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FRAGMENTOS DE ARQUEOLOGIA DE LISBOA 2
Meios vias e trajetos… entrar e sair de Lisboa.

Antes de ser a Olisipo romana, a da presença fenício/orientalizante e, antes desta, a dos sucessivos povoados que 
entre colinas e vales testemunham a ocupação humana de um espaço de encontro e travessia entre a fachada norte-
-atlântica e sul-mediterrânea peninsular, a “região de Lisboa” cedo é lugar aonde se chega e de onde se parte.

Incontornável para moldar e condicionar tal vaivém, o estuário do Tejo será, desde o seu estabelecimento holocénico, 
porta de entrada e saída, passagem entre margens e progressivamente o fulcro de muitas das acções que contribuirão 
para o surgimento da realidade a que hoje chamamos Portugal. Neste andamento, o título que abre este segundo nú-
mero dos “Fragmentos de Arqueologia de Lisboa”, Meios, Vias e Trajectos… Entrar e Sair de Lisboa trata inevitavelmente 
da própria constituição desta via fluvial e da sua relação com as gentes que pelas duas margens se foram instalando 
(Pereira, A. R. e Senna-Martinez, J. C.).

O definitivo elo de ligação entre rio e oceano, que a navegação da idade sidérica estabelece, abre a porta de entrada 
para um espaço crescentemente urbanizado (Sousa, E.) em que os acessos permitem a entrada e saída de pessoas, 
bens e ideias.

O corpo central do volume é ocupado por sete capítulos refentes ao período do domínio romano. Da rede viária – pas-
sando ou não pela epigrafia (Mantas, V. G.; Guerra, A.; Almeida, M. J. e Silva, R. B.) –, às instalações portuárias (Mota, N. 
e Martins, P. V.) que permitem o fervilhar de relações atlântico-mediterrâneas (Filipe, V.), passando pelo movimento de 
pessoas e bens com o seu aro rural (Cardoso, G.), Olisipo repara, constrói de raiz e consolida percursos que continua-
rão a compor a circulação de e para a cidade na Idade Média (Fialho, M.) e até mais longe no tempo.

Descobrimentos, expansão e Portugal espalhado pelas sete partidas do mundo, como senhor e parceiro de povos e 
gentes, farão de Lisboa, Capital do país, situada entre o mar e a terra, onde esta acaba e o Oceano se rasga ao mundo, 
a urbe estrategicamente situada, dona de uma posição que esclarece muito da sua ancestralidade, do seu cosmopoli-
tismo e do papel que tem desempenhado na História.

Aqui se embarca e desembarca (Bettencourt, J. et al.; Sarrazola, A. e Ponce, M.), se vive (Silva, I. M. e Rosa; A.), se 
fabrica e vende (Casimiro, T.; Medici, T. e Boavida, C.), se instalam banqueiros e cambistas (Curado, T. G.), e dela partem 
e chegam notícias (Neves, R,). 

Tudo isto deixou vestígios ligados aos diversos percursos milenares que continuam a marcar o urbanismo da cidade, 
fruto da centralidade que Lisboa proporciona, seja por via terrestre, fluvial ou marítima. É, pois, da ponte entre fontes 
históricas, quer arqueológicas quer arquivísticas, que fomos tecendo as teias deste volume que esperamos seja útil 
aos que buscam compreender um pouco mais desta Lisboa que amamos.

Lisboa, Novembro de 2018
A coordenação
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DA IMPORTAÇÃO À INSPIRAÇÃO. OS VIDROS 
DO LARGO DO CORETO, CARNIDE (LISBOA)

Carlos Boavida1

Teresa Medici 2

RESUMO
Os trabalhos arqueológicos ocorridos, em 2012/2013, no Largo do Coreto (Carnide, Lisboa) permitiram a recuperação de 
numeroso e diversificado espólio, cuja cronologia se encontra balizada entre a 2.ª metade do século XVI e a 1.ª metade 
do século XVII.

Entre aqueles artefactos encontra-se um conjunto de objectos de vidro, em razoável estado de conservação. Embora a 
produção de alguns deles tenha origem externa, não podemos excluir que outros sejam resultado de prováveis fabricos 
locais, seguindo modelos comuns à vidraria europeia contemporânea.

Palavras-Chave: Objectos de Vidro; Lisboa; Séculos XVI/XVII

ABSTRACT 
Archaeological excavations conducted in 2012/2013 at Largo do Coreto (Carnide, Lisbon) yielded a wide variety of finds. 
Dating fram the second half of the 16th and the first half of the 17th centuries. They include a set of well-preserved 
glass objects. Although some of them can have an external origin, others are probably from local production, following 
contemporary European glassmaking models.

Keywords: Glass objects; Lisbon; 16th-17 th centuries

1 cmpboavida@gmail.com , Instituto de Arqueologia e Paleociências – Universidade Nova de Lisboa; Associação dos Arqueólogos Portugueses.

2 teresa.medici@gmail.com,  VICARTE – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.



MEIOS VIAS E TRAJETOS… ENTRAR E SAIR DE LISBOA

180

O SÍTIO DE CARNIDE
Apesar de se conhecerem vestígios de cronologia anterior, as primeiras referências documentais ao sítio de Carnide re-
montam aos finais do século XII, época em que o local era ocupado por várias propriedades agrícolas, como sucederia 
um pouco por toda a área periférica da cidade de Lisboa praticamente até ao final do século XIX (Caessa e Mota, 2014, 
pp. 86-87). O núcleo habitacional organizava-se em função da igreja paroquial (dedicada a São Lourenço) e respectivo 
rocio, no qual existia um poço e diversas covas de pao, além de uma fonte e uma ermida (Caessa e Mota, 2014, p. 87). 
Aquela ermida, dedicada ao Espírito Santo, era local de romaria no âmbito da peregrinação do Círio da Senhora do Cabo 
desde 1437.

No entanto, foi em consequência do Milagre da Luz, em 1463, que a passagem ou estadia de peregrinos levou a diversas 
alterações da ocupação espacial do sítio. A construção do templo dedicado à Senhora da Luz por iniciativa da infanta 
D. Maria (1521-1577), filha do rei D. Manuel I (1469-1521), só ocorreu entre 1575 e 1596, mas no local foi erguida uma 
pequena ermida, onde logo em 1464 se iniciou o culto. Para dar apoio aos romeiros, por determinação testamentária 
da infanta (Frias, 1994, p. 69), foi criado o Hospital da Luz (1601/1618), que, a par com as quintas de recreio de várias 
famílias nobres que ali se foram instalando, começaram gradualmente a definir arruamentos e largos, como aquele 
onde tinha (e tem) lugar feira anual em Setembro (Valla, 2014, pp. 70-71). Dos séculos XV e XVI, devido a epidemias que 
assolavam a capital do reino, são conhecidas diversas referências à estadia de vários reis, num paço real que aqui terá 
existido, mas do qual não restam vestígios ou se conhece a localização. Idêntica situação sucede com a residência do 
bispo de Lisboa erguida no século XVI (Jorge, 1994, p. 215).

Ao local dirigiam-se então comerciantes e jornaleiros vindos de toda a região saloia, mas também mareantes, assim 
como membros da corte, incluindo a família real, tendo alguns deles integrado a Irmandade de Nossa Senhora da Luz 
(Reis, 2014, pp. 16-17, Lázaro, 2014, p. 185). Este dinamismo foi igualmente animado pela criação de outros edifícios 
religiosos, como os conventos de Santa Teresa de Jesus (1642), de São João da Cruz (1694) e de Nossa Senhora da 
Conceição (1694), destacando-se o primeiro daqueles, instalado numa quinta que pertencera a Luís Gomes da Mata, 
correio-mor do reino, que a ofereceu à então promotora daquela casa religiosa, que viria a ser o segundo cenóbio da 
Ordem das Carmelitas Descalças em Portugal, Madre Micaela Margarida de Sant’Ana. Esta era filha ilegítima do impe-
rador Matias II (1612-1619) e sobrinha do arquiduque Alberto, vice-rei de Portugal (1583-1593), tendo professado  no 
então Convento de Santo Alberto, em Lisboa, destino de diversas filhas da aristocracia portuguesa (Veiga, 2014, pp. 
128-129). Embora se tenham verificado alguns problemas após a escritura do terreno, em Setembro de 1640, a auto-
rização régia para as obras prosseguirem foi emitida logo em 1642. Nesta casa ingressou, em 1656, a infanta D. Maria 
(1644-1693), filha ilegítima do rei D. João IV (1640-1656), reconhecida por aquele no seu testamento, e de quem rece-
beu diversas doações, confirmadas pelos seus irmãos, D. Afonso VI (1643-1683) e D. Pedro (1648-1706), ainda regente 
(Veiga, 2014, pp. 132-133).

Parte significativa destes edifícios, assim como a maioria das estruturas existentes no sítio de Carnide, foi muito afec-
tada pelo Terramoto de 1755, tendo em muitos casos sido demolida total ou parcialmente. A lenta reconstrução e reor-
ganização do espaço foi concluída essencialmente no terceiro quartel do século XIX, quando Carnide esteve integrado 
no efémero concelho de Belém (Valla, 2014, pp. 72-73). 

Foi nessa altura que teve lugar o nivelamento do alto do poço, área do actual Largo do Coreto, o que levou ao corte da 
parte superior de muitos dos silos ali existentes, como se verificou na intervenção arqueológica (Caessa e Mota, 2013:, 
pp. 1026-1027; 2014, pp. 90-91; 2016, pp. 97-99). Nos níveis correspondentes a esta profunda intervenção urbanística, 
além do espólio contemporâneo àquela (residual), encontrou-se igualmente variado espólio arqueológico disperso que 
anteriormente estaria na parte superior dos silos então destruída.

Do ponto de vista arqueológico as covas de pao são as estruturas predominantes no local, uma vez que, incluindo as 
encontradas em data anterior à intervenção ocorrida em 2012/2013, identificaram-se um total de 172 silos na área do 
centro histórico de Carnide, 136 dos quais no âmbito da obra ocorrida no Largo do Coreto (Caessa e Mota, 2013, p. 
1027; 2014, p. 91). Ao que tudo indica, este provável campo de silos terá sido criado durante a Idade Média, mas até ao 
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momento existem poucos dados concretos em relação a esse facto. No entanto, graças ao espólio recuperado no in-
terior daqueles, foi possível aferir o seu momento de abandono. Trata-se de uma diversificada e quantitativa colecção 
artefactual, cujas cronologias se encontram balizadas entre a segunda metade do século XVI e a primeira da centúria 
seguinte, que incluí diversos tipos de cerâmica (comum, vidrada, esmaltada, pintada, pedrada, modelada e porcelana), 
assim como objectos produzidos em vidro, osso, variadas ligas metálicas e múltiplos restos faunísticos (Caessa e Mota, 
2013, 2014, 2016; Medici, 2014a, 2014b; Medici et al. 2017; Casimiro, Boavida e Detry, 2017; Casimiro, Boavida e Moço, 
2017; Boavida, 2017a). Do espólio analisado destacam-se pela sua qualidade e estado de conservação as cerâmicas 
esmaltadas de importação, assim como os objectos em vidro.

OS VIDROS DO LARGO DO CORETO – CARNIDE
A colecção arqueológica vítrea recuperada no âmbito dos trabalhos de requalificação urbanística e paisagística do 
Largo do Coreto e ruas adjacentes foi analisada de forma parcial no âmbito da dissertação de doutoramento de Teresa 
Medici (2014a, pp. 48-49, 2014b, pp. 63-66). Visto que este espólio foi conhecido quando a redacção daquela se en-
contrava bastante avançada, optou-se por selecionar vinte objectos que, pela sua representatividade, se encontram 
integrados nas cronologias definidas naquele estudo (Medici, 2014a, p. 49).

