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Apresentação

 “A Arte é tudo – tudo o resto é nada. 
Só um livro é capaz de fazer a eternidade de um povo.”

Eça de Queirós in “A Correspondência de Fradique Mendes.”

Com esta quarta publicação dos artigos produzidos no âmbito das Jornadas 
Internacionais de Idade Média, as quais, desde 2016, ininterruptamente, se têm 
vindo a realizar nesta Notável Vila, reforça-se a firmeza do compromisso assumido 
entre a Câmara Municipal de Castelo de Vide e o Instituto de Estudos Medievais, 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
Na realidade, as vivências e a oralidade intrínsecas à realidade presencial própria 
dos dias em que se desenrolam as Jornadas, caraterizam-se por terem um sabor 
insubstituível, tão específico do inigualável prazer que brota do diálogo nas relações 
entre seres humanos. E, por assim ser, contamos mentalmente os meses que faltam 
para mais um reencontro anual neste espaço-projeto, onde, entre a riqueza das 
apresentações pluridisciplinares e os profícuos debates em diferentes línguas, há 
sempre um intervalo para desfrutar do tempo – deste tempo denso e sedimentado 
que só as terras fundadas na Idade Média possuem. É, pois, nesta atmosfera plácida 
e tranquila, entre prenúncios de outono, que esta Notável Vila (onde nasceu Garcia 
de Orta, Mouzinho da Silveira, Laranjo Coelho e Salgueiro Maia), sente o orgulho de 
ser palco desta feliz cooperação entre Academia, Universidade e Poder Local, cujos 
resultados, ano após ano, subsidiam indelevelmente o conhecimento histórico.

De facto, por um lado, é neste ambiente telúrico e de entusiasmo que decorrem as 
Jornadas da Idade Média, sentindo-se a riqueza intrínseca na descontraída interação 
entre investigadores, alunos e colaboradores – e ainda com o próprio lugar! Um espaço 
de experiências, de reflexões, de diferentes abordagens, de distintas perspetivas, que 
em sala, nos corredores ou no jardim, resulta em enriquecimento dos participantes 
e alimenta a harmonia entre medievalistas. Contudo, será sempre através da forma 
de LIVRO que o conhecimento transcrito ganha garantias da sua perenidade, na 
medida em que essa materialidade substantiva ultrapassa as coordenadas do Tempo 
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e dos Lugares, cumprindo assim (ainda) a sua primordial missão de transmissão do 
saber entre as sociedades. Por cada ano que passa, e verificando-se a continuidade 
deste projeto, cresce o orgulho de Castelo de Vide, na medida em que, embora 
participando de forma muito modesta mas muito empenhada, cumpre e faz jus ao 
compromisso formal e público assumido desde a primeira hora: “proporcionar as 
condições necessárias para que Castelo de Vide, durante longos e frutuosos anos, 
se afirme como um fórum de discussão entre investigadores que tragam luz sobre 
os infindos mistérios que envolvem a cidade medieval europeia!” Porém, há no 
tempo presente uma ameaça latente que rasga o planeamento e torna a decisão sobre 
a realização da iniciativa depender da realidade circunstanciada quase ao dia. De 
facto, no momento em que estas linhas são escritas importa sublinhar o período 
verdadeiramente excecional em que vários países do mundo, e particularmente 
Portugal, estão assolados pela pandemia COVID-19, cuja evolução e desfecho a 
ciência ainda não domina. 

Porém, não obstante este contexto de risco – e naturalmente porque Castelo 
de Vide iça a sua bandeira de lugar “Clean and Safe”, sendo, portanto, e por ora, um 
território sanitariamente seguro –, reiterámos ao Instituto de Estudos Medievais a 
nossa determinação em prosseguir com as Jornadas no presente ano de 2020, ou 
seja, daqui a poucas semanas. E a resposta intrépida foi: “– Vamos a isso! Seguindo 
obviamente os protocolos de segurança!” E, é precisamente neste acreditar de que 
podemos ser proprietários do nosso destino que sentimos a profunda convicção de 
2021 trazer mais um livro a esta fantástica coleção. Queremos muito acreditar que todo 
o esforço já produzido até à data será justamente compensado pela força providencial 
de repetirmos esta tarefa concretizando as Jornadas dedicadas à Governança da 
Cidade Medieval, servindo assim a investigação histórica e ganhando conhecimento 
à Idade Média. Por último, importará sempre – e uma vez mais! –, como ato da 
mais elementar justiça, agradecer genuinamente à Direção do Instituto de Estudos 
Medievais. A ilustre plêiade das Professoras/Investigadoras/Diretoras que têm sido 
verdadeiras construtoras desta arquitetura de conhecimento em torno da cidade 
medieval, graças ao empenhamento e dedicado trabalho produzido na organização 
e coordenação desta iniciativa, semearam frutos que, ano após ano, evidenciam um 
inestimável sucesso consubstanciado com esta notável obra fundada já em 4 livros. 
E Castelo de Vide agradece reconhecidamente o privilégio por associar o seu nome 
a este singular projeto de investigação que assim vai fazendo a sua própria história!

António Pita
Presidente da Câmara Municipal de Castelo de Vide



Abastecer a Cidade na Europa Medieval: 
algumas reflexões em torno de um colóquio,

 de um livro e de um tema

Amélia Aguiar Andrade1

Gonçalo Melo da Silva2

Em Outubro de 2019 decorreram em Castelo de Vide a 3ª Escola de Outono 
em Estudos Medievais e as 4ªs Jornadas Internacionais de Idade Média, estas últimas 
em torno do tema Abastecer a cidade na Europa medieval. Um ano depois, graças 
ao apoio da Câmara Municipal de Castelo de Vide disponibiliza-se ao público 
uma recolha de textos selecionados de entre os apresentados nesses dois eventos, 
depois de terem sido alvo de uma dupla avaliação por pares. Apesar das dificuldades 
colocadas pelo actual contexto pandémico ao desenvolvimento de trabalhos de 
investigação, é possível publicar um conjunto de trinta textos elaborados por trinta 
e três investigadores provenientes de Portugal, Espanha, Itália, França e Estados 
Unidos da América. Esta obra, revelando e ampliando o que foram as lições da 
Escola de Outono e as conferências plenárias e comunicações das Jornadas, vem dar 
continuidade ao desiderato que desde sempre se quis associar à organização destes 
dois eventos: ultrapassar o âmbito mais restrito dos que neles participaram para 
chegar a públicos mais vastos, através da divulgação, em formato papel e digital, de 
conhecimento novo e de qualidade sobre a cidade medieval. 

Contudo, este livro não recolhe os posters apresentados pelos alunos da 
Escola de Outono, reveladores de trabalhos em curso destinados à obtenção do 
grau de mestre ou de doutor, que suscitaram não só animadas discussões como 
novas interpelações que constituíram importantes contributos para a melhoria das 
problemáticas e das metodologias de trabalho a empreender pelos estudantes. A sua 

1 IEM - NOVA FCSH.
2 IEM - NOVA FCSH.
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diversidade temática foi reveladora de que, apesar dos constrangimentos no apoio à 
investigação, continua a haver jovens disponíveis para desbravarem novos caminhos 
para um melhor conhecimento da Idade Média. A adesão de um número cada vez 
mais elevado de estudantes e a participação, para além dos professores convidados, 
de outros professores e/ou investigadores interessados em participar nas discussões, 
comprovam a importância deste tipo de actividade para a formação de jovens 
investigadores e de como a Escola de Outono de Castelo de Vide se tem vindo a impor, 
paulatinamente, na agenda de trabalho de mestrandos e doutorandos nacionais e 
estrangeiros.

