tempo e de disponibilidade para poder levá-las por adiante.
4. Sobre a concreta terminologia e a justificação da sua utilização, cfr., por todos, José Casalta Nabais, “Noção e âmbito do Direito
do Património Cultural”, in CEDOUA, Ano III, p. 11 a 14. Mais recentemente, a imprescindível “Introdução ao Direito do Património
Cultural”, Almedina, 2004.
Também do mesmo autor “Algumas Considerações sobre o quadro jurídico do património cultural”, in Boletim Municipal de Cultura, do
Município de Aveiro, Ano XIX, nº 37, p. 107 e ss..
5. Assim, José Casalta Nabais, “Noção e âmbito…”, p. 16.
Este autor rejeita, e bem, “uma visão estatizante ou centralista, em que a tutela pública dos bens culturais caiba exclusivamente ao Estado”,
notando, ainda, que “…seria de todo incompreensível e inaceitável que, no actual Estado claramente policentrado, não se reservasse um papel
importante em matéria de tutela lato sensu do património cultural que materializam esse policentrismo”.
6. Estado aqui em sentido constitucional, concretamente enquanto quid agregador de um povo, um território e uma organização.
– cfr. Jorge Miranda, “Manual de Direito Constitucional”, t. III, p. 27 e ss..
Com efeito, o património cultural, e seguindo de perto o conceito do art. 2º, nº 1, da Lei de Bases da Política e do Regime de
Protecção e Valorização do Património Cultural, aprovado pela Lei nº 107/2001, de 8-9- [abreviadamente, LBPRPVPC] é seguramente testemunho civilizacional de certo povo num certo território e da organização que aquele neste adoptou. Natural que só
nesse paradigma constitucional e organizacional e com referência ao mesmo é possível referenciar-se um quadro de protecção e
valorização do património cultural.
7. Se bem se alcança, José Casalta Nabais parece aludir [“Noção e âmbito…”, p. 16 e ss.] ao Estado-Administração, portanto o Estado
nas suas vestes de ente público administrativo, mormente de pessoa colectiva de direito público. É, essencialmente, nessa qualidade que o Estado e as Autarquias Locais têm uma intervenção de charneira no domínio do Património Cultural.
8.Cfr. art. 9/al. e), da Constituição, abreviadamente CRP. Também, art. 3º/1 e 2 LBPRPVPC.
Sobre a aquela norma constitucional, cfr. Jorge Miranda e Rui Medeiros, “Constituição Portuguesa Anotada”, t. I, p. 96 e ss; Gomes
Canotilho e Vital Moreira, “Constituição da republica Portuguesa Anotada”, 3ª ed., p. 91 e ss.
9. Cfr. art. 78/1 CRP. A propósito deste normativo, e bem assim do seu nº 2, cfr. Jorge Miranda e Rui Medeiros, “Constituição…”,
t. I, p. 745 a 747; Gomes Canotilho e Vital Moreira, “Constituição…”, p. 376 a 379.

163 AMC

2.2.- Por outro lado, se o Estado, na sua pluriforme organização constitucional10, compreende
a existência de autarquias locais11, como necessariamente compreende, a estas, ainda que em
diferentes perspectivas12 e limitações, é aportada
também e em parte a realização das tarefas fundamentais daquele, mormente na protecção e valorização do património cultural13.
2.3.- A operatividade constitucional das autarquias locais14 15 no domínio do Património Cul-

tural é, como nos demais, circunscrita ao seu concreto território16 e à prossecução dos interesses
próprios da respectiva população17.
Tais limitações constitucionais significam, portanto, que a sua intervenção não é global, antes
parcial, e que não pode abarcar a plenitude dos
bens culturais18, antes e só alguns deles19, sem
que, ainda assim, seja a mesma menos essencial
e fulcral.

