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FRAGMENTOS DE ARQUEOLOGIA DE LISBOA: 
Diz-me o que comes… alimentação, antes e depois da cidade.

Com Lisboa transformada no “maior sítio arqueológico” do país, seja pelo número de intervenções 

nela efectuadas nos últimos anos, pela dimensão das mesmas, ou pelos resultados conseguidos e 

potencial informativo revelado, importa trazer as realidades históricas e patrimoniais assim obtidas 

ao conhecimento de um público alargado.

É assim que, em boa hora, o protocolo assinado entre a Autarquia e a Sociedade de Geografia de 

Lisboa vem concretizar-se, nomeadamente, na colaboração entre o Centro de Arqueologia de Lis-

boa e a Secção de Arqueologia da SGL para a realização anual de um colóquio com o tema geral de 

‘Fragmentos de Arqueologia de Lisboa’, acentuando aspectos da realidade arqueológica.

Entre os contextos que vêm sendo revelados, a presença de diversificado espólio relacionado 

com uma das condicionantes mais determinantes para a condição humana – a Alimentação – dá 

o sub-título a esta primeira realização. Com efeito, são vários os testemunhos que nos aportam 

para os hábitos alimentares das populações que têm vivido no espaço geográfico que actualmente 

pertence à cidade de Lisboa, desde a Pré-história até à actualidade: resíduos alimentares variados, 

recipientes e/ou estruturas relacionadas com o consumo, a preparação e a produção de alimentos, 

que diversas fontes documentais por vezes completam.

A publicação deste volume inicia assim uma coleção que, sob o título genérico de Fragmentos de 
Arqueologia de Lisboa, trará ao domínio de um público alargado os resultados de cada encontro.

Começamos aqui com a importante síntese de João Luís Cardoso, As faunas de grandes e médios 
mamíferos e a alimentação humana na região de Lisboa, do Paleolítico ao Bronze Final, a que o texto 

de Nelson Almeida e colaboradores sobre a problemática das primeiras comunidades neolíticas, A 
arqueofauna do Neolítico Antigo na Encosta de Sant’Ana Lisboa), dá seguimento.

O estudo de Susana Martínez, Sónia Gabriel e Jacinta Bugalhão 2500 anos de exploração de recur-
sos aquáticos em Lisboa. Núcleo Arqueológico da rua dos Correeiros faz a ponte para a História da 

Alimentação nos primórdios da Lisboa-Cidade.

A importância da romanização e posterior percurso da Lisboa urbana conduzem-nos a sucessiva-

mente percorrermos:

- Com Clementino Amaro e Guilherme Cardoso, A alimentação em Lisboa na época romana através 
das ânforas da Casa dos Bicos.

- Com António Rei e explorando fontes não-arqueológicas, os Elementos vegetais na alimentação 
de al-Ušhbûna, entre os séculos X e XII.

- Maria João Valente e António Marques trazem-nos de volta à Arqueologia com Alimentação mudé-
jar em Lisboa: a zooarqueologia da Casa da Severa (Mouraria, Lisboa), enquanto Rui Neves nos faz 

percorrer Fernão Lopes para reflectir sobre O drama da fome sob o signo castelhano – 1384 e João 

Pedro Gomes nos fala da Comida de rua na Lisboa Moderna (sécs. XVI e XVII).

- Prosseguindo na Época Moderna, Tânia Casimiro, Carlos Boavida, Cleia Detry e Simon Davis apre-

sentam uma primeira síntese de resultados do estudo do notável espólio obtido na intervenção no 

Largo do Coreto em Carnide –  Cozinhar e comer: Cerâmicas e alimentação em Carnide (1550-1650).

- Carlos Boavida aborda de seguida e numa interessante comunicação os até agora pouco estuda-

dos artefactos metálicos utilizados para Preparar, servir e comer – Vestígios arqueológicos metáli-
cos do que se usava na cozinha e à mesa na Lisboa da Idade Moderna para, em seguida, nos falar 

dos prazeres de Baco materializados Entre copos e garrafas – Os vidros do Largo de Jesus (Lisboa).

- Já no primeiro quartel do século XX, Ana Maria Prosépio leva-nos a revisitar o saudoso Diário de 

Lisboa para reflectir sobre O património alimentar nas caricaturas do jornal vespertino “Diário de 
Lisboa” (1921 a 1926).