Condicionalismos de vária ordem impedem também, a transcrição nesta 
obra, dos debates que tiveram lugar no final das distintas sessões das Jornadas, a 
partir dos quais se alargaram perspectivas, se sugeriram outras interpretações dos 
dados, se contextualizaram de forma mais ampla resultados. Contributos que muitos 
autores inseriram nas versões escritas das suas apresentações agora publicadas, o 
que é revelador da importância que o debate científico sempre tem para a melhoria 
da qualidade dos estudos históricos. A diversidade da proveniência, formação e 
interesses historiográficos dos participantes bem como a saudável mistura entre 
investigadores experientes e jovens em início de carreira que caracteriza as Jornadas, 
tem sido particularmente estimulante para uma frutuosa troca de ideias, que não se 
esgota nas sessões e, se prolonga nos momentos de convívio, abrindo caminho ao 
estabelecimento de futuras redes de trabalho colaborativo. 

Os textos agora apresentados comprovam a pertinência da escolha do tema do 
abastecimento da cidade medieval para as Jornadas, não só porque este surge como 
um elemento incontornável na subsistência das comunidades urbanas medievais 
como também se revela com um objecto historiográfico de enorme potencialidade, 
uma vez que pode interligar-se com problemáticas bem presentes na sociedade actual, 
como o equilíbrio dos ecossistemas, a exploração regrada dos recursos naturais, a 
protecção do ambiente, entre outras. Apresenta ainda uma especial disponibilidade 
para o desenvolvimento de estudos de carácter interdisciplinar em que a História 
e a Arqueologia medievais podem beneficiar muito do diálogo com outros ramos 
do saber que estão para além das Ciências Sociais e Humanas como é o caso, por 
exemplo, da Geologia, da Biologia ou, da Agronomia.

Contudo, quando um encontro científico resulta, como acontece com as Jornadas 
Internacionais de Idade Média de Castelo de Vide, de um apelo a comunicações 
amplamente divulgado, tende sempre a ocorrer um certo distanciamento entre o 
que desejam os organizadores – plasmado no texto de apresentação e nas sugestões 
temáticas – e a resposta da comunidade científica, expressa nas propostas de 
comunicação. Os organizadores pretendem que o programa seja temático, espacial e 
cronologicamente o mais completo e abrangente possível, enquanto os investigadores 
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traduzem, nas suas propostas, as dinâmicas actuais da investigação desenvolvida nos 
contextos historiográficos em que se inserem. As palestras dos oradores convidados 
pretendem por isso ser, nesse contexto, as âncoras que possibilitam que a temática 
central encontre um levantamento de problemáticas inovadoras e/ou a proposta 
de metodologias capazes de lhe responderem com a maior eficácia. Circunstâncias 
que se reflectem no conteúdo desta publicação, em que se mesclam as propostas 
de escopo mais profundo e reflexivo com os estudos de caso, mais circunscritos 
temática e espacialmente. Em todos, o leitor pode ainda encontrar remissões para 
uma vasta bibliografia complementar ou, a referência a colecções documentais 
que poderá consultar. A riqueza desta obra, que nos apraz salientar, assenta na 
complementaridade entre as perspectivas apresentadas, a diversidade de espaços de 
observação considerados e a amplitude das problemáticas equacionadas.

De entre os textos apresentados pelos oradores convidados cumpre destacar os 
que equacionaram as questões de abastecimento urbano de uma forma mais profunda 
lançando perspectivas e metodologias de trabalho muito estimulantes e os que, não 
tendo o abastecimento como cerne das suas apresentações, todavia traçaram quadros 
de reflexão problematizantes sobre espaços, cronologias e protagonistas do processo 
urbano em espaços e cronologias menos glosados. No primeiro caso contam-se 
os artigos de Emílio Martín Gutiérrez e de Denis Menjot. No seu texto Ciudades y 
processo de “agrarizacíon” en Andalucía Occidental durante el siglo XV, o primeiro 
dos autores referidos parte de uma escala regional e do estabelecimento de uma 
cartografia exemplar para realçar a interacção entre a cidade e o campo na construção 
das paisagens sociais medievais. Valorizando a interdisciplinaridade reflecte sobre 
a importância da análise dos ecossistemas em que se inserem os núcleos urbanos 
pois estes constituem a base da exploração dos recursos naturais, fundamentais no 
abastecimento urbano e na sua inserção em circuitos de consumo mais vastos. O 
texto de Denis Menjot – Defender la ciudad contra el hambre: las políticas anonarias 
de los gobiernos urbanos en la Europa bajomedieval – assume-se como uma síntese 
reflexiva que tem como espaço de observação a Europa medieval e que glosa as 
principais problemáticas sobre as questões relacionadas com o abastecimento de 
cereal e com a capacidade de resposta das cidades ao problema das carestias de 
cereal, na perspectiva dos poderes em presença. Um texto que se completa com o 
excelente estudo de uma pequena cidade no contexto português que Iria Gonçalves, 
oradora convidada desenvolve em Uma pequena cidade e o seu pão na Baixa idade 
Média: o caso de Loulé.

Sauro Gelichi por seu turno, em Strange Cities on the waters: north Adriatic 
settlements between 7th-9th centuries AD, tendo como espaço de observação a 
região lagunar de instalação das cidades de Veneza e Commachio, estabelece um 
reflexão sobre um adequado entrosar de fontes escritas e arqueológicas e do seu 
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questionamento para a recuperação de cronologias mais recuadas e para equacionar 
a problemática da instalação de comunidades urbanas em espaços marginais. No seu 
texto de Hermenegildo Fernandes – Alguns problemas em torno de uma transição 
urbana no Sudoeste da Península Ibérica (séculos XI-XII) – reencontramos a afirmação 
das potencialidades da utilização simultânea e completar de fontes narrativas 
e resultados da investigação arqueológica, no esclarecimento dos processos de 
transformação sociais e espaciais urbanos. Aplicada ao estudo das transformações 
sofridas pelas cidades do al-Andalus no contexto das ocupações de Almorávidas e 
Almóadas permite apontar ainda permanências que se prolongam no pós-conquista 
cristã e consequentemente, um melhor entendimento das transformações que a 
ocupação cristã vai gerar. 

A maioria dos textos agora disponibilizados têm como cronologia dominante 
os séculos XIV e XV, tanto mais esperável quanto predominam os estudos que têm 
a Península Ibérica como quadro espacial de observação e dentro desta, sobretudo 
os reinos medievais cristãos. A conjuntura peninsular de guerra com o Islão, 
que se prolongou de forma mais evidente até à 2ª metade do século XIII, gerou 
uma afirmação tardia da cidade ibérica em relação a outras regiões europeias e 
consequentemente, a sua presença nas fontes disponíveis. Este predomínio espacial 
peninsular tem o seu contraponto nas aproximações a espaços de além Pirinéus que 
tanto privilegiam a escala regional – o Auvergne considerado na cronologia longa que 
se estende entre os séculos XIII e XVI e em função de um elemento específico como 
era a presença mendicante – como uma cidade de referência de tradição romana e 
feição mediterrânica como foi a Roma medieval e o seu abastecimento de matérias 
primas, aqui também analisados, numa ampla diacronia. 

Desde sempre que as comunicações resultantes das distintas edições das 
Jornadas têm vindo a revelar que a Europa urbana medieval tende a organizar-se em 
função da dicotomia grande cidade/média e pequena cidade, com claro predomínio 
deste último modelo, por isso cada vez mais presente na agenda de investigação 
sobre a cidade medieval. É pois maioritariamente em função de pequenas e de 
médias cidades que os problemas de abastecimento se encontram apresentados, quer 
estas se apresentem articuladas em redes de contactos ou de espaços regionais quer 
consideradas per si.

A elaboração dos estudos inseridos nesta obra recorreu a uma enorme diversidade 
de fontes: materiais, documentais, normativas, iconográficas, numismáticas, 
arqueológicas às quais há que acrescentar todos os materiais – especialmente os de 
natureza cartográfica – produzidos pelos autores dos textos e resultantes do tratamento 
de informação inédita, alguns constituindo propostas interpretativas inovadoras. 
Destacam-se as que traduzem as preocupações das comunidades e dos poderes seus 
enquadradores com as questões de abastecimento, especialmente em momentos de 
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crise ou, as que decorrem da organização dos sistemas produtivos, de circulação 
de produtos ou, da fiscalidade que lhe estava associada. Metodologicamente é de 
salientar, como cada vez mais, os estudiosos da cidade medieval tendem a utilizar, de 
forma crítica, informação muito diversa, contornando, ainda que nem sempre com 
facilidade, barreiras disciplinares ou cronológicas.

A multiplicidade de fontes utilizada explica, em parte a diversidade de 
perspectivas desenvolvidas quer estas sejam protagonizadas pela fiscalidade, pela 
normativa ou pela expressão material de marcas sobre as paisagens urbanas e peri-
urbanas e a sua articulação com a afirmação dos diferentes poderes em presença. 
Não admira por isso, que as problemáticas decorrentes surjam também variadas 
podendo salientar-se as mais frequentemente glosadas, como é o caso das resultantes 
das preocupações com o abastecimento alimentar urbano, geradas pelas recorrentes 
situações de carestia e pelos fenómenos que lhe estavam associados como as fomes, 
a alta de preços e, a especulação. Associáveis aos problemas de abastecimento de 
aglomerados humanos concentrados e com de alguma dimensão, são sem dúvida, 
as questões decorrentes das difíceis dinâmicas de articulação entre os diferentes 
poderes em presença, sobretudo quando em momentos de crise, se torna evidente a 
necessidade de garantir a paz social e a simultânea afirmação da sua eficácia como 
garantes do bem comum. 

 Outras problemáticas subjacentes às investigações reveladas nesta publicação 
centram-se na posse e usufruto de recursos naturais e agrícolas sendo que estes têm 
inerentes processos de enriquecimento que podem estar em directa correlação com 
a posse da terra, dos meios de produção e do transporte desses mesmos recursos e 
produtos. O crescimento urbano e a maior complexidade das sociedades urbanas 
e a sua consequente hierarquização fomentavam situações de conflitividade entre 
os possidentes mas, não menos importante situações de pluriactividade quer entre 
as oligarquias urbanas como nos sectores artesanais, acrescentando complexidade à 
análise dos grupos sociais intervenientes no processo de abastecimento urbano.

Fica também evidente que o abastecimento da cidade medieval e as suas 
problemáticas específicas se entrosam com outras que, não as integrando directamente 
lhe são paralelas e por vezes até sistémicas, como as que se associam com os níveis 
de produção agrícola, com o trabalho, sobretudo o de natureza artesanal, com as 
dinâmicas da actividade mercantil, ou ainda, com ao enquadramento fiscal das 
actividades económicas em contexto urbano. 

Torna-se claro ainda, que tal como muitos autores têm chamado a atenção, é 
indispensável, para estudar o abastecimento urbano medieval, equacionar a cidade 
como um simultâneo centro consumidor, produtor, transformador e distribuidor, 
mas levando sempre em conta as diferentes escalas urbanas e o estabelecimento da 
relação entre o consumo e a organização e hierarquização social que caracteriza 
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cada vila ou cidade. Mas também emerge destas distintas abordagens a necessidade 
de não equacionar a cidade medieval como um espaço fechado, antes o integrando 
em redes de abastecimento e circuitos comerciais, quer por via terreste quer por via 
fluvial e/ou marítima com escalas que encontram denominadores diversos tais como 
a relação cidade-campo, os contactos inter-regionais e os de escala internacional. 

Tendo em vista o que já se conhece sobre a natureza das fontes disponíveis 
para o estudo da cidade medieval europeia teria sido esperável que outras temáticas 
tivessem estado presentes nestas Jornadas, que tinham como objectivo estudar e 
reflectir sobre o abastecimento urbano. Sem preocupações de exaustividade podem 
referir-se alguns, bastante sugestivos. Seria o caso do estudo dos circuitos de produção 
e distribuição de produtos de luxo como os livros ou os tecidos de elevado preço. Ou, 
os problemas levantados pelo abastecimento de minorias confinadas como judeus e 
mouros nos contextos urbanos e seus conflitos com as maiorias cristãs em momentos 
de crise ou em relação a práticas alimentares específicas. A disponibilidade de fontes 
normativas, por seu lado, permite o esclarecimento do papel arbitral e regularizador 
dos poderes em presença nas vilas e cidades sobre as actividades associadas ao 
seu abastecimento. A arqueologia do edificado, se bem que constituindo uma 
orientação recente, permite recuperar a presença dos equipamentos urbanos 
associados à produção, transformação e venda de produtos – moinhos, mercados, 
carniçarias, entre outros – permitindo aclarar os lugares de abastecimento quer no 
entre muralhas quer no espaço urbano. E é surpreendente a presença discreta de 
uma parte substancial dos protagonistas do processo de abastecimento urbano: os 
mercadores, os mesteirais, os vendedores e vendedoras de retalho, os oficiais da 
máquina administrativa e fiscal de enquadramento. 

A análise do abastecimento das cidades e vilas medievais necessita da 
arqueologia para ajudar a melhor interpretar dados documentais existentes ou, a 
minimizar omissões de informação documental. E no desenho dos seus quadros 
espaciais de observação necessita de recorrer, cada vez mais, à interdisciplinaridade 
de modo a recuperar com fiabilidade os ecossistemas e as intervenções antrópicas em 
que se desenvolveram as cidades medievais e as suas envolventes. Mas, mais precisa 
de equacionar esta problemática através de investigações tendencialmente sistémicas, 
que saiam da análise de um cidade, de uma região ou de um reino específicos em 
favor de perspectivas mais globais, que possam captar circuitos interligados de 
abastecimento.

*         *
*

Os editores querem ainda deixar público o seu agradecimento a todas as 
instituições e pessoas que contribuíram para tornar este conjunto de iniciativas – 
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Jornadas Internacionais de Idade Média, Escola de Outono e publicação desta obra 
– um êxito, garantindo ainda, a sua continuidade no tempo. À Câmara Municipal 
de Castelo de Vide na pessoa de António Pita, seu Presidente temos a agradecer a 
aceitação incondicional das nossas propostas e o  modo  como criou as condições 
humanas e materiais necessárias para a sua concretização. Através da Drª Patrícia 
Martins queremos agradecer aos funcionários e funcionárias da Câmara Municipal 
de Castelo de Vide, muitos dos quais não se deixam ver durante a Semana Medieval 
mas   que, nos bastidores, asseguram que os eventos decorram sem falhas e com 
o   maior profissionalismo. Ao Instituto de Estudos Medievais, na pessoa da sua 
Diretora, Profª Maria João Branvco, devemos não só o acolhimento destas iniciativas 
desde o primeiro momento mas também o apoio às tarefas de organização e o 
financiamento da participação dos oradores convidados e de estudantes da Escola de 
Outono. O Marcel L. Paiva do Monte tornou possível com o seu saber, rigor e bom 
gosto toda a linha gráfica de divulgação da Semana Medieval bem como a concepção 
e paginação deste livro. A Mariana Pereira, recém-chegada à equipa de organização, 
agradecemos a sua capacidade de aceitar as tarefas correntes e as inesperadas com a 
mesma eficácia.

A quantos participaram na Escola de Outono e nas Jornadas – conferencistas 
convidados, comunicantes, estudantes e assistentes – bem como aos revisores 
científicos desta obra queremos deixar o nosso obrigado uma vez que a sua 
participação empenhada transformou  a Escola de Outono e as Jornadas Internacionais 
de Idade Média   em consolidados pontos de encontro e discussão entre todos os   
que se interessam pelo estudo da cidade medieval. E por fim, o nosso obrigada aos 
habitantes de Castelo de Vide, pois também é deles o sucesso desta Semana Medieval.
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Resumo

Escavações arqueológicas desenvolvidas em Santarém permitiram a descoberta 
de diversos recipientes que reflectem os quotidianos dos habitantes daquela 
cidade durante a Idade Média (séculos XI e XIV). Este é um período de grandes 
mudanças políticas e, consequentemente, sociais e culturais, que se vão traduzir 
em alterações ao nível da produção e consumo de recipientes destinados às 
mais diversas actividades quotidianas. O objectivo deste trabalho é mostrar 
como evoluiu a morfologia e a estética destes recipientes domésticos utilizados  
nas mais diversas actividades desde a confecção de alimentos, armazenamento 
e consumo e como reflectem as identidades e alterações culturais e sociais 
daquela população durante a Idade Média.
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Identity and everyday pottery in Santarém during the Middle Ages 
(11th-14th centuries)

Abstract

Archaeological excavations made in Santarém led to the discovery of a high 
number of ceramic vessels reflecting the daily lives of the inhabitants of that city 
during the Middle Ages (11th-14tth century). This is a period of political, social 
and cultural changes reflected in the production and consumption of ceramic 
objects. This paper aims to discuss the morphological and aesthetical evolution 
of ceramic pots used in diverse activities such as cooking, eating and drinking 
and how these reflect regional identities, and social and cultural modifications 
during that time.

Keywords

Santarém; Pottery; Consumption; Identity.

Introdução.

Santarém é uma cidade localizada num planalto sobranceiro ao Tejo cujas evidências 
arqueológicas de ocupação medieval podem ser localizadas entre os séculos VIII e 
XIV identificadas por diversos arqueólogos nas últimas décadas4. Elas correspondem 

4 Ver VIEGAS, Catarina; ARRUDA, Ana Margarida – “Cerâmicas islâmicas da Alcáçova de Santarém”. 
Revista Portuguesa de Arqueologia 2,2 (1999), pp. 105-186; BATATA, Carlos; BARRADAS, Elisabete; SOUSA, 
Vanessa – “Novos vestígios da presença islâmica em Santarém”. In AMADO, Carlos; MATA, Luís (coords.) – 
Santarém e o Magreb: encontro secular (970-1578). Santarém: Câmara Municipal, 2004, pp. 68-77; LIBERATO, 
Marco – A cerâmica pintada a branco na Santarém Medieval: uma abordagem diacrónica: séculos XI a XVI. 
Lisboa: Universidade de Lisboa, 2011. Tese de Mestrado em Arqueologia (policopiado); LIBERATO, Marco 
– “A pintura a banco na Santarém Medieval. Séculos XI a XVI”. In GONÇALVES, Maria José; GÓMEZ-
MARTÍNEZ, Susana (coord.) Actas do X Congresso Internacional de Cerâmica no Mediterrâneo Ocidental. 
Silves: Câmara Municipal, Campo Arqueológico de Mértola, 2015, pp. 777-791; LIBERATO, Marco; SANTOS, 
Helena – “Circulação de materiais setentrionais na Santarém medieval”. In GONÇALVES, Maria José; 
GÓMEZ-MARTÍNEZ, Susana (coord.) Actas do X Congresso Internacional de Cerâmica no Mediterrâneo 
Ocidental. Silves: Câmara Municipal, Campo Arqueológico de Mértola, 2015, pp. 461-465; SANTOS, Helena; 
LIBERATO, Marco – “Em torno da cerâmica pintada a branco. Uma proposta de diacronia pós-islâmica 
na Santarém medieval”. Arqueologia Medieval 12 (2012) pp. 59-70; SANTOS, Helena; LIBERATO, Marco 
– “A reafirmação da centralidade regional: séculos X-XII”. In MATIAS, António (coord.) Santarém. Carta 
Arqueológica Municipal. Santarém: Câmara Municipal, 2018, pp. 138-147; SILVA, Marta Cristina de São 
Marcos Inácio da – A Cerâmica Islâmica da Alcáçova de Santarém, das unidades estratigráficas 17, 18, 27, 28, 
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a sistemas defensivos, ambientes domésticos, edifícios religiosos, necrópoles e áreas 
de produção.

Entre 2010 e 2015 os autores foram responsáveis pela execução de diversas 
obras de acompanhamento arqueológico em variadas áreas da cidade5, permitindo o 
reconhecimento de diversos contextos arqueológicos, tanto em ambiente rural como 
urbano, possíveis de datar entre os séculos XI e XIV (Fig. 1). Não foram identificados 
vestígios posteriores, nomeadamente dos séculos XV e XVI, época de transição entre 
a Idade Média a Modernidade. A ausência de testemunhos arqueológicos destas 
cronologias parece ser comum a outras intervenções arqueológicas visto nenhum 
local daquelas constar na recente carta arqueológica6. 

As intervenções arqueológicas efectuadas pelos autores foram feitas no âmbito 
de obras de acompanhamento aquando necessidade de substituir infraestruturas e 
consequente manutenção das redes eléctrica, telefónica, de abastecimento de águas e 
de saneamento. Ainda que contextos identificados aquando destes acompanhamentos 
correspondam a diversas tipologias aqui iremos focar-nos apenas na cultura material 
associada a lixeiras oriundas de contextos domésticos.
Esta longa cronologia corresponde a momentos de alterações fundamentais, 
sobretudo a nível político naquela cidade, decorrentes essencialmente da Reconquista 
Cristã e da instabilidade política daí resultante. Apesar de terem surgido evidências 
de ocupação medieval em vários locais, o presente trabalho contempla objectos 
recuperados na Travessa das Capuchas, Largo Pedro Álvares Cabral, Largo Pedro 
António Monteiro e Alfange. Nestes locais não foram apenas recuperadas cerâmicas 
mas igualmente objectos metálicos e vítreos, assim como um grande número de 
restos faunísticos, resultantes das actividades diárias dos habitantes da cidade. Estes 
locais foram datados com base na sua cultura material, a qual inclui numismas, de 
entre meados do século XI e finais do século XIV.

A maior parte dos contextos medievais onde podemos reconhecer materiais 
arqueológicos medievais em Santarém dizem respeito a silos, que foram transformados 

30, 37, 39, 41, 193, 195, 196, 197 e 210. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2011. Tese de Mestrado em Arqueologia 
(texto policopiado).

5 Ver BOAVIDA, Carlos; CASIMIRO, Tânia Manuel; SILVA, Telmo – “Travessa das Capuchas, 
Santarém. Silos e espólios trecentistas numa necrópole islâmica: primeira notícia”. Almadan 18,1 (2013a), pp. 
132-134; BOAVIDA, Carlos; CASIMIRO, Tânia Manuel; SILVA, Telmo – “Os silos medievais da Travessa das 
Capuchas”. In ARNAUD, José Morais; MARTINS, Andrea; NEVES, César (ed.) – Arqueologia em Portugal 
– 150 anos. Lisboa: Associação dos Arqueólogos, 2013b, pp. 937-945; BOAVIDA, Carlos; CASIMIRO, Tânia 
Manuel; SILVA, Telmo – “Do Romano ao Contemporâneo: 2000 anos de Arqueologia nas Ruas de Santarém”. 
Arqueologia e História 66-67 (2014/2015), pp. 63-84; CASIMIRO, Tânia Manuel; BOAVIDA, Carlos; SILVA, 
Telmo; NEVES, Dário – “Ceramics and Cultural Change in Medieval (14th-15th century) Portugal: The case of 
post-Reconquista Santarém”. Medieval Ceramics 37 (2018), pp. 21-35; CASIMIRO, Tânia Manuel; FERREIRA, 
Ana Filipa; SILVA, Telmo – “Alfange: núcleo habitacional nos arrabaldes de Santarém em época islâmica”. 
Arqueologia e História 66-67 (2014/2015), pp. 85-96.

6  MATIAS, António (coord.) – Santarém. Carta Arqueológica Municipal. Santarém: Câmara Municipal, 
2018.
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Fig. 1 – Intervenções Arqueológicas da ARPA no Centro Histórico de Santarém:

1. Rua Jaime Figueiredo 27 (2009); 2. Rua 31 de Janeiro 36 (2010); 3. Avenida do Brasil 59 (2009); 4. 
Praça Sá da Bandeira/Rua Serpa Pinto (2010); 5. Rua Luís de Camões (2013); 6. Rua Capelo e Ivens 
98 e 100 (2009); 7. Rua Guilherme de Azevedo (2011); 8. Rua Dr. Teixeira Guedes (2009); 9. Santa 
Casa da Misericórdia de Santarém (2009/10); 10. Rua do Arco de Manços (2010); 11. Travessa dos 
Pasteleiros 9 (2012); 12. Rua Miguel Bombarda (2011); 13. Travessa das Frigideiras (2010); 14. Praça 
Visconde da Serra do Pilar (2009); 15. Travessa da Lameira 1 e 18 (2011); 16. Escadinhas do Carmo 
(2012); 17. Calçada de Mem Ramires (2012); 18. Rua 15 de Março (2012); 19. Rua de São Martinho 
(2012); 20. Largo do Terreirinho das Flores (2012); 21. Rua Vila de Belmonte (2013); 22. Largo Pedro 
Álvares Cabral (2011; 2013); 23. Rua Braamcamp Freire (2012); 24. Largo Pedro António Monteiro 
(2013); 25. Travessa das Capuchas (2012/13); 26. Avenida António dos Santos (2012/13); 27. Travessa 
Padre António Fernandes (2010); 28. Avenida António dos Santos (2013); 29. Largo de Santiago 
(2010); 30. Alfange (2010).
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em lixeiras aquando do seu abandono. Várias dezenas destas estruturas negativas 
foram reconhecidas. As razões para o abandono destas estruturas de armazenamento 
são rebatíveis visto que surgem transformadas em lixeiras ao longo de toda a Idade 
Média, notando-se uma maior incidência desta reutilização durante o século XVI.

O objectivo deste texto não é uma contabilização e apresentação exaustiva de 
todas as cerâmicas identificadas nos contextos arqueológicos aqui indicados. Esse 
exercício já foi realizado noutras publicações7 onde foram apresentados os objectos 
identificados atendendo à sua funcionalidade e quantidade em ambiente doméstico. 
Concluiu-se então que as cerâmicas mais numerosas correspondiam às peças de uso 
comum, aquelas com as quais as relações e interacções diárias eram mais constantes, 
tais como panelas, caçoilas, cântaros, púcaros e taças, e que se fragmentariam com 
maior facilidade, aumentando o número de fragmentos identificados no contexto 
arqueológico. A repetição de tal informação não é pertinente neste trabalho onde 
procuramos explorar de que forma os objectos cerâmicos reflectem uma identidade 
cultural característica de determinados grupos numa perspectiva local e regional. Por 
identidade referimo-nos a como estes objectos reflectem a cultura de grupo de um 
determinado conjunto de pessoas8. Não reincidindo sobre a quantificação, a presente 
análise terá em conta a morfologia e decoração destes objectos de uso quotidiano 
ao longo de cerca de 400 anos, bem como a sua continuidade ou desaparecimento 
e alterações estéticas e formais ao longo deste período, entre meados do século XI e 
finais do século XIV.

Os objectos cerâmicos.

O estado de conservação destes objectos quando encontrados nestas lixeiras variava 
entre as peças inteiras, completas, ainda que fragmentadas e fragmentos de peças. 
O próprio estado de fragmentação leva-nos a ponderar as razões do seu descarte, 
visto que muitas destas peças encontrava-se ainda em perfeito estado de utilização, 
fragmentando-se no momento em que foram descartadas. As peças correspondem 
na sua maioria a objectos de uso quotidiano, produzidas com pastas vermelhas, de 
origem local, sem qualquer tratamento da superfície ou, apenas alisadas ou brunidas. 

As peças vidradas são raras correspondendo apenas à louça de mesa, tais como 
taças ou garrafas. Aqui a data de descarte é fundamental visto que, se até ao século 
XIII a maior parte das peças vidradas corresponde a taças, sendo as garrafas uma 
ínfima parte, a partir do século XIV os jarros ou picheis passam a corresponder à 

7  Cf. CASIMIRO, Tânia Manuel et al. – “Ceramics and Cultural Change in Medieval …”; CASIMIRO, 
et al. – “Alfange ...

8  DÍAZ-ANDREU, Margarita; LUCY, Sam.; BABIC, Stasa; EDWARDS, David. N. – Archaeologies of 
Identity. Approaches to gender, Age, Status, Ethnicity and Religion. London: Routledge, 2005.
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totalidade dos objectos vidrados.
Em plena ocupação muçulmana as peças vidradas parecem ser oriundas de 

produções regionais, muito possivelmente produzidas em Lisboa. Estas importações 
regionais diminuem após a segunda metade do século XII, muito embora não se assista 
ao seu total desaparecimento. Objectos vidrados recuperados em Santarém mostram-
nos que, apesar da Reconquista Cristã, o consumo de peças ditas de influência 
islâmica continuou com peças caracteristicamente almóadas, nomeadamente as 
taças de cordões verticais, recuperadas na cidade, mantendo os contactos comerciais 
que possivelmente abasteciam a população muçulmana que lá continuou a viver9. 
Já no século XIV, os contactos com os mercados de influência islâmica tendem a 
desaparecer sendo os novos consumos mais orientados para um mercado norte-
Europeu. Isto não significou certamente o fim da presença muçulmana na cidade 
onde se encontra registada, pelo menos, até a segunda metade do século XV10.

As coleções contêm todo o tipo de objectos cuja função seria auxiliar nas 
tarefas tais como cozinhar, armazenar, beber e comer. A maior parte corresponde 
a cerâmica não vidrada sem qualquer tipo de decoração, enquanto noutras essa 
decoração daria alguma dimensão estética aos hábitos quotidianos. Passaremos, de 
forma muito breve, a apresentar os objectos que constituiriam os serviços domésticos 
e cuja descrição morfológica se torna fundamental em função dos objectivos que 
procuramos alcançar neste trabalho.

A primeira questão a ter em conta é que, independentemente das alterações 
políticas que ocorreram neste período em Santarém e no Vale do Tejo, as formas 
cerâmicas não reflectem imediatamente essas alterações. Teremos de esperar cerca de 
um século, até meados do século XIII para começarmos a assistir a ténues alterações, 
mais a nível estético do que formal.

A designação que atribuímos às formas dificilmente corresponde à designação 
que teriam na altura. A documentação medieval para a zona do Tejo não é profícua 
em nomes de objectos durante a Idade Média, generalizando o termo olla, que 
acreditamos corresponder a objectos destinados à confecção de alimentos11. Surgem 
algumas excepções, sobretudo quando encontramos designações em forais ou em 
taxas municipais. Contudo, deixámos essa opção de fora e decidimos designar os 
objectos de acordo com a terminologia já utilizada por outros arqueológos que se 

9   Ver BARROS, Maria Filomena – “Poder e poderes nas comunas muçulmanas”. Arqueologia Medieval 6 
(1999). pp. 73-78; LOPES, Gonçalo; SANTOS, Helena – “Um fragmento de maqabriyya mudéjar de Santarém”. 
In ARNAUD, José Morais; MARTINS, Andrea; NEVES, César (eds.) Arqueologia em Portugal – 150 Anos. 
Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, 2013, pp. 955-960.

10  Cf. BARROS, Maria Filomena – A comuna muçulmana de Lisboa. Porto: Hugin, 1998, p. 93.
11  Cf. CASIMIRO, Tânia Manuel; BARROS, Luís – “De quem são estas ollas. Comer, beber e armazenar 

em Almada no século XIII”. In GONÇALVES, Maria José; GÓMEZ-MARTÍNEZ, Susana (coord.) – Actas 
do X Congresso Internacional de Cerâmica no Mediterrâneo Ocidental. Silves: Câmara Municipal, Campo 
Arqueológico de Mértola, 2015, pp. 392-397.
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dedicam a estes períodos, deixando claro que esta discussão terminológica será tão 
fundamental para a Idade Média como já ocorre para a Idade Moderna12.

As formas mais recorrentes são aquelas que seriam destinadas à confecção 
de alimentos, as sobreditas ollas, todas apresentando sinais externos de terem sido 
expostas ao fogo. A diversidade formal e variação de tamanhos é extensa, mas 
exemplares semelhantes ocorrem tanto nos contextos mais antigos, claramente de 
cariz muçulmano, bem como nos mais recentes, centenas de anos após a Reconquista 
Cristã onde os muçulmanos, apesar de permaneceram já não constituíam a maioria 
da população. As panelas apresentam as tradicionais formas bojudas, com colos 
baixos e bordos extrovertidos, assentes em fundos planos ou ligeiramente côncavos 
com duas asas equidistantes verticais (Fig. 2 C, D, E, F, G). Eram cobertas por testos 
ou tampas com forma troncocónica com uma pega central, variando o seu tamanho 
de acordo com o recipiente que tapariam (Fig. 2 A, B). Teriam como funcionalidade 
a produção de ensopados e cozidos.

Também destinadas à confecção de alimentos surgem as caçoilas cuja função 
deveria ser a de frigir. São recipientes hemisféricos, de base plana e paredes direitas 
sem evidência de terem possuído asas (Fig. 2 I, J, K, L, M). A ausência de marcas de 
fogo de alguns destes recipientes leva-nos a debater se foram efectivamente utilizadas 
como peças para a confecção de alimentos ou se a sua utilização foi feita apenas 
como objectos para consumir alimentos comumente designadas como taças e das 
quais encontrámos diversos exemplares. Em contextos mais antigos estas peças 
apresentam decoração sobre o bordo (Fig. 2 N, O). Já com uma única pega longa 
surgem as frigideiras, destinadas a fritar alimentos (Fig. 2 H).

As taças são objectos hemisféricos ou carenados, com superfícies alisadas, 
assentes em fundo plano ou em pé anelar. Nos contextos mais recuados, datados do 
século XI, ainda de cariz essencialmente almorávida surgem alguns destes objectos 
vidrados a verde ou amarelo com raros exemplos de corda seca parcial13. O século XII 
é ainda marcado por esta existência de peças vidradas, cuja produção local/regional 
começa a desaparecer no século XIII, quando são substituídas exclusivamente por 
importações do sul de Espanha.

É por esta altura que surgem os primeiros objectos comumente designados 
12  Ver BUGALHÃO, Jacinta; COELHO, Inês Pinto – “Cerâmica Moderna de Lisboa: uma proposta 

tipológica”. In CAESSA, Ana; NOZES, Cristina; CAMEIRA, Isabel; SILVA, Rodrigo Banha da (coords.) – I 
Encontro de Arqueologia de Lisboa: Uma Cidade em Escavação. Lisboa: CAL/DPC/DMC/CML, 2017, pp. 107-
145; FERNANDES, Isabel Maria – “Do uso das pecas: diversa utilização da louca de barro”. In CLETO, Joel; 
VARELA, Manuel (coords.) – Actas do IV Encontro de Olaria Tradicional de Matosinhos. Matosinhos: Câmara 
Municipal, 1999, pp. 12-39; FERNANDES, Isabel Maria – A loiça preta em Portugal: Estudo histórico, modos 
de fazer e de usar. Braga: Universidade do Minho, 2012. Tese de Doutoramento em História, Especialidade em 
História Contemporânea (policopiado); CASIMIRO, Tânia Manuel; GOMES, João Pedro – “Formas e sabores: 
alimentação e cerâmica nos séculos XVII e XVIII”. In Da mesa dos Sentidos aos Sentidos da Mesa. Actas do 4.º 
Colóquio Luso-Brasileiro de História e Culturas da Alimentação. Coimbra: Projecto DIATA (no prelo).