10. O Estado português é unitário, regional e autónomo. – cfr. art. 6º/1 CRP.
11. Autarquias Locais que, no dizer do art. 235/1 CRP, “são pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos representativos,
que visam a prossecução de interesses próprios das populações respectivas”, cuja existência constitui um limite à organização do
próprio Estado e o respeito pela sua autonomia um principio fundamental deste. – cfr. arts. 6/1 e 235/1 CRP.
A propósito da noção de autarquia local, cfr. António Cândido de Oliveira, “Direito das Autarquias Locais”, Coimbra Editora, p. 258;
Jorge Miranda e Rui Medeiros, “Constituição…” t. III, p. 442 e ss; Gomes Canotilho e Vital Moreira, “Constituição…”, p. 880 e ss..
Sobre a evolução do poder local/autonomia local, António Cândido de Oliveira, cit., p. 11 e ss; Diogo Freitas do Amaral, “Curso
de Direito Administrativo”, Vol. I, 1990, p. 413 e ss..
12. Diferente perspectiva porquanto a intervenção das Autarquias Locais ocorre não no plano do Estado Constitucional mas sim no
do Estado-Administração, onde pode, e deve, ocorrer fenónemos de descentralização e de desconcentração administrativa, como
José Casalta Nabais [“Noção e âmbito…”, p. 16 e 17], ainda antes da actual LBPRPVPC, ensinava como podiam estes ocorrer.
Sobre esta terminologia, cfr. Diogo Freitas do Amaral, “Curso…”, p. 657 e ss. e 686 e ss..
13. Cfr. art. 9 - al. e) CRP. Também, de forma expressa, os arts. 3/3, 93/1, LBPRPVPC.
14. As categorias de Autarquias Locais que a Constituição prevê são no continente as regiões administrativas, os municípios e
as freguesias e nas regiões autónomas os municípios e as freguesias. – cfr. art. 236/1 e 2 CRP. As regiões administrativas, apesar
de previstas constitucionalmente, nunca foram instaladas, em razão do resultado do referendo que a sua institucionalização foi
submetida. Não obstante, parece ser temática que o poder partidário parece querer voltar a breve trecho.
15. Nos municípios, os seus principais e permanentes órgãos são a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal, o Presidente da
Câmara Municipal. – cfr. arts. 239, 250, 251, 252 CRP; e arts. 41 e ss., em especial 53; 56 e ss., em especial 64 e 65; 68 da Lei nº
169/99, de 18-9.
Podem, para além de tais órgãos, existir outros com diversa relevância: os vereadores da Câmara Municipal (a meio tempo ou a
tempo inteiro) ou dirigentes com poderes delegados ou subdelegados (cfr. art. 69, 70, 65º da Lei nº 169/99, de 18-9); e a mesa da
Assembleia municipal, em especial o seu Presidente (cfr. arts. 43, 44, 45, 46, 46-A, 54 da Lei nº 169/99, de 18-9).
Nas freguesias, os seus órgãos são a Assembleia de Freguesia, a Junta de Freguesia e o Presidente da Junta de Freguesia. – cfr. arts.
244, 245, 246 CRP; 3º e ss., em especial 17º; 23 e ss., em especial 34; 38 da Lei nº 169/99, de 18-9.
A exemplo do que sucede nos municípios, também a mesa da Assembleia de Freguesia, em especial o seu Presidente, é um órgão,
o mesmo parece suceder com os vogais da Junta que desempenham as funções de secretário e tesoureiro no estrito âmbito do seu
exercício. – cfr. arts. 10, 10-A, 19, 23/2 da Lei nº 169/99, de 18-9.
Nas freguesias com 150 eleitores ou menos, a Assembleia de Freguesia é substituída pelo plenário dos cidadãos eleitores. – cfr.
arts. 21 e 22 da Lei nº 169/99, de 18-9.
16. Nos termos constitucionais, as Autarquias Locais são pessoas colectivas “territoriais” (cfr. art. 235/2 CRP). –sobre o concreto
sentido da expressão, Jorge Miranda e Rui Medeiros, “Constituição…” t. III, p. 442 e ss; Gomes Canotilho e Vital Moreira, “Constituição…”, p. 880 e ss..
As Autarquias Locais administram um certo e determinado território ou parcela de território, denominada circunscrição territorial. As Autarquias Locais são pessoas colectivas de população e territórios e de fins múltiplos, ainda que funcionalizados aos
interesses próprios da população do território respectivo.
17. Territórios sempre menores que os do Estado e das Regiões Autónomas e interesses, porque próprios, pelo menos específicos
e diversos dos do Estado e das Regiões Autónomas.
18. Sobre a expressão “bens culturais”, cfr. José Casalta Nabais, in “Noção e Âmbito…”, p. 13 e ss. Também, art. 14 e ss. LBPRPVPC.
19. E isto num duplo sentido: só os bens culturais existentes no território da Autarquia Local podem pela própria ser defendidos,
como também só os bens que constituam interesse próprio da sua população, pelo que deve ser excluído os que em que tal não
ocorre.
No essencial, uma tal actuação das Autarquias Locais corresponde à manifestação do princípio da subsidiariedade que norteia a
organização e funcionamento do Estado em si mesmo e na relação com os demais entes públicos.
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III. As Autarquias Locais
no Património Cultural
3.1.- À luz da Lei nº 159/99, de 14-920, as autarquias locais municípios dispõem claramente de
atribuições21 no domínio do património22 23, nomeadamente com o âmbito delimitado pelo art.
20º da mesma Lei24.
O qual preceito confere aos órgãos da autarquia
as competências para planear, gerir e realizar investimentos no domínio do património cultural,
paisagístico e urbanístico do município, propôr
a classificação de imóveis, conjuntos ou sítios,
classificar, manter e recuperar bens culturais de
interesse municipal, inventariar, divulgar e promover o património cultural25 26.
3.2.- Já a Lei de Bases, e para além da afirmação
em sede princípios basilares27, é inequívoca de
que os municípios28 “comparticipam (…) na tarefa fundamental de proteger e valorizar o património cultural”29 e que tal comparticipação está
subordinada à articulação e auxílio mútuo com
demais entes públicos30.
3.3.- A medida da concreta comparticipação
dos municípios na protecção dos bens culturais
prevista na Lei de Bases31 é, no essencial e como
decorre na natureza desta autarquia local, circunscrita a certo tipo de bens culturais e é, regra
geral, este que funcionaliza toda a intervenção
autárquica.