Lisboa, Fevereiro de 2017

Os editores
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Preparar, servir e comer – Vestígios arqueológicos metálicos do 
que se usava na cozinha e à mesa na Lisboa da Idade Moderna. 
Uma primeira abordagem

Carlos Boavida
Instituto de Arqueologia e Paleociências - FCSH/UNL

Associação dos Arqueólogos Portugueses

Resumo |

Os recentes trabalhos de Arqueologia Urbana ocorridos em Lisboa têm possibilitado um alargar dos 

conhecimentos sobre a cultura material na cidade e no seu termo ao longo dos séculos XVI, XVII e 

XVIII. O principal reflexo dessa cultura é a presença de artefactos cerâmicos, sendo que a maior par-

te destes foram utilizados para a preparação e consumo de alimentos. No entanto, na manipulação 

de alimentos não eram utilizados exclusivamente objectos cerâmicos, uma vez que eram igualmente 

usados diversos artefactos metálicos.

Com este artigo pretende dar-se a conhecer os artefactos metálicos usados na cozinha e na mesa 

recuperados em alguns sítios arqueológicos de Lisboa.

Palavras-chave: Alimentação; Objectos metálicos; Lisboa

Abstract |

The knowledge about the objects used in Lisbon over the 16th, 17th and 18th centuries increased 

in the last couple of years due to several urban archaeological excavations. The most relevant of 

those objects are ceramic, of which a large part was used to prepare and consume food. However, 

food manipulation did not used ceramic objects exclusively, and several metal artifacts were also 

employed.

This article studies the metal utensils used in the kitchen and at the table found in some of Lisbon’s 

archaeological sites.

Keywords: Food consumption, metal artifacts, Lisbon
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1. Introdução

Embora existam diversos sítios arqueológicos da cidade de Lisboa onde foram identificados contextos 

de Idade Moderna onde se recuperaram artefactos metálicos, no âmbito do presente artigo, visto tratar-

se uma primeira abordagem, apenas serão referenciados os colectados em três locais: Largo do Coreto 

(Carnide), Largo de Jesus (Mercês) e o poço do claustro Sudoeste do Hospital Real de Todos-os-Santos 

(Praça da Figueira).

É provável, no que se refere aos objectos não cerâmicos, que os artefactos metálicos sejam os mais 

quantitativos em contextos modernos. Esse facto não significa que sejam os mais estudados uma vez que a 

sua análise é sempre condicionada por vários aspectos. Se por um lado, devido a condições tafonómicas, o 

seu estado de conservação deficitário dificulta a sua identificação e caracterização, por outro, a inexistência 

de estudos específicos sobre os mesmos leva a que sejam normalmente remetidos para depósito, figurando 

apenas em inventário sumário, não incluindo muitas vezes a publicação sobre o arqueossítio onde foram 

recolhidos. Nas duas últimas décadas, este segundo aspecto tem-se vindo a alterar, embora lentamente, 

com a inclusão de artefactos metálicos em alguns estudos monográficos e principalmente em exposições 

e por consequência nos catálogos destas últimas.

Neste artigo será abordado um conjunto específico de formas dentro dos artefactos metálicos, que são os 

objectos usados para preparar, servir e consumir alimentos, onde, nos contextos analisados, se incluem, entre 

outros, várias facas, duas colheres, uma escumadeira, um gancho de panela/caldeiro e duas pintadeiras.

2. Os contextos arqueológicos

2.1. Largo do Coreto (Carnide)

Em 2012/2013, no âmbito da requalificação urbanística e paisagística do Largo do Coreto e ruas adjacentes, 

tiveram lugar trabalhos arqueológicos coordenados por Ana Caessa e Nuno Mota, técnicos do Centro de 

Arqueologia de Lisboa, serviço da Câmara Municipal de Lisboa. Entre outros achados foram colocados à 

vista vários silos escavados no substracto rochoso, que foram usados como lixeiras a partir de meados do 

século XVI (Figs. 1A-1B), até aos meados da centúria seguinte (CAESSA e MOTA, 2013; 2014; 2016).