Na presente abordagem escolheu-se uma centena de peças das quase trezentas identificadas, que ilustram a diver-
sidade de formas e de acabamentos empregues no fabrico das mesmas. Segue-se a terminologia utilizada na disser-
tação referida, onde são igualmente apontados possíveis centros produtores ou influências dos mesmos nos objectos 
analisados.

A maioria dos artefactos recuperados foi fabricada em vidro transparente incolor, enquanto em outros exemplares a 
coloração varia entre diversos tons de verde (claro, água, acinzentado, azeitona, muito escuro), azul (água, escuro) 
e amarelo, por vezes muito alterados devido a crostas de corrosão branca iridescente ou escura em destacamento. 
Foram produzidos com a técnica de vidro soprado, utilizando a cana de sopro e as pinças de vidreiro. Em alguns casos, 
o processo de fabrico das peças foi facilitado pelo uso de moldes, os quais proporcionavam à gota de vidro a forma e 
decoração desejadas, ao soprá-la no interior deles.

O repertório de formas identificadas é marcado pela predominância de garrafas e copos de pé, estando igualmente 
presentes outros tipos de copos, assim como taças e frascos, entre outros contentores menos frequentes como ga-
lhetas, urinóis e um possível perfumador. 

COPOS DE PÉ E DE PEDESTAL
Os exemplares em análise foram produzidos quase sempre a partir de uma única bolha de vidro, soprada com a cana 
de sopro e trabalhada com pinças de vidreiro. 

As copas, de paredes muito finas, são frequentemente de perfil troncocónico (1, 3-4, 6-7, 13, 15), estando igualmente 
presentes na colecção copas de perfil hemisférico (8, 11, 14) e cilíndrico (2, 5, 21). Os pés destes copos são consti-
tuídos por uma haste, normalmente oca, com um (11, 18-24) ou dois botões (8, 10, 25-29), assente em base discoidal 
com rebordo tubular resultante da dobragem da parede, e com um perfil que varia entre troncocónico (23) ou quase 
plano (25, 27). Invariavelmente, todos exibem vestígios do pontel, que em alguns casos selou a parte inferior da has-
te. A existência da marca de pontel é indicação certa do processo de fabrico da peça por sopragem. Por serem mais 
espessas, partes destas bases, ou até mesmo a sua totalidade, são frequentes em contextos arqueológicos modernos 
um pouco por todo o país (Alarcão, 1978, p. 161, nº. 57; Ferreira, 1994, pp. 119-120, nº. 6, 36-37; Ferreira, 1997, p.  186, 
pl. 1; Ferreira, 2000a, p. 35, nº. 1-2; Ferreira, 2003, pp. 281-282, nº. 5-11; Ferreira, 2004, pp. 564-565, nº. 9e-9i; Medici, 
2005, pp. 550-551, nº. 48-49; Medici, 2010, p. 266, nº. 30-31; Medici, 2011, pp. 330-332, figs. 11-12; Boavida, 2012, p. 
137, nº. 4; Ferreira, 2012, p. 80, nº. 10-13; Rodrigues et al, 2012, p.  874, nº. 81-82; Amaro et al., 2013, p. 1020, fig. 1c; 
Medici, 2014a, 2014b; Boavida, 2017b, pp. 134-135, figs. 3b, 4A.4-4A.5). Uma destas bases mostra defeito de fabrico 
ocorrido durante a dobragem do rebordo tubular, que resultou na presença de bolhas de ar disformes em grande parte 
do diâmetro da sua superfície (33).
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Estes elementos podem ser combinados entre si de diversas formas, o mesmo sucedendo com os acabamentos que 
apresentam aplicados nas suas superfícies, nomeadamente na copa. Na colecção estão presentes exemplares que 
exibem, na face externa abaixo do bordo, a aplicação de fios de vidro branco horizontais (5-7), como sucede com 
exemplares encontrados na cadeia do Aljube (Amaro et al., 2013, p. 1020, figs. 1b, 1d e 1m). Também foram recuperadas 
algumas copas decoradas por caneluras obtidas por sopragem em molde, normalmente inclinadas e com espaçamento 
regular entre si (13, 15), por vezes apenas em parte da peça, através da técnica da meia-moldagem (12, 14).

Estampa I - Vidros do Largo do Coreto.

Copos de pé (1-17).

Dois copos apresentam copas que foram sujeitas a moldagem, mostrando motivo de caneluras cruzadas (9-10). Um 
deles encontra-se preservado quase na totalidade: a copa é suportada por haste marcada por dois botões assente em 
base discoidal de perfil troncocónico (10). Este padrão decorativo foi identificado em copos colectados numa lixeira 
seiscentista descoberta na Casa dos Bicos e num possível fragmento de copa encontrado no Largo de Jesus, ambos 
em Lisboa (Medici et al. 2017, p. 414, fig. 2; Boavida, 2017b, p. 134, fig. 4B.1).

Os copos de pé com dois botões na haste são frequentes em contextos arqueológicos da região de Lisboa atribuídos 
aos finais do século XVI e à primeira metade do seguinte, como os recuperados na cadeia do Aljube (Amaro et al., 
2013: 1020, fig. 1c) ou no Largo de Jesus (Boavida, 2017b, pp. 134-135, figs. 4A.1-4A.4), mas também na Fortaleza da 
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Senhora da Luz em Cascais (Rodrigues et al., 2012, pp. 874-875, n.º 82) e em Coimbra, nas escavações levadas a cabo 
no Museu Machado de Castro (Medici, 2018). Esta solução decorativa, recorrendo a dois botões, embora comum nos 
casos encontrados em Portugal, é menos usual na restante vidraria europeia, onde predomina a presença de apenas 
um botão achatado, como atestam representações iconográficas e exemplares identificados em diversos contextos 
arqueológicos europeus, onde geralmente são peças produzidas a partir de mais do que uma bolha de vidro (Medici, 
2014a, pp. 215-217; Medici, 2018). Não devem contudo deixar de ser referidos os casos de copos de pé que mostram 
apenas um botão na haste, descobertos em níveis quinhentistas de Évora, Alcácer do Sal e Coimbra (Ferreira, 2012, 
p. 80, nº. 10-12; Alarcão, 1978, p. 161, nº. 57; Medici, 2018), igualmente presentes na colecção de Carnide (11, 18-24), 
mostrando um deles a superfície decorada por caneluras obtidas com recurso a molde (22). 

