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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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Entre copos e garrafas – Os vidros do Largo de Jesus (Lisboa)

Carlos Boavida

Instituto de Arqueologia e Paleociências - FCSH/UNL

Associação dos Arqueólogos Portugueses

Resumo |

Os trabalhos arqueológicos ocorridos em 2005 no Largo de Jesus, em Lisboa, permitiram a iden-

tificação de dois momentos da história daquele local. No mais recente foram colocadas à vista as 

fundações da antiga escadaria da Igreja de Jesus e no mais recuado foram encontrados vestígios 

que podem ter estado associados a uma antiga casa nobre, que terá sido construída no final do 

século XVII e utilizada ao longo da primeira metade do século XVIII, pelo menos até ao Terramoto 

de 1755.

Entre o espólio arqueológico associado a esses vestígios foram recuperados diversos objectos em 

vidro. Apesar de alguns deles poderem ter tido outras funções, a maioria correspondem a garrafas 

e copos usados para o transporte, armazenamento e consumo de bebidas.

Palavras-chave: Consumo de bebidas; Vidros; Lisboa

Abstract |

At 2005, during archaeological diggings at Largo de Jesus (Lisbon) two different historical mo-

ments of the site were identified.

In the most recent, the foundations of the old church staircase were found. Under those, the remains 

of some buildings associated with a noble house were recognized. That house probably was built in 

the late seventeenth century and used throughout the first half of the eighteenth century, until the 

1755 earthquake. Several objects in glass were recovered among the archaeological artifacts from 

this period. Although some may have had several uses, most of them are bottles and other glass 

containers used for transportation, storage and consumption of drinks.

Keywords: Drink consumption; Glass vessels, Lisbon
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Enquadramento histórico e trabalhos arqueológicos 

O Largo de Jesus localiza-se na encosta dos Cardais, a Oeste do Bairro Alto de São Roque e a Sul 

do Alto da Cotovia. Apresenta planta subquadrangular, sendo limitado a Norte pelo Hospital de 

Jesus e capela da Ordem Terceira e pela Igreja de Jesus (actual paroquial das Mercês) e respectivo 

edifício conventual, onde hoje se encontram a Academia das Ciências de Lisboa e o Museu Geoló-

gico e Mineiro. Em frente do hospital, na zona Oeste do largo está o Palácio Mendia, e toda a área 

a Sul desse, e do largo, é ocupada por edifícios de carácter habitacional. Do lado Este do largo, no 

espaço da antiga cerca do convento de Jesus, encontra-se o Liceu Passos Manuel, que a Sul con-

fronta com a cerca do antigo convento dos Paulistas e respectiva igreja (actual paroquial de Santa 

Catarina).

Em 1582, estas terras, na área periurbana da cidade de Lisboa, foram doadas por Luís Rodrigues 

Pedrosa e seu irmão à Ordem Terceira de São Francisco. Esta ordem, instalada em Portugal desde 

1439, não possuía casa na capital do reino, tendo solicitado ao Papa Sisto VI autorização para er-

guer um convento, que lhe foi concedida em 1586 (CARDOSO, 2004, p. 15).

Não tendo recursos para iniciarem de imediato a obra, principiaram pela construção de um hospí-

cio, junto de uma ermida ali existente, dedicada à Virgem Mãe de Deus, onde residiram até à inau-

guração do convento, usado a ermida para celebração das missas. À custa de esmolas, o convento 

começou a ser erguido apenas em 1615, tendo a missa inaugural ocorrido oito anos depois, apesar 

de a capela-mor só ter sido concluída uma década mais tarde, sob o padroado dos Condes da Ata-

laia, familiares do arcebispo de Lisboa, D. João Manuel, que legou diversos bens à Ordem (REMA, 

1994, p. 644). 