^ Fig. 1- Pormenor da estrutura da chaminé do Engenho do
Hinton, Funchal. Foto de Rogério Freitas Sousa (RFS).
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20. Lei quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias locais.
21. Atribuições são os “…fins ou interesses que a lei incumbe as pessoas colectivas públicas de prosseguir” e, por seu turno, competência “…é o conjunto de poderes funcionais que a lei confere para a prossecução das atribuições das pessoas colectivas” aos
órgãos da dita pessoa colectiva. - cfr. Diogo Freitas do Amaral, “Curso…”, p. 606 a 615.
22. Cfr. art. 13/1- al. e) da Lei nº 159/99, de 14-9.
Uma tal atribuição expressa parece não ter sido conferida às freguesias, uma vez que o art. 13/1 – al. e) alude a “Património, cultura
e ciência” enquanto que do art. 14º não consta o domínio património, notando a al. d) que as freguesias tem atribuições na “Cultura,
tempos livres e desporto” [ainda assim, cfr. a nota de rodapé nº 76].
Já quanto a domínios conexos com o património, como equipamento rural e urbano, cultura, ambiente, educação e ordenamento,
ambas as categorias de autarquias são dotadas de atribuições [cfr. arts. 13/1 – als. a), e, l), i), o) e 14/1 – als. a), c), d), h), j)], ainda
com áreas de intervenção diversas. A concreta delimitação dos domínios e/ou das matérias que integram aqueles só pode ser,
atenta à técnica legislativa utilizada, materializado com recurso à apreciação casuística das competências dos órgãos municipais
e dos órgãos da freguesia.
23. A intervenção da freguesia do domínio do património cultural só pode ter lugar se e quando possa suceder a coberto de um
outro qualquer domínio que se inclua de entre as suas atribuições e que possa habilitar os seus órgãos a fazê-lo, sob pena da
conduta (jurídica, maxime acto, contrato ou regulamento, ou material) ser inválida, por nulidade, atenta a evidente incompetência
absoluta.
Por exemplo, se se integra no seu património um fontanário centenário – e que deve fazer parte do inventário dos bens desta autarquia – é claro que a freguesia pode e deve valorizá-lo, do mesmo modo que deve assim proceder com o restante seu património,
pois que lhe cabe administrá-lo e conservá-lo. - cfr. art. 17/2 – al. b), 34/1-al. e), 4 – al. d), da Lei 169/99, de 18-9.
Caso o pretenda inventariar e/ou classificar como bem cultural, para desse modo conferir-lhe a específica protecção jurídico-cultural, e não sendo titular de quaisquer atribuições nesse domínio, só lhe restará requerer à entidade competente [município, região
ou Estado] a sua inventariação e posterior classificação. E, como interessado nos procedimentos administrativos correspondentes,
controlar a actividade administrativa da entidade competente, seja procedimental ou processualmente. Ainda assim – e para além
da administração e conservação do seu património, e portanto do seu hipotético património cultural que se inclua naquele e que
tenha sido como tal inventariado e classificado pela entidade competente -, é possível, ainda que muito raro, à freguesia exercer
competências derivadas, mormente as que lhe sejam delegadas pelo município (cfr. arts. 15 da Lei nº 159/99, de 14-9). E as quais
podem incidir sobre a realização de “investimentos cometidos” ao município “ou gerir equipamentos e serviços municipais – cfr.
art. 15/1 da Lei nº 159/99, de 14-9.
Para além desta limitação constante da lei quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias locais, o
âmbito das competências delegáveis [crê-se que incorrectamente, pois que mais se assemelha-se a atribuições ou fins, que são
delegáveis] nas freguesias por protocolo parece ser vasto, tanto que a enumeração do nº 2 do art. 66 da Lei nº 169/99, de 18-9 é
claramente exemplificativa. Ponto é que, a nosso ver, a mesma se contenha em matérias de investimento e gestão de equipamentos
e serviços municipais.
Em tese, é juridicamente possível existir delegações de competências na freguesia no âmbito do património cultural, desde que o
seu objecto coincida com as limitações da lei quadro [investir e gerir equipamentos e serviços], dado que nenhum limite o legislador introduziu quanto à natureza de tais investimentos – essencial é que constem das opções do plano e do orçamento municipais
(cfr. art. 66/2) -, dos equipamentos ou dos serviços municipais. Pode ser assim, qualquer investimento, qualquer equipamento
municipal ou qualquer serviço municipal.
De resto, é claramente admitida a delegação de competência atinentes à gestão, conservação e reparação de equipamentos culturais (cfr. art. 66/2 – al. f)), alguns dos quais equipamentos claramente imbricados na protecção e valorização do património
cultural, p.e. um museu, casa de cultura ou biblioteca municipal. Mesmo na realização de investimentos relativos à recuperação/
conservação/limpeza de equipamentos municipais alguns deles podem ser – caso o sejam efectivamente – qualificados como bens
culturais, como pode muito bem suceder com um caminho (cfr. art. 66/al. a) da Lei nº 169/99, de 18-9), uma rua ou passeio (cfr. al.
b)) ou mesmo a toponomia municipal (cfr. al. d)). O “cultural” pode, ainda, ser chamado à colação se se perspectivar que é possível
ao município delegar a gestão de serviços municipais na freguesia, bastando-se pensar-se, ainda que seja implausível, nos serviços
afectos à defesa e preservação do património cultural.
Serve isto para dizer-se que derivadamente – ao abrigo de tais delegações do município – à freguesia podem ser conferidas atribuições no domínio do património cultural, ainda que originariamente tal não suceda ex lege.
O âmbito, os limites, a natureza e os fins de tais atribuições derivadas da freguesia em matéria do património cultural são, como
sucede nos restantes domínios onde a delegação pode operar, os que constarem, na falta de qualquer outra limitação, do protocolo
a outorgar entre o município e a freguesia, o qual deve conter todos os elementos previstos nas normas dos arts. 15/2 da Lei nº
159/99, de 14-9, 66/1, 3 e 4, da Lei nº 169/99, de 18-9.
24. Em especial os nºs 1 – al. b) e nº 2, cujo teor é o seguinte:
“1- É da competência dos órgãos municipais o planeamento, a gestão e a realização de investimentos públicos nos seguintes domínios:
…
b) Património cultural, paisagístico e urbanístico do município.
2 – É igualmente da competência dos órgãos municipais:
a) Propor a classificação de imóveis, conjuntos ou sítios nos termos legais;
b) Proceder à classificação de imóveis conjuntos ou sítios considerados de interesse municipal e assegurar a sua manutenção e
recuperação;
c) Participar, mediante a celebração de protocolos com entidades públicas, particulares ou cooperativas, na conservação e recuperação do património e das áreas classificadas;
d) Organizar e manter actualizado um inventário do património cultural, urbanístico e paisagístico existente na área do município;
e) Gerir museus, edifícios e sítios classificados, nos termos a definir por lei;
f) Apoiar projectos e agentes culturais não profissionais;
g) Apoiar actividades culturais de interesse municipal;
h) Apoiar a construção e conservação de equipamentos culturais de âmbito local.”
25. É competência expressa do órgão Câmara Municipal do município “assegurar, em parceria ou não com outras entidades
públicas ou privadas, nos termos da lei, o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação
do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de interesse
municipal”.
Do mesmo modo, o é “apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividade de interesse municipal, de natureza
(…) cultural ou (…) outra” – cfr. art. 64/2- al. m), 3- al. b), da Lei nº 169/99, de 18-9 [Lei quadro de competências, assim como o
regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos município e das freguesias].
26. Com possível incidência, ainda que parcial, nos municípios, são as “Comissões Municipais de Arte e Arqueologia”, que podem
ser constituídas nos termos dos arts. 20 e ss. do Decreto nº 20.985, de 7 de Março de 1932.
Este órgão colegial, composto nos termos do art. 21, tem funções meramente consultivas, sendo-lhe conferidas as competências
expressas no art. 22 e sendo que o seu expediente fica a cargo das respectivas câmaras municipais (cfr. art. 23).
27. Cfr. art. 1/2, 3/3, 4 LBPRPVPC.
28. Uma vez mais, às freguesias parece não terem sido conferidas quaisquer atribuições específicas no domínio do património
cultural. Cfr. as anteriores notas de rodapé nºs 23 e 24.
29. Cfr. art. 93 LBPRPVPC.
30. Cfr. art. 94/2 LBPRPVPC. Entes outros que são o Estado e as Regiões Autónomas.
31. O próprio art. 20 da Lei nº 169/99, de 18-9 já aludia a ulterior legislação.
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3.4.- Os bens culturais que constituem objecto
principal da actuação municipal são os de interesse municipal32, sendo que só relativamente a
estes é possível ao município os “institucionalizar” enquanto tal, procedendo à sua inventariação33 e classificação34 35 e, desse modo, conferindolhes específica protecção cultural.

À parte destas, a Lei de Bases confere, igualmente,
aos municípios36 atribuições para expropriar bens
culturais37 ou de prédio localizados em zonas de
protecção de bens culturais imóveis38, autorizar e
exercer o direito de preferência motivados pela
alienação de bens culturais, emitir parecer vinculativo, autorizar ou assegurar qualquer intervenção sobre os bens ou na respectiva zona de
protecção39.

32. Cfr. art. 94 LBPRPVPC. Também, art. 20º/2-al. b) da Lei 169/99, de 18-9.
Os bens culturais podem ser classificados como de interesse nacional [“monumentos nacionais” ou “tesouro nacional”], de interesse público ou de interesse municipal. – cfr. art. 15 LBPRPVPC.
Um bem é de interesse nacional quando “a respectiva protecção e valorização, no seu todo ou em parte, represente um valor cultural de significado para a Nação” e a sua classificação é atribuída ao Estado. – cfr. arts. 15/4 e 94/1 LBPRPVPC.
Um bem é interesse público quando “a respectiva protecção e valorização represente ainda um valor cultural de importância
nacional, mas para o qual o regime de protecção inerente à classificação como de interesse nacional se mostre desproporcionada”
e a classificação é atribuída ao Estado ou às Regiões Autónomas, se o bem no território destas se incluir. – cfr. arts. 15/5 e 94/1
LBPRPVPC.
Finalmente, o bem é de interesse municipal quando a sua “protecção e valorização, no todo ou em parte, (…)” represente “um
valor cultural de significado para um determinado município”. – cfr. art. 15/6 LBPRPVPC.
Note-se que os bens culturais imóveis, para além de tais possíveis classificações, são categorizados em monumentos, conjunto ou
sítio. – cfr. art. 15/1 LBPRPVPC.
33. A inventariação constitui “o levantamento sistemático, actualizado e tendencialmente exaustivo dos bens culturais existentes
a nível nacional, com vista à respectiva identificação” e desta devem fazer parte os bens já classificados e os que “mereçam ser
inventariados”. – cfr. art. 19 LBPRPVPC.
Tal qual a classificação, parece-nos que a inventariação, para além das operações materiais necessárias à sua execução, deve consubstanciar-se em acto jurídico, maxime administrativo, dos órgãos do município, da região ou do Estado, e donde seja possível
reconhecer, directa ou indirectamente mas de forma segura, que certo bem integra o respectivo levantamento sistemático.
Sobre a inventariação, cfr. Fernanda Araújo, “O actual regime jurídico da protecção e salvaguarda do património arquitectónico português.
Património/Território – Interacções”, in RJUA, nº 18/19, p. 20 e 21.
Num domínio do património cultural subaquático, cfr. o respectivo procedimento de inventariação, previsto nos arts. 4 a 6, 14 do
Decreto-Lei nº 164/97, de 27-6.
34. Já a classificação de bens culturais, no caso de interesse nacional, público ou municipal, é um acto administrativo pelo qual “se
determina que certo bem possui um inestimável valor cultural”. – cfr. art. 18/1 LBPRPVPC. Como se viu, a competência para a
prática dos actos de inventariação e classificação no seio da pessoa colectiva município pertence ao órgão Câmara Municipal. – cfr.
art. 64/2- al. m), 3- al. b), da Lei nº 169/99, de 18-9.
Sobre a classificação, cfr. Fernanda Araújo, ob. cit., p. 21 e ss; José Manuel Sérvulo Correia, “Procedimento de Classificação de Bens
Culturais”, in “Direito do Património Cultural”, Oeiras, INA, 1996.
35. Os procedimentos administrativos conducentes à prolação dos actos de inventariação e de classificação, ou de revogação desses mesmos actos, são os expressamente previstos nos arts. 23 a 30 LBPRPVPC, notando-se as seguintes especialidades:
i) o prazo máximo de conclusão dos procedimentos é de um ano, sendo de 18 meses para a definição de zona especial;
ii) a inobservância de tais prazos confere a qualquer interessado, no prazo de 60 dias, “denuncie a mora, para efeitos de a Administração decidir de forma expressa e em idêntico prazo, sob pena de caducidade do procedimento”;
iii) tais procedimentos podem ser requeridos por qualquer entidade/pessoa e, a partir da notificação ou publicação do acto que
determine a abertura do procedimento, o bem considera-se em vias de classificação;
iv) o acto de classificação de bens de interesse nacional e público tem forma específica (decreto do Governo e portaria, respectivamente).
Note-se que a protecção do bem cultural classificado e do bem inventariado são muito diversas, sendo que aquela confere maior
protecção que esta. Assim, cfr. arts. 31 a 60 LBPRPVPC para os bens classificados e os arts. 61 a 63 LBPRPVPC para os unicamente
inventariados.
A classificação de bens de interesse municipal está sujeita a parecer prévio por parte dos órgãos e serviços do Estado ou das Regiões Autónomas, caso o território do município se situe no território destas. Parecer esse que deve ser emitido no prazo de 45 dias,
sob pena de se o ter por favorável. – cfr. art. 94/2 e 3 LBPRPVPC.
36. Como sucede, de resto, também com o Estado e as Regiões Autónomas. Estas atribuições, todavia, só podem ser operativas
quando tenha o município a classificar ou a inventariar ou quando tenha pendente os procedimentos administrativos respectivos.
– cfr. art. 95 LBPRPVPC.
37. Cfr. art. 50 LBPRPVPC.
38. A zona especial de protecção de bens culturais imóveis, como tal classificados, é a prevista no art. 43 LBPRPVPC, a fixar pelo
Estado ou pelas Regiões Autónomas, através de portaria. Inexistindo tal fixação, a zona especial de protecção será a equivalente a
50 m, contados a partir dos limites externos do bem imóvel classificado, e a proteger.
39. Cfr. art. 95/1 – als. a), b), c) e d) – 2 LBPRPVPC.
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3.5.- Se tal elenco constitui o núcleo directo das
atribuições neste domínio40 e, bem assim, de alguns dos meios41 que àqueles devem estar funcionalizados – importando que, para além do
mais, sejam efectivos -, certo é que o património
cultural, atenta à sua complexidade42, é transversal à actividade administrativa municipal e, consequentemente, à realização de outros dos seus
fins, de que são exemplos típicos os atinentes ao
ordenamento do território e ao urbanismo43.