13  Cf. CASIMIRO, Tânia Manuel et al. – “Alfange …”
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de prato/tampa, ainda que esta funcionalidade seja discutível. Estes irão perdurar, 
sem alterações na forma, pelo menos até inícios do século XVI, quando começam 
tendencialmente a desaparecer dos contextos arqueológicos14.

A segunda categoria mais comum de objectos será o que temos vindo a designar 
de louça de água, ainda que o termo só apareça na documentação já nos inícios 
do século XVI15. A sua abundância relaciona-se novamente com o seu constante 

14  Ver TEIXEIRA, André; PAREDES, Fernando Villada; SILVA, Rodrigo Banha da (eds.) – Lisboa 1415 
Ceuta. História de Duas Cidades. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa/Ciudad Autonoma de Ceuta, 2015.

15  Cf. CASIMIRO, Tânia Manuel – “Material Culture from the Al Hallaniyah Isle early 16th century 

Fig. 2 – Cerâmicas medievais de Santarém.
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manuseamento que levaria a uma quebra frequente destes objectos. Correspondem 
sobretudo a jarros e a púcaros. Ainda que não possamos ignorar a possibilidade de que 
alguns deles pudessem guardar vinho, é provável que essa funcionalidade estivesse 
sobretudo reservada para os jarros e pichéis vidrados que foram recuperados. São 
objectos bojudos apenas com uma asa e colo alto, com ou sem bico (Fig. 3 A, B, C, 
D, E). A decoração corresponde a pinceladas brancas ou a caneluras ao longo do 
corpo. São raros os objectos brunidos, ainda que pelo menos um exemplar tenha 
sido recuperado (Fig. 4).

O nosso conhecimento de louça revestida a vidrado de chumbo para os séculos 
XIII e XIV é ainda muito escasso e, na maior parte das vezes, quando encontrados, 
são classificados como provenientes do Norte da Europa, sobretudo da França e da 
zona da actual Bélgica, com alguns objectos semelhantes a produções inglesas16.

Contudo, não podemos ignorar o recente trabalho arqueométrico efectuado 
em alguns objectos vidrados recuperados em Torres Novas, datados do século 
XIV, que indicam a possibilidade de produção destas cerâmicas no Vale do Tejo17. 
A produção de objectos vidrados na zona do Vale do Tejo encontra-se confirmada 
arqueologicamente desde meados do século XV18. Anteriormente, ainda durante o 
século XI e XII, seriam produzidos em Lisboa19, pelo que o hiato produtivo entre o 
século XIII e XV deverá ser reconsiderado. 

Os púcaros seriam usados sobretudo no consumo de água. Por serem peças 
de uso pessoal e quotidiano são muito frequentes e apresentam uma interessante 
evolução entre os séculos XI e XIV. Surgem ainda em período islâmico com uma asa, 
assentes em bases planas, decorados nas paredes externas com pintura a branco ou 
vermelho (Fig. 3 G). Durante o século XIII, quanto mais nos aproximamos do século 
XIV, estes objectos começam a surgir com duas asas e assentes em pé alto, uma forma 

Portuguese Indiaman wreck site”. International Journal Nautical Archaeology 47 (2018), pp. 1-22.
16  Cf. SILVA, Rodrigo Banha da; BARGÃO, André; FERREIRA, Sara; OLIVEIRA, Filipe – “O comércio 

medieval de cerâmicas importadas em Lisboa: o caso da Rua das Pedras Negras n.os 21-28”. In ARNAUD, 
José Morais; MARTINS, Andrea (edit.) Arqueologia em Portugal – Estado da Questão. Lisboa: Associação dos 
Arqueólogos Portugueses, 2017, pp. 1523-1538.

17  Cf. FERREIRA, L. F. Vieira; GOMES, M. Varela; PEREIRA, M. F. C.; SANTOS, L. F.; MACHADO, I. 
Ferreira – “A multi-technique study for the spectroscopic characterization of the ceramics from Santa Maria 
do Castelo church (Torres Novas, Portugal)”. Journal of Archaeological Science: reports 6 (2016), pp. 182-189.

18  CF. BARROS, Luís; BATALHA, Luísa; CARDOSO, Guilherme; GONZALEZ, António – “A Olaria 
Renascentista de Santo António da Charneca – Barreiro”. In TEIXEIRA, André; BETTENCOURT, José 
António (eds.) – Velhos e Novos Mundos: Estudos de Arqueologia Moderna. Lisboa: Centro de História de 
Além-Mar, Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores, 2012, pp. 699-710.

19  Cf. GASPAR, Alexandra; AMARO, Clementino – “Cerâmicas dos seculos XIII-XV da cidade de 
Lisboa”. In ARCHIMBAUD, Danielle G. (dir.) – La Céramique Médiévale en Méditerranée: Actes du 6e congrès. 
Aix-en-Provence: Narration Editions, 1997, pp. 337-345; BUGALHÃO, Jacinta; GOMES, Sofia; SOUSA, M.ª 
João – “Consumo e utilização de recipientes cerâmicos no arrabalde ocidental de Lisboa islâmica (Núcleo 
Arqueológico da Rua dos Correeiros e Mandarim Chinês)”. Revista Portuguesa de Arqueologia 10,1 (2007), 
pp. 317-343.
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Fig. 3 – Cerâmicas medievais de Santarém.
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Fig. 4 – Cerâmicas medievais de Santarém.

Fig. 5 – Cerâmicas medievais de Santarém.
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que se torna característica dos contextos medievais no Vale do Tejo20 (Figs. 3 K, L, 
M). Os mais antigos têm o corpo pintado enquanto os mais recentes não apesentam 
qualquer tipo de decoração (Fig. 5). Estes objectos recuperam a sua forma mais 
antiga a partir de meados do século XIV (Fig. 3 H). Os objectos que convencionámos 
chamar de canecas (Figs. 3I, J), mas cuja nomenclatura reconhecemos não ser a mais 
objectiva, têm apenas uma asa que acreditamos terem como funcionalidade também 
o consumo de água. Seriam provavelmente apenas mais um estilo de púcaro.

O armazenamento era feito em potes de grandes dimensões por norma 
designados de talhas. Ainda que surjam muitos fragmentos não foi recuperado 
nenhum objecto completo. Recuperaram-se sobretudo bordos e colos, alguns 
apresentando decoração, revelando que seriam recipientes que poderiam ocupar 
lugar de destaque no interior das casas. Potes de menores dimensões poderiam 
igualmente cumprir esta função. 

As candeias que queimariam azeite eram utilizadas na iluminação. Estes 
pequenos objectos tendem a substituir os candis caracteristicamente islâmicos, com 
os seus longos bicos, e irão perdurar nos contextos arqueológicos até, pelo menos 
inícios do século XVIII. Por esta altura o número de candelabros aumenta pelo 
que acreditamos que as velas passam a ocupar um lugar de destaque na iluminação 
doméstica, ou então as candeias passam a ser efectuadas noutros materiais. 

Os fogareiros cumpririam a função de auxiliar na produção de alimentos ou 
no aquecimento. Esta é uma forma que irá perdurar, sem grandes alterações até ao 
século XX.

A grande distinção entre os quatro séculos que aqui apresentamos regista-se 
essencialmente não ao nível das formas, mas da decoração, onde a identidade cultural 
dos seus produtores e consumidores pode ser assinalada. Nos contextos possíveis de 
datar de uma ocupação dita islâmica a maior parte da louça é decorada com pintura 
a branco. Consiste sobretudo em pinceladas verticais brancas, em grupos de três ou 
cinco, ou linhas horizontais, também brancas. Nas caçoilas e taças essas pinceladas 
surgem no bordo e nos púcaros e jarros sobre o bojo ou junto ao bordo (Fig. 5). 
Esse tipo de decoração não termina imediatamente com a nova instalação política, 
continuando pelo menos até finais do século XIII21. Será mais ou menos por esta 
altura e os inícios do século XIV, que a dinâmica de contactos culturais conhece 
novos parceiros no norte da Europa e diminuí a interacção com o Mediterrâneo, 
onde se começa a assistir ao fim deste tipo de decorações para apostar nas superfícies 
simples e apenas com algumas caneluras.

20  Cf. CASIMIRO, Tânia Manuel; BARROS, Luís – “De quem são estas ollas…”
21 Cf. LIBERATO, Marco – “A pintura a branco na Santarém Medieval…”; LIBERATO, Marco – A 

cerâmica pintada a branco na Santarém Medieval…
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Conclusão.

Debater identidade através da utilização de objectos cerâmicos é um exercício que 
tem sido feito comummente através de evidências arqueológicas22. Os objectos 
podem ser utilizados por grupos específicos ou comuns a uma determinada região. 
Este é o caso que acreditamos acontecer em Santarém. As identidades culturais que 
existem e partilham a cidade entre os séculos XI e XIV, talvez ainda interiormente, 
deixam marcas inegáveis na produção cerâmica.

As peças destinadas ao consumo doméstico mantêm a sua forma durante estes 
quatro séculos com mínimas variações formais. É curioso assinalar que muitas das 
formas que eram utilizadas nesta altura vão continuar a sê-lo, por vários séculos, e que 
formas afins vão ser encontradas ainda em contextos dos séculos XIX, demonstrando 
uma continuidade cultural.

Todas as peças que aqui referimos correspondem a produções locais. A sua 
tipologia e decoração mostram que, apesar das alterações políticas, militares e 
sociais, a cidade de Santarém experienciou, a par de diversas outras no vale do Tejo, 
aquelas não se reflectem simultaneamente na cultura material, demonstrando que 
nesse aspecto a mudança não é tão rápida, sendo necessário mais tempo para que 
seja possível notá-la nos quotidianos domésticos. As peças que identificámos em 
contextos mais recuados, que podemos datar do século XI, em locais como Alfange, 
mostram que estamos perante cerâmica islâmica. Peças semelhantes são recuperadas 
frequentemente em todo o Vale do Tejo, em zonas como Lisboa23, Almada24, Sintra25 
ou Vila Franca26. Seria expectável que após a Reconquista Cristã estes objectos 
mudassem a sua forma. No entanto, como já foi notado por vários historiadores a 
saída das elites políticas não corresponde à saída das populações que compõem a 
cidade. Nesse sentido, em Santarém, apesar de o domínio cristão ter substituído o 
domínio islâmico, a matriz cultural das suas populações mantém-se, bem como os 
seus hábitos quotidianos. Os oleiros continuaram a fazer e decorar os objectos como 
sempre o tinham feito. Não se abandona o conhecimento adquirido, ele vai mudando 
ao longo de gerações.

22  DÍAZ-ANDREU et al. – Archaeologies of Identity…
23 Cf. BUGALHÃO, Jacinta; SOUSA, Maria João; GOMES, Ana Sofia – “Vestígios da produção oleira 

islâmica do Mandarim Chinês, Lisboa”. Revista Portuguesa de Arqueologia 7.1 (2004), pp. 573-643; CALADO, 
Marco; LEITÃO, Vasco – “A ocupação islâmica na Encosta de Santa (Lisboa)”. Revista Portuguesa de 
Arqueologia 8,2 (2005), pp. 459-470.

24 Cf. BARROS, Luís; HENRIQUES, Fernando – “Rua da Judiaria: um Celeiro nos arrabaldes da vila”. 
In ABRAÇOS, Hélder Childra; DIOGO, João Manuel (coords.) – Actas das 3.as Jornadas de Cerâmica Medieval 
e Pós-Medieval: métodos e resultados para o seu estudo. Tondela: Câmara Municipal, 2003, p. 135-144.

25 Cf. COELHO, Catarina – “A cerâmica verde e manganés do castelo de Sintra”. Arqueologia Medieval 
12 (2012), pp. 91-108.

26  Cf. BANHA, Carlos – “As cerâmicas do Alto do Senhor da Boa Morte (Povos): estudo preliminar”. 
Boletim Municipal Cira 7 (1997), pp. 75-109.
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As alterações demoram muitos anos a serem reconhecidas. Ocorrem sobretudo 
ao nível decorativo. A louça dos séculos XI e XII e mesmo XIII apresentam decoração 
pintada nas paredes exteriores, maioritariamente a branco. A partir do século XIII as 
formas mantêm-se, mas a decoração pintada desaparece. Só nos inícios do século XIV, 
várias gerações após a Reconquista Cristã, é que a pintura desaparece por completo 
na cerâmica de Santarém. A identidade cultural islâmica que marcava a decoração 
cerâmica mantém-se com os seus oleiros que continuam a dar à população aquilo 
que eles sempre consumiram. Os novos moradores que ali chegam com a alteração 
das elites políticas e militares certamente que consumiram o que produzia. A sua 
cultura vai sendo lentamente assimilada pelos oleiros. A decoração desaparece, mas 
as formas mantêm-se. 

Apesar de o assunto não se encontrar ainda estudado na zona do Vale do Tejo, 
este parece ter sido um comportamento comum noutras zonas, revelando uma 
identidade regional na produção de cerâmica, parece-nos que de matriz islâmica. 
Em locais como Lisboa e Almada e possivelmente noutros sítios, os oleiros islâmicos 
certamente que se mantiveram nos seus postos de trabalho não tendo sido forçados 
a alterar o seu modus faciendi, que perdurou durante séculos. As formas cerâmicas 
não são sujeitas a alterações de grande monta durante algumas gerações e perdem 
paulatinamente as suas decorações revelando que as alterações culturais a nível do 
quotidiano não ocorrem repentinamente.
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