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A cerâmica de montemor-o-novo – características e difusão 
(séculos XVI-XVIII)
Mário Varela Gomes1 e Tânia Manuel Casimiro2

IntroDução

Alguns textos mencionam, durante o século XV, a presença, em Montemor-o-Novo, de 
oleiros e fornos de louça (1443), tal como tenda onde aquela se vendia (1499). Muitas 
vezes as produções conhecidas como louça de olaria eram então confundidas com a 
actividade dos telheiros, os produtores de telhas e ladrilhos, dado que muitos deles 
poderiam trabalhar em ambas actividades (Fonseca, 2005, pp. 87, 88).

No século XVI a documentação escrita continua a confirmar a presença naquela vila de 
oleiros, sendo acompanhada por referências à organização do ofício, através das cartas de 
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Detalhe da pasta de tijolo 
proveniente do Castelo de 
Montemor-o-Novo; (fotografias 
de t. M. Casimiro, 2014)

licença que permitiam exercer tal actividade (Fonseca, 2005, p. 88). Algo muito semelhan-
te acontecia em urbes de maiores dimensões, designadamente em Lisboa e Coimbra, dois 
dos mais importantes centros produtores de cerâmicas do nosso país.

Durante o século XVII a produção cerâmica de Montemor-o-Novo continua a prosperar e 
torna-se muito apreciada. Numerosos indivíduos aparecem com o seu nome relacionado 
com aquela actividade, surgindo novas referências às suas louças, como a dádiva que 
foi feita à Misericórdia de Évora, em 1635, de “vinte púcaros de Estremoz e Montemor, 
grandes e pequenos” ou a oferta com que a Câmara Municipal de Montemor-o-Novo 
obsequiou a viúva de Carlos II de Inglaterra, Dona Catarina de Bragança, em 1699, cons-
tituída por “pequenos púcaros e jarros”, quando tal senhora pernoitou naquela vila 
(Fonseca, 2005, pp. 90, 91). E foi ainda em meados do século XVII (1646) que o documen-
to conhecido como Emmenta, elaborado pelo Município de Montemor-o-Novo, enumera 
diversos tipos de recipientes de barro, ali produzidos, e os seus preços.

A mais antiga referência a um tipo específico de cerâmica montemorense ocorre em 1507, 
quando o Convento da Conceição de Beja recebeu, entre outros objectos cerâmicos, “trin-
ta e nove pucaros de Montemoor”, conforme havia sido estabelecido no testamento de D. 
Beatriz, mãe do rei D. Manuel I  (Freire, 1914, p. 91; Carvalho, 1921, p. 120).

No dote de D. Isabel de Portugal, filha de D. Manuel I e mulher de Carlos V, aparece 
clara referência à produção mencionada, especificando-se a existência de “17 piezas de 
bucaros de Montemayor; otra pieza grande que es un jarro grande de Montemayor; otra 
pieza grande de Montemayor, a manera de botija”, sendo alguns destes objectos tam-
bém incluídos no seu testamento. Importa referir que não é ali feita qualquer menção a 
recipientes de outros centros oleiros que, naquele tempo, se encontravam igualmente 
a produzir louça vermelha de grande qualidade, chamada “barro fino”, nomeadamente 
Lisboa, Estremoz, Pombal, Sardoal ou Maia, entre outros (Seseña, 1991, p. 44).

Em 1552, João Brandão de Buarcos, no documento Estatística de Lisboa, regista que 
chegaram a Lisboa, vindos de Estremoz e Montemor, muitos púcaros de todos os tipos, 
juntamente com almofarizes de mármore, nos seguintes termos: “Também vêm deste 
Reino, da Vila de Estremoz e de Montemor-o-Novo, trezentas cargas de púcaros de toda 
a sorte, e grais, que vale cada carga dois mil e quinhentos e três mil rs, que são dois mil 
cruzados………2.000 +dos” (Brandão de Buarcos, 1990, p. 51).

A princesa D. Joana, irmã de Filipe II de Espanha, mulher do príncipe D. João, filho de D. 
João III, possuía igualmente, no seu dote, cântaros de grandes dimensões produzidos em 
Montemor-o-Novo, de acordo com inventário de 1573. Acompanhavam aqueles recipientes 
outros de Estremoz, Lisboa e ainda alguns ditos de produção espanhola (Seseña, 1991, p. 44).

Detalhe da superfície de púcaro 
encontrado no Castelo de 
Montemor-o-Novo
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Deve-se ao historiador Duarte Nunes de Leão (2002, p. 185, fl. 47v) a mais antiga ca-
racterização da então já afamada produção quinhentista de louça produzida na vila 
alentejana de Montemor-o-Novo. Aquele, ao escrever, em 1599, sobre púcaros e outros 
recipientes para conter ou servir água, de barro, coloca em primeiro lugar os de Lisboa, 
mas escrevendo: “Outros sam após estes os de Montemoor-o-Novo, que em cheiro lhes 
nam dam lugar, porque sam pucaros que nunca sam velhos como os de outras partes: e a 
razão é, que sam feitos de barro mui cheiroso, e amassados com muitas pedrinhas, que 
parece que sam tantas as pedras como o barro: dos quaes quando querem usar, os roção 
primeiro como ũa pedra, e assi descobrem outras mais pedras, e fica novo barro: e assi 
cada vez os que querem fazer novos, que tenham o cheiro que tinham quando novos, os 
tornam a roçar, e começão apparecer outras pedrinhas.”

Nos inícios do século XVII, Manuel Severim de Faria, chantre de Évora, também não 
deixaria de mencionar, nos seus escritos, as produções de Montemor, afirmando: “Faz 
(…) não pouco conhecida esta Villa o excellente barro de que he dotada, do qual lavrão 
muitos pucaros posto que de feições grosseiras, de cheiro excellente e muy pedrados, 
que fazem o beber mui fresco (…). Do mesmo barro fazem contas de muito preço e 
outras coisas curiosas” (Serrão, 1974, p. 70; Fonseca, 2005, p. 90). E um século depois, 
o ilustrado padre António Carvalho da Costa (1708, p. 431) registou na sua Corografia 
Portugueza a produção montemorense, referindo que eram “muy celebrados seus puca-
ros de barro semeados de pedrinhas brancas”, possivelmente reflectindo conhecimento 
generalizado ou informado pelo texto de Duarte Nunes de Leão.

os bArros, As PAstAs E As suPErFíCIEs

A produção medieval e moderna de cerâmica em Montemor-o-Novo encontra-se sobretudo 
relacionada com as excelentes características das suas argilas, recolhidas no interior da vila ou 
nas suas proximidades (Fonseca, 2005, pp. 93, 94). todavia, a sua mais importante particulari-
dade, que permite distingui-la imediatamente das outras produções portuguesas coevas, resi-
de na quantidade de elementos não plásticos ou pedrinhas, de quartzo e feldspato, adicionada 
ao barro, criando pasta muito peculiar. Em alguns objectos a presença de tais inclusões pode 
ascender até 25% ou 30% do volume da pasta, na qual também se vai, por vezes, encontrar 
cerâmica esmagada. As peças eram montadas ao torno rápido, postas a secar e cozidas em 
fornos, com ambiente oxidante. Após a cozedura as pedrinhas criam acentuado contraste 
cromático com o barro, salpicando as superfícies vermelhas com pontos de cor branca.

As pedrinhas tendem a ser de pequenas dimensões, excepto quando incluídas em mate-
riais de construção, tais como tijolos, ladrilhos ou telhas. O mesmo pode ser observado 
em contentores de grandes dimensões, designadamente talhas.

Pormenor de superfície de jarro 
do Convento de Santana (Lisboa) 
(fotografias de T. M. Casimiro, 
2014)

Superfície do corpo de taça com 
engobe vermelho, do Convento 
de Santana (Lisboa)
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Alguns raros exemplares apresentam pequenas pedras de quartzo branco, dispostas se-
gundo padrões geométricos, decorando as superfícies.

Nos finais do século XVI e nos inícios da centúria seguinte, certos recipientes podem ter 
recebido engobe de cor vermelha e tom alaranjado, aumentando a sua impermeabilidade, 
encobrindo manchas derivadas do ambiente de cozedura, tornando o seu aspecto mais apro-
ximado das cores vermelhas das famosas produções de Lisboa e Estremoz. A presença deste 
tratamento verificou-se, até agora, apenas em taça identificada no Convento de Santana em 
Lisboa. A raridade deste aspecto e a ausência de peças engobadas nos contextos arqueológi-
cos de Montemor-o-Novo faz-nos pensar na possibilidade de alguns recipientes terem rece-
bido engobe não aquando da sua produção, mas mais tarde, conferindo-lhes cor mais “viva” 
e de acordo com a maior procura. Resta investigar quando é que aquele engobe foi aplicado, 
se ainda nas mãos do oleiro ou do lojista. Este procedimento não seria usado em contentores 
destinados ao armazenamento e consumo de água, mas apenas à louça de mesa.

As pastas típicas de Montemor-o-Novo, muito porosas, contendo enorme quantidade 
de pequenas pedrinhas, de quartzo e de feldspato, proporcionaram a produção de re-
cipientes de cerâmica com grande capacidade de evaporação da água neles contida, 
refrescando-a e revelando o cheiro e o sabor do barro, conforme mencionou Duarte 
Nunes de Leão, aspecto muito apreciado durante os séculos XVI e XVII.

As FormAs

Até ao momento detectaram-se sete diferentes formas de recipientes produzidos com 
as pastas atribuídas a Montemor-o-Novo, a maior parte delas apresentando variações ao 
nível da morfologia e das dimensões.

Os púcaros são, efectivamente, a forma mais abundante e também aquela que possui 
maior variabilidade, identificando-se importantes alterações entre o século XVI e o sécu-
lo XVIII. Os mais antigos tendem a apresentar corpo com forma ovóide, colo baixo, bordo 
ligeiramente extrovertido e largo, assentando em pequeno fundo plano (MN CASt 3/05, 
0498). Alguns mostram pequeno ressalto que demarca o bordo (MN CASt 2/172, N3/001, 
8/9), característica que pode igualmente ser encontrada em recipientes de maiores di-
mensões, sendo observável em exemplar que consta no presente artigo (MN CASt 7/09, 
0119). Possuem apenas uma asa, ligando o bordo a ponto do volume mesial do corpo.

Púcaros mais tardios apresentam corpo robusto, de forma globular, sendo ligeiramente 
mais pequenos que as produções mais antigas, mas com colos altos e tronco-cónicos. Os 

taça carenada descoberta no 
Castelo de Montemor-o-Novo; 
(fotografias de T. M. Casimiro, 
2014)

Púcaro de duas asas encontrado 
em Carnide (Lisboa)

Púcaro de uma asa com tampa, 
exumado no Castelo de Montemor-
-o-Novo
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bordos possuem lábio de secção semicircular e apresentam apenas uma asa, ligando o 
bordo a ponto da zona mesial do corpo. 

As taças mostram forma hemisférica achatada ou tronco-cónica, ligeiramente carenada 
ou com carena alta, tendo bordo com lábio de secção semicircular e assentando em 
fundo plano. Outras taças, de maiores dimensões, apresentam igualmente forma tronco-
-cónica, ligeiramente carenada, com bordo vertical e fundo plano.

Uma possível medida (MN CASt 05/07, UE4) apresenta dimensões algo maiores que os 
púcaros, mostrando corpo de forma subesférica, colo alto e vertical, tal como asa em 
forma de U, com ambas extremidades assentes em ponto do volume mesial do corpo.

As garrafas oferecem duas variantes. Exemplar recolhido em Montemor-o-Novo possui 
corpo ligeiramente tronco-cónico, assente em fundo plano, colo alto e gargalo estran-
gulado, com evidências de ter possuído asa, ligando o gargalo a ponto do volume mesial 
do corpo. Fundo de recipiente congénere, encontrado em Lisboa, sugere que assentava 
em pé alto e destacado, em anel.

As infusas têm corpo ovóide, fundo plano, colo alto e bordo ligeiramente introvertido, 
demarcado por ressalto, possuindo lábio de secção semicircular. As asas ligavam o bordo a 
ponto do volume mesial do corpo, sendo ligeiramente sobrelevadas e com secção oval ou 
plano-convexa. Fragmento contendo porção do bordo, exumado em Almada (RJ S1/C5), 
mostra o colo convexo e bordo ligeiramente extrovertido, com lábio de secção semicircular.

Apesar de os cântaros serem frequentemente mencionados nas evidências documentais, 
juntamente com os púcaros, apenas um fragmento de bordo de um destes recipientes 
foi, até ao momento, identificado. Possuía colo subcilíndrico alto e bordo espessado, 
aplanado superiormente (MN CASt 8/10, UE5).

Os testos apresentam corpo tronco-cónico, alguns possuindo pequena pega central, sen-
do os seus diâmetros muito variáveis. Os maiores deveriam tapar panelas, cântaros e 
jarros, enquanto os mais pequenos teriam essa função em relação com os pequenos 
púcaros. Além de servirem como tampas, também eram usados como pequenos pratos 
onde os púcaros repousavam à mesa.

Os materiais de construção são pouco conhecidos e restringem-se a achados efectuados 
em Montemor-o-Novo. Contudo, tijolos de grandes dimensões, ladrilhos e telhas, fabrica-
dos com pastas contendo elevado número de elementos não plásticos, de quartzo e fel-
dspato, seriam utilizados na construção de edifícios, em paredes, pavimentos e telhados.

Garrafa ou ‘almotolia’ do Castelo 
de Montemor-o-Novo (fotografias 
de t.M.Casimiro, 2014)

Púcaro com tampa encontrado no 
Castelo de Montemor-o-Novo

Medida procedente do Castelo de 
Montemor-o-Novo
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Cerâmica de Montemor-o-Novo 
do Castelo e actual centro 
urbano daquela cidade 
(desenhos de J. Gonçalves)
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Cerâmica de Montemor-o-Novo 
encontrada no Convento 
de Santana (Lisboa) (A), 
em Carnide (Lisboa) (B) e 
em Almada (C) (desenhos de 
J. Gonçalves e t. M. Casimiro)
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EVIDênCIAs ArquEoLóGICAs

Como seria expectável, Montemor-o-Novo é o sítio em Portugal onde maior número das 
peças com as características acima enumeradas foi, até ao momento, recuperado. A maior 
parte daquelas provém de arqueossítios cuja cronologia pode ser atribuída a largo perío-
do, compreendido entre os inícios do século XVI e a primeira metade do século XVIII.

Durante a Idade Moderna existia em Montemor-o-Novo uma Rua dos Oleiros, hodierna-
mente conhecida como Rua de Santo António, mas referida no século XV como Corre-
duyra. No século XVII surgem referências a diversos oleiros na Rua do Padrão, artéria 
urbana na continuidade da Rua dos Oleiros, bem como em área próxima ao rio Almansor, 
já nos arrabaldes da vila (Carvalho, 1987 p.10; 1992; Fonseca, 2000, pp. 24, 35; 2005, 
pp. 88, 93). Em 1646 o oleiro António Jorge é referido como tendo uma casa em Monte-
mor-o-Novo e trinta anos depois, dava-se início à construção do Convento de São João 
de Deus, na Rua dos Oleiros (Fonseca, 2000, p. 33).

Conforme mencionado anteriormente, durante o século XV Montemor-o-Novo era então 
importante centro oleiro do Sul de Portugal. Neste sentido, não é de todo estranho ima-
ginar uma comunidade de oleiros, devidamente instalada, com as suas oficinas, fornos e 
tendas, onde venderiam os resultados do seu trabalho. No século XVII pelo menos sete 
oleiros trabalhariam naquele centro produtor (1646) e a Emmenta, onde o ofício foi 
descrito, elenca as suas características e estabelece o preço de vinte e sete objectos de 
diferentes tipologias (Carvalho, 1987, 10, 12; Pereira et alii, 2005, pp. 136-138).

O recipiente menos dispendioso seria a “tigela de comer”, custando um real e o mais 
caro seria o “alguidar de dois alqueires”. No mesmo documento são enumeradas outras 
formas tais como a “panella de rosadura”, o “cantarinho de rosadura” e o “algidarinho 
de rosadura”. O termo rosadura significa que a superfície destes objectos podia ser 
roçada (raspada ou esfregada), de modo a revelar as pedrinhas brancas que a pasta 
continha, dando-lhe aspecto novo, prática que foi registada, conforme mencionámos, 
por Duarte Nunes de Leão.

As cerâmicas montemorenses de roçar têm vindo a ser descobertas em diversos arqueos-
sítios, a maior parte deles em cidades do Sul de Portugal, como Évora, Almada, Lisboa ou 
Silves e, ainda, ocasionalmente, em alguns estrangeiros (Baart, 1992, p. 273).

Apesar dos achados dispersos de tais cerâmicas procedentes da actual cidade de Monte-
mor-o-Novo, a percentagem mais elevada foi descoberta nas escavações do seu Castelo, 
coordenadas por Manuela Pereira, onde se detectaram diversas formas e variantes. Con-
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sideramos estas ocorrências fundamentais para o reconhecimento das características 
da produção, bem como para as atribuições cronológicas e compreensão dos contextos 
sociais, económicos e culturais do seu consumo.

InVEntárIo

Montemor-o-Novo. O sítio onde surgiu maior quantidade de cerâmica montemorense foi, 
como seria de prever, o seu centro produtor. Estas peças foram encontradas durante esca-
vações arqueológicas em diversos locais da cidade, mas sobretudo no seu Castelo. Dentro 
daquela fortificação, onde se erguia o centro da antiga vila, elas procedem de três sítios 
diferentes: o Convento da Saudação; silo transformado em fossa de detritos e associado a 
diversas estruturas que se crê terem pertencido a habitações; poço situado perto das casas 
mencionadas (Resende e Carvalho, 1986; Carvalho, 1987; Pereira, 2004; Pereira et alii, 
2005). A colecção é grande mas pouco variada em termos morfológicos, sendo constituída 
por grande quantidade de púcaros, taças, garrafas, possíveis medidas, jarros, uma talha 
e materiais de construção, tais como tijolos (Pirata, 2008, pp. 29, 45, 47). Algum deste 
espólio foi representado graficamente no presente artigo.

Fragmentos de púcaros com pastas afins foram recuperados durante as escavações ar-
queológicas efectuadas no Convento de São João de Deus, onde está localizada actual-
mente a Biblioteca Municipal (Pereira, 2003, pp. 163, 164; Pirata, 2008, p. 29).

Fora do aglomerado urbano, em local conhecido como Herdade da Infanta, existiam evi-
dências de habitação, ocupada entre os séculos XVII e XVIII, onde se identificou púcaro 
típico da produção montemorense.

Évora. Cidade localizada a cerca de 30 km de Montemor-o-Novo, ali foram encontrados, 
em diferentes lugares, fragmentos de recipientes de produção montemorense, nomea-
damente de púcaros, ainda que nunca tenham sido publicados. Um dos presentes au-
tores (MVG) identificou alguns daqueles, nos anos oitenta da passada centúria, entre o 
espólio dos silos do Chão das Covas, escavados por José Olívio Caeiro.

Lisboa. Na área urbana desta cidade conhecem-se pelo menos dois arqueossítios, onde a 
cerâmica montemorense foi identificada.

No Convento de Santana, casa religiosa ocupada por freiras desde finais do século XVI 
e até ao século XIX, encontraram-se, durante escavações arqueológicas conduzidas sob 
a direcção de Rosa Varela Gomes e de Mário Varela Gomes, fragmentos de cerâmica de 
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Montemor-o-Novo, no interior de dois poços e de fossa séptica. As formas correspondem 
a pequenos testos, a púcaros, taças hemisféricas, a jarro assente em pé alto e anelar e a 
taça carenada, mostrando as paredes cobertas com engobe de cor vermelha alaranjada.

Aqueles artefactos foram identificados em contextos dos finais do século XVI e do sé-
culo XVII, associados a outros objectos cerâmicos de produção portuguesa, espanhola, 
italiana e holandesa, bem como a outras importações, tais como porcelana chinesa, 
em ambiente de luxo conventual (Gomes e Gomes, 2007; Gomes, Gomes e Casimiro, no 
prelo), revelando que eram utilizados nas actividades quotidianas da comunidade de 
religiosas que ali vivia.

Em Carnide, antigo aglomerado populacional de carácter rural, hoje em dia completa-
mente integrado na malha urbana lisboeta, foi escavado numeroso conjunto de silos, 
transformados em lixeiras durante o século XVII, onde abunda a cerâmica de produção 
lisboeta, ainda que acompanhada por algumas importações. A escavação foi dirigida 
por Ana Caessa e Nuno Mota (2013) acreditando-se que se trata dos vestígios materiais 
de sítio rural, que se desenvolveu em relação com importante casa religiosa, situada a 
cerca de 500 metros de distância. Ali foi recuperada taça hemisférica, com fundo plano, 
assinalado por ligeiro ressalto que o destaca do corpo, bordo espessado e extrovertido, 
possuindo duas pequenas asas opostas. O contexto que integrava este recipiente pode 
ser datado entre 1600 e 1650, com base na cultura material associada.

Penamacor. Foram reconhecidos apenas alguns fragmentos, durante escavações arqueo-
lógicas no seu Castelo (Silvério, Barros e teixeira, 2003) e nem sequer com o tamanho 
suficiente para que seja possível a sua atribuição formal. No entanto, até ao momento, 
estes são os achados efectuados mais a norte, deste tipo de cerâmica, que se conhecem 
em Portugal.

Almada. A escavação de arqueossítio de Idade Moderna, na Rua da Judiaria (Barros e Hen-
riques, 2003), ofereceu fragmentos de pelo menos quinze objectos diferentes produzidos 
em Montemor-o-Novo. Sete púcaros, três testos, duas taças e três jarros foram identifica-
dos em contexto de meados do século XVII e reconhecido como lixos domésticos, de habi-
tações situadas ali perto. Encontravam-se associados a estes materiais outras produções 
de cerâmica nacionais, sobretudo de Lisboa, mas igualmente algumas importadas.

Silves. A escavação do Poço-Cisterna construído durante o Período Muçulmano (séculos XII-
-XIII) e hoje Monumento Nacional, permitiu concluir que aquela estrutura foi abandonada e 
entulhada, nos finais do século XVI, por volta de 1570/80 (Gomes e Gomes, 1996). Fragmen-
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tos de púcaro com as características das produções de Montemor-o-Novo foram encontrados 
no seu interior, associados a outras produções portuguesas e a importações estrangeiras, 
europeias e orientais, com cronologia centrada na primeira metade do século XVI.

Amesterdão. Nas escavações do bairro judeu de Waterlooplein foi encontrado, em 1980, 
pequeno púcaro atribuível às produções de Montemor-o-Novo. Aquele foi identificado 
por um dos presentes autores (MVG) (Baart, 1992, p. 273, est. 15, nota 2). Apesar de 
este ser um achado extraordinário não deve ser esquecido que o local de procedência 
ofereceu enorme quantidade de outras cerâmicas portuguesas, tais como cerâmica co-
mum vermelha e negra, bem como assinalável número de faianças, algumas das quais 
dos inícios do século XVII (Baart e Calado, 1987).

ConCLusõEs

A caracterização da cerâmica de roçar de Montemor-o-Novo é hoje possível com base na 
identificação de exemplares procedentes não apenas dali, o seu centro produtor, mas 
igualmente de outros arqueossítios portugueses. A distribuição que se conhece daquela 
manufactura revela que tais recipientes foram exportados para diversos locais, ainda 
que não o fossem em grandes quantidades, contrariando o que foi defendido por V. 
Pirata (2008, p. 29).

Se confiarmos na descrição de Duarte Nunes de Leão, a produção montemorense se-
ria sobejamente conhecida no país durante o século XVII e usada frequentemente em 
diversas cidades, nomeadamente em Évora, Almada e na zona de Lisboa, conforme a 
Arqueologia evidencia. Escavações arqueológicas no nosso país demonstram que ainda 
que identificada em diversas cidades, as quantidades nunca são elevadas, pelo que não 
seria louça muito comum.

Apesar da sua frequência nos contextos dos finais do século XVI, mas sobretudo do século 
XVII a questão permanece: Quando foram aquelas cerâmicas, com tais características 
especificas, produzidas e usadas pela primeira vez? Apesar da cerâmica montemorense 
ser afamada, desde pelo menos os inícios do século XVI, não existem evidências que 
as primeiras apresentassem já o aspecto mesclado, com contraste entre o branco e o 
vermelho, e se considerassem como cerâmicas de roçar. Contudo, é um facto que, em 
finais do século XVI, ela é uma produção bastante conhecida. Neste sentido, não deixa 
de ser muito provável que a mistura de pedrinhas brancas na pasta, de modo a serem 
propositadamente aparentes, tenha começado ainda na primeira metade do século XVI.



148 

A produção parece ter sido pequena e relacionada apenas com algumas tipologias for-
mais, a maioria para uso à mesa e associada ao consumo de água. A fama veio relacio-
nada com a novidade das suas características físicas e estéticas, mas igualmente com a 
frescura e sabor que providenciava à água. Por outro lado, como Duarte Nunes de Leão 
escreveu, os púcaros nunca se tornavam velhos visto que, com a ajuda de um pequeno 
seixo, as superfícies podiam ser raspadas dando-lhes aspecto quase novo. 

A produção montemorense em apreço deve de ser claramente relacionada com o surto 
da manufactura de cerâmicas vermelhas que ocorreu em Portugal, a partir de meados do 
século XVI. Muitos são os documentos que se referem à produção de púcaros em diferentes 
localidades portuguesas, de Estremoz a Pombal, passando por Lisboa (Vasconcellos, 1921, 
p. 13). No entanto, escavações arqueológicas em diversos pontos do país têm vindo a de-
monstrar que a produção estava instalada em muitas cidades quase todas elas produzindo 
os seus próprios recipientes para água. tal aconteceu, por exemplo, em Silves, onde fornos 
cozeram cerâmicas muito semelhantes às finas produções de Lisboa, nomeadamente aos 
púcaros, apesar de nunca afamados como os da capital (Gomes, 2008).

As formas das peças recuperadas no interior dos fornos da cidade algarvia mencionada, 
datados nos finais do século XVI e inícios do século seguinte, são muito semelhantes às 
peças encontradas em outras cidades. Não obstante, existem raros fornos, com cro-
nologia pós-medieval, escavados em Portugal, embora recipientes, tais como púcaros, 
garrafas, taças carenadas e grandes contentores para armazenamento foram identifica-
dos tanto em Silves (Gomes, 2008) como em Lisboa (Marques, Leitão e Botelho, 2012), 
em áreas associadas à produção de louça vermelha. Neste sentido, estas formas seriam 
frequentes um pouco por todo o Sul de Portugal, desde meados do século XVI e durante 
a centúria seguinte.

Deve ser mencionado que nenhuma cerâmica de roçar foi identificada na colecção de 
cerâmica, de finais do século XVI, procedentes das abóbadas do Convento de São Domin-
gos de Montemor-o-Novo, publicada por Margarida Ribeiro (1984). Esta ausência pode 
estar relacionada com a cronologia daquelas peças, que teriam produção limitada, ou 
com o facto de tal tipo de cerâmica ter menor resistência, devido às suas características 
físicas, não sendo apropriada à utilização em estruturas arquitectónicas, tais como o 
preenchimento de abóbadas.

A maior parte das cerâmicas de roçar produzidas em Montemor-o-Novo foram encontra-
das associadas a lixeiras domésticas, surgindo a par de outras produções portuguesas 
ou de importações, fazendo-nos acreditar que eram usadas quotidianamente pelos seus 
proprietários.
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Até mesmo o achado de Amesterdão tem de ser interpretado com cuidado, atendendo à 
sua descoberta em contexto específico, onde parte dos habitantes pertenciam a famílias 
judaicas com ascendência portuguesa. A cerâmica portuguesa corresponde a importante 
percentagem do total das cerâmicas exumadas naquele arqueossítio e, assim, foram 
muito possivelmente usadas por quem detinha conhecimento directo da sua origem, 
evidenciando relações comerciais entre Portugal e os Países Baixos.

Podemos, em síntese, reconhecer que a produção montemorense de cerâmica de roçar 
mantém certa vitalidade, desde a segunda metade do século XVI até finais do século XVII. 
Apesar de se tratar sobretudo de artefactos com carácter funcional, eles apresentam algu-
mas preocupações estéticas, como demonstrado pela taça de Carnide, onde se pode veri-
ficar um certo gosto maneirista ou mesmo barroco, nas suas formas como bem evidência a 
cerâmica de “barro fino”, já com plena afirmação durante aquela cronologia. No entanto, 
a visão não era o único sentido que a cerâmica de roçar procurava despertar, estimulando 
igualmente o olfacto e o paladar, através do cheiro e do gosto a argila, proporcionando a 
frescura da água nela contida, aspectos então extremamente apreciados.
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