Tanto o convento como a igreja foram muito afectados pelo Terramoto de 1755, que levou à derro-

cada de grande parte do complexo, rapidamente reconstruído com o apoio do Marquês de Pombal 

(ARAÚJO, 1938, p.39). O espaço ganha novo fulgor na segunda metade do século XVIII, pois por 

bula papal, a ordem vai-se autonomizar em 1780, passando o Convento de Jesus a ser a sede na-

cional da nova Congregação Lusitana dos Regulares da Terceira Ordem da Penitência, na qual se 

vão destacar personalidades como Frei Manuel do Cenáculo, Frei José Maine e Frei Vicente Salgado 

(REMA, 1994, p. 644-645).

Em 1833, o edifício foi entregue à Academia Real das Ciências, instituição fundada em 1779, que ali 

permanece (CÂMARA, 1994, p. 5). Numa parte da cerca do extinto convento, a este do Largo de 

Jesus, em 1909 começou a ser construído o Liceu Nacional Central, criado em 1836. Designado Li-

ceu Passos Manuel a partir de 1908, as aulas vão ter lugar no novo edifício no ano lectivo 1910/1911 

(ADÃO, 1994, p. 496).

O actual Largo de Jesus foi criado no final do século XVIII, após várias alterações urbanísticas ocor-

ridas no adro da Igreja de Jesus, provavelmente em consequência do terramoto. Nessa altura terá 

sido criada a escadaria fronteira à fachada da igreja, de planta semicircular, com os extremos em 

volutas, como é possível verificar em imagem publicada por Ferreira de Andrade na revista Olisipo 

(1945, p. 95) (Fig. 1A). No largo tinha lugar a “praça do leite”, pelo menos até 1873, data em que 

devido a alterações à circulação deixou de se realizar e a escadaria referida foi demolida (SANTOS, 

2007, p. 382).

A construção de um parque de estacionamento subterrâneo no local, em 2005, levou à realização 

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

presa GeoArque (SANTOS, 2005).

Os trabalhos iniciaram com a abertura de várias sondagens de diagnóstico (Fig. 1B), que face às es-

truturas então colocadas à vista foram alargadas para possibilitar uma melhor leitura das mesmas. 

Após a remoção das camadas superiores foram identificadas as fundações da escadaria de acesso 

à igreja (Figs. 1C/1D), que foram erguidas sobre nível de aterro e nivelamento do largo. Sob aquele 

foram identificados vários muros paralelos entre si, aos quais estavam associados materiais cerâmi-

cos dos finais do século XVII e primeira metade do século XVIII, apontando a provável cronologia 

de abandono do contexto para a época do terramoto de 1755 (Figs. 1E/1F). Entre o espólio identifi-

cado estava um conjunto de talhas in situ, cuja boca estaria à superfície, estando o restante corpo 

das mesmas enterrado. Estes espaços poderão eventualmente estar relacionados com uma área de 

armazéns que teriam pertencido ao palácio Mendia, totalmente remodelado após o sismo, estando 

um dos muros no alinhamento do cunhal daquele edifício (SANTOS, 2007, p. 389-392).
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Fig. 2 – Diversos pormenores iconográficos. (fotos: A/C/E - the-athenaeum.org; B - en.wikipedia.org; D/E/G - Carlos Boavida)

A – Flegel (1635); B – Flegel (1630); C – Peeters (1620/1630); 

D – Lopes (1527), E – Arruda (1550/1560); F – Claesz (1623); 

G – Garrafa de Carnide 

Fig. 3 – Vidros do Largo de Jesus 

Fig. 1 – Largo de Jesus

A – Igreja de Jesus (Andrade, 1945: 95); 

B/D/E – Plantas das estruturas identificadas 

durante os trabalhos arqueológicos 

(Santos, 2007: 383 – adaptado, 386 e 388); 

C/F - Aspectos dos trabalhos arqueológicos 

no Largo de Jesus  (Santos, 2007: 384 e 

390)
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Fig. 4 e 5 – Vidros do Largo de Jesus 

A par destas estruturas foram recuperados diversos fragmentos de cerâmica de construção junta-

mente com restos de revestimento e grelha de forno cerâmico, assim como grande quantidade de 

loiça chacotada e de trempes (SANTOS, 2007, p. 389). Estes vestígios de produção oleira foram 

abordados em estudo recente (CARDOSO e BATALHA, no prelo; 2016).