Em Carnide existem raras excepções a esta característica presença de botões. Um exemplar mostra haste vertical oca 
(30) e outros três (36-38), de que falaremos mais adiante, mostram pé em pedestal.

Na colecção estão presentes também copos de pé de copa baixa e maior diâmetro. Num deles, que se preserva quase 
na totalidade, a copa é suportada por haste oca, marcada por três botões, sendo o central maior e mais destacado, 
assente em base discoidal (17).

Esta forma é conhecida na vidraria veneziana e façon de Venise do séc. XVI, onde era produzida com recurso a mais 
que uma bolha de vidro. Surge em alguma iconografia italiana contemporânea, como “As bodas de Canaã” (1562) de 
Paolo Veronese ou “Baco adolescente” (1595-1597) de Michelangelo Merisi, dito Caravaggio, enquanto os paralelos 
arqueológicos são escassos (Medici, 2014a, pp. 222-223).

A mesma forma foi encontrada num outro exemplar de Carnide, do qual só resta parte da copa. Mostra na sua super-
fície externa decoração relevada, criada por canas de filigrana a retortoli, de fios de vidro branco sobre vidro incolor, 
aplicadas verticalmente (16). Existem ainda vestígios de, pelo menos, outras quatro peças com decoração semelhante 
a esta última.

Do conjunto dos copos de pé fazem parte dois cujos elementos foram soprados separadamente e depois soldados en-
tre si através de discos, com auxílio das pinças de vidreiro. Um apresenta decoração vertical, criada a molde (35), e o 
outro foi fabricado a partir de bolhas de vidro às quais foram aplicadas canas de fio de vidro branco sob vidro incolor, 
criando motivo de filigrana de linhas inclinadas (vetro a fili), igualmente visíveis em ambas as superfícies do que resta 
da copa e da base (34).

São conhecidas formas idênticas na Europa Central, nomeadamente em Itália, França, Países Baixos e na Inglaterra, 
onde são atribuídos ao século XVI ou à primeira metade da centúria seguinte (Medici, 2014a, pp. 226-227). Em contex-
tos arqueológicos portugueses, com a mesma cronologia, foram encontrados botões maciços deste tipo no convento 
de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra, e no Largo do Chafariz de Dentro, em Lisboa (Medici, 2014a, pp. 225-226, inv. n.º 
SCV0543=V195 e LCD0063). 

Foram recuperados igualmente copos com pé em pedestal, que não apresentam qualquer haste entre a copa e a base 
(36-38). O primeiro é troncocónico, tal como outros encontrados no convento de São Francisco e no Largo do Chafariz 
de Dentro, em Lisboa (Medici, 2014a, pp. 244-245, LSF0002; Medici, 2014b, p. 71, LCD00035 e LCD0047). Este tipo de pé 
surge igualmente na forma cónica (37-38), frequente em contextos europeus desde os finais do século XV, por vezes 
com caneluras obtidas por sopragem em molde; mostram semelhanças com outros descobertos em Almada, onde 
também surgem cordões de vidro aplicados exteriormente na parte inferior da copa, embora ali sejam na cor azul, e 
não no mesmo vidro incolor da peça como no exemplar nº 35 (Medici, 2005, p. 541, nº. 12-13; 2010, p. 266, nº. 17-18).
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Estampa II – Vidros do Largo do Coreto.

Copos de pé (18-35) e copos de pedestal (36-38).

COPOS DE FUNDO PLANO OU EM ÔNFALO
A espessura das paredes destes contentores de líquidos varia entre 3/6 mm, sendo normalmente mais espessos os que 
tem decoração moldada. Os mais simples têm perfil troncocónico, não mostram qualquer tipo de decoração (39-40, 51) 
e assentam em fundo em ônfalo pouco pronunciado. A forma é usual em diversos contextos arqueológicos portugueses, 
cujas cronologias variam entre o final do século XVI e o século XVII. Foram encontrados em Lisboa, em dois poços, um 
do Hospital Real de Todos-os-Santos (Boavida, 2012, p. 137, nº. 5-6) e outro identificado no vale de Alcântara (Batalha e 
Cardoso, 2013, p. 124, nº. 111-114), mas também em Almada (Medici, 2005, pp. 550-551, nº. 45, pp. 555-556: nº. 78), Évora 
(Ferreira, 2012, p. 81, n.  16-21), Tomar (Ferreira, 1994, p. 119, nº. 9) e na Batalha (Teixeira, 2014, p. 46, nº. 22-23). Fundos 
com diâmetro reduzido, como o nº 49, podem ter pertencido também a lamparinas de azeite de base troncocónica oca, 
semelhantes a outras que foram encontradas em Coimbra (Medici, 2014a, pp. 376-377, SCV=109=V085). 

Está igualmente presente um outro fundo de copo (50), em tudo semelhante aos referidos anteriormente, no entanto a 
sua espessura é substancialmente maior. Por outro lado, trata-se de peça que foi soprada a molde, o que lhe conferiu 
uma decoração de caneluras pouco acentuada na face externa.

De forma idêntica estão outras peças que apresentam na sua superfície externa diferentes tipos de decoração pro-
duzida por sopragem em molde, ora com pequenas protuberâncias ovais (97, 99), ora com caneluras cruzadas pouco 
marcadas (44) ou com malha cruzada de losangos, no interior dos quais se encontram losangos menores (43) ou uma 
flor de quatro pétalas (47-48). Estes são em vidro transparente verde-escuro acinzentado, enquanto os outros são 
igualmente transparentes, mas um é em tom verde-acinzentado (44) e o outro incolor (97). Destaca-se a peça nº 99, 
em vidro opaco vermelho.