A presença destas estruturas negativas era já conhecida na zona, visto que além de algumas referências 

documentais no início do século XX (PEREIRA, 1910, p. 89-100), nos anos 80 daquele tinham sido 

encontrados seis silos no Largo do Jogo da Bola (DIAS e VITAL, 1998). A descoberta repetiu-se em outros 

locais do centro histórico de Carnide por volta do ano 2010 (MONTEIRO e ANTÓNIO, 2013), mas sempre 

em pequeno número, até à intervenção de 2012/2013, onde foram identificados um total de 136 silos, dos 

quais 71 foram integralmente escavados (CAESSA e MOTA, 2013; 2014; 2016).

São numerosos os artefactos recolhidos no âmbito da intervenção, onde predominam diversos tipos 

de cerâmicas de produção nacional e importada (CASIMIRO, BOAVIDA e MOÇO, no prelo), assim como 

objectos vítreos (MEDICI, 2014, p. 63-66) e restos faunísticos (CASIMIRO et al, no prelo1). Os artefactos 

metálicos ascendem a várias centenas, correspondendo cerca de metade deles a elementos de mobiliário, 

nomeadamente pregos e cavilhas.

1  Neste mesmo volume.
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2.2. Largo de Jesus (Mercês)

Em 2005, a construção de um parque de estacionamento subterrâneo no Largo de Jesus, levou à realização 

de uma intervenção arqueológica, que foi coordenada por Maria João Santos, colaboradora da empresa 

GeoArque (SANTOS, 2005). O local corresponde ao antigo adro da Igreja de Jesus, actual igreja paroquial 

das Mercês.

A igreja e respectivo convento foram mandados erguer pela Ordem Terceira de São Francisco no final do 

século XVI, estando concluída apenas na centúria seguinte (CARDOSO, 2004, p. 15-16). A Oeste da igreja 

foi construído um hospital, ligado à ordem, que actualmente continua em funcionamento.

Durante os trabalhos arqueológicos foram identificadas as fundações de uma parte da escadaria de acesso 

à igreja (Fig. 1C), que devido a alterações de circulação no largo acabou por ser demolida no século XIX 

(SANTOS, 2007, p. 382). Essa escadaria é visível em imagem publicada por Ferreira de Andrade na revista 

Olisipo (1945: 95). 

Fig. 1 – Diversos aspectos dos trabalhos arqueológicos / 

Several aspects of the archaeological digs

A – Aspectos dos trabalhos arqueológicos em Carnide / 

Some Carnide archaeological digs aspects (Caessa e Mota, 

2016: 101); B – Registo gráfico de alguns dos silos da son-

dagem 28 - Carnide / Plans of some pits at survey 28 – Car-

nide (Caessa e Mota, 2013: 1031); C/D – Aspectos dos tra-

balhos arqueológicos no Largo de Jesus / Several aspects 

of the archaeological digs at Largo de Jesus (Santos, 2007: 

384 e 390); E – Planta das estruturas do Hospital Real de 

Todos-os-Santos identificadas na Praça da Figueira (1960 

– laranja, 1999/2001 – verde, poço - vermelho) / Plan of the 

remains of the Hospital Real de Todos-os-Santos at Praça 

da Figueira (1960 – orange, 1999/2001 – green, well – red 

circle) (Silva e Rodrigues, 2015: 7); F – Vista geral dos tra-

balhos arqueológicos de 1999/2001, vendo-se na parte in-

ferior o poço do claustro sudoeste / View of the 1999/2001 

archaeological digs. At the bottom is visible the well of the 

southwest courtyard (Silva e Rodrigues, 2015: 7).
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Após a remoção daqueles vestígios foram colocados à vista diversos muros paralelos entre si, ao que 

tudo indica anteriores ao Terramoto de 1755 (Fig. 1D). A presença de um conjunto de talhas em associação 

com estas estruturas poderá estar relacionada com uma zona de armazéns que poderiam ter pertencido 

ao palácio Mendia, a Oeste do largo e totalmente remodelado após o sismo (Santos, 2007: 389-392). 

Ao mesmo nível destas estruturas foram identificados fragmentos vários de cerâmica de construção, 

envolvidos, entre outros com restos de revestimento e grelha de forno cerâmico, assim como quantidade 

assinalável de cerâmica chacotada e de trempes (SANTOS, 2007, p. 389).

A intervenção arqueológica decorrida no largo permitiu verificar que as diversas obras de remodelação e 

nivelamento daquele foram progressivamente eliminando as construções anteriores, comprometendo a sua 

leitura, visto que afectaram todos os contextos estratigráficos detectados.

No que diz respeito ao espólio, além das talhas mencionadas, foi ainda colectado número significativo de 

objectos cerâmicos, assim como em vidro e em várias ligas metálicas (SANTOS, 2007, p. 392-399).

2.3. Poço do claustro Sudoeste do Hospital Real de Todos-os-Santos (Praça da Figueira)

Em 1999/2001, no âmbito da construção de um parque de estacionamento subterrâneo na Praça da Figueira, 

teve lugar uma intervenção arqueológica coordenada por Rodrigo Banha da Silva e Marina Carvalhinhos dos 

Serviços de Arqueologia do Museu da Cidade. Entre as evidências de várias épocas foram colocadas à vista 

as ruínas do Hospital Real de Todos-os-Santos, construído a partir de 1492 e definitivamente demolido após 

1775 (Fig. 1E). A presença de tais vestígios não era totalmente desconhecida, visto que a parte Noroeste 

da praça havia sido alvo de trabalhos arqueológicos durante as obras do Metropolitano de Lisboa, em 

1959/1960 (PEREIRA, 1993, p. 50). 

Durante a obra de 1999/2001, do lado sudoeste da praça foram identificados os alicerces da área do 

claustro Sudoeste do hospital, no qual existia um poço (Fig. 1F). Esta estrutura estava construída com 

silharia não argamassada, que não apresentava quaisquer marcas de canteiro, evidenciando que será 

posterior à campanha construtiva inicial. Tinha 1,00m de diâmetro, estando apenas preservados 2,80m da 

sua profundidade (SILVA e RODRIGUES, 2015, p. 2).

Predominam como habitualmente as cerâmicas, sendo os artefactos noutras matérias-primas muito escassos. 

A análise da faiança portuguesa (BOTELHO, 2002) e da cerâmica modelada (SILVA e RODRIGUES, 2015) 

permitiu apurar que o poço terá sido desactivado provavelmente no decorrer das obras de reconstrução 

que tiveram lugar no hospital em consequência do incêndio de 1750, que destruiu mais de metade das 

instalações daquela unidade assistencial, incluindo a área do claustro Sudoeste. 

Os artefactos metálicos encontrados são cerca de três dezenas (BOAVIDA, no prelo).

3. Objectos metálicos para preparar, servir e comer

Visto que escasseiam em Portugal os trabalhos sobre artefactos metálicos2, para análise daqueles são muito 

relevantes os estudos realizados sobre contextos identificados noutros países. Destacam-se neste caso 

específico a obra Knives and scabbards da autoria de Jane Cowgill, Margrethe de Neergaard e Nick Griffiths 

(19873), que incluí um extenso conjunto de facas recuperadas em vários sítios arqueológicos londrinos, assim 

como diversos livros de Kathleen Deagan (1987, 2002, 20024) sobre os objectos quotidianos encontrados nos 

contextos relacionados com o início da ocupação europeia no Novo Mundo. A documentação iconográfica 

é igualmente importante para o estudo de todos estes artefactos.

Se excluirmos os pregos e cavilhas, as facas são provavelmente o objecto metálico mais comum em 

praticamente todas as cronologias, embora nas mais recentes algumas das suas funções possam ter 

passado a ser desempenhadas por outros utensílios.

As facas são assim os objectos mais frequentes nos contextos ora abordados, principalmente no Largo 

do Coreto, onde foram recuperadas mais de uma dezena de exemplares em ferro (Figs. 3A–3E). Embora o 

seu estado de conservação não permita uma melhor caracterização, da maioria subsiste apenas parte da 

lâmina, de um só gume, com a ponta tendencialmente arredondada. Em duas delas preservam-se o cabo 

de madeira e os rebites que possibilitavam a sua fixação (Figs. 3A e 3E).

2  Veja-se PONTE, 1987; BARROCA e MONTEIRO, 2000; MOURÃO, 2005/2007; BOAVIDA, 2011; LOURENÇO, 
2011; TORRES, 2012; LUNA e CARDOSO, 2012; TEIXEIRA e GIL, 2012, só para citar alguns exemplos.