Os trabalhos de arqueologia realizados no Largo de Jesus permitiram verificar que o espaço foi 

palco de diversas obras de remodelação e nivelamento, que foram progressivamente eliminando os 

vestígios de outras construções, o que dificulta a leitura dos contextos identificados.

A maioria do espólio recolhido é atribuível aos séculos XVI, XVII e XVIII, predominando diversos 

tipos cerâmicos, além de outros artefactos produzidos em outras matérias (Santos, 2007: 392-399).
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O vidro moderno em Lisboa e os achados do Largo de Jesus

São várias as localidades portuguesas onde ocorreram intervenções arqueológicas onde se recu-

peraram objectos em vidro de Idade Moderna. Como principal “sítio arqueológico” do país, Lisboa 

é a cidade onde maior número de contextos foram identificados com a presença destes vestígios, 

nomeadamente devido aos trabalhos de arqueologia urbana que se tem verificado com maior inten-

sidade nas duas últimas décadas. No estudo daqueles, destacam-se os trabalhos pioneiros de auto-

res como Manuela Almeida Ferreira (1997), Teresa Medici (2014a; 2014b) ou Jorge Custódio (2002), 

que analisaram tanto em contextos de uso/consumo desses objectos, como locais da sua produção.

A divulgação destes achados tem ocorrido no âmbito de congressos, mas também em revistas da 

especialidade, assim como através de catálogos e roteiros de exposições (FERREIRA, 1997; FER-

NANDES e FERREIRA, 2004; MEDICI, 2011, 2014a, 2014b; BOAVIDA, 2012; BATALHA e CARDOSO, 

2013; VALENTE, 2013; AMARO et al, 2013).

O conjunto vítreo recuperado no Largo de Jesus é constituído por um total de 180 fragmentos, 

da maioria dos quais, devido ao seu estado de fragmentação não foi possível aferir a sua forma e 

função. Uma grande parte do espólio apresenta iridescência, assim como crostas de corrosão e em 

destacamento.

Quase todas as peças são de vidro muito fino, que, salvo raras excepções, não ultrapassam os 3mm 

de espessura. Praticamente todo o conjunto foi produzido em vidro transparente incolor que mos-

tra algumas bolhas de ar. Estão presentes também vidros azuis, verdes-água e negros.

Entre as formas identificadas predominam os pés de cálices formados por botões achatados (Fig. 

3A/3B/4A). Estes encontram afinidades com outros recuperados em Lisboa, nomeadamente no 

Aljube (AMARO et al, 2013, p. 1023). O pé representado na figura 4A.3, poderá ser visto como ten-

dencialmente em forma de balaústre, embora não tenha grandes afinidades com outros recupera-

dos em contextos lisboetas (FERREIRA, 1997; MEDICI, 2014b, p.65-71; BOAVIDA, 2012, p. 138). Quase 

todos os exemplares referidos foram colectados em contextos atribuídos ao final do século XVI ou 

do início da centúria seguinte.

Essas cronologias são coincidentes com as de formas idênticas que podem ser observadas igual-

mente em alguma documentação iconográfica, como por exemplo “Natureza-morta com papagaio” 

ou “Natureza-morta com escaravelho” ambas da autoria de Georg Flegel (1566-1638) (Figs. 2A/2B). 