O padrão das protuberâncias ovais foi identificado em copos encontrados em Coimbra, Lisboa e Beja (Ferreira e Medici, 
2010, pp. 405-406, fig. 8). Em relação à malha de losangos relevada, ela é frequente em diversos contextos portugue-
ses, em peças de vidro de cores que variam entre o azul e o verde-claro, colectadas no convento de Santa Clara-a-Ve-
lha, no Mosteiro de São João de Tarouca, em Beja e em Tomar (Ferreira, 1994, p. 120, n. 10; Ferreira, 2004, pp. 572-574, 
fig. 13c; Ferreira e Medici, 2010, pp. 406-408, fig. 9).
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<Um outro copo de perfil troncocónico, em vidro incolor, tem cordão aplicado junto à base (42). De vidro verde, com 
muitas bolhas de ar de pequena dimensão, existem fragmentos que poderão ser de um mesmo copo, eventualmente de 
dois da mesma tipologia. A superfície externa mostra caneluras verticais, ligeiramente inclinadas, obtidas a molde e a 
aplicação de cordão do mesmo tipo de vidro, trabalhado com pinças (46). O bordo é vertical e dobrado para o exterior 
em fita, existindo, abaixo deste, motivo de caneluras como as referidas anteriormente (45). Um outro copo em vidro 
verde-água mostra caneluras horizontais também executadas com recurso a molde (52).

Da colecção de copos fazem parte ainda outros dois, produzidos no mesmo tipo de vidro transparente incolor (53-54), 
onde se destaca um típico copo canelado (54), com caneluras largas, bem pronunciadas na superfície externa. Esta 
forma, produzida na fábrica de vidros de Coina e mais tarde nas da Marinha Grande (Custódio, 2002, p. 319), é frequente 
em contextos mais tardios, atribuídos ao século XVIII, como sucede com os exemplares recuperados em trabalhos 
arqueológicos de Lisboa (Ferreira, 1997, pp. 187-188, pl. 1, nº. IV.2, V.2-V.3; Ferreira e Medici, 2010, p. 404, fig. 7; Medici, 
2011, pp. 334-336, fig. 15, Bargão, 2015, pp. 58-59 e 223), Tomar (Ferreira, 2005, p. 390, nº. 15-17) e Coimbra (Ferreira, 
2004, p. 568, figs. 11a-11b).

Estampa III – Vidros do Largo do Coreto.

Copos (39-54).

GARRAFAS
Trata-se da forma fechada mais frequente no conjunto. Exibem quase sempre um gargalo alto e estreito, enquanto o 
corpo é globular, por vezes bastante achatado.

Estão presentes garrafas decoradas por caneluras inclinadas (55-58), produzidas por sopragem em molde, bastante 
pronunciadas no gargalo (55, 57), sendo mais suaves no corpo da peça, devido à dilatação dessa parte da bolha de 
vidro quando soprada (56B, 58). O bordo algo extrovertido, em aba, surge em ambas as peças. Estes recipientes, com 



MEIOS VIAS E TRAJETOS… ENTRAR E SAIR DE LISBOA

186

fundo reentrante cónico, assentam em pé anelar obtido por dobragem da única bolha de vidro na qual foi soprada toda 
a peça (56B, 58-59). São em vidro transparente incolor ou azul-água.

Foram encontrados gargalos desta forma na cadeia do Aljube, contexto que remonta aos finais do século XVI (Amaro 
et al., 2013, p. 1020, fig. 1i), mas também no Largo do Chafariz de Dentro (Silva et al., 2012, p. 79, nº. 13), na fortaleza 
de Nossa Senhora da Luz, em Cascais (Rodrigues et al., 2012, pp. 874-875, nº. 69) e no Mosteiro da Batalha (Teixeira, 
2014, p. 47, nº. 42), onde foram recuperados em níveis do final daquela centúria e primeira metade da seguinte, ou um 
pouco mais tardios, no último caso citado.

O bordo e o fundo encontram paralelos em exemplares identificados na Rua da Judiaria, em Almada (Medici, 2005, pp. 
558-559, nº. 86, 90; 2010, pp. 267, nº. 47-48, 56), tendo sido encontrado um possível fundo de garrafa no Mosteiro da 
Batalha que tem igualmente semelhanças com os de Carnide (Teixeira, 2014, p. 48, nº. 61).

O fragmento de um gargalo da mesma tipologia não apresenta qualquer decoração em relevo, mas na sua face externa 
verifica-se a aplicação de varas de vidro branco sob vidro incolor (101). A peça é de vidro transparente cinzento claro.
Em vidro azul-claro existem outras garrafas de gargalo mais curto (64-66), nas quais foi aplicada a técnica da meia-
-moldagem, isto é, apenas foi moldada uma parte da peça, neste caso o corpo daquela, não existindo qualquer de-
coração no gargalo. Apenas um destes exemplares preserva o fundo, reentrante cónico, e o bordo, criado através da 
aplicação de um cordão do mesmo vidro (66). A colecção inclui três outros fundos que podem ter integrado garrafas 
da mesma tipologia (67-69). Este tipo de contentores, na mesma cor, é usual em contextos arqueológicos dos finais 
do século XVI, tendo sido identificado em vários locais de Lisboa, como a cadeia do Aljube e o Largo de Jesus (Amaro 
et al., 2012, p. 1020, fig. 1j; Boavida, 2017b: figs. 3N e 5A.1). O padrão de caneluras foi também encontrado em Sintra e 
Almada em garrafas de gargalo mais largo (Ferreira, 2003, pp. 282-283, n.º 43; Medici, 2005, pp. 558-559, n. 92; Medici, 
2010, p. 267, n. 58). De uma possível garrafa desta tipologia, subsiste fragmento de parede, com caneluras, em vidro 
azul-escuro (98).

De menores dimensões são algumas garrafinhas (60-63), sem qualquer decoração e paredes muito finas, que mostram 
bordo recto com cordão sobreposto. O gargalo estreito, por vezes ligeiramente troncocónico, está associado a corpos 
globulares. São todas de vidro transparente incolor e uma cinzenta (100). Gargalos semelhantes foram recuperados na 
Rua da Judiaria, em Almada (Medici, 2005, pp. 550-551, figs. 25 e 54; 2010, p. 267, figs. 43-44), no Largo de Jesus, em 
Lisboa (Boavida, 2017b, p. 135, figs. 3M e 5A.2-5A.4) e no Mosteiro da Batalha (Teixeira, 2014, p. 49, nº. 139). Em Carnide 
existe igualmente um gargalo do mesmo tipo, mas com bordo algo espessado (70).

De contextos externos aos silos provêm alguns fragmentos de garrafas de vidro transparente verde muito escuro (72-
75). Têm perfil cilíndrico, gargalo estreito, bordo com marisa sobreposta e o fundo, muito espesso, em cúpula. São 
garrafas de produção inglesa ou seguindo esses modelos, iguais a outras encontradas em Lisboa (Ferreira, 1997, pp. 
186, pl. 2, nº. II.2-II.9; Medici, 2011, pp. 336-337, fig. 16; Coelho, Silva e Teixeira, 2017, pp. 379-380, fig. 20; Coutinho et 
al. 2017) e em Évora (Ferreira, 2012, pp. 82-84, nº. 31-33 e 35), em níveis do final do século XVII e da centúria seguinte.

Possivelmente dos mesmos contextos e com cronologia próxima, será o fragmento de garrafa ou frasco de secção 
quadrangular em vidro transparente verde-claro (71) que encontra paralelos também em Lisboa (Ferreira, 1997, p. 186, 
pl. 2, nº. III.1-III.4, III.8; Fernandes e Ferreira, 2004, pp. 467-468, figs. 9-10; Boavida, 2012, p. 136, nº. 1; Coelho, Silva 
e Teixeira, 2017, p. 380, fig. 21) e em Évora (Ferreira, 2012, pp. 82-83, nº. 26-27).
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Estampa IV – Vidros do Largo do Coreto.

Garrafas (55-75).
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OUTROS
Neste conjunto foram reunidas formas que não se enquadravam nos grupos analisados anteriormente. A maior parte 
delas são peças que podem considerar-se como relacionadas com higiene e saúde, embora também estejam presen-
tes outras formas que são raras na colecção, como as taças ou um frasco.

Em relação aquele último (76) trata-se de um recipiente de vidro transparente incolor, que apresenta gargalo curto, 
afunilado no colo, e corpo globular decorado com caneluras. Este tipo de frasco foi identificado em contextos do sé-
culo XVII em Coimbra, sem decoração, sarapintado ou decorado por caneluras no convento de Santa Clara-a-Velha 
(Ferreira, 2004, pp. 554-556, n.º 4b; Medici et al., 2017: 415, fig. 3, SCV0464-V131), decorado com um padrão vegeta-
lista, obtido pela técnica da folha de ouro esgrafitada, na Torre Norte da Porta Férrea (Coutinho et al., 2016b). Frasco 
com características idênticas, em vidro transparente azul por vezes sarapintado, foi também recuperado numa lixeira 
encontrada no convento de Santa Clara, em Moura, onde juntamente com outras peças de vidro estava associado a 
azulejos do século XVII (Ferreira, 2000b, pp. 443-444, fig. 2j; Medici, 2012, p. 444, fig. 6). 

As taças melhor preservadas (77-78) têm bordo em aba, apresentando um corpo cilíndrico, decorado por caneluras 
verticais obtidas por sopragem a molde. O fundo da que preserva o seu perfil completo mostra ônfalo pouco pro-
nunciado. Estas formas abertas encontram paralelos em níveis dos séculos XVII identificados no convento de Santa 
Clara-a-Velha, em Coimbra (Ferreira, 2004, pp. 500-501, figs. 3d-3e) e da Rua da Judiaria, em Almada (Medici, 2005, p. 
557, n. 83; 2010, p. 267, n. 40). No caso de Coimbra são tão comuns na colecção que é colocada a hipótese de serem 
peças de uso comum no quotidiano das Clarissas, eventualmente relacionadas com a sua alimentação. Regista-se 
igualmente a presença deste tipo de recipientes em diversa iconografia italiana, onde surgem usadas como fruteiros 
ou para colocação de flores (Medici, 201, pp. 347-348).

Uma das peças mais incomuns de toda a colecção de vidros encontrada no Largo do Coreto, não só pela sua forma rara 
em contextos arqueológicos, mas pelo facto de se encontrar praticamente completa, é uma taça de perfil cilíndrico 
assente em fundo plano (79). Foi produzida em vidro transparente incolor, o mesmo usado num fio horizontal aplicado 
a meio do corpo da peça, onde possui também duas asas opostas. De formato similar, embora a parte inferior seja mo-
delada através da técnica da meia moldagem, existe uma doceira no Museu Nacional de Arte Antiga, datada do século 
XVII, que é atribuída à fábrica do Covo (Barros, 1989, p. 41). 

Dois fundos, com pé anelar baixo e tubular, em vidro transparente, originalmente incolor, mas alterado devido a crosta 
de corrosão castanha amarelada, podem corresponder a pés de taças, mas o que se preserva do seu perfil não permite 
uma classificação concreta (80-81). Um deles apresenta decoração de filigrana, obtida por canas verticais de vidro 
branco opaco sobre vidro incolor (81), semelhante à existente em duas bases de copos de pé descobertos no Núcleo 
Arqueológico da Rua dos Correeiros, em Lisboa (Medici, 2011, pp. 330-331, fig. 11, nº. BCP4271 e BCP4295). A forma 
também mostra afinidades com o pé anelar de uma galheta que se conserva no Museu Nacional de Machado de Castro 
(Medici, 2018, MMC0001). Trata-se de uma técnica criada em Veneza no começo do século XVI e a partir dali difundida 
a outros centros vidreiros europeus durante os séculos XVI-XVII (Medici, 2011, p. 332). 