3.6.- Com efeito, a prolação de um acto de classificação de um monumento, conjunto ou sítio
como bem imóvel de interesse municipal44, obriga o município a planificar parte do seu território
(concretamente, a área a proteger), adoptando
para tanto o correspondente plano de pormenor
de salvaguarda45 46 47.
Como, no específico âmbito da protecção dos
bens culturais arqueológicos48 - e, portanto, pelo

40. Que, como vimos, decorre claramente da Lei de Bases e das leis quadro das autarquias locais.
41. Do que são exemplos típicos a inventariação e a classificação. Também como já se expressou, existe o dever dos municípios
proporem à entidade competente a classificação e, por maioria de razão, a inventariação de bens culturais existentes no seu território para os quais seja incompetentes [bens de interesse nacional e de interesse público]; participar na conservação e recuperação
de património, gerir e realizar investimentos. – cfr. art. 20 da Lei nº 159/99, de 14-9.
42. Cfr. José Casalta Nabais, “Noção e âmbito…”, p. 23 e ss..
43. Cfr. arts. 13/1 – al. o) e 29 da Lei nº 159/99, de 14-9.
Sobre a distinção entre o direito do ordenamento do território e o direito do urbanismo, cfr. Fernando Alves Correia, “Manual de
Direito do Urbanismo”, Vol. I., 2001, p. 51 a 70; Diogo Freitas do Amaral, “Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente: Objecto,
Autonomia e Distinções”, in Revista Jurídica do Urbanismo e Ambiente (RJUA), nº 1, p. 11 a 22; Maria da Glória F.P.D. Garcia, “O Direito
do Urbanismo entre a liberdade individual e a política urbana”, in RJUA, nº13, p. 103 e ss., em especial p. 107 e ss.; André Folque, “Curso
de Direito da Urbanização e da Edificação”, Coimbra Editora, 2007, p. 7 a 13.
44. O mesmo sucedendo com os bens de interesse nacional e público. – cfr. art. 53 LBPRPVPC. Cfr. também o art. 15/1 LBPRPVPC.
45. Plano de pormenor de salvaguarda que, por ser atinente a um bem cultural de interesse municipal, deter a natureza de plano
de pormenor – e, portanto, ser um plano municipal de ordenamento do território - e ser produto da iniciativa do município,
parece poder ser directamente vinculante para os particulares. - cfr. art. 11/2 da Lei nº 48/98, de 11.8 (Lei de Bases da Política de
Ordenamento do Território e de Urbanismos).
Já parece não ser assim quando um tal plano de salvaguarda seja da iniciativa de outra entidade com atribuições neste domínio e
respeite a bens de interesse nacional e/ou público.
Com efeito, como já se notou no nosso “A defesa dos bens culturais: parte do problema ou da solução?” [no prelo, a integrar as actas do
encontro “Autarquias e Arqueologia”, Cascais, 2008]:
“…a Lei de Bases prevê que os bens culturais, e concretamente os arqueológicos, possam ser protegidos e salvaguardados por
instrumentos de planeamento, atenta à sua evidente correspondência territorial, maxime os planos de ordenamento de parque
arqueológico e as cartas do património arqueológico.
Sucede que, nos termos do art. 11/2 da Lei nº 48/98, de 11.8 (Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismos), os planos urbanísticos que vinculam directamente os particulares – que não unicamente a administração pública – são os
planos especiais de ordenamento do território (planos de ordenamento de área protegida, de albufeiras de águas públicas e da orla
costeira – cfr. art. 42/3 do DL nº 380/99, de 22.9 (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial) e os planos municipais
de ordenamento do território (plano director municipal, plano de pormenor e plano de urbanização – cfr. 69º e ss. RJIGT) – cfr. art.
11/2 da Lei nº 48/98, de 11.8 (Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismos).
Significa, portanto, que as cartas de património só podem ser qualificadas, à luz da LBPOTU e do RJIGT, como planos sectoriais
(cfr. art. 35º RJIGT) que veêm a sua eficácia vinculante circunscrita à administração pública e não aos particulares.
Assim, até que o teor daquelas sejam vertidos nos planos especiais e planos municipais, as ditas cartas de património não podem
constituir fundamento válido para a actuação da administração pública. Nomeadamente do âmbito do licenciamento urbanístico
e para o indeferimento de pretensões dos particulares que infrinjam as formas de protecção previstas naquelas.”
46. Plano de pormenor com, pelo menos, o conteúdo elencado no art. 53/3 LBPRPVPC. Cfr. também os arts. 91 e 92 RJIGT.
Aliás, o RJIGT impõe que a elaboração dos planos municipais tem por fundamento técnico a explicitação, racional e clara, das
previsões a estabelecer com base no conhecimento sistematicamente adquirido “…do património arquitectónico e arqueológico”
(cfr. art. 4-al. b)); como os elementos e conjuntos construídos “que representem testemunhos da história da ocupação e do uso
do território e assumem interesse relevante para a memória e a identidade das comunidades são identificados…” no plano (cfr.
art. 15/1); e que os planos municipais deverão estabelecer “os parâmetros urbanísticos aplicáveis e a delimitação das zonas de
protecção” (cfr. art. 15/3, in fine). Acresce que a “preservação do património cultural” é um dos objectivos dos planos municipais
(cfr. art. 70- al. f)), como cada um destes em concreto o corporiza.
47. A propósito da planificação urbanística e a protecção dos bens culturais, cfr. Suzana Maria Calvo Loureiro Tavares da Silva,
ob. cit., p. 79 e ss..
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menos dos bens culturais arqueológicos de interesse municipal49 – é imposta ao município a
injunção legal de ter “em conta”50 o salvamento da informação contida no solo e subsolo dos
aglomerados urbanos, nomeadamente através da
elaboração da respectiva carta do património arqueológico51 52 53.

3.7.- Para além das atribuições de planeamento
territorial incidentes sobre a protecção do património cultural54, é de notar que, ante bens culturais classificados, em vias de classificação55 ou
inventariados, a Lei de Bases confere aos municípios expressivas atribuições de índole urbanística56
de modo a efectivar a protecção e valorização cultural, em especial dos bens culturais imóveis57 58.

48. Cfr. Cap. II do Título VII da LBPRPVPC.
O património cultural arqueológico compreende “todos os vestígios, bens e outros indícios da evolução do planeta, da vida e dos seres humanos”. (cfr. art. 74/1 LBPRPVPC).
49. 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 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.
A este propósito, cfr. o nosso Parecer “O plano director e os EEE - Espaços de Equipamento Estruturante”, items 2.9 e 2.10, 2006.
50. Ou seja, no mínimo, ponderar o salvamento da informação que se conhece ou que se deve conhecer.
51. Cfr. art. 79/1 LBPRPVPC.
52. Quanto aos parques arqueológicos [cfr. art. 74/4 LBPRPVPC], é igualmente imposta a elaboração de plano especial de ordenamento do
território (plano de ordenamento de parque arqueológico). – cfr. art. 75/7 LBPRPVPC. Estas atribuições não são conferidas aos municípios, mas
antes ao Estado ou às Regiões Autónomas. – cfr. 74/3 LBPRPVPC.
Sobre as demais formas de protecção dos bens culturais arqueológicos, cfr. art. 75º a 79º. E também o nosso “A defesa…”, ponto I. – B).
53. Como se notou na nota de rodapé 44, integrando-se o conteúdo da carta do património arqueológico no do plano municipal de ordenamento
do território estará salvaguardada a sua vinculatividade directa dos particulares.
54. Em especial, os bens culturais de interesse municipal.
55. Nos termos do art. 42/1 LBPRPVPC, a notificação do acto que determina a abertura do procedimento de classificação de bens imóveis opera
“a suspensão dos procedimentos de concessão de licença ou autorização de operações de loteamento, obras de urbanização, edificação, demolição, movimento de terras ou actos administrativos equivalentes, bem como a suspensão dos efeitos das licença ou autorização já concedidas…”.
E a classificação “gera a caducidade dos procedimentos, licenças e autorizações suspensos…” – cfr. art. 42/4 LBPRPVPC.
56. Melhor dizendo, materialmente de direito administrativo da construção – i. é, o conjunto das “regras técnicas e jurídicas a que deve obedecer a
construção de edifícios…” -, que é parte integrante do direito do urbanismo. Neste sentido, cfr. Fernando Alves Correia, ob. cit., p. 47.
Não deixa, todavia, de se estranhar que seja uma lei “cultural” e, portanto o direito do património cultural, a se imiscuir em tais domínios conexos mas estranhos com a sua essencialidade. Afigura-se-nos que deveria ser o próprio direito do urbanismo, por razões de coerência sistémica,
que deveria cuidar de todo o direito administrativo da construção e não outros diversos ramos de direito.
57. Monumentos, conjunto ou sítio. – cfr. art. 15/1 LBPRPVPC.
58. A este propósito, cfr. José Casalta Nabais, “Noção e âmbito…”, p. 26.
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< Fig. 2- Vista sobre o Cais do Carvão, Funchal. Foto de RFS.

Com efeito, assim sucede com a sujeição a parecer
vinculativo59 a concessão de licenças de obras60 ou
a realização de obras licenciadas em momento
anterior à classificação de bens de interesse nacional ou publico, a comunicação obrigatória dos
licenciamentos mesmo conformes com plano de
pormenor de salvaguarda vigente61 e a “prévia
e expressa autorização” das licenças de obras de
demolição, total ou parcial62 63.
Assim ocorre, igualmente, com a obrigatoriedade
dos estudos e projectos de obras de conservação,

modificação, reintegração e restauro de bens classificados ou em vias de classificação serem elaborados e subscritos por técnicos qualificados64, da
existência nos ditos estudos e projectos de relatórios específicos, um prévio ao licenciamento65 e
um outro posterior à conclusão da obra66.
Ainda neste âmbito, note-se que, mesmo em sede
tutela da legalidade urbanística, a Lei de Bases
impõe67 ao município68 a determinação de embargo69 de quaisquer obras em imóveis classificados
ou em vias de classificação que a infrinjam70.