3  Data da primeira edição.

4  Em co-autoria com José María Cruxent.
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Fig. 2 – Diversos pormenores iconográficos / Several iconographic details 

(fotos: A/B/E/F - Carlos Boavida; C/D/G - the-athenaeum.org)

A – Arruda (1550/1560); B – Henriques (1508/1511); C – Egidio Meléndez (1772); 

D - Egidio Meléndez (1760); E – Lopes (1527); F – Figueira (1660/1670); G – Vaillant (1640/1660).

Fig. 3 – Artefactos metálicos / Metal artifacts

Largo do Coreto (A/B/C/D/E – facas / knives, F/G – 

tesouras / scissors, H – machado / axe, I – ponta de 

bainha de punhal / dagger sheath tip, J/K/L – pintadeiras 

e pormenor / bread seals and detail), Largo de Jesus (M 
– escumadeira / scummer), Poço do claustro sudoeste 

do Hospital Real de Todos-os-Santos (N – reconstituição 

de faca com espelho metálico na extremidade proximal 

/ reconstitution of knive with end cap (Boavida, 2015:15), 

O/P/Q – Espelhos de faca / end caps of knives, R – faca 

/ knive, S/T – colheres / spoons, U – gancho / hook, V – 

tesoura / scissor).
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No poço do claustro Sudoeste do Hospital Real de Todos-os-Santos foram recolhidos três terminais de cabo 

de faca (Figs. 3O-3Q), de formato octogonal, que permitiam a fixação daquele à lâmina (Fig. 3N). Cabo de 

faca deste formato é visível em várias pinturas de Luis Egidio Meléndez (1716-1780), como “Bodegón con 
chorizos, jamón y cacharros” e “Bodegón con cantarilla, pan y cesta con objectos de mesa” (Figs. 2C e 2D) 

(BOAVIDA, 2015, p. 14, no prelo).

Foi igualmente recuperado no Largo do Coreto, uma ponta de bainha de punhal, em cobre, podendo aquela 

arma branca ter sido usada para funções idênticas às da faca, visto ser quase tão versátil como aquela (Fig. 

3I).

Durante a Idade Moderna vamos encontra-las em diversas pinturas portuguesas, espanholas e flamengas 

dos séculos XVI-XVIII, quase sempre sobre a mesa, tanto para preparar os alimentos como para auxílio 

no seu consumo. São exemplos desta situação pinturas como “Morte da Virgem” (Retábulo do Paraíso) 

e “Última Ceia” (Retábulo do Convento de São Francisco de Évora), respectivamente de Gregório Lopes 

(1490-1550) e Francisco Henriques (?-1518) (Figs. 2A e 2B). Nesta última obra, uma das personagens utiliza 

uma faca para palitar os dentes. Tanto em Carnide (Figs. 3F/3G), como no poço do hospital (Fig. 3V), foram 

colectados vários elementos de tesouras, que apesar de poderem ter sido utilizadas em outras actividades 

quotidianas, como a costura5, podem ter sido usadas também para a preparação de alimentos. Idêntica 

interpretação poderá ser feita em relação a um machado recuperado em Carnide (Fig. 3H). À partida, 

tratando-se de uma área rural, poderíamos pensar que esta ferramenta pudesse ter sido usada para cortar 

lenha, posteriormente utilizada para vários fins, incluindo o abastecimento de fogões onde se cozinhava. 

No entanto, face à reduzida dimensão do objecto em análise e à grande diversidade de restos faunísticos 

recolhidos no âmbito desta intervenção, pensamos que este o machado poderia estar associado a uma 

carniçaria, onde terá sido usado para o desmonte das carcaças após o abate dos animais. Imagem ilustrativa 

desta actividade pode ser observada nas estampas relativas a “Boucher” presentes no segundo volume da 

Enciclopédia de Diderot e d’Alembert (1763).

No Largo do Coreto foram, ainda, recuperadas duas pintadeiras (Fig. 3J/3L). Estas eram usadas para 

decorar pães e bolos festivos ou simplesmente para marcá-los, diferenciando-os quando cozidos em fornos 

comunitários (PEREIRA e PERICÃO, 2015, p. 393). Uma delas (Fig. 3L), incompleta, mostra a forma de uma 

chave, o que lhe confere a designação referida por Abel Viana “chavão alentejano”, enquanto a outra tem 

formato em pingente (Fig. 3J), possuindo na base motivo recticulado (Fig. 3K). Segundo aquele autor, 

trata-se de objectos frequentes em contextos alto-medievais até a actualidade, no Algarve e no Baixo 

Alentejo (Viana, 1961/62: 162-163), mas tem surgido em vários locais do Alto-Alentejo (NOLEN, 2004, p. 

31; BUGALHÃO, 2004, p. 145) e também em Santarém (BOAVIDA, CASIMIRO e SILVA, 2013, p. 939) e em 

Castelo Branco (BOAVIDA, 2015, p. 14-15).

Em relação às colheres as evidências são muito menos quantitativas, tendo sido recolhidas apenas duas 

no poço do hospital. Uma, de ferro (Fig. 3S), encontra-se quase completa e a outra, de estanho (Fig. 3T), 

preserva apenas a zona proximal do cabo (BOAVIDA, no prelo).

São conhecidas algumas colheres recuperadas em contextos arqueológicos modernos portugueses, 

nomeadamente em naufrágios, como o da presumível nau da carreira da Índia, Nossa Senhora dos Mártires 

(1606) (CASTRO e FONSECA, 2014, p. 184, Fig. 145) ou do navio francês L’Ócean (1759) (SILVEIRA, 2014, p.  

205, Fig. 276). A primeira é de prata e as restantes de estanho. Num outro poço do hospital, o Sueste do 

claustro Nordeste, foi também recolhida uma outra colher de ferro (BARGÃO, 2015, p. 102).

Em alguns livros de receitas do século XVI é referido o uso de colheres de prata, tanto na receita de tigelada 
de leite, como na dos ovos celestes, respectivamente no “Livro de Cozinha” da Infanta D. Maria e no de um 

frade português (MANUPELLA e ARNAUD, 1967, receita 75; BARROS, 2013, receita 215).

Do ponto de vista iconográfico, estes utensílios, produzidos em diversas matérias-primas (madeira, osso 

e/ou marfim e ligas metálicas), estão presentes com relativa frequência. Como exemplos dessa situação 

podemos apontar “Natureza morta: caixas, barros e flores” de Josefa de Ayala Figueira, dita Josefa d’Óbidos 

(1630-1684) e “Morte da Virgem” do Mestre da Arruda (século XVI) (Figs. 2E/2F). 

No poço do hospital foi descoberto um gancho de formato em S que pode ter tido duas funções distintas 

(Fig. 3U). Além de ser usado para pendurar panelas e/ou caldeiros sobre o lume, em barra existente em 

alguns fogões/lareiras, pode também ter servido para segurar recipientes que se usavam para retirar água 

de poços, como ainda hoje sucede em alguns locais.

5  A título de exemplo, vejam-se “Anunciação” de Gregório Lopes, do retábulo Mosteiro de Santos-o-Novo, 
actualmente na colecção do Museu Nacional de Arte Antiga, onde a tesoura surge num cesto com tecidos.
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Relativo a esta temática, no Largo de Jesus, foi encontrado um único artefacto metálico. Trata-se de uma 

escumadeira ou colher de buracos (PEREIRA e PERICÃO, 2015, p. 178), da qual resta apenas um fragmento 

(Fig. 3M). A peça seria idêntica à que podemos observar na obra flamenga da autoria de Wallerant Vaillant 

(1623-1677), “Natureza morta com peixe e gato” (Fig. 2G).

4. Considerações finais

O presente artigo pretende ser o início de um trabalho de divulgação dos artefactos metálicos relacionados 

com a alimentação encontrados em contextos arqueológicos modernos de Lisboa. Pequenos contributos 

como este, juntamente com as várias monografias e catálogos de exposições ocorridas nos últimos anos, 

tem progressivamente dado a conhecer todo um conjunto de objectos que em grande parte continuam a 

ser desconhecidos dos arqueólogos, mas também do público em geral.

Diversos conjuntos se encontram em estudo, não só dos três contextos ora abordados, mas também de 

outros da cidade de Lisboa, onde todos os dias continuam a verificar-se novas descobertas neste âmbito. 

A análise de todos eles, a par com os restantes artefactos, irá permitir uma melhor reconstrução dos 

ambientes onde os mesmos se integravam, contribuindo assim para o seu conhecimento.
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