Em “Fatias de manteiga em prato de porcelana kraak Wanli”, de Clara Peeters (1594-1657) (Fig. 2C), 

está um cálice deste tipo, que mostra aplicações no pé, como se fossem “asas”, facto que não su-

cede com nenhum dos exemplares do Largo de Jesus, embora tenham sido recolhidas “asas” deste 

tipo, que provavelmente seriam de jarro ou jarra (Figs. 3C/3D/4C).

São frequentes os gargalos cilíndricos de pequenas garrafas ou frascos (Fig. 5A), apresentando 

muitos deles o bordo formado por cordão aplicado, sendo um deles decorado a branco (Figs. 

3L/5A.4). A peça mais completa identificada é uma garrafa de vidro azul-água, cujo bojo é decora-

do por caneluras criadas com recurso a molde auxiliar (Figs. 3N/5A.1). Foram recuperados exempla-

res idênticos a esta garrafa, um no Largo do Coreto, em Carnide, e um outro no Aljube, sendo neste 

último local atribuído ao final do século XVI (MEDICI, 2014b, p. 63; AMARO et al, 2013, p. 1022-1023).

Foram igualmente recolhidos vários bordos dobrados (Fig. 4D) e fundos com ligeiro ônfalo (Figs. 

5B.4-5B.6), para os quais não foi possível aferir a forma, podendo ter pertencido a taças no primeiro 

caso e a garrafas ou frascos no outro. Formas como estas últimas foram identificadas no Núcleo 

Arqueológico da Rua os Correeiros (MEDICI, 2011, p. 333). Na obra “Morte da Virgem” de Gregório 

Lopes (1490-1550), sobre uma mesa está uma taça deste tipo (Fig. 2E). Em pintura com a mesma 

temática, mas do Mestre da Arruda (século XVI), podemos ver um frasco (Fig. 2D).

Existem vários fragmentos de peças produzidas com recurso a molde auxiliar, criando caneluras 

na sua superfície (Fig. 3G/3H/3I). Um único fragmento mostra decoração criada por aplicação de 

vários fios de vidro branco (Fig. 3F/4B.2).

As peças em vidro negro correspondem a vestígios de garrafas, que noutros contextos de Lisboa 

são frequentes (Ferreira, 1997: plate 5; Fernandes e Ferreira, 2004, Medici, 2011: 337; Batalha e Car-

doso, 2013: 28), mas que no Largo de Jesus são muito escassos. Subsiste no entanto, a parte supe-

rior de uma garrafa quadrangular, cujo gargalo mostra vestígios de tampa em chumbo, da qual só 

se preserva a parte da rosca (Figs. 3K/5B.2). Garrafas deste tipo surgem em “Natureza-morta com 

instrumentos musicais” de Pieter Claesz (1597-1661) (Fig. 2F).
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Considerações finais

A intervenção arqueológica ocorrida em 2005 no Largo de Jesus possibilitou a identificação de vá-

rios momentos da evolução urbanística daquele espaço, até então desconhecidos, nomeadamente 

no que diz respeito às realidades anteriores ao Terramoto de 1755.

Os frequentes trabalhos de aterro e nivelamento do terreno nos últimos séculos, assim como a 

instalação de infraestruturas em data anterior à escavação arqueológica, comprometeram os con-

textos identificados durante aquela última, dificultando em parte a sua análise e atribuição crono-

lógica. Embora o estudo preliminar dos artefactos associados àqueles contextos (SANTOS, 2007) 

tenha permitido a sua datação aproximada; não foi possível perceber se o espólio em causa estaria 

relacionado apenas com as estruturas existentes no largo, ou se poderá ter vindo de áreas próximas 

daquele, no âmbito de variadas obras de carácter urbanístico ou de reconstrução pós-Terramoto.

Em relação ao espólio vítreo, apesar de se encontrar muito danificado, foi possível identificar algu-

mas formas, na sua maioria usadas à mesa, que encontram paralelos em outros locais da cidade de 

Lisboa, onde os contextos possibilitaram uma atribuição cronológica mais rigorosa.
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