Do conjunto de vidros em análise consta um elemento bastante escasso naquele. Trata-se de uma asa em fita, pro-
duzida com vidro incolor e trabalhada com pinças, criando motivo vertical tripartido (87). Apresenta as superfícies 
totalmente cobertas por crostas de corrosão iridescentes, situação que se repete com um bico de galheta (82), cuja 
alteração das superfícies não permite identificar a cor do vidro usado no seu fabrico. Esta forma, que mostra ligeira 
curvatura e tem perfil achatado, é conhecida na vidraria europeia pelo menos desde o século XIV, usada em contextos 
domésticos (para servir azeite e vinagre) ou litúrgicos (para água ou vinho); encontra paralelo arqueológico em exem-
plares recuperados em Santa Clara-a-Velha (Medici, 2014a, pp. 364-366, SCV0060).

No que diz respeito à saúde, foram recolhidos três recipientes que podem ter tido uso farmacêutico. Um deles é um 
frasquinho de vidro transparente verde, eventualmente usado como medida ou para unguentos (86). Trata-se de uma 
peça de pequena dimensão que se encontra integralmente completa, com excepção de uma pequena falha no bordo, 
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que é extrovertido e afilado. Estão igualmente presentes restos de dois possíveis frascos de botica. Um deles (83) 
corresponde à zona de estrangulamento que aquele tipo de contentor tem habitualmente na parte inferior, em formato 
cupuliforme. Peça idêntica existe nas colecções do Museu da Farmácia, estando atribuída ao final do século XVIII e 
primeiras três décadas do seguinte (Basso, 2000, p. 122: n.º 110). O outro frasco (85), do qual subsiste parte do bordo, 
com colo bastante estrangulado, poderá ser também um vaso de botica, com a mesma cronologia que o anterior (Bas-
so, 2000, p. 123, n.º 111); no entanto, devido à sua pequena dimensão, não poderemos colocar de parte a hipótese de 
poder tratar de um eventual tinteiro.

Foi também identificado entre os vidros de Carnide, pelo menos, um fundo de urinol. Trata-se de fragmento de vidro 
transparente incolor, de perfil convexo, no centro do qual se encontra pequeno ônfalo (84). Normalmente o corpo tem 
formato globular ou algo periforme, ao qual se associa um largo gargalo, de comprimento variável, e um bordo em aba. 
Recipiente usado desde a Idade Média para diagnóstico médico, do qual a forma se manteve praticamente inalterada 
entre os séculos XV e XVIII, o urinol permitia a análise da coloração da urina do paciente (Ferreira, 2012, p. 103, fig. 11). 
Foram encontrados em contextos arqueológicos atribuídos aos séculos XVI-XVIII em Évora (Ferreira, 2012, p. 85, fig. 
13, nº. 40-44), Coimbra (Ferreira, 2004, pp. 547-550, fig. 2k; Leal e Ferreira, 2006/2007, p. 97, fig. 25), Almada (Medici, 
2005, p. 552, fig. 6, nº. 59; 2010, p. 267, fig. 6, nº. 66) e Lisboa (Coelho, Silva e Teixeira, 2017, p. 382, fig. 22, nº. 15).

A presença de fragmentos de um possível perfumador (88) é sem dúvida de excepção, visto ser objecto raro, tanto 
em contextos arqueológicos, como em representações iconográficas. Trata-se de um recipiente com bocal afunilado, 
com curto colo cilíndrico, sobre corpo globular achatado. A parte inferior é constituída por haste estreita e oca que 
termina em botão esférico maciço. A descrição da forma, assim como a sua reconstituição, seguem a do único exem-
plar descoberto até ao momento, procedente de escavações ocorridas no Museu Nacional Machado de Castro, em 
Coimbra (Medici, 2018: EMC0041). Ambos são em vidro azul (situação incomum no conjunto de vidros de Carnide), no 
entanto, a peça de Coimbra encontra-se bastante completa, ao contrário do agora analisado, do qual só restam parte 
do bordo, um fragmento de parede e o pé inferior. Ao contrário daquele outro, que tem decoração de caneluras obtida 
por moldagem no corpo globular, o de Carnide mostra aplicação de fios de vidro branco, tanto no que resta da parede 
como no pé, neste último em espiral.

Da colecção de Carnide fazem parte duas contas de vidro rectangulares prismáticas, do tipo Nueva Cádiz, de secção 
quadrangular (89-90), uma delas torcida (89). Ambas são constituídas por camadas intercaladas de vidro opaco bran-
co e azul-turquesa. Este tipo de conta foi encontrado em alguns sítios arqueológicos de Lisboa, em contextos anterio-
res ao Terramoto de 1755, como a Praça D. Pedro IV e os palácios dos Duques de Penafiel e dos Marqueses de Marialva 
(Rodrigues, 2003, p. 232, nº. 74 e 77; Torres, 2007, pp. 216-217 e 219, nº. 3 e 7).

Embora tenham sido recolhidos diversos vestígios de vidraça, quase sempre muito fragmentados, destaca-se um 
deles, pois exibe junto do bordo motivo decorativo espiralado inciso, limitado em ambos os lados por duas linhas pa-
ralelas igualmente incisas (91). Provavelmente integraria porta de eventual armário copeiro, peça de mobiliário da qual 
também foram encontradas dobradiças na intervenção arqueológica ocorrida no Largo do Coreto (Boavida, 2017a, p. 
1823, figs. 3G/3H).
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Estampa V – Vidros do Largo do Coreto.

Frasco (76), taças (77-80), galheta – fundo e bico (81-82), frascos de botica (83, 85-86), urinol (84), asa (87), perfumador (88), contas (89-90), vidraça decorada (91).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os recentes trabalhos arqueológicos ocorridos no Largo do Coreto e ruas adjacentes, no Centro Histórico de Carnide, 
permitiram a descoberta de um relevante conjunto artefactual dos finais do século XVI e inícios do seguinte. Aquele, 
constituído acima de tudo por objectos cerâmicos e vítreos, reflecte as ainda pouco conhecidas vivências quotidianas 
daquele sítio localizado na então periferia rural de Lisboa.

Se uns aqui se fixaram devido à fertilidade dos seus campos e outros o frequentaram pelo seu clima arejado, o que é 
facto é que Carnide conseguiu desde cedo atrair uma grande diversidade de gentes, situação que se tornou mais efec-
tiva em consequência do Milagre da Luz (1463). O fervor religioso que naquela ocasião se desencadeou provocou uma 
série de alterações não só ao nível espacial, mas também de quem aqui se fixou, principalmente a partir do momento 
em que são erguidos importantes edifícios de carácter religioso por iniciativa e apoio de relevantes personalidades 
daquele tempo.

O que levou à inutilização dos silos cerca de dois séculos após aquele milagre permanece um mistério, mas tal facto 
levou ao seu preenchimento por detritos variados que permitem afirmar que o sítio não era meramente terra de jor-
naleiros e feirantes. Não surpreende que a presença de cerâmica comum, dita utilitária, juntamente com os restos 
faunísticos, seja maioritária no conjunto artefactual encontrado, pois essa é a situação usual em quase todos os 
arqueossítios desta época, mas existem diversas peças cerâmicas de produção exógena (Casimiro, Boavida e Moço, 
2017), assim como variados objectos em vidro que, na quantidade encontrada, seriam espectáveis noutro tipo de con-
textos que não num sítio rural.

No que diz respeito aos vidros foram identificados mais de duas centenas e meia de objectos, cuja análise foi elaborada 
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apenas tendo em conta a sua forma e funcionalidade. Embora algumas das peças se encontrem muito quebradas foi 
possível reconstituir muitas delas, pois a dispersão dos fragmentos no sítio arqueológico foi bastante reduzida por 
terem sido descartadas no interior dos silos.

Os copos de pé e as garrafas são as formas predominantes, exibindo diversas variantes que se distinguem acima de 
tudo pela decoração que apresentam, principalmente ao nível das superfícies externas, obtida quer através de recurso 
a molde quer pela aplicação de fios ou cordões trabalhados com pinças.

As formas encontradas, salvo raras excepções, não divergem das conhecidas noutros países europeus o que, tendo 
em conta que, apesar das abundantes referências documentais, se desconhecem centros vidreiros em Portugal para 
esta época, poderia eventualmente resultar da importação destes objectos, nomeadamente de Veneza ou de outros 
centros vidreiros que reproduziam as formas aí criadas. No entanto, o processo como os copos de pé foram produzi-
dos distingue-os dos congéneres encontrados em outros espaços exógenos ao território nacional. Enquanto naqueles 
últimos, replicando as técnicas desenvolvidas pelos vidreiros de Veneza, se produziram peças que habitualmente são 
constituídas por mais do que uma bolha de vidro, a maioria das que se recuperaram em Carnide, como aliás sucede 
com um grande número de outros copos semelhantes conhecidos em Portugal, em contextos desta época, foram-no 
a partir de uma única bolha, seguindo um método simplificado que dispensava maiores recursos técnicos e humanos, 
mas que implicava uma grande habilidade do mestre vidreiro (Medici, 2014a, pp. 210, 237, 566-567; Medici, 2018).

Face aos conhecimentos actuais sobre a produção e a circulação de vidro em Portugal nos séculos XVI e XVII, não será 
errado pensar que podiam coexistir, na mesma época, peças produzidas localmente e peças importadas, principal-
mente de Itália, Países Baixos e Catalunha (Medici et al., 2017; Coutinho et al., 2016a). 

A presença de algumas formas características, até ao momento com poucos paralelos noutros países, como é o caso 
do uso dos dois botões na haste dos copos de pé, dos copos com decoração de losangos, ou das taças cilíndricas 
com o bordo em aba, fazem crer que se possa começar a identificar, pelo menos hipoteticamente, alguns produtos 
da indústria vidreira desenvolvida em Portugal antes da fundação da Real Fábrica de Vidros de Coina (1719). A maioria 
destas peças seria de formas simples, sopradas geralmente em vidro raramente perfeitamente descolorido e com 
muitas bolhas, sendo provável que esta produção fosse colocada à venda a um menor custo, quando comparado com 
o preço dos vidros importados, sendo assim acessível a um maior número de compradores. Contudo, sabemos que 
durante o reinado do Rei D. Sebastião houve produção vidreira em Portugal cuja qualidade podia rivalizar com a dos 
vidros venezianos (Medici et al., 2017, p. 413).

Análises químicas foram realizadas em uma selecção de objectos datados dos séculos XVI e XVII procedentes de vários 
sítios em Portugal (nomeadamente Coimbra e Beja), quer de hipotética origem local, quer de presumível produção ve-
neziana e façon de Venise, com o objectivo de identificar alguns elementos da sua composição que pudessem suportar 
esta interpretação. Algumas peças apresentam uma composição característica, com teores de alumina anormalmente 
elevados, o que é raro para o vidro europeu desta cronologia, enquanto a composição de outros resultou compatível 
com uma origem genuinamente veneziana (Coutinho et al., 2016a; Medici et al., 2017).

A falta de dados arqueológicos sobre fornos de vidro em território nacional de cronologia anterior ao século XVIII re-
presenta hoje uma limitação à pesquisa, não existindo até agora nenhuma prova inequívoca sobre origem portuguesa 
destes objectos usados nos séculos XVI e XVII em Portugal. 
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Fig. 1 – Vidros do Largo do Coreto.

Copos de pé.

Fig. 2 – Vidros do Largo do Coreto.

Copos de pé.
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Fig. 3 – Vidros do Largo do Coreto.

Copos e garrafa (98).

Fig. 4 – Vidros do Largo do Coreto.

Copo de pedestal (36), garrafas 

(55, 57-58, 62, 65, 100-101), fras-

co (76), asa (87), taças (79-80), 

galheta (81) frasco de botica (86), 

perfumador (88), contas (89-90).
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