59. Tais actos ou obras dependem de “parecer favorável”. – cfr. art. 54/1, in fine, LBPRPVPC. Sobre o regime legal dos pareceres,
cfr. arts. 98 e 99º do Código do Procedimento Administrativo (CPA).
60. Se bem se alcança, qualquer obra de edificação, mormente de construção, reconstrução, ampliação, alteração, de conservação
e de urbanização, porquanto só as “obras de mera alteração no interior dos imóveis” (cfr. art. 43/5 LBPRPVPC) não estão sujeitas
a parecer prévio favorável do art. 43/4 e desde que as obras “alterem a topografia, os alinhamentos e as cérceas e, em geral, a
distribuição de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos edifícios…”.
Já tal exclusão parece não suceder com os projectos, obras e intervenção previstos no art. 54/1, sendo que em ambas as situações
qualquer das obras previstas estão sujeitas a parecer vinculativo prévio.
Sobre a noção de cada um dos referidos tipos de obras, cfr. art. 2- als. a), b), c), d), e), f), h) do Regime Jurídico da Urbanização e
Edificação (RJUE).
No que respeita às obras de conservação obrigatória, o município pode impor a realização das que se mostrem necessárias à salvaguarda do bem em apreço. – cfr. art. 46 LBPRPVPC.
61. A inobservância das formalidades em questão invalida os actos administrativos praticados pelo município por nulidade. – cfr.
54/3 LBPRPVPC.
Não fará sentido a aplicação da norma quando esteja em causa um bem cultural de interesse municipal por parte do município,
simultaneamente a entidade também licenciadora do projecto, da obra ou intervenção.
62. Cfr. art. 49/1 LBPRPVPC.
Sobre a noção legal de obras de demolição, cfr. art. 2º - al. g) RJUE.
Note-se que a autorização de demolição tem como “pressuposto obrigatório a existência de ruína ou a verificação em concreto da
primazia de um bem jurídico superior ao que está presente na tutela dos bens culturais, desde que, em qualquer dos casos, se não
mostre viável nem razoável, por qualquer outra forma, a salvaguardar ou o deslocamento do bem”.
Acresce que, para além de tais pressupostos, exige-se uma especial proporcionalidade nas demolições, pois que só devem ser
autorizadas as “demolições estritamente necessárias”. A infracção deste normativo conduz à nulidade dos respectivos actos administrativos. - cfr. art. 49/2, 3, 4 e 5 LBPRPVPC.
63. Se estivermos perante bens de interesse nacional e público, estaremos necessariamente em presença de uma operação urbanística sujeita a procedimento licenciador especial, carecendo de aprovação da administração central ou regional. – cfr. art. 37 RJUE.
64. Cfr. art. 45/1 LBPRPVPC.
Em sede RJUE, cfr. o seu art. 10º sobre os termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos de obras de edificação
sujeitas a controlo por parte da Administração.
65. Que incida sobre “a importância e a avaliação artística ou histórica da intervenção”. – cfr. art. 45/2 LBPRPVPC.
66. Deste relatório deve constar “a natureza da obra, as técnicas, as metodologias, os materiais e os tratamentos aplicados, bem
como documentação gráfica, fotográfica, digitalizada ou outra sobre o processo seguido”, afim do mesmo ser entregue à entidade
competente em razão da categoria de bem cultural em causa. – cfr. 45/4 LBPRPVPC.
67. A exemplo do que sucede genericamente na urbanização e edificação. – cfr. arts. 102 e ss. do RJUE.
68. As competências em sede de medidas de tutela da legalidade urbanística pertencem ao órgão Presidente da Câmara Municipal.
– cfr. arts. 102/1, 105/1, 106/1 e 109/1 RJUE; 68/2 – als. m) e n) da Lei nº 169/99, de 18-9.
69. O embargo administrativo é, pela sua própria natureza, uma medida provisória e precária. A sua imposição deve observar,
para além do mais, o procedimento administrativo previsto nos arts. 102 a 104 RJUE.
A Lei de Bases, prevendo outras medidas provisórias que podem ser adoptadas pelo município, remeteu, todavia, a sua determinação para ulterior lei, o que, como se sabe, passados que são oito anos ainda não ocorreu por parte do legislador.
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3.8.- Já em sede de garantia da protecção e valorização dos bens culturais, ao município é conferido atribuições para instruir e decidir os procedimentos contra-ordenacionais71 decorrentes do
cometimento de contra-ordenações por infracção
de algumas das normas da Lei de Bases72.
^ Fig. 3- Detalhe da maquinaria do Engenho do Hinton,
Funchal. Foto de RFS.

3.9.- O posicionamento da autarquia local município no âmbito do património cultural é, e deve
ser, dual: se por um lado, integra a sua administração pública73, estando adstricta aos bens culturais que são da sua responsabilidade, por outro élhe estranha, concretamente no confronto com as
atribuições do Estado e das Regiões Autónomas.

70. Em face da redacção do art. 47/1 LBPRPVPC parece que a atribuição do município neste âmbito circunscreve-se unicamente
aos bens culturais de interesse municipal, dado que o legislador fez corresponder a categorização de bens culturais à entidade
pública competente apesar de, em boa técnica legislativa, faltar-lhe o advérbio “respectivamente”.
Seja como fôr, crê-se que quanto aos municípios assim poderá não ser. Não pela indicada norma “cultural”, mas pela circunstância
da urbanização e edificação constituir seu fim primordial e constituir tendencialmente um seu exclusivo atribucional (cfr. arts. 1º
e 5º RJUE).
Na verdade, estão isentas de licença administrativa, da competência dos órgãos municipais, nomeadamente “as operações urbanísticas promovidas pelo Estado relativas a equipamentos ou infra-estruturas destinados à instalação de serviços públicos ou
afectos ao uso directo e imediato do público…” e “…as obras de edificação ou demolição promovidos pelos institutos públicos que
tenham por atribuições específicas a salvaguarda do património cultural…” (cfr. art. 7º RJUE, em especial o seu nº 1-als. b) e c)).
Assim, dúvidas não existem que estas obras “culturais” – as primeiras realizadas directamente pelo Estado (e por paralelismo, pelas Regiões Autónomas) e porque os bens culturais imóveis estão, regra geral afectos ao uso directo e imediato do público (cfr. art.
7/1 LBPRPVPC)), as segundas por institutos públicos “culturais” – estão isentas de licenciamento/controlo municipal prévio.
Contudo, como é óbvio não estão dispensadas de, apesar disso, cumprir com o acervo normativo administrativo aplicável, seja ele
cultural ou não, como devem cumprir com os respectivos projectos pelo que se tal não suceder e na medida em que tal não suceda
os órgãos municipais podem e devem ordenar o embargo e as demais medidas de tutela da legalidade urbanística, nos termos do
disposto no art. 102º/1 – als. b) e c), RJUE. Pelo que mesmo quando estejam em causa bens de interesse nacional ou público pode
o município, a esta luz, actuar, prevenindo a ilegalidade urbanística.
Já o inverso – do Estado e das Regiões Autónomas a procederem de igual modo quanto se esteja ante bens imóveis culturais de interesse municipal – não nos parece plausível, pois falece-lhes atribuições. E assim nos parece porquanto, nos termos da repartição
de atribuições operada pela Lei de Bases entre o Estado, as Regiões Autónomas e os municípios, a interpretação jurídica de normas
como a do art. 4 do Decreto-Lei nº 120/97, de 16-5 (Lei orgânica do Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR), só
nos afigura que possa ser restritiva, de modo a poder incidir unicamente sobre os bens culturais que é da sua responsabilidade (os
bens de interesse nacional e de interesse público, quando se situem no seu território e não das Regiões Autónomas).
71. Cfr. art. 110/1 e 2, LBPRPVPC.
A competência pertence ao órgão dirigente máximo do serviço competente para o procedimento de classificação. E claro que está
directamente funcionalizado aos bens de interesse municipal, com excepção do notado na nota anterior e, portanto, daquelas
outras contra-ordenações aplicáveis e previstas em sede de RJUE (cfr. art. 98/1).
72. Em sede municipal, as contra-ordenações que assumem relevo são as previstas nos arts. 104-al. b), 105-al. d) e 106 LBPRPVPC.
Conjuntamente com a coima pode ser aplicadas as sanções acessórias previstas no art. 108/1 e 2 LBPRPVPC. O procedimento
contra-ordenacional a cumprir é o decorrente do Regime Geral das Contra-Ordenacões e Coimas (RGCOC).
73. Claro está que em sentido lato, nesta integrando-se a do Estado e das Regiões Autónomas.
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IV. Em jeito de epílogo

Para além de dever exercer as suas atribuições
directas, esta duplicidade permite ao município
exercer sobre as administrações estadual e regional do património cultural uma imprescindível e
primordial função de controlo e de fiscalização
procedimental e processual atinente à efectiva
protecção e valorização dos respectivos bens culturais (de interesse nacional e público).
E isto porque a lei confere também a esta autarquia local o direito de acção popular74, em especial quando estejam em causa interesses difusos
conexos com o património cultural75 de que sejam titulares residentes no seu território. – cfr. art.
1º/1 e 2, 2/2 da LAP.

4.1.- Aqui chegados – e sumariadas que foram as
principais e mais relevantes atribuições das autarquias locais no domínio do património cultural –, importa notar que aquelas de nada valem se
não forem efectivamente exercidas.
Na verdade, a actuação municipal, não raras vezes, prima pela inércia, num quadro em que é não
é raro ser as próprias autarquias as primeiras a
desproteger e a desvalorizar os bens culturais,
deteriorando-os e fazendo-os desaparecer, seja
por acção ou omissão. Portanto, as atribuições só
podem ser exercidas.
E de preferência bem exercidas, visando a salvaguarda do interesse público cultural, a sua essencialidade, numa perspectiva proactiva e substantiva ou, como parece o legislador dizer na Lei nº
159/99, de 14-976, planeando, gerindo e realizando.
E também com consequência, controlando e fiscalizando as restantes administrações públicas
“culturais”.
Talvez assim – e, se bem visto, um assim com tão
pouco! - a protecção e valorização do património
cultural seja, como regra geral parecer ser, mais
do que uma fugaz miragem.

74. Sobre este direito, cfr. o nosso “Notas sobre o direito de acção popular”, in http://www.rfsadvogados.pt/o_direito_de_accao_popular.html
Sobre a legitimidade das autarquias locais, cfr. Nuno Sérgio Marques Antunes, “O Direito de Acção Popular no Contencioso Administrativo Português”, Lex, 1997, p. 77 e ss..
75. O direito de acção popular tem a protecção e salvaguarda do património cultural um dos campos de operatividade essenciais,
não só porque a Lei da Acção Popular expressamente o compreende e o integra de entre os interesse difusos abrangidos, como a
própria Lei de Bases é expressa na atribuição do direito de participação procedimental e de acção popular nos termos gerais. – cfr.
art. 9/2 a 4 LBPRPVPC.
Haja sim determinação e coragem política para o fazer porque instrumentos legais e meios procedimentais e processuais não faltam. Como se vê, também não serve a ilação simples de que o problema na protecção e defesa dos bens culturais é só da cidadania
[cfr. o nosso “A defesa…”, item II. – B)]. Também aqui, a autarquia local município tem um relevante papel a desempenhar na
efectividade da tutela dos bens culturais, com laivos de semelhança ao do cidadão.
A perspectiva proactiva e reactiva de quem não integra a administração pública, em especial por via do direito de acção popular, e
que ainda assim pode e deve controlar e fiscalizar todas administrações do património cultural é, como se vê pela letra da lei (cfr.
art. 2/2 da LAP), extensível à autarquia local freguesia, pelo que, pelo menos desta perspectiva, esta tem atribuições para efectivar
a defesa dos respectivos interesses difusos sempre que sejam titulares residente na área da sua circunscrição.
76. Cfr. o seu já transcrito art. 20.
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