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“(…) a textura dos próprios alimentos difere bastante daquela 

que hoje se nos apresenta à mesa. Havia uma marcada 

preferência pelos «desfeitos» e pelas papas. A presença de 

peças de carne inteiras, tão do agrado da mitologia 

cinematográfica contemporânea, seria difícil de admitir à 

mesa das populações medievais.” 

Santiago Macias, Cláudio Torres

RESUMO

Ao longo da última década, as escavações arqueológicas no Castelo de Montemor-o-Novo têm revelado 
um conjunto de estruturas habitacionais junto à porta de Santarém, na parte central da vila, onde se considera 
que existiria a antiga judiaria montemorense. Neste contexto, têm sido vários os silos encontrados entulhados 
com vários sedimentos de lixo doméstico. Em 2009, foi encontrado um novo silo , enquadrado dentro de um 
compartimento de uma habitação de consideráveis dimensões, do qual o espólio cerâmico aqui em estudo é 
oriundo. A presença de três moedas no interior do silo    (apenas duas com leitura) permite-nos atribuir uma 
datação relativa, contudo com uma baliza cronológica ampla, entre os séculos XIV e XV.  

Após o processo de análise e restauro do espólio cerâmico, foi possível identificar 15 morfologias diferen-
tes e 152 peças distintas ligadas ao espaço doméstico e que nos permitem chegar a algumas conclusões no que 
diz respeito aos hábitos alimentares intramuros.
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acessível através de escadas. Os dois compartimentos inferiores possuem piso em tijoleira, e dois vãos de 
escadas, sendo que um deles aparentemente levaria a um segundo piso do qual já não existem vestígios. Os dois 
pisos superiores apresentam piso em terra batida, sendo ainda possível, de um deles, aceder a um pátio interior. 
Deste poderá ser possível o acesso a uma adega, e a outro compartimento, algo que só poderá ser comprovado 
após a escavação do troço que falta para ligar as duas faixas abertas em sondagens arqueológicas.

Com cinco camadas de enchimento diferenciadas no processo de escavação, determinou-se que o silo 
tinha sido atulhado num só momento pela circunstância de o espólio das várias camadas se ligar entre si através 
da existência de vários fragmentos da mesma peça pelas várias unidades estratigráficas.

Sabe-se que na vila, por diversas vezes, as habitações eram vendidas com o respetivo recheio cerâmico 
que as compunha no interior. Foi o caso de Rui Mendes Gago quando comprou , em 1490, a Fernão Gonçalves 
Bulra “huas casas com seu quyntall e louça de pam e de vinho e d’azeyte que dentro nellas esta”.

3. O ESPÓLIO CERÂMICO
3.1. Cronologia

O espólio cerâmico analisado foi, na sua totalidade recolhido do interior do silo anteriormente referido. 
Tendo em conta a envolvência em que o silo se encontrava, tudo nos leva a crer que estamos perante um contexto 
anterior ainda à última fase de ocupação intramuros. A presença de numismas no interior do silo permite-nos 
atribuir uma cronologia relativa, embora ainda com uma baliza cronológica ampla.

De três moedas encontradas, apenas duas apresentavam leitura, sendo elas: ½ real de bolhão do reinado 
de D. João I (1385-1433) cunhado em Évora , em circulação entre 1386 e 1397; e um ceitil do reinado de Afonso V 
(1438-1481)  de cunhagem incerta , mas certamente pertencendo a este reinado pela presença de escrita gótica 
na legenda, pela presença da cruz de Avis por detrás do escudo e, sobretudo, pela presença de ALFONS 
[Q:DOMINQ] e RX:PO [RTUGALIE]. Coincidindo precisamente com uma época em que as presenças régias eram 
abundantes na vila, os reinados de D. João I, D. Duarte, e D. Afonso V.

Desta forma, podemos caracterizar o espólio como enquadrado cronologicamente dentro do século XIV ao 
século XV, demarcando uma fase de transição da medievalidade para a modernidade, numa altura em que 
Portugal 

começava a ganhar ímpeto para as conquistas ultramarinas.

3.2. Características técnicas

Todo o espólio oriundo do interior do silo apresenta um carácter bastante homogéneo no que diz respeito 
às características técnicas de fabrico. Na sua grande maioria cerâmica comum, é de notar a falta de ocorrências 
significativas de cerâmica vidrada ou de faianças, apenas ocorrências resultantes de prováveis revolvimentos de 
terra. De registo, apenas alguns fragmentos de cerâmica valenciana de dimensões reduzidas. De assinalar a 
presença de vários fragmentos e peças de cerâmica caracteristicamente de produção local montemorense.

A nível de pastas, a grande maioria do espólio cerâmico apresenta superfícies acastanhadas e/ou 

avermelhadas. A nível de decoração, o espólio apresenta poucos exemplos significativos, predominando a 
“simplicidade” das formas, exceção feita aos acabamentos a brunido e incisões ondulares horizontais nos colos e 
bordos, sendo que na sua grande maioria os acabamentos são lisos ou inexistentes. Sobressaem os elementos não 
plásticos, “as pedrinhas”, da cerâmica de Montemor.

Após recolha no campo, o espólio cerâmico passou por várias fases de estudo, conservação e restauro. Os 
vários fragmentos encontrados em contexto de escavação arqueológica foram analisados, divididos e agrupados 
por pastas numa fase primária, resultando em vários grupos compostos de centenas de fragmentos cerâmicos. 
Posteriormente, avançou-se para um moroso processo de restauro de peças do qual resultou um total de 152 
peças diferentes identificadas, das quais 33 são formas reconstituíveis ou peças inteiras, e 119 fragmentos de 
peças.

3.3. Formas

Assim foi possível, a nível da morfologia, identificar várias tipologias: 1 exemplar de cantil; 23 exemplares 
de cântaros; 1 exemplar de talha; 20 exemplares de alguidares; 16 exemplares de caçoilas; 23 exemplares de 
panelas; 1 exemplar de marmita; 2 exemplares de copos; 1 exemplar de bilha; 27 exemplares de jarros; 2 
exemplares de jarrinhas; 24 exemplares de tigelas; 2 exemplares de potes; 2 exemplares de púcaros; e 7 
exemplares de testos.

3.3.1_Cerâmica de Transporte e Armazenamento (27 exemplares)

Cantil  – Com a finalidade de permitir o transporte de pequenas quantidades 
de líquidos, seja água de beber ou vinho. O exemplar encontrado, único 
encontrado até hoje em contexto de escavação arqueológica no Castelo de 
Montemor-o-Novo, apresenta bordo espessado e biselado para o exterior, 
colo curto, bojo globular com duas asas verticais de secção oval. 

Talha  – Contentores de grandes dimensões com a finalidade de reter tanto líquidos como sólidos, 
normalmente, num compartimento da casa onde permaneceriam imóveis. O fragmento encontrado pertence a 
um bojo de talha com decoração em cordão digitado na horizontal.

Cântaros – Contentores de líquidos de médias dimensões. Assumimos dois grupos dentro desta categoria, 
os cântaros e os cântaros pequenos. Os primeiros destinados maioritariamente ao armazenamento de líquidos, 
os segundos ao transporte de água.

Potes  – Divididos em dois grupos morfológicos, pequenos e grandes. Um dos exemplares encontrados, 
cuja única parte encontrada foi o seu bordo e parte do colo, é, aparentemente, um recipiente de pequenas 
dimensões, com funcionalidade difícil de determinar mas que funcionaria sobretudo para guardar pequenas 
quantidades de líquidos ou sólidos.  O outro , de maiores dimensões , de morfologia semelhante à de uma 
panela mas sem marcas de fogo na base, apresentando ainda uma forma mais ovoide.

3.3.2_Cerâmica de Cozinha e de ir ao Lume (60 exemplares)

Alguidares – Recipientes abertos de corpo normalmente troncocónico invertido. O exemplar  encontrado 
cuja forma foi possível reconstituir na tua totalidade apresenta decoração em friso através de incisão ondular na 
canelura, e Pasta vermelha acastanhada com inclusão de elementos não plásticos de finas dimensões, com média 
concentração. Com vestígios de aguada no interior. Serviriam para as tarefas de higiene doméstica, ou para a 
preparação de alimentos.

Caçoilas – Recipientes destinados à confeção de alimentos ao lume exibindo por isso marcas de fogo, assim 
como uma forma aberta, onde assentaria ou não tampa. No espólio encontrado foi possível verificar a presença de 
exemplares com asas verticais assim como de exemplares com asas horizontais. Um dos exemplares encontrados    
, peça carenada com bordo introvertido de lábio semicircular, com concavidade no sobrelanço, possui asa vertical 
a arrancar do sobrelanço e a assentar na ligação carena – base circular e convexa. Apresenta marcas de fogo de 
origem pós deposicional, só verificáveis em alguns fragmentos, não apresentando continuidade de fragmento para 
fragmento.
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Panelas – Recipientes divididos por dois grupos morfológicos, panelas grandes e panelas pequenas, 
apresentando as primeiras duas asas verticais, e as segundas apenas uma asa vertical. Na sua maioria, apresentam 
um corpo globular, com uma ou duas asas. Ostentam marcas de fogo. Seriam a peça mais comum no contexto de 
cozinha neste período. Podiam ter tampa ou não.

Marmita  – Recipiente de morfologia semelhante às panelas, não ostentando 
no entanto a forma globular mas sim uma forma mais achatada. O único 
exemplar recolhido apresenta Bordo espessado para o exterior, ligeiramente 
biselado para o interior, com canelura na sobarba, duas asas verticais a 
arrancar do bordo e a assentar no bojo. Possui ainda incisão horizontal no 
ombro da peça. Bojo piriforme com base plana e circular.

Testos – Tampas de forma circular que podiam ser usadas para tapar as 
panelas, marmitas e caçoilas ou ainda os cântaros e os potes.

3.3.3_Cerâmica de mesa (65 exemplares)

Copos  - Relativamente a esta morfologia, os dois exemplares recolhidos permitem-nos tirar poucas 
conclusões, tratando-se de dois fundos de copos com diâmetros entre os 6 e os 7 cm. Um deles apresenta 
arranque de asa vertical.

Bilha  - Forma de tamanho médio, com corpo globular, com gargalo curto e 
estreito e uma asa. O único exemplar recolhido apresenta decoração a 
brunido. Bordo contracurvado para o exterior com bico para verter água, 
demarcado do colo. Colo cilíndrico a afunilar para o bojo, com canelura 
horizontal e asa vertical a arrancar deste. Bojo piriforme. Base possivelmente 
côncava , da qual não existem fragmentos.

Jarros –  Peças de morfologias médias e grandes, corpo globular e colo com bico ou não. Existem neste 
grupo peças com decoração a brunido e outras sem qualquer tipo de acabamento. Recipientes de líquidos 
destinados a levar à mesa.

Jarrinhas  – Pequenos recipientes destinados a levar à mesa, de Bordo fino. 
Colo troncocónico invertido com duas asas verticais. Bojo piriforme com base 
côncava e circular e acabamento a brunido.

Púcaros  - Pequenos recipientes com asa para beber ou extrair líquidos de outro recipiente maior, poden-
do ainda ir ao lume. Apresentam bordo contracurvado, espessado no exterior, de secção semicircular, com bojo 
ovoide, e base plana e circular. Nenhuma das peças recolhidas apresentava vestígios da asa embora a presença 
dela seja certa.

Tigelas – Recipientes de mesa semiesféricos carenados, de possível uso coletivo ou individual. Não se 
destinariam a conter líquidos ou sopas mas antes comidas migadas.

4. OS HÁBITOS ALIMENTARES
Não foram até ao momento efetuadas análises de materiais faunísticos ou vegetais. No entanto é possível 

especular algumas questões relativas aos hábitos relacionados com a alimentação intramuros contemporâneos ao 
espólio e às tipologias encontradas.

Bastante óbvia parece ser a necessidade de armazenamento de bens alimentícios visto que a população 
vivia relativamente isolada e longe das fontes de água e das grandes zonas de cultivo cerealífero. Além disso, os 
constantes conflitos, que caracterizavam a época, enclausuravam as populações intramuros com cercos que 

poderiam durar semanas.
A solução óbvia para a necessidade de conservação dos alimentos para as populações que habitavam a 

antiga freguesia de Santa Maria da Vila terá sido a construção de silos, estruturas em cota negativa, escavadas na 
rocha, com o intuito principal de armazenamento de cereais nos anos de maiores colheitas, também conhecidas 
como covas de ter pão. Sendo de tal forma comum esta maneira de transformar os cereais que muitas vezes assim 
eram tratados (cereais=pão).

Embora o Alentejo fosse uma das zonas do país com maior incidência de solos com melhores taxas de 
produtividade, em época de piores colheitas, devido a questões climáticas e/ou pragas que incidissem nos cereais, 
e/ou de cerco da vila intramuros, consequentemente aumentando o preço dos cereais e diminuindo o poder de 
compra das populações, estes silos poderiam desempenhar um papel fundamental, com um número a rondar a 
dezena de silos descobertos em escavações arqueológicas. Terão sido posteriormente, em épocas de prosperidade 
e maiores e melhores colheitas, abandonados e atulhados com camadas de lixo doméstico – daí o espólio aqui 
publicado.

Embora não sendo dos maiores silos encontrados até hoje na vila intra-muros, o silo do qual o espólio é 
oriundo alberga um volume de cerca de 3,85 m3, tendo assim uma capacidade de quase quatro mil litros. Teria, 
em época contemporânea com a sua utilização, uma tampa que protegeria os cereais de humidade e pragas.

O armazenamento de cereais seria essencial face à importância do trigo e consequentemente do pão na 
dieta destas pessoas, sobretudo naquelas que se enquadrariam em classes sociais de menor poderio económico 
na sociedade tardo-medieval e moderna. O papel do vinho e do pão seria fundamental nos hábitos alimentares 
destas populações menos ricas, providenciando-lhes uma dieta menos rica em proteínas mas que lhes bastaria 
para o trabalho do dia-a-dia, invertendo-se esta situação quanto mais se ascendia na classe social. Estima-se que 
cada membro das classes menos abastadas, diariamente e em épocas de produção cerealífera regular, consumisse 
1 a 2kg de pão, sendo na sua maioria, produzido pelos próprios em fornos de pão comunitários. As classes mais 
baixas estariam, no entanto, mais vulneráveis a doenças e intempéries face ao défice proteico.

Em fontes quatrocentistas, são referidas 10 padeiras (padeiras de número, 10 fiscalizadas e controladas 
pelos almotacés, com funções de continuadamente amassar e pão em abastança para as pessoas) a exercerem 
profissão na vila, suplantando o número de ferradores (9) e de oleiros (7). 

Para além da necessidade de armazenar cereais, era igualmente imperial a necessidade de 
armazenamento de água. A distância das habitações à fonte era um problema diário. Descer à ribeira de Canha, 
para além do esforço, podia implicar perigos pela saída do perímetro amuralhado. Além disso existiriam já várias 
fontes e poços abertos junto à vila intra-muros. A ida à fonte seria aliás tarefa diária das mulheres. O transporte de 
água era feito em cântaros e posteriormente armazenado em cântaros maiores nas habitações. Existiriam ainda os 
açacais que transportariam a água das fontes do arrabalde e arredores em cântaros sobre animais e 
posteriormente vendida no interior da vila. As dimensões dos cântaros eram controladas pelo município.

Ora, era precisamente da ligação entre os cereais e a água que se criava a grande maioria das refeições 
desta época – desfeitos e papas – sendo muito provavelmente daí reminiscentes a açorda, as migas ou o ensopado 
(pratos considerados hoje caracteristicamente alentejanos), preparados em alguidares como a peça 

MNCAST[7/09]0020, e cozinhados em grandes panelas, marmitas ou caçoilas. O consumo de carne seria raro e 
menos variado entre os extractos sociais mais baixos, e quando consumido era-lhe aplicada uma condimentação 
bastante simples à base de sal e gorduras. Sabe-se que em Évora, nos séculos XIII e XIV, as carnes de carneiro e 
cabra seriam mais baratas que as de vaca ou porco. 

A concepção de pratos como peça individual de mesa de onde se come é mais recente que aquilo que 
neste espólio pode ser constatado. O que aqui encontramos é um largo número de tigelas. Resta, no entanto, 
perceber se estas eram individuais ou não. Sabe-se que, em época medieval, durante muito tempo as refeições 
sólidas foram servidas em grandes metades de pão, posteriormente substituídas pelos “talhadores” (em madeira), 
e depois pelas escudelas, ambos de uso coletivo. As tigelas em cerâmica seriam versões mais reduzidas das 
escudelas.

A conceção de talheres à mesa era igualmente diferente daquela que hoje persiste, sendo que, de longe, 
o talher mais utilizado à mesa seria a faca (em metal), que cada individuo traria sempre consigo. A faca também 
seria de extrema importância durante a preparação, à qual se juntava aqui o uso da colher que, por sua vez, 
raramente era usada à mesa. A ausência quase total de talheres à mesa levava à necessidade a uma maior 
higienização das mãos que, após cada refeição (embora não fossem tantas quantas aquelas que aplicamos hoje ao 
nosso dia-a-dia) e após o contacto direto com os alimentos, precisariam de ser lavadas e, para tal, seriam usados 
alguidares com água, à qual em casas mais ricas eram adicionados perfumes.

A cultura da vinha estava também bastante enraizada na cultura montemorense sendo conhecidas vinhas 
num dos termos da vila de Montemor no século XV. O vinho assumia um papel fundamental no dia-a-dia das 
pessoas, meado de água, levando a que cada membro das classes mais baixas consumisse, em média, 1 a 2 litros 
de vinho por dia. O número de jarros, jarrinhas e bilhas encontrados evidenciam-nos este consumo intensivo de 
líquidos/vinho sobretudo se cruzarmos este facto com a possível ligação da habitação onde o silo se insere com a 
adega “vizinha”. À mesa eram usados para beber o vinho ou a água púcaros e copos de cerâmica, visto que os de 
metal, aparentemente não seriam ao gosto dos peninsulares.

Resta-nos ainda perceber a ligação da cerâmica de Montemor com o vinho. Sabe-se que no que diz 
respeito à água, a cerâmica de Montemor era conhecida por lhe atribuir um cheiro e gosto especial através das 
pedras que estavam incluídas na pasta. Com o vinho a cerâmica podia não ter o mesmo efeito, e não ser apreciada 
para tal.

A grande quantidade de tigelas, panelas, jarros, alguidares (embora nos tenham chegado com menos 
leitura morfológica aos nossos dias, talvez devido à sua fragilidade) encontrados indica-nos quais eram as 
morfologias mais usadas nos hábitos alimentares na vila intramuros do século XIV e XV. Estas eram as formas mais 
básicas do dia-a-dia desta época de transição da medievalidade para a modernidade.



Com referências documentais e dados arqueológicos que traçam a actividade oleira em Montemor-o-No-
vo desde, pelo menos, o século XIV, terá sido no século XVI que este centro oleiro alentejano atingiu a sua época 
áurea colocando-o ao nível de outros grandes centros de produção cerâmica tais como Estremoz, Évora ou 
Lisboa. Viria a ser suplantado no século XVIII pelo centro oleiro das Caldas da Rainha e, a partir daí, começou a 
perder fulgor até desaparecer, por completo, em meados do século XX.

Para a técnica montemorense em si, não é ainda possível traçar a data da sua origem. Contudo, as 
evidências arqueológicas aproximam-na do século XV, tendo esta antiga produção caracteristicamente monte-
morense cessado atividade no século XVIII.

É conhecida a presença de um oleiro, em 1387, habitante da vila intramuros, podendo, no entanto, 
especular-se se possuiria a sua oficina no mesmo local da sua habitação ou não. No entanto, por norma, os 
mestres de olaria estabeleciam a sua atividade industrial junto das periferias dos centros urbanos devido à 
poluição que produziam durante o processo de cozedura das peças cerâmicas. Dessa forma, sabe-se que, duran-
te o século XVI e posteriores, os oleiros estabeleciam as suas oficinas no arrabalde, mais especificamente na Rua 
dos Oleiros, actual Rua de Santo António, e na sua contígua - Rua do Pedrão.

 Aclamada pela sua frescura, a cerâmica de Montemor possuía várias características que lhe eram ineren-
tes e que atribuíam a sua especificidade, face aos demais centros oleiros da região alentejana, tais como: o 
cheiro, o aspecto grosseiro e a coloração. Estas características enunciadas estavam intrinsecamente relacionadas 
com os elementos não plásticos que faziam parte da pasta cerâmica: os fragmentos de quartzo leitoso, meta-
chertes, feldspato além de outros de minério de ferro.

 A frescura e o cheiro característico que as pedras atribuíam à água faziam com que a época de maior 
procura destas peças, tendo em conta o clima alentejano, fosse o Verão.

 Eram ainda peças, que pela sua capacidade de renovação, nunca eram consideradas velhas. Quando as 
pedras da superfície deixavam de se ver, as peças eram raspadas de modo a que a camada exterior voltasse a ter 
o aspeto grosseiro original, mas característico, e as pedras voltassem a aparecer, como é descrito por Duarte 
Nunes de Leão, na sua Descripção do Reino de Portugal, em 1610.

A indústria oleira local seria suficiente tanto para abastecer as habitações e locais de trabalho, como são 
exemplo as adegas ou os lagares, assim como para exportar para fora da antiga vila. Aliás, durante o reinado de 
D. Manuel I, Montemor-o-Novo ter-se-á assumido como importante centro de exportação de cerâmica podendo 
este facto ser comprovado pela maneira como a própria família do rei ostentava os púcaros de Montemor nos 
seus pertences. Em 1507, em Beja, são inventariados os bens da falecida infanta D. Beatriz, mãe de D. Manuel I, 
onde constavam, de entre o seu abundante património pessoal, trinta e nove púcaros de Montemor. A filha de D. 
Manuel I, a imperatriz D. Isabel, mulher de Carlos V de Habsburgo e mãe de Filipe II de Espanha, possuía 17 
púcaros de Montemor, assim como um jarro grande também de Montemor no seu inventário de bens de 1525. 
No inventário de bens de 1573 da filha de D. Isabel, D. Joana de Áustria, também é referida a presença de peças 
de cerâmica montemorense. Esta relação da cerâmica de Montemor com a casa de D. Manuel I, com alguma 
certeza, terá aberto as portas comerciais de algumas capitais europeias como era o caso de Madrid.

Ao longo da última década, as escavações arqueológicas no Castelo de Montemor-o-Novo têm revelado 
um conjunto de estruturas habitacionais, concretamente, junto à porta de Santarém, na parte central da vila onde 
se considera que terá existido a judiaria na Idade Média e até finais do século XV (até à data do Édito de Expulsão 
de Portugal da minoria religiosa). No entanto, durante os séculos posteriores, e até ao século XVII, as sucessivas 

habitações ter-se-ão sobreposto àquela que era a malha medieval original, ou sido esta reutilizada, como é 
exemplo a sinagoga, posteriormente reutilizada como cadeia.

O Numeramento de 1527 apresenta para Montemor-o-Novo um total de 1594 fogos, sendo que destes, 
889 localizavam-se no interior da vila. Presume-se, tendo em conta as condicionantes de estagnação e de crise 
nacional no século XIV e primeira metade do século XV que os números para estes séculos se situariam a baixo dos 
apresentados em 1527.

A população seria composta por vários substratos sociais. Para além da comunidade cristã e moçárabe, 
existiria uma considerável comunidade hebraica que ocuparia “hua das milhores ruas da villa”. A estes juntava-se 
ainda a comunidade de escravos.

Neste contexto têm sido vários os silos encontrados, totalizando quase uma dezena, sendo eles estruturas 
negativas escavadas na rocha com a finalidade de armazenamento de cereais, já atulhados com várias camadas de 
lixo doméstico e, algumas vezes, debaixo de camadas de piso posterior. Estratigraficamente colocando-os numa 
fase anterior de habitação do local em comparação com aquela que terá sido a ocupação final, antes do abandono 
da vila intramuros.

2. O SILO 1 DO COMPARTIMENTO III DA SONDAGEM 2/08
Em 2009, foi encontrado um novo silo , enquadrado dentro de um compartimento de uma habitação de 

consideráveis dimensões, do qual foi possível recuperar uma grande quantidade de espólio no qual se incluem 
Cerâmica, Fauna (malacológica e mamacológica, alguma dela com marca de corte e carbonizada), Metal (espólio 
numismático, alfinetes, pregos e cavilhas) e Vidro. A habitação onde o silo se insere é composta por quatro 
compartimentos, sendo que dois se situam a uma cota inferior e outros dois a uma cota superior 

acessível através de escadas. Os dois compartimentos inferiores possuem piso em tijoleira, e dois vãos de 
escadas, sendo que um deles aparentemente levaria a um segundo piso do qual já não existem vestígios. Os dois 
pisos superiores apresentam piso em terra batida, sendo ainda possível, de um deles, aceder a um pátio interior. 
Deste poderá ser possível o acesso a uma adega, e a outro compartimento, algo que só poderá ser comprovado 
após a escavação do troço que falta para ligar as duas faixas abertas em sondagens arqueológicas.

Com cinco camadas de enchimento diferenciadas no processo de escavação, determinou-se que o silo 
tinha sido atulhado num só momento pela circunstância de o espólio das várias camadas se ligar entre si através 
da existência de vários fragmentos da mesma peça pelas várias unidades estratigráficas.

Sabe-se que na vila, por diversas vezes, as habitações eram vendidas com o respetivo recheio cerâmico 
que as compunha no interior. Foi o caso de Rui Mendes Gago quando comprou , em 1490, a Fernão Gonçalves 
Bulra “huas casas com seu quyntall e louça de pam e de vinho e d’azeyte que dentro nellas esta”.

3. O ESPÓLIO CERÂMICO
3.1. Cronologia

O espólio cerâmico analisado foi, na sua totalidade recolhido do interior do silo anteriormente referido. 
Tendo em conta a envolvência em que o silo se encontrava, tudo nos leva a crer que estamos perante um contexto 
anterior ainda à última fase de ocupação intramuros. A presença de numismas no interior do silo permite-nos 
atribuir uma cronologia relativa, embora ainda com uma baliza cronológica ampla.

De três moedas encontradas, apenas duas apresentavam leitura, sendo elas: ½ real de bolhão do reinado 
de D. João I (1385-1433) cunhado em Évora , em circulação entre 1386 e 1397; e um ceitil do reinado de Afonso V 
(1438-1481)  de cunhagem incerta , mas certamente pertencendo a este reinado pela presença de escrita gótica 
na legenda, pela presença da cruz de Avis por detrás do escudo e, sobretudo, pela presença de ALFONS 
[Q:DOMINQ] e RX:PO [RTUGALIE]. Coincidindo precisamente com uma época em que as presenças régias eram 
abundantes na vila, os reinados de D. João I, D. Duarte, e D. Afonso V.

Desta forma, podemos caracterizar o espólio como enquadrado cronologicamente dentro do século XIV ao 
século XV, demarcando uma fase de transição da medievalidade para a modernidade, numa altura em que 
Portugal 

começava a ganhar ímpeto para as conquistas ultramarinas.

3.2. Características técnicas

Todo o espólio oriundo do interior do silo apresenta um carácter bastante homogéneo no que diz respeito 
às características técnicas de fabrico. Na sua grande maioria cerâmica comum, é de notar a falta de ocorrências 
significativas de cerâmica vidrada ou de faianças, apenas ocorrências resultantes de prováveis revolvimentos de 
terra. De registo, apenas alguns fragmentos de cerâmica valenciana de dimensões reduzidas. De assinalar a 
presença de vários fragmentos e peças de cerâmica caracteristicamente de produção local montemorense.

A nível de pastas, a grande maioria do espólio cerâmico apresenta superfícies acastanhadas e/ou 

avermelhadas. A nível de decoração, o espólio apresenta poucos exemplos significativos, predominando a 
“simplicidade” das formas, exceção feita aos acabamentos a brunido e incisões ondulares horizontais nos colos e 
bordos, sendo que na sua grande maioria os acabamentos são lisos ou inexistentes. Sobressaem os elementos não 
plásticos, “as pedrinhas”, da cerâmica de Montemor.

Após recolha no campo, o espólio cerâmico passou por várias fases de estudo, conservação e restauro. Os 
vários fragmentos encontrados em contexto de escavação arqueológica foram analisados, divididos e agrupados 
por pastas numa fase primária, resultando em vários grupos compostos de centenas de fragmentos cerâmicos. 
Posteriormente, avançou-se para um moroso processo de restauro de peças do qual resultou um total de 152 
peças diferentes identificadas, das quais 33 são formas reconstituíveis ou peças inteiras, e 119 fragmentos de 
peças.

3.3. Formas

Assim foi possível, a nível da morfologia, identificar várias tipologias: 1 exemplar de cantil; 23 exemplares 
de cântaros; 1 exemplar de talha; 20 exemplares de alguidares; 16 exemplares de caçoilas; 23 exemplares de 
panelas; 1 exemplar de marmita; 2 exemplares de copos; 1 exemplar de bilha; 27 exemplares de jarros; 2 
exemplares de jarrinhas; 24 exemplares de tigelas; 2 exemplares de potes; 2 exemplares de púcaros; e 7 
exemplares de testos.

3.3.1_Cerâmica de Transporte e Armazenamento (27 exemplares)

Cantil  – Com a finalidade de permitir o transporte de pequenas quantidades 
de líquidos, seja água de beber ou vinho. O exemplar encontrado, único 
encontrado até hoje em contexto de escavação arqueológica no Castelo de 
Montemor-o-Novo, apresenta bordo espessado e biselado para o exterior, 
colo curto, bojo globular com duas asas verticais de secção oval. 

Talha  – Contentores de grandes dimensões com a finalidade de reter tanto líquidos como sólidos, 
normalmente, num compartimento da casa onde permaneceriam imóveis. O fragmento encontrado pertence a 
um bojo de talha com decoração em cordão digitado na horizontal.

Cântaros – Contentores de líquidos de médias dimensões. Assumimos dois grupos dentro desta categoria, 
os cântaros e os cântaros pequenos. Os primeiros destinados maioritariamente ao armazenamento de líquidos, 
os segundos ao transporte de água.

Potes  – Divididos em dois grupos morfológicos, pequenos e grandes. Um dos exemplares encontrados, 
cuja única parte encontrada foi o seu bordo e parte do colo, é, aparentemente, um recipiente de pequenas 
dimensões, com funcionalidade difícil de determinar mas que funcionaria sobretudo para guardar pequenas 
quantidades de líquidos ou sólidos.  O outro , de maiores dimensões , de morfologia semelhante à de uma 
panela mas sem marcas de fogo na base, apresentando ainda uma forma mais ovoide.

3.3.2_Cerâmica de Cozinha e de ir ao Lume (60 exemplares)

Alguidares – Recipientes abertos de corpo normalmente troncocónico invertido. O exemplar  encontrado 
cuja forma foi possível reconstituir na tua totalidade apresenta decoração em friso através de incisão ondular na 
canelura, e Pasta vermelha acastanhada com inclusão de elementos não plásticos de finas dimensões, com média 
concentração. Com vestígios de aguada no interior. Serviriam para as tarefas de higiene doméstica, ou para a 
preparação de alimentos.

Caçoilas – Recipientes destinados à confeção de alimentos ao lume exibindo por isso marcas de fogo, assim 
como uma forma aberta, onde assentaria ou não tampa. No espólio encontrado foi possível verificar a presença de 
exemplares com asas verticais assim como de exemplares com asas horizontais. Um dos exemplares encontrados    
, peça carenada com bordo introvertido de lábio semicircular, com concavidade no sobrelanço, possui asa vertical 
a arrancar do sobrelanço e a assentar na ligação carena – base circular e convexa. Apresenta marcas de fogo de 
origem pós deposicional, só verificáveis em alguns fragmentos, não apresentando continuidade de fragmento para 
fragmento.
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Panelas – Recipientes divididos por dois grupos morfológicos, panelas grandes e panelas pequenas, 
apresentando as primeiras duas asas verticais, e as segundas apenas uma asa vertical. Na sua maioria, apresentam 
um corpo globular, com uma ou duas asas. Ostentam marcas de fogo. Seriam a peça mais comum no contexto de 
cozinha neste período. Podiam ter tampa ou não.

Marmita  – Recipiente de morfologia semelhante às panelas, não ostentando 
no entanto a forma globular mas sim uma forma mais achatada. O único 
exemplar recolhido apresenta Bordo espessado para o exterior, ligeiramente 
biselado para o interior, com canelura na sobarba, duas asas verticais a 
arrancar do bordo e a assentar no bojo. Possui ainda incisão horizontal no 
ombro da peça. Bojo piriforme com base plana e circular.

Testos – Tampas de forma circular que podiam ser usadas para tapar as 
panelas, marmitas e caçoilas ou ainda os cântaros e os potes.

3.3.3_Cerâmica de mesa (65 exemplares)

Copos  - Relativamente a esta morfologia, os dois exemplares recolhidos permitem-nos tirar poucas 
conclusões, tratando-se de dois fundos de copos com diâmetros entre os 6 e os 7 cm. Um deles apresenta 
arranque de asa vertical.

Bilha  - Forma de tamanho médio, com corpo globular, com gargalo curto e 
estreito e uma asa. O único exemplar recolhido apresenta decoração a 
brunido. Bordo contracurvado para o exterior com bico para verter água, 
demarcado do colo. Colo cilíndrico a afunilar para o bojo, com canelura 
horizontal e asa vertical a arrancar deste. Bojo piriforme. Base possivelmente 
côncava , da qual não existem fragmentos.

Jarros –  Peças de morfologias médias e grandes, corpo globular e colo com bico ou não. Existem neste 
grupo peças com decoração a brunido e outras sem qualquer tipo de acabamento. Recipientes de líquidos 
destinados a levar à mesa.

Jarrinhas  – Pequenos recipientes destinados a levar à mesa, de Bordo fino. 
Colo troncocónico invertido com duas asas verticais. Bojo piriforme com base 
côncava e circular e acabamento a brunido.

Púcaros  - Pequenos recipientes com asa para beber ou extrair líquidos de outro recipiente maior, poden-
do ainda ir ao lume. Apresentam bordo contracurvado, espessado no exterior, de secção semicircular, com bojo 
ovoide, e base plana e circular. Nenhuma das peças recolhidas apresentava vestígios da asa embora a presença 
dela seja certa.

Tigelas – Recipientes de mesa semiesféricos carenados, de possível uso coletivo ou individual. Não se 
destinariam a conter líquidos ou sopas mas antes comidas migadas.

4. OS HÁBITOS ALIMENTARES
Não foram até ao momento efetuadas análises de materiais faunísticos ou vegetais. No entanto é possível 

especular algumas questões relativas aos hábitos relacionados com a alimentação intramuros contemporâneos ao 
espólio e às tipologias encontradas.

Bastante óbvia parece ser a necessidade de armazenamento de bens alimentícios visto que a população 
vivia relativamente isolada e longe das fontes de água e das grandes zonas de cultivo cerealífero. Além disso, os 
constantes conflitos, que caracterizavam a época, enclausuravam as populações intramuros com cercos que 

poderiam durar semanas.
A solução óbvia para a necessidade de conservação dos alimentos para as populações que habitavam a 

antiga freguesia de Santa Maria da Vila terá sido a construção de silos, estruturas em cota negativa, escavadas na 
rocha, com o intuito principal de armazenamento de cereais nos anos de maiores colheitas, também conhecidas 
como covas de ter pão. Sendo de tal forma comum esta maneira de transformar os cereais que muitas vezes assim 
eram tratados (cereais=pão).

Embora o Alentejo fosse uma das zonas do país com maior incidência de solos com melhores taxas de 
produtividade, em época de piores colheitas, devido a questões climáticas e/ou pragas que incidissem nos cereais, 
e/ou de cerco da vila intramuros, consequentemente aumentando o preço dos cereais e diminuindo o poder de 
compra das populações, estes silos poderiam desempenhar um papel fundamental, com um número a rondar a 
dezena de silos descobertos em escavações arqueológicas. Terão sido posteriormente, em épocas de prosperidade 
e maiores e melhores colheitas, abandonados e atulhados com camadas de lixo doméstico – daí o espólio aqui 
publicado.

Embora não sendo dos maiores silos encontrados até hoje na vila intra-muros, o silo do qual o espólio é 
oriundo alberga um volume de cerca de 3,85 m3, tendo assim uma capacidade de quase quatro mil litros. Teria, 
em época contemporânea com a sua utilização, uma tampa que protegeria os cereais de humidade e pragas.

O armazenamento de cereais seria essencial face à importância do trigo e consequentemente do pão na 
dieta destas pessoas, sobretudo naquelas que se enquadrariam em classes sociais de menor poderio económico 
na sociedade tardo-medieval e moderna. O papel do vinho e do pão seria fundamental nos hábitos alimentares 
destas populações menos ricas, providenciando-lhes uma dieta menos rica em proteínas mas que lhes bastaria 
para o trabalho do dia-a-dia, invertendo-se esta situação quanto mais se ascendia na classe social. Estima-se que 
cada membro das classes menos abastadas, diariamente e em épocas de produção cerealífera regular, consumisse 
1 a 2kg de pão, sendo na sua maioria, produzido pelos próprios em fornos de pão comunitários. As classes mais 
baixas estariam, no entanto, mais vulneráveis a doenças e intempéries face ao défice proteico.

Em fontes quatrocentistas, são referidas 10 padeiras (padeiras de número, 10 fiscalizadas e controladas 
pelos almotacés, com funções de continuadamente amassar e pão em abastança para as pessoas) a exercerem 
profissão na vila, suplantando o número de ferradores (9) e de oleiros (7). 

Para além da necessidade de armazenar cereais, era igualmente imperial a necessidade de 
armazenamento de água. A distância das habitações à fonte era um problema diário. Descer à ribeira de Canha, 
para além do esforço, podia implicar perigos pela saída do perímetro amuralhado. Além disso existiriam já várias 
fontes e poços abertos junto à vila intra-muros. A ida à fonte seria aliás tarefa diária das mulheres. O transporte de 
água era feito em cântaros e posteriormente armazenado em cântaros maiores nas habitações. Existiriam ainda os 
açacais que transportariam a água das fontes do arrabalde e arredores em cântaros sobre animais e 
posteriormente vendida no interior da vila. As dimensões dos cântaros eram controladas pelo município.

Ora, era precisamente da ligação entre os cereais e a água que se criava a grande maioria das refeições 
desta época – desfeitos e papas – sendo muito provavelmente daí reminiscentes a açorda, as migas ou o ensopado 
(pratos considerados hoje caracteristicamente alentejanos), preparados em alguidares como a peça 

MNCAST[7/09]0020, e cozinhados em grandes panelas, marmitas ou caçoilas. O consumo de carne seria raro e 
menos variado entre os extractos sociais mais baixos, e quando consumido era-lhe aplicada uma condimentação 
bastante simples à base de sal e gorduras. Sabe-se que em Évora, nos séculos XIII e XIV, as carnes de carneiro e 
cabra seriam mais baratas que as de vaca ou porco. 

A concepção de pratos como peça individual de mesa de onde se come é mais recente que aquilo que 
neste espólio pode ser constatado. O que aqui encontramos é um largo número de tigelas. Resta, no entanto, 
perceber se estas eram individuais ou não. Sabe-se que, em época medieval, durante muito tempo as refeições 
sólidas foram servidas em grandes metades de pão, posteriormente substituídas pelos “talhadores” (em madeira), 
e depois pelas escudelas, ambos de uso coletivo. As tigelas em cerâmica seriam versões mais reduzidas das 
escudelas.

A conceção de talheres à mesa era igualmente diferente daquela que hoje persiste, sendo que, de longe, 
o talher mais utilizado à mesa seria a faca (em metal), que cada individuo traria sempre consigo. A faca também 
seria de extrema importância durante a preparação, à qual se juntava aqui o uso da colher que, por sua vez, 
raramente era usada à mesa. A ausência quase total de talheres à mesa levava à necessidade a uma maior 
higienização das mãos que, após cada refeição (embora não fossem tantas quantas aquelas que aplicamos hoje ao 
nosso dia-a-dia) e após o contacto direto com os alimentos, precisariam de ser lavadas e, para tal, seriam usados 
alguidares com água, à qual em casas mais ricas eram adicionados perfumes.

A cultura da vinha estava também bastante enraizada na cultura montemorense sendo conhecidas vinhas 
num dos termos da vila de Montemor no século XV. O vinho assumia um papel fundamental no dia-a-dia das 
pessoas, meado de água, levando a que cada membro das classes mais baixas consumisse, em média, 1 a 2 litros 
de vinho por dia. O número de jarros, jarrinhas e bilhas encontrados evidenciam-nos este consumo intensivo de 
líquidos/vinho sobretudo se cruzarmos este facto com a possível ligação da habitação onde o silo se insere com a 
adega “vizinha”. À mesa eram usados para beber o vinho ou a água púcaros e copos de cerâmica, visto que os de 
metal, aparentemente não seriam ao gosto dos peninsulares.

Resta-nos ainda perceber a ligação da cerâmica de Montemor com o vinho. Sabe-se que no que diz 
respeito à água, a cerâmica de Montemor era conhecida por lhe atribuir um cheiro e gosto especial através das 
pedras que estavam incluídas na pasta. Com o vinho a cerâmica podia não ter o mesmo efeito, e não ser apreciada 
para tal.

A grande quantidade de tigelas, panelas, jarros, alguidares (embora nos tenham chegado com menos 
leitura morfológica aos nossos dias, talvez devido à sua fragilidade) encontrados indica-nos quais eram as 
morfologias mais usadas nos hábitos alimentares na vila intramuros do século XIV e XV. Estas eram as formas mais 
básicas do dia-a-dia desta época de transição da medievalidade para a modernidade.



habitações ter-se-ão sobreposto àquela que era a malha medieval original, ou sido esta reutilizada, como é 
exemplo a sinagoga, posteriormente reutilizada como cadeia.

O Numeramento de 1527 apresenta para Montemor-o-Novo um total de 1594 fogos, sendo que destes, 
889 localizavam-se no interior da vila. Presume-se, tendo em conta as condicionantes de estagnação e de crise 
nacional no século XIV e primeira metade do século XV que os números para estes séculos se situariam a baixo dos 
apresentados em 1527.

A população seria composta por vários substratos sociais. Para além da comunidade cristã e moçárabe, 
existiria uma considerável comunidade hebraica que ocuparia “hua das milhores ruas da villa”. A estes juntava-se 
ainda a comunidade de escravos.

Neste contexto têm sido vários os silos encontrados, totalizando quase uma dezena, sendo eles estruturas 
negativas escavadas na rocha com a finalidade de armazenamento de cereais, já atulhados com várias camadas de 
lixo doméstico e, algumas vezes, debaixo de camadas de piso posterior. Estratigraficamente colocando-os numa 
fase anterior de habitação do local em comparação com aquela que terá sido a ocupação final, antes do abandono 
da vila intramuros.

2. O SILO 1 DO COMPARTIMENTO III DA SONDAGEM 2/08
Em 2009, foi encontrado um novo silo , enquadrado dentro de um compartimento de uma habitação de 

consideráveis dimensões, do qual foi possível recuperar uma grande quantidade de espólio no qual se incluem 
Cerâmica, Fauna (malacológica e mamacológica, alguma dela com marca de corte e carbonizada), Metal (espólio 
numismático, alfinetes, pregos e cavilhas) e Vidro. A habitação onde o silo se insere é composta por quatro 
compartimentos, sendo que dois se situam a uma cota inferior e outros dois a uma cota superior 

 5- silo 1 do compartimento III, da sondagem 2/08.

acessível através de escadas. Os dois compartimentos inferiores possuem piso em tijoleira, e dois vãos de 
escadas, sendo que um deles aparentemente levaria a um segundo piso do qual já não existem vestígios. Os dois 
pisos superiores apresentam piso em terra batida, sendo ainda possível, de um deles, aceder a um pátio interior. 
Deste poderá ser possível o acesso a uma adega, e a outro compartimento, algo que só poderá ser comprovado 
após a escavação do troço que falta para ligar as duas faixas abertas em sondagens arqueológicas.

Com cinco camadas de enchimento diferenciadas no processo de escavação, determinou-se que o silo 
tinha sido atulhado num só momento pela circunstância de o espólio das várias camadas se ligar entre si através 
da existência de vários fragmentos da mesma peça pelas várias unidades estratigráficas.

Sabe-se que na vila, por diversas vezes, as habitações eram vendidas com o respetivo recheio cerâmico 
que as compunha no interior. Foi o caso de Rui Mendes Gago quando comprou , em 1490, a Fernão Gonçalves 
Bulra “huas casas com seu quyntall e louça de pam e de vinho e d’azeyte que dentro nellas esta”.

3. O ESPÓLIO CERÂMICO
3.1. Cronologia

O espólio cerâmico analisado foi, na sua totalidade recolhido do interior do silo anteriormente referido. 
Tendo em conta a envolvência em que o silo se encontrava, tudo nos leva a crer que estamos perante um contexto 
anterior ainda à última fase de ocupação intramuros. A presença de numismas no interior do silo permite-nos 
atribuir uma cronologia relativa, embora ainda com uma baliza cronológica ampla.

De três moedas encontradas, apenas duas apresentavam leitura, sendo elas: ½ real de bolhão do reinado 
de D. João I (1385-1433) cunhado em Évora , em circulação entre 1386 e 1397; e um ceitil do reinado de Afonso V 
(1438-1481)  de cunhagem incerta , mas certamente pertencendo a este reinado pela presença de escrita gótica 
na legenda, pela presença da cruz de Avis por detrás do escudo e, sobretudo, pela presença de ALFONS 
[Q:DOMINQ] e RX:PO [RTUGALIE]. Coincidindo precisamente com uma época em que as presenças régias eram 
abundantes na vila, os reinados de D. João I, D. Duarte, e D. Afonso V.

Desta forma, podemos caracterizar o espólio como enquadrado cronologicamente dentro do século XIV ao 
século XV, demarcando uma fase de transição da medievalidade para a modernidade, numa altura em que 
Portugal 

começava a ganhar ímpeto para as conquistas ultramarinas.

3.2. Características técnicas

Todo o espólio oriundo do interior do silo apresenta um carácter bastante homogéneo no que diz respeito 
às características técnicas de fabrico. Na sua grande maioria cerâmica comum, é de notar a falta de ocorrências 
significativas de cerâmica vidrada ou de faianças, apenas ocorrências resultantes de prováveis revolvimentos de 
terra. De registo, apenas alguns fragmentos de cerâmica valenciana de dimensões reduzidas. De assinalar a 
presença de vários fragmentos e peças de cerâmica caracteristicamente de produção local montemorense.

A nível de pastas, a grande maioria do espólio cerâmico apresenta superfícies acastanhadas e/ou 

avermelhadas. A nível de decoração, o espólio apresenta poucos exemplos significativos, predominando a 
“simplicidade” das formas, exceção feita aos acabamentos a brunido e incisões ondulares horizontais nos colos e 
bordos, sendo que na sua grande maioria os acabamentos são lisos ou inexistentes. Sobressaem os elementos não 
plásticos, “as pedrinhas”, da cerâmica de Montemor.

Após recolha no campo, o espólio cerâmico passou por várias fases de estudo, conservação e restauro. Os 
vários fragmentos encontrados em contexto de escavação arqueológica foram analisados, divididos e agrupados 
por pastas numa fase primária, resultando em vários grupos compostos de centenas de fragmentos cerâmicos. 
Posteriormente, avançou-se para um moroso processo de restauro de peças do qual resultou um total de 152 
peças diferentes identificadas, das quais 33 são formas reconstituíveis ou peças inteiras, e 119 fragmentos de 
peças.

3.3. Formas

Assim foi possível, a nível da morfologia, identificar várias tipologias: 1 exemplar de cantil; 23 exemplares 
de cântaros; 1 exemplar de talha; 20 exemplares de alguidares; 16 exemplares de caçoilas; 23 exemplares de 
panelas; 1 exemplar de marmita; 2 exemplares de copos; 1 exemplar de bilha; 27 exemplares de jarros; 2 
exemplares de jarrinhas; 24 exemplares de tigelas; 2 exemplares de potes; 2 exemplares de púcaros; e 7 
exemplares de testos.

3.3.1_Cerâmica de Transporte e Armazenamento (27 exemplares)

Cantil  – Com a finalidade de permitir o transporte de pequenas quantidades 
de líquidos, seja água de beber ou vinho. O exemplar encontrado, único 
encontrado até hoje em contexto de escavação arqueológica no Castelo de 
Montemor-o-Novo, apresenta bordo espessado e biselado para o exterior, 
colo curto, bojo globular com duas asas verticais de secção oval. 

Talha  – Contentores de grandes dimensões com a finalidade de reter tanto líquidos como sólidos, 
normalmente, num compartimento da casa onde permaneceriam imóveis. O fragmento encontrado pertence a 
um bojo de talha com decoração em cordão digitado na horizontal.

Cântaros – Contentores de líquidos de médias dimensões. Assumimos dois grupos dentro desta categoria, 
os cântaros e os cântaros pequenos. Os primeiros destinados maioritariamente ao armazenamento de líquidos, 
os segundos ao transporte de água.

Potes  – Divididos em dois grupos morfológicos, pequenos e grandes. Um dos exemplares encontrados, 
cuja única parte encontrada foi o seu bordo e parte do colo, é, aparentemente, um recipiente de pequenas 
dimensões, com funcionalidade difícil de determinar mas que funcionaria sobretudo para guardar pequenas 
quantidades de líquidos ou sólidos.  O outro , de maiores dimensões , de morfologia semelhante à de uma 
panela mas sem marcas de fogo na base, apresentando ainda uma forma mais ovoide.

3.3.2_Cerâmica de Cozinha e de ir ao Lume (60 exemplares)

Alguidares – Recipientes abertos de corpo normalmente troncocónico invertido. O exemplar  encontrado 
cuja forma foi possível reconstituir na tua totalidade apresenta decoração em friso através de incisão ondular na 
canelura, e Pasta vermelha acastanhada com inclusão de elementos não plásticos de finas dimensões, com média 
concentração. Com vestígios de aguada no interior. Serviriam para as tarefas de higiene doméstica, ou para a 
preparação de alimentos.

Caçoilas – Recipientes destinados à confeção de alimentos ao lume exibindo por isso marcas de fogo, assim 
como uma forma aberta, onde assentaria ou não tampa. No espólio encontrado foi possível verificar a presença de 
exemplares com asas verticais assim como de exemplares com asas horizontais. Um dos exemplares encontrados    
, peça carenada com bordo introvertido de lábio semicircular, com concavidade no sobrelanço, possui asa vertical 
a arrancar do sobrelanço e a assentar na ligação carena – base circular e convexa. Apresenta marcas de fogo de 
origem pós deposicional, só verificáveis em alguns fragmentos, não apresentando continuidade de fragmento para 
fragmento.

 

Panelas – Recipientes divididos por dois grupos morfológicos, panelas grandes e panelas pequenas, 
apresentando as primeiras duas asas verticais, e as segundas apenas uma asa vertical. Na sua maioria, apresentam 
um corpo globular, com uma ou duas asas. Ostentam marcas de fogo. Seriam a peça mais comum no contexto de 
cozinha neste período. Podiam ter tampa ou não.

Marmita  – Recipiente de morfologia semelhante às panelas, não ostentando 
no entanto a forma globular mas sim uma forma mais achatada. O único 
exemplar recolhido apresenta Bordo espessado para o exterior, ligeiramente 
biselado para o interior, com canelura na sobarba, duas asas verticais a 
arrancar do bordo e a assentar no bojo. Possui ainda incisão horizontal no 
ombro da peça. Bojo piriforme com base plana e circular.

Testos – Tampas de forma circular que podiam ser usadas para tapar as 
panelas, marmitas e caçoilas ou ainda os cântaros e os potes.

3.3.3_Cerâmica de mesa (65 exemplares)

Copos  - Relativamente a esta morfologia, os dois exemplares recolhidos permitem-nos tirar poucas 
conclusões, tratando-se de dois fundos de copos com diâmetros entre os 6 e os 7 cm. Um deles apresenta 
arranque de asa vertical.

Bilha  - Forma de tamanho médio, com corpo globular, com gargalo curto e 
estreito e uma asa. O único exemplar recolhido apresenta decoração a 
brunido. Bordo contracurvado para o exterior com bico para verter água, 
demarcado do colo. Colo cilíndrico a afunilar para o bojo, com canelura 
horizontal e asa vertical a arrancar deste. Bojo piriforme. Base possivelmente 
côncava , da qual não existem fragmentos.

Jarros –  Peças de morfologias médias e grandes, corpo globular e colo com bico ou não. Existem neste 
grupo peças com decoração a brunido e outras sem qualquer tipo de acabamento. Recipientes de líquidos 
destinados a levar à mesa.

Jarrinhas  – Pequenos recipientes destinados a levar à mesa, de Bordo fino. 
Colo troncocónico invertido com duas asas verticais. Bojo piriforme com base 
côncava e circular e acabamento a brunido.

Púcaros  - Pequenos recipientes com asa para beber ou extrair líquidos de outro recipiente maior, poden-
do ainda ir ao lume. Apresentam bordo contracurvado, espessado no exterior, de secção semicircular, com bojo 
ovoide, e base plana e circular. Nenhuma das peças recolhidas apresentava vestígios da asa embora a presença 
dela seja certa.

Tigelas – Recipientes de mesa semiesféricos carenados, de possível uso coletivo ou individual. Não se 
destinariam a conter líquidos ou sopas mas antes comidas migadas.

4. OS HÁBITOS ALIMENTARES
Não foram até ao momento efetuadas análises de materiais faunísticos ou vegetais. No entanto é possível 

especular algumas questões relativas aos hábitos relacionados com a alimentação intramuros contemporâneos ao 
espólio e às tipologias encontradas.

Bastante óbvia parece ser a necessidade de armazenamento de bens alimentícios visto que a população 
vivia relativamente isolada e longe das fontes de água e das grandes zonas de cultivo cerealífero. Além disso, os 
constantes conflitos, que caracterizavam a época, enclausuravam as populações intramuros com cercos que 

poderiam durar semanas.
A solução óbvia para a necessidade de conservação dos alimentos para as populações que habitavam a 

antiga freguesia de Santa Maria da Vila terá sido a construção de silos, estruturas em cota negativa, escavadas na 
rocha, com o intuito principal de armazenamento de cereais nos anos de maiores colheitas, também conhecidas 
como covas de ter pão. Sendo de tal forma comum esta maneira de transformar os cereais que muitas vezes assim 
eram tratados (cereais=pão).

Embora o Alentejo fosse uma das zonas do país com maior incidência de solos com melhores taxas de 
produtividade, em época de piores colheitas, devido a questões climáticas e/ou pragas que incidissem nos cereais, 
e/ou de cerco da vila intramuros, consequentemente aumentando o preço dos cereais e diminuindo o poder de 
compra das populações, estes silos poderiam desempenhar um papel fundamental, com um número a rondar a 
dezena de silos descobertos em escavações arqueológicas. Terão sido posteriormente, em épocas de prosperidade 
e maiores e melhores colheitas, abandonados e atulhados com camadas de lixo doméstico – daí o espólio aqui 
publicado.

Embora não sendo dos maiores silos encontrados até hoje na vila intra-muros, o silo do qual o espólio é 
oriundo alberga um volume de cerca de 3,85 m3, tendo assim uma capacidade de quase quatro mil litros. Teria, 
em época contemporânea com a sua utilização, uma tampa que protegeria os cereais de humidade e pragas.

O armazenamento de cereais seria essencial face à importância do trigo e consequentemente do pão na 
dieta destas pessoas, sobretudo naquelas que se enquadrariam em classes sociais de menor poderio económico 
na sociedade tardo-medieval e moderna. O papel do vinho e do pão seria fundamental nos hábitos alimentares 
destas populações menos ricas, providenciando-lhes uma dieta menos rica em proteínas mas que lhes bastaria 
para o trabalho do dia-a-dia, invertendo-se esta situação quanto mais se ascendia na classe social. Estima-se que 
cada membro das classes menos abastadas, diariamente e em épocas de produção cerealífera regular, consumisse 
1 a 2kg de pão, sendo na sua maioria, produzido pelos próprios em fornos de pão comunitários. As classes mais 
baixas estariam, no entanto, mais vulneráveis a doenças e intempéries face ao défice proteico.

Em fontes quatrocentistas, são referidas 10 padeiras (padeiras de número, 10 fiscalizadas e controladas 
pelos almotacés, com funções de continuadamente amassar e pão em abastança para as pessoas) a exercerem 
profissão na vila, suplantando o número de ferradores (9) e de oleiros (7). 

Para além da necessidade de armazenar cereais, era igualmente imperial a necessidade de 
armazenamento de água. A distância das habitações à fonte era um problema diário. Descer à ribeira de Canha, 
para além do esforço, podia implicar perigos pela saída do perímetro amuralhado. Além disso existiriam já várias 
fontes e poços abertos junto à vila intra-muros. A ida à fonte seria aliás tarefa diária das mulheres. O transporte de 
água era feito em cântaros e posteriormente armazenado em cântaros maiores nas habitações. Existiriam ainda os 
açacais que transportariam a água das fontes do arrabalde e arredores em cântaros sobre animais e 
posteriormente vendida no interior da vila. As dimensões dos cântaros eram controladas pelo município.

Ora, era precisamente da ligação entre os cereais e a água que se criava a grande maioria das refeições 
desta época – desfeitos e papas – sendo muito provavelmente daí reminiscentes a açorda, as migas ou o ensopado 
(pratos considerados hoje caracteristicamente alentejanos), preparados em alguidares como a peça 

MNCAST[7/09]0020, e cozinhados em grandes panelas, marmitas ou caçoilas. O consumo de carne seria raro e 
menos variado entre os extractos sociais mais baixos, e quando consumido era-lhe aplicada uma condimentação 
bastante simples à base de sal e gorduras. Sabe-se que em Évora, nos séculos XIII e XIV, as carnes de carneiro e 
cabra seriam mais baratas que as de vaca ou porco. 

A concepção de pratos como peça individual de mesa de onde se come é mais recente que aquilo que 
neste espólio pode ser constatado. O que aqui encontramos é um largo número de tigelas. Resta, no entanto, 
perceber se estas eram individuais ou não. Sabe-se que, em época medieval, durante muito tempo as refeições 
sólidas foram servidas em grandes metades de pão, posteriormente substituídas pelos “talhadores” (em madeira), 
e depois pelas escudelas, ambos de uso coletivo. As tigelas em cerâmica seriam versões mais reduzidas das 
escudelas.

A conceção de talheres à mesa era igualmente diferente daquela que hoje persiste, sendo que, de longe, 
o talher mais utilizado à mesa seria a faca (em metal), que cada individuo traria sempre consigo. A faca também 
seria de extrema importância durante a preparação, à qual se juntava aqui o uso da colher que, por sua vez, 
raramente era usada à mesa. A ausência quase total de talheres à mesa levava à necessidade a uma maior 
higienização das mãos que, após cada refeição (embora não fossem tantas quantas aquelas que aplicamos hoje ao 
nosso dia-a-dia) e após o contacto direto com os alimentos, precisariam de ser lavadas e, para tal, seriam usados 
alguidares com água, à qual em casas mais ricas eram adicionados perfumes.

A cultura da vinha estava também bastante enraizada na cultura montemorense sendo conhecidas vinhas 
num dos termos da vila de Montemor no século XV. O vinho assumia um papel fundamental no dia-a-dia das 
pessoas, meado de água, levando a que cada membro das classes mais baixas consumisse, em média, 1 a 2 litros 
de vinho por dia. O número de jarros, jarrinhas e bilhas encontrados evidenciam-nos este consumo intensivo de 
líquidos/vinho sobretudo se cruzarmos este facto com a possível ligação da habitação onde o silo se insere com a 
adega “vizinha”. À mesa eram usados para beber o vinho ou a água púcaros e copos de cerâmica, visto que os de 
metal, aparentemente não seriam ao gosto dos peninsulares.

Resta-nos ainda perceber a ligação da cerâmica de Montemor com o vinho. Sabe-se que no que diz 
respeito à água, a cerâmica de Montemor era conhecida por lhe atribuir um cheiro e gosto especial através das 
pedras que estavam incluídas na pasta. Com o vinho a cerâmica podia não ter o mesmo efeito, e não ser apreciada 
para tal.

A grande quantidade de tigelas, panelas, jarros, alguidares (embora nos tenham chegado com menos 
leitura morfológica aos nossos dias, talvez devido à sua fragilidade) encontrados indica-nos quais eram as 
morfologias mais usadas nos hábitos alimentares na vila intramuros do século XIV e XV. Estas eram as formas mais 
básicas do dia-a-dia desta época de transição da medievalidade para a modernidade.
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acessível através de escadas. Os dois compartimentos inferiores possuem piso em tijoleira, e dois vãos de 
escadas, sendo que um deles aparentemente levaria a um segundo piso do qual já não existem vestígios. Os dois 
pisos superiores apresentam piso em terra batida, sendo ainda possível, de um deles, aceder a um pátio interior. 
Deste poderá ser possível o acesso a uma adega, e a outro compartimento, algo que só poderá ser comprovado 
após a escavação do troço que falta para ligar as duas faixas abertas em sondagens arqueológicas.

Com cinco camadas de enchimento diferenciadas no processo de escavação, determinou-se que o silo 
tinha sido atulhado num só momento pela circunstância de o espólio das várias camadas se ligar entre si através 
da existência de vários fragmentos da mesma peça pelas várias unidades estratigráficas.

Sabe-se que na vila, por diversas vezes, as habitações eram vendidas com o respetivo recheio cerâmico 
que as compunha no interior. Foi o caso de Rui Mendes Gago quando comprou , em 1490, a Fernão Gonçalves 
Bulra “huas casas com seu quyntall e louça de pam e de vinho e d’azeyte que dentro nellas esta”.

3. O ESPÓLIO CERÂMICO
3.1. Cronologia

O espólio cerâmico analisado foi, na sua totalidade recolhido do interior do silo anteriormente referido. 
Tendo em conta a envolvência em que o silo se encontrava, tudo nos leva a crer que estamos perante um contexto 
anterior ainda à última fase de ocupação intramuros. A presença de numismas no interior do silo permite-nos 
atribuir uma cronologia relativa, embora ainda com uma baliza cronológica ampla.

De três moedas encontradas, apenas duas apresentavam leitura, sendo elas: ½ real de bolhão do reinado 
de D. João I (1385-1433) cunhado em Évora , em circulação entre 1386 e 1397; e um ceitil do reinado de Afonso V 
(1438-1481)  de cunhagem incerta , mas certamente pertencendo a este reinado pela presença de escrita gótica 
na legenda, pela presença da cruz de Avis por detrás do escudo e, sobretudo, pela presença de ALFONS 
[Q:DOMINQ] e RX:PO [RTUGALIE]. Coincidindo precisamente com uma época em que as presenças régias eram 
abundantes na vila, os reinados de D. João I, D. Duarte, e D. Afonso V.

Desta forma, podemos caracterizar o espólio como enquadrado cronologicamente dentro do século XIV ao 
século XV, demarcando uma fase de transição da medievalidade para a modernidade, numa altura em que 
Portugal 

começava a ganhar ímpeto para as conquistas ultramarinas.

3.2. Características técnicas

Todo o espólio oriundo do interior do silo apresenta um carácter bastante homogéneo no que diz respeito 
às características técnicas de fabrico. Na sua grande maioria cerâmica comum, é de notar a falta de ocorrências 
significativas de cerâmica vidrada ou de faianças, apenas ocorrências resultantes de prováveis revolvimentos de 
terra. De registo, apenas alguns fragmentos de cerâmica valenciana de dimensões reduzidas. De assinalar a 
presença de vários fragmentos e peças de cerâmica caracteristicamente de produção local montemorense.

A nível de pastas, a grande maioria do espólio cerâmico apresenta superfícies acastanhadas e/ou 
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avermelhadas. A nível de decoração, o espólio apresenta poucos exemplos significativos, predominando a 
“simplicidade” das formas, exceção feita aos acabamentos a brunido e incisões ondulares horizontais nos colos e 
bordos, sendo que na sua grande maioria os acabamentos são lisos ou inexistentes. Sobressaem os elementos não 
plásticos, “as pedrinhas”, da cerâmica de Montemor.

Após recolha no campo, o espólio cerâmico passou por várias fases de estudo, conservação e restauro. Os 
vários fragmentos encontrados em contexto de escavação arqueológica foram analisados, divididos e agrupados 
por pastas numa fase primária, resultando em vários grupos compostos de centenas de fragmentos cerâmicos. 
Posteriormente, avançou-se para um moroso processo de restauro de peças do qual resultou um total de 152 
peças diferentes identificadas, das quais 33 são formas reconstituíveis ou peças inteiras, e 119 fragmentos de 
peças.

3.3. Formas

Assim foi possível, a nível da morfologia, identificar várias tipologias: 1 exemplar de cantil; 23 exemplares 
de cântaros; 1 exemplar de talha; 20 exemplares de alguidares; 16 exemplares de caçoilas; 23 exemplares de 
panelas; 1 exemplar de marmita; 2 exemplares de copos; 1 exemplar de bilha; 27 exemplares de jarros; 2 
exemplares de jarrinhas; 24 exemplares de tigelas; 2 exemplares de potes; 2 exemplares de púcaros; e 7 
exemplares de testos.

3.3.1_Cerâmica de Transporte e Armazenamento (27 exemplares)

Cantil  – Com a finalidade de permitir o transporte de pequenas quantidades 
de líquidos, seja água de beber ou vinho. O exemplar encontrado, único 
encontrado até hoje em contexto de escavação arqueológica no Castelo de 
Montemor-o-Novo, apresenta bordo espessado e biselado para o exterior, 
colo curto, bojo globular com duas asas verticais de secção oval. 

Talha  – Contentores de grandes dimensões com a finalidade de reter tanto líquidos como sólidos, 
normalmente, num compartimento da casa onde permaneceriam imóveis. O fragmento encontrado pertence a 
um bojo de talha com decoração em cordão digitado na horizontal.

Cântaros – Contentores de líquidos de médias dimensões. Assumimos dois grupos dentro desta categoria, 
os cântaros e os cântaros pequenos. Os primeiros destinados maioritariamente ao armazenamento de líquidos, 
os segundos ao transporte de água.

Potes  – Divididos em dois grupos morfológicos, pequenos e grandes. Um dos exemplares encontrados, 
cuja única parte encontrada foi o seu bordo e parte do colo, é, aparentemente, um recipiente de pequenas 
dimensões, com funcionalidade difícil de determinar mas que funcionaria sobretudo para guardar pequenas 
quantidades de líquidos ou sólidos.  O outro , de maiores dimensões , de morfologia semelhante à de uma 
panela mas sem marcas de fogo na base, apresentando ainda uma forma mais ovoide.

3.3.2_Cerâmica de Cozinha e de ir ao Lume (60 exemplares)

Alguidares – Recipientes abertos de corpo normalmente troncocónico invertido. O exemplar  encontrado 
cuja forma foi possível reconstituir na tua totalidade apresenta decoração em friso através de incisão ondular na 
canelura, e Pasta vermelha acastanhada com inclusão de elementos não plásticos de finas dimensões, com média 
concentração. Com vestígios de aguada no interior. Serviriam para as tarefas de higiene doméstica, ou para a 
preparação de alimentos.

Caçoilas – Recipientes destinados à confeção de alimentos ao lume exibindo por isso marcas de fogo, assim 
como uma forma aberta, onde assentaria ou não tampa. No espólio encontrado foi possível verificar a presença de 
exemplares com asas verticais assim como de exemplares com asas horizontais. Um dos exemplares encontrados    
, peça carenada com bordo introvertido de lábio semicircular, com concavidade no sobrelanço, possui asa vertical 
a arrancar do sobrelanço e a assentar na ligação carena – base circular e convexa. Apresenta marcas de fogo de 
origem pós deposicional, só verificáveis em alguns fragmentos, não apresentando continuidade de fragmento para 
fragmento.

 

Panelas – Recipientes divididos por dois grupos morfológicos, panelas grandes e panelas pequenas, 
apresentando as primeiras duas asas verticais, e as segundas apenas uma asa vertical. Na sua maioria, apresentam 
um corpo globular, com uma ou duas asas. Ostentam marcas de fogo. Seriam a peça mais comum no contexto de 
cozinha neste período. Podiam ter tampa ou não.

Marmita  – Recipiente de morfologia semelhante às panelas, não ostentando 
no entanto a forma globular mas sim uma forma mais achatada. O único 
exemplar recolhido apresenta Bordo espessado para o exterior, ligeiramente 
biselado para o interior, com canelura na sobarba, duas asas verticais a 
arrancar do bordo e a assentar no bojo. Possui ainda incisão horizontal no 
ombro da peça. Bojo piriforme com base plana e circular.

Testos – Tampas de forma circular que podiam ser usadas para tapar as 
panelas, marmitas e caçoilas ou ainda os cântaros e os potes.

3.3.3_Cerâmica de mesa (65 exemplares)

Copos  - Relativamente a esta morfologia, os dois exemplares recolhidos permitem-nos tirar poucas 
conclusões, tratando-se de dois fundos de copos com diâmetros entre os 6 e os 7 cm. Um deles apresenta 
arranque de asa vertical.

Bilha  - Forma de tamanho médio, com corpo globular, com gargalo curto e 
estreito e uma asa. O único exemplar recolhido apresenta decoração a 
brunido. Bordo contracurvado para o exterior com bico para verter água, 
demarcado do colo. Colo cilíndrico a afunilar para o bojo, com canelura 
horizontal e asa vertical a arrancar deste. Bojo piriforme. Base possivelmente 
côncava , da qual não existem fragmentos.

Jarros –  Peças de morfologias médias e grandes, corpo globular e colo com bico ou não. Existem neste 
grupo peças com decoração a brunido e outras sem qualquer tipo de acabamento. Recipientes de líquidos 
destinados a levar à mesa.

Jarrinhas  – Pequenos recipientes destinados a levar à mesa, de Bordo fino. 
Colo troncocónico invertido com duas asas verticais. Bojo piriforme com base 
côncava e circular e acabamento a brunido.

Púcaros  - Pequenos recipientes com asa para beber ou extrair líquidos de outro recipiente maior, poden-
do ainda ir ao lume. Apresentam bordo contracurvado, espessado no exterior, de secção semicircular, com bojo 
ovoide, e base plana e circular. Nenhuma das peças recolhidas apresentava vestígios da asa embora a presença 
dela seja certa.

Tigelas – Recipientes de mesa semiesféricos carenados, de possível uso coletivo ou individual. Não se 
destinariam a conter líquidos ou sopas mas antes comidas migadas.

4. OS HÁBITOS ALIMENTARES
Não foram até ao momento efetuadas análises de materiais faunísticos ou vegetais. No entanto é possível 

especular algumas questões relativas aos hábitos relacionados com a alimentação intramuros contemporâneos ao 
espólio e às tipologias encontradas.

Bastante óbvia parece ser a necessidade de armazenamento de bens alimentícios visto que a população 
vivia relativamente isolada e longe das fontes de água e das grandes zonas de cultivo cerealífero. Além disso, os 
constantes conflitos, que caracterizavam a época, enclausuravam as populações intramuros com cercos que 

poderiam durar semanas.
A solução óbvia para a necessidade de conservação dos alimentos para as populações que habitavam a 

antiga freguesia de Santa Maria da Vila terá sido a construção de silos, estruturas em cota negativa, escavadas na 
rocha, com o intuito principal de armazenamento de cereais nos anos de maiores colheitas, também conhecidas 
como covas de ter pão. Sendo de tal forma comum esta maneira de transformar os cereais que muitas vezes assim 
eram tratados (cereais=pão).

Embora o Alentejo fosse uma das zonas do país com maior incidência de solos com melhores taxas de 
produtividade, em época de piores colheitas, devido a questões climáticas e/ou pragas que incidissem nos cereais, 
e/ou de cerco da vila intramuros, consequentemente aumentando o preço dos cereais e diminuindo o poder de 
compra das populações, estes silos poderiam desempenhar um papel fundamental, com um número a rondar a 
dezena de silos descobertos em escavações arqueológicas. Terão sido posteriormente, em épocas de prosperidade 
e maiores e melhores colheitas, abandonados e atulhados com camadas de lixo doméstico – daí o espólio aqui 
publicado.

Embora não sendo dos maiores silos encontrados até hoje na vila intra-muros, o silo do qual o espólio é 
oriundo alberga um volume de cerca de 3,85 m3, tendo assim uma capacidade de quase quatro mil litros. Teria, 
em época contemporânea com a sua utilização, uma tampa que protegeria os cereais de humidade e pragas.

O armazenamento de cereais seria essencial face à importância do trigo e consequentemente do pão na 
dieta destas pessoas, sobretudo naquelas que se enquadrariam em classes sociais de menor poderio económico 
na sociedade tardo-medieval e moderna. O papel do vinho e do pão seria fundamental nos hábitos alimentares 
destas populações menos ricas, providenciando-lhes uma dieta menos rica em proteínas mas que lhes bastaria 
para o trabalho do dia-a-dia, invertendo-se esta situação quanto mais se ascendia na classe social. Estima-se que 
cada membro das classes menos abastadas, diariamente e em épocas de produção cerealífera regular, consumisse 
1 a 2kg de pão, sendo na sua maioria, produzido pelos próprios em fornos de pão comunitários. As classes mais 
baixas estariam, no entanto, mais vulneráveis a doenças e intempéries face ao défice proteico.

Em fontes quatrocentistas, são referidas 10 padeiras (padeiras de número, 10 fiscalizadas e controladas 
pelos almotacés, com funções de continuadamente amassar e pão em abastança para as pessoas) a exercerem 
profissão na vila, suplantando o número de ferradores (9) e de oleiros (7). 

Para além da necessidade de armazenar cereais, era igualmente imperial a necessidade de 
armazenamento de água. A distância das habitações à fonte era um problema diário. Descer à ribeira de Canha, 
para além do esforço, podia implicar perigos pela saída do perímetro amuralhado. Além disso existiriam já várias 
fontes e poços abertos junto à vila intra-muros. A ida à fonte seria aliás tarefa diária das mulheres. O transporte de 
água era feito em cântaros e posteriormente armazenado em cântaros maiores nas habitações. Existiriam ainda os 
açacais que transportariam a água das fontes do arrabalde e arredores em cântaros sobre animais e 
posteriormente vendida no interior da vila. As dimensões dos cântaros eram controladas pelo município.

Ora, era precisamente da ligação entre os cereais e a água que se criava a grande maioria das refeições 
desta época – desfeitos e papas – sendo muito provavelmente daí reminiscentes a açorda, as migas ou o ensopado 
(pratos considerados hoje caracteristicamente alentejanos), preparados em alguidares como a peça 

MNCAST[7/09]0020, e cozinhados em grandes panelas, marmitas ou caçoilas. O consumo de carne seria raro e 
menos variado entre os extractos sociais mais baixos, e quando consumido era-lhe aplicada uma condimentação 
bastante simples à base de sal e gorduras. Sabe-se que em Évora, nos séculos XIII e XIV, as carnes de carneiro e 
cabra seriam mais baratas que as de vaca ou porco. 

A concepção de pratos como peça individual de mesa de onde se come é mais recente que aquilo que 
neste espólio pode ser constatado. O que aqui encontramos é um largo número de tigelas. Resta, no entanto, 
perceber se estas eram individuais ou não. Sabe-se que, em época medieval, durante muito tempo as refeições 
sólidas foram servidas em grandes metades de pão, posteriormente substituídas pelos “talhadores” (em madeira), 
e depois pelas escudelas, ambos de uso coletivo. As tigelas em cerâmica seriam versões mais reduzidas das 
escudelas.

A conceção de talheres à mesa era igualmente diferente daquela que hoje persiste, sendo que, de longe, 
o talher mais utilizado à mesa seria a faca (em metal), que cada individuo traria sempre consigo. A faca também 
seria de extrema importância durante a preparação, à qual se juntava aqui o uso da colher que, por sua vez, 
raramente era usada à mesa. A ausência quase total de talheres à mesa levava à necessidade a uma maior 
higienização das mãos que, após cada refeição (embora não fossem tantas quantas aquelas que aplicamos hoje ao 
nosso dia-a-dia) e após o contacto direto com os alimentos, precisariam de ser lavadas e, para tal, seriam usados 
alguidares com água, à qual em casas mais ricas eram adicionados perfumes.

A cultura da vinha estava também bastante enraizada na cultura montemorense sendo conhecidas vinhas 
num dos termos da vila de Montemor no século XV. O vinho assumia um papel fundamental no dia-a-dia das 
pessoas, meado de água, levando a que cada membro das classes mais baixas consumisse, em média, 1 a 2 litros 
de vinho por dia. O número de jarros, jarrinhas e bilhas encontrados evidenciam-nos este consumo intensivo de 
líquidos/vinho sobretudo se cruzarmos este facto com a possível ligação da habitação onde o silo se insere com a 
adega “vizinha”. À mesa eram usados para beber o vinho ou a água púcaros e copos de cerâmica, visto que os de 
metal, aparentemente não seriam ao gosto dos peninsulares.

Resta-nos ainda perceber a ligação da cerâmica de Montemor com o vinho. Sabe-se que no que diz 
respeito à água, a cerâmica de Montemor era conhecida por lhe atribuir um cheiro e gosto especial através das 
pedras que estavam incluídas na pasta. Com o vinho a cerâmica podia não ter o mesmo efeito, e não ser apreciada 
para tal.

A grande quantidade de tigelas, panelas, jarros, alguidares (embora nos tenham chegado com menos 
leitura morfológica aos nossos dias, talvez devido à sua fragilidade) encontrados indica-nos quais eram as 
morfologias mais usadas nos hábitos alimentares na vila intramuros do século XIV e XV. Estas eram as formas mais 
básicas do dia-a-dia desta época de transição da medievalidade para a modernidade.
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acessível através de escadas. Os dois compartimentos inferiores possuem piso em tijoleira, e dois vãos de 
escadas, sendo que um deles aparentemente levaria a um segundo piso do qual já não existem vestígios. Os dois 
pisos superiores apresentam piso em terra batida, sendo ainda possível, de um deles, aceder a um pátio interior. 
Deste poderá ser possível o acesso a uma adega, e a outro compartimento, algo que só poderá ser comprovado 
após a escavação do troço que falta para ligar as duas faixas abertas em sondagens arqueológicas.

Com cinco camadas de enchimento diferenciadas no processo de escavação, determinou-se que o silo 
tinha sido atulhado num só momento pela circunstância de o espólio das várias camadas se ligar entre si através 
da existência de vários fragmentos da mesma peça pelas várias unidades estratigráficas.

Sabe-se que na vila, por diversas vezes, as habitações eram vendidas com o respetivo recheio cerâmico 
que as compunha no interior. Foi o caso de Rui Mendes Gago quando comprou , em 1490, a Fernão Gonçalves 
Bulra “huas casas com seu quyntall e louça de pam e de vinho e d’azeyte que dentro nellas esta”.

3. O ESPÓLIO CERÂMICO
3.1. Cronologia

O espólio cerâmico analisado foi, na sua totalidade recolhido do interior do silo anteriormente referido. 
Tendo em conta a envolvência em que o silo se encontrava, tudo nos leva a crer que estamos perante um contexto 
anterior ainda à última fase de ocupação intramuros. A presença de numismas no interior do silo permite-nos 
atribuir uma cronologia relativa, embora ainda com uma baliza cronológica ampla.

De três moedas encontradas, apenas duas apresentavam leitura, sendo elas: ½ real de bolhão do reinado 
de D. João I (1385-1433) cunhado em Évora , em circulação entre 1386 e 1397; e um ceitil do reinado de Afonso V 
(1438-1481)  de cunhagem incerta , mas certamente pertencendo a este reinado pela presença de escrita gótica 
na legenda, pela presença da cruz de Avis por detrás do escudo e, sobretudo, pela presença de ALFONS 
[Q:DOMINQ] e RX:PO [RTUGALIE]. Coincidindo precisamente com uma época em que as presenças régias eram 
abundantes na vila, os reinados de D. João I, D. Duarte, e D. Afonso V.

Desta forma, podemos caracterizar o espólio como enquadrado cronologicamente dentro do século XIV ao 
século XV, demarcando uma fase de transição da medievalidade para a modernidade, numa altura em que 
Portugal 

começava a ganhar ímpeto para as conquistas ultramarinas.

3.2. Características técnicas

Todo o espólio oriundo do interior do silo apresenta um carácter bastante homogéneo no que diz respeito 
às características técnicas de fabrico. Na sua grande maioria cerâmica comum, é de notar a falta de ocorrências 
significativas de cerâmica vidrada ou de faianças, apenas ocorrências resultantes de prováveis revolvimentos de 
terra. De registo, apenas alguns fragmentos de cerâmica valenciana de dimensões reduzidas. De assinalar a 
presença de vários fragmentos e peças de cerâmica caracteristicamente de produção local montemorense.

A nível de pastas, a grande maioria do espólio cerâmico apresenta superfícies acastanhadas e/ou 

avermelhadas. A nível de decoração, o espólio apresenta poucos exemplos significativos, predominando a 
“simplicidade” das formas, exceção feita aos acabamentos a brunido e incisões ondulares horizontais nos colos e 
bordos, sendo que na sua grande maioria os acabamentos são lisos ou inexistentes. Sobressaem os elementos não 
plásticos, “as pedrinhas”, da cerâmica de Montemor.

Após recolha no campo, o espólio cerâmico passou por várias fases de estudo, conservação e restauro. Os 
vários fragmentos encontrados em contexto de escavação arqueológica foram analisados, divididos e agrupados 
por pastas numa fase primária, resultando em vários grupos compostos de centenas de fragmentos cerâmicos. 
Posteriormente, avançou-se para um moroso processo de restauro de peças do qual resultou um total de 152 
peças diferentes identificadas, das quais 33 são formas reconstituíveis ou peças inteiras, e 119 fragmentos de 
peças.

3.3. Formas

Assim foi possível, a nível da morfologia, identificar várias tipologias: 1 exemplar de cantil; 23 exemplares 
de cântaros; 1 exemplar de talha; 20 exemplares de alguidares; 16 exemplares de caçoilas; 23 exemplares de 
panelas; 1 exemplar de marmita; 2 exemplares de copos; 1 exemplar de bilha; 27 exemplares de jarros; 2 
exemplares de jarrinhas; 24 exemplares de tigelas; 2 exemplares de potes; 2 exemplares de púcaros; e 7 
exemplares de testos.

3.3.1_Cerâmica de Transporte e Armazenamento (27 exemplares)

Cantil  – Com a finalidade de permitir o transporte de pequenas quantidades 
de líquidos, seja água de beber ou vinho. O exemplar encontrado, único 
encontrado até hoje em contexto de escavação arqueológica no Castelo de 
Montemor-o-Novo, apresenta bordo espessado e biselado para o exterior, 
colo curto, bojo globular com duas asas verticais de secção oval. 

Talha  – Contentores de grandes dimensões com a finalidade de reter tanto líquidos como sólidos, 
normalmente, num compartimento da casa onde permaneceriam imóveis. O fragmento encontrado pertence a 
um bojo de talha com decoração em cordão digitado na horizontal.

Cântaros – Contentores de líquidos de médias dimensões. Assumimos dois grupos dentro desta categoria, 
os cântaros e os cântaros pequenos. Os primeiros destinados maioritariamente ao armazenamento de líquidos, 
os segundos ao transporte de água.

Potes  – Divididos em dois grupos morfológicos, pequenos e grandes. Um dos exemplares encontrados, 
cuja única parte encontrada foi o seu bordo e parte do colo, é, aparentemente, um recipiente de pequenas 
dimensões, com funcionalidade difícil de determinar mas que funcionaria sobretudo para guardar pequenas 
quantidades de líquidos ou sólidos.  O outro , de maiores dimensões , de morfologia semelhante à de uma 
panela mas sem marcas de fogo na base, apresentando ainda uma forma mais ovoide.

3.3.2_Cerâmica de Cozinha e de ir ao Lume (60 exemplares)

Alguidares – Recipientes abertos de corpo normalmente troncocónico invertido. O exemplar  encontrado 
cuja forma foi possível reconstituir na tua totalidade apresenta decoração em friso através de incisão ondular na 
canelura, e Pasta vermelha acastanhada com inclusão de elementos não plásticos de finas dimensões, com média 
concentração. Com vestígios de aguada no interior. Serviriam para as tarefas de higiene doméstica, ou para a 
preparação de alimentos.

Caçoilas – Recipientes destinados à confeção de alimentos ao lume exibindo por isso marcas de fogo, assim 
como uma forma aberta, onde assentaria ou não tampa. No espólio encontrado foi possível verificar a presença de 
exemplares com asas verticais assim como de exemplares com asas horizontais. Um dos exemplares encontrados    
, peça carenada com bordo introvertido de lábio semicircular, com concavidade no sobrelanço, possui asa vertical 
a arrancar do sobrelanço e a assentar na ligação carena – base circular e convexa. Apresenta marcas de fogo de 
origem pós deposicional, só verificáveis em alguns fragmentos, não apresentando continuidade de fragmento para 
fragmento.

9- MNCAST[7/09]0001.

10- Dimensões: Diâmetro interno do bordo: 2,5 cm; Diâmetro externo do bordo: 4.2 cm; Altura do colo: 5 cm; Largura do bojo: 16,8 cm; Altura 
da Peça: 21,9 cm.
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Panelas – Recipientes divididos por dois grupos morfológicos, panelas grandes e panelas pequenas, 
apresentando as primeiras duas asas verticais, e as segundas apenas uma asa vertical. Na sua maioria, apresentam 
um corpo globular, com uma ou duas asas. Ostentam marcas de fogo. Seriam a peça mais comum no contexto de 
cozinha neste período. Podiam ter tampa ou não.

Marmita  – Recipiente de morfologia semelhante às panelas, não ostentando 
no entanto a forma globular mas sim uma forma mais achatada. O único 
exemplar recolhido apresenta Bordo espessado para o exterior, ligeiramente 
biselado para o interior, com canelura na sobarba, duas asas verticais a 
arrancar do bordo e a assentar no bojo. Possui ainda incisão horizontal no 
ombro da peça. Bojo piriforme com base plana e circular.

Testos – Tampas de forma circular que podiam ser usadas para tapar as 
panelas, marmitas e caçoilas ou ainda os cântaros e os potes.

3.3.3_Cerâmica de mesa (65 exemplares)

Copos  - Relativamente a esta morfologia, os dois exemplares recolhidos permitem-nos tirar poucas 
conclusões, tratando-se de dois fundos de copos com diâmetros entre os 6 e os 7 cm. Um deles apresenta 
arranque de asa vertical.

Bilha  - Forma de tamanho médio, com corpo globular, com gargalo curto e 
estreito e uma asa. O único exemplar recolhido apresenta decoração a 
brunido. Bordo contracurvado para o exterior com bico para verter água, 
demarcado do colo. Colo cilíndrico a afunilar para o bojo, com canelura 
horizontal e asa vertical a arrancar deste. Bojo piriforme. Base possivelmente 
côncava , da qual não existem fragmentos.

Jarros –  Peças de morfologias médias e grandes, corpo globular e colo com bico ou não. Existem neste 
grupo peças com decoração a brunido e outras sem qualquer tipo de acabamento. Recipientes de líquidos 
destinados a levar à mesa.

Jarrinhas  – Pequenos recipientes destinados a levar à mesa, de Bordo fino. 
Colo troncocónico invertido com duas asas verticais. Bojo piriforme com base 
côncava e circular e acabamento a brunido.

Púcaros  - Pequenos recipientes com asa para beber ou extrair líquidos de outro recipiente maior, poden-
do ainda ir ao lume. Apresentam bordo contracurvado, espessado no exterior, de secção semicircular, com bojo 
ovoide, e base plana e circular. Nenhuma das peças recolhidas apresentava vestígios da asa embora a presença 
dela seja certa.

Tigelas – Recipientes de mesa semiesféricos carenados, de possível uso coletivo ou individual. Não se 
destinariam a conter líquidos ou sopas mas antes comidas migadas.

4. OS HÁBITOS ALIMENTARES
Não foram até ao momento efetuadas análises de materiais faunísticos ou vegetais. No entanto é possível 

especular algumas questões relativas aos hábitos relacionados com a alimentação intramuros contemporâneos ao 
espólio e às tipologias encontradas.

Bastante óbvia parece ser a necessidade de armazenamento de bens alimentícios visto que a população 
vivia relativamente isolada e longe das fontes de água e das grandes zonas de cultivo cerealífero. Além disso, os 
constantes conflitos, que caracterizavam a época, enclausuravam as populações intramuros com cercos que 

poderiam durar semanas.
A solução óbvia para a necessidade de conservação dos alimentos para as populações que habitavam a 

antiga freguesia de Santa Maria da Vila terá sido a construção de silos, estruturas em cota negativa, escavadas na 
rocha, com o intuito principal de armazenamento de cereais nos anos de maiores colheitas, também conhecidas 
como covas de ter pão. Sendo de tal forma comum esta maneira de transformar os cereais que muitas vezes assim 
eram tratados (cereais=pão).

Embora o Alentejo fosse uma das zonas do país com maior incidência de solos com melhores taxas de 
produtividade, em época de piores colheitas, devido a questões climáticas e/ou pragas que incidissem nos cereais, 
e/ou de cerco da vila intramuros, consequentemente aumentando o preço dos cereais e diminuindo o poder de 
compra das populações, estes silos poderiam desempenhar um papel fundamental, com um número a rondar a 
dezena de silos descobertos em escavações arqueológicas. Terão sido posteriormente, em épocas de prosperidade 
e maiores e melhores colheitas, abandonados e atulhados com camadas de lixo doméstico – daí o espólio aqui 
publicado.

Embora não sendo dos maiores silos encontrados até hoje na vila intra-muros, o silo do qual o espólio é 
oriundo alberga um volume de cerca de 3,85 m3, tendo assim uma capacidade de quase quatro mil litros. Teria, 
em época contemporânea com a sua utilização, uma tampa que protegeria os cereais de humidade e pragas.

O armazenamento de cereais seria essencial face à importância do trigo e consequentemente do pão na 
dieta destas pessoas, sobretudo naquelas que se enquadrariam em classes sociais de menor poderio económico 
na sociedade tardo-medieval e moderna. O papel do vinho e do pão seria fundamental nos hábitos alimentares 
destas populações menos ricas, providenciando-lhes uma dieta menos rica em proteínas mas que lhes bastaria 
para o trabalho do dia-a-dia, invertendo-se esta situação quanto mais se ascendia na classe social. Estima-se que 
cada membro das classes menos abastadas, diariamente e em épocas de produção cerealífera regular, consumisse 
1 a 2kg de pão, sendo na sua maioria, produzido pelos próprios em fornos de pão comunitários. As classes mais 
baixas estariam, no entanto, mais vulneráveis a doenças e intempéries face ao défice proteico.

Em fontes quatrocentistas, são referidas 10 padeiras (padeiras de número, 10 fiscalizadas e controladas 
pelos almotacés, com funções de continuadamente amassar e pão em abastança para as pessoas) a exercerem 
profissão na vila, suplantando o número de ferradores (9) e de oleiros (7). 

Para além da necessidade de armazenar cereais, era igualmente imperial a necessidade de 
armazenamento de água. A distância das habitações à fonte era um problema diário. Descer à ribeira de Canha, 
para além do esforço, podia implicar perigos pela saída do perímetro amuralhado. Além disso existiriam já várias 
fontes e poços abertos junto à vila intra-muros. A ida à fonte seria aliás tarefa diária das mulheres. O transporte de 
água era feito em cântaros e posteriormente armazenado em cântaros maiores nas habitações. Existiriam ainda os 
açacais que transportariam a água das fontes do arrabalde e arredores em cântaros sobre animais e 
posteriormente vendida no interior da vila. As dimensões dos cântaros eram controladas pelo município.

Ora, era precisamente da ligação entre os cereais e a água que se criava a grande maioria das refeições 
desta época – desfeitos e papas – sendo muito provavelmente daí reminiscentes a açorda, as migas ou o ensopado 
(pratos considerados hoje caracteristicamente alentejanos), preparados em alguidares como a peça 

MNCAST[7/09]0020, e cozinhados em grandes panelas, marmitas ou caçoilas. O consumo de carne seria raro e 
menos variado entre os extractos sociais mais baixos, e quando consumido era-lhe aplicada uma condimentação 
bastante simples à base de sal e gorduras. Sabe-se que em Évora, nos séculos XIII e XIV, as carnes de carneiro e 
cabra seriam mais baratas que as de vaca ou porco. 

A concepção de pratos como peça individual de mesa de onde se come é mais recente que aquilo que 
neste espólio pode ser constatado. O que aqui encontramos é um largo número de tigelas. Resta, no entanto, 
perceber se estas eram individuais ou não. Sabe-se que, em época medieval, durante muito tempo as refeições 
sólidas foram servidas em grandes metades de pão, posteriormente substituídas pelos “talhadores” (em madeira), 
e depois pelas escudelas, ambos de uso coletivo. As tigelas em cerâmica seriam versões mais reduzidas das 
escudelas.

A conceção de talheres à mesa era igualmente diferente daquela que hoje persiste, sendo que, de longe, 
o talher mais utilizado à mesa seria a faca (em metal), que cada individuo traria sempre consigo. A faca também 
seria de extrema importância durante a preparação, à qual se juntava aqui o uso da colher que, por sua vez, 
raramente era usada à mesa. A ausência quase total de talheres à mesa levava à necessidade a uma maior 
higienização das mãos que, após cada refeição (embora não fossem tantas quantas aquelas que aplicamos hoje ao 
nosso dia-a-dia) e após o contacto direto com os alimentos, precisariam de ser lavadas e, para tal, seriam usados 
alguidares com água, à qual em casas mais ricas eram adicionados perfumes.

A cultura da vinha estava também bastante enraizada na cultura montemorense sendo conhecidas vinhas 
num dos termos da vila de Montemor no século XV. O vinho assumia um papel fundamental no dia-a-dia das 
pessoas, meado de água, levando a que cada membro das classes mais baixas consumisse, em média, 1 a 2 litros 
de vinho por dia. O número de jarros, jarrinhas e bilhas encontrados evidenciam-nos este consumo intensivo de 
líquidos/vinho sobretudo se cruzarmos este facto com a possível ligação da habitação onde o silo se insere com a 
adega “vizinha”. À mesa eram usados para beber o vinho ou a água púcaros e copos de cerâmica, visto que os de 
metal, aparentemente não seriam ao gosto dos peninsulares.

Resta-nos ainda perceber a ligação da cerâmica de Montemor com o vinho. Sabe-se que no que diz 
respeito à água, a cerâmica de Montemor era conhecida por lhe atribuir um cheiro e gosto especial através das 
pedras que estavam incluídas na pasta. Com o vinho a cerâmica podia não ter o mesmo efeito, e não ser apreciada 
para tal.

A grande quantidade de tigelas, panelas, jarros, alguidares (embora nos tenham chegado com menos 
leitura morfológica aos nossos dias, talvez devido à sua fragilidade) encontrados indica-nos quais eram as 
morfologias mais usadas nos hábitos alimentares na vila intramuros do século XIV e XV. Estas eram as formas mais 
básicas do dia-a-dia desta época de transição da medievalidade para a modernidade.
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acessível através de escadas. Os dois compartimentos inferiores possuem piso em tijoleira, e dois vãos de 
escadas, sendo que um deles aparentemente levaria a um segundo piso do qual já não existem vestígios. Os dois 
pisos superiores apresentam piso em terra batida, sendo ainda possível, de um deles, aceder a um pátio interior. 
Deste poderá ser possível o acesso a uma adega, e a outro compartimento, algo que só poderá ser comprovado 
após a escavação do troço que falta para ligar as duas faixas abertas em sondagens arqueológicas.

Com cinco camadas de enchimento diferenciadas no processo de escavação, determinou-se que o silo 
tinha sido atulhado num só momento pela circunstância de o espólio das várias camadas se ligar entre si através 
da existência de vários fragmentos da mesma peça pelas várias unidades estratigráficas.

Sabe-se que na vila, por diversas vezes, as habitações eram vendidas com o respetivo recheio cerâmico 
que as compunha no interior. Foi o caso de Rui Mendes Gago quando comprou , em 1490, a Fernão Gonçalves 
Bulra “huas casas com seu quyntall e louça de pam e de vinho e d’azeyte que dentro nellas esta”.

3. O ESPÓLIO CERÂMICO
3.1. Cronologia

O espólio cerâmico analisado foi, na sua totalidade recolhido do interior do silo anteriormente referido. 
Tendo em conta a envolvência em que o silo se encontrava, tudo nos leva a crer que estamos perante um contexto 
anterior ainda à última fase de ocupação intramuros. A presença de numismas no interior do silo permite-nos 
atribuir uma cronologia relativa, embora ainda com uma baliza cronológica ampla.

De três moedas encontradas, apenas duas apresentavam leitura, sendo elas: ½ real de bolhão do reinado 
de D. João I (1385-1433) cunhado em Évora , em circulação entre 1386 e 1397; e um ceitil do reinado de Afonso V 
(1438-1481)  de cunhagem incerta , mas certamente pertencendo a este reinado pela presença de escrita gótica 
na legenda, pela presença da cruz de Avis por detrás do escudo e, sobretudo, pela presença de ALFONS 
[Q:DOMINQ] e RX:PO [RTUGALIE]. Coincidindo precisamente com uma época em que as presenças régias eram 
abundantes na vila, os reinados de D. João I, D. Duarte, e D. Afonso V.

Desta forma, podemos caracterizar o espólio como enquadrado cronologicamente dentro do século XIV ao 
século XV, demarcando uma fase de transição da medievalidade para a modernidade, numa altura em que 
Portugal 

começava a ganhar ímpeto para as conquistas ultramarinas.

3.2. Características técnicas

Todo o espólio oriundo do interior do silo apresenta um carácter bastante homogéneo no que diz respeito 
às características técnicas de fabrico. Na sua grande maioria cerâmica comum, é de notar a falta de ocorrências 
significativas de cerâmica vidrada ou de faianças, apenas ocorrências resultantes de prováveis revolvimentos de 
terra. De registo, apenas alguns fragmentos de cerâmica valenciana de dimensões reduzidas. De assinalar a 
presença de vários fragmentos e peças de cerâmica caracteristicamente de produção local montemorense.

A nível de pastas, a grande maioria do espólio cerâmico apresenta superfícies acastanhadas e/ou 

avermelhadas. A nível de decoração, o espólio apresenta poucos exemplos significativos, predominando a 
“simplicidade” das formas, exceção feita aos acabamentos a brunido e incisões ondulares horizontais nos colos e 
bordos, sendo que na sua grande maioria os acabamentos são lisos ou inexistentes. Sobressaem os elementos não 
plásticos, “as pedrinhas”, da cerâmica de Montemor.

Após recolha no campo, o espólio cerâmico passou por várias fases de estudo, conservação e restauro. Os 
vários fragmentos encontrados em contexto de escavação arqueológica foram analisados, divididos e agrupados 
por pastas numa fase primária, resultando em vários grupos compostos de centenas de fragmentos cerâmicos. 
Posteriormente, avançou-se para um moroso processo de restauro de peças do qual resultou um total de 152 
peças diferentes identificadas, das quais 33 são formas reconstituíveis ou peças inteiras, e 119 fragmentos de 
peças.

3.3. Formas

Assim foi possível, a nível da morfologia, identificar várias tipologias: 1 exemplar de cantil; 23 exemplares 
de cântaros; 1 exemplar de talha; 20 exemplares de alguidares; 16 exemplares de caçoilas; 23 exemplares de 
panelas; 1 exemplar de marmita; 2 exemplares de copos; 1 exemplar de bilha; 27 exemplares de jarros; 2 
exemplares de jarrinhas; 24 exemplares de tigelas; 2 exemplares de potes; 2 exemplares de púcaros; e 7 
exemplares de testos.

3.3.1_Cerâmica de Transporte e Armazenamento (27 exemplares)

Cantil  – Com a finalidade de permitir o transporte de pequenas quantidades 
de líquidos, seja água de beber ou vinho. O exemplar encontrado, único 
encontrado até hoje em contexto de escavação arqueológica no Castelo de 
Montemor-o-Novo, apresenta bordo espessado e biselado para o exterior, 
colo curto, bojo globular com duas asas verticais de secção oval. 

Talha  – Contentores de grandes dimensões com a finalidade de reter tanto líquidos como sólidos, 
normalmente, num compartimento da casa onde permaneceriam imóveis. O fragmento encontrado pertence a 
um bojo de talha com decoração em cordão digitado na horizontal.

Cântaros – Contentores de líquidos de médias dimensões. Assumimos dois grupos dentro desta categoria, 
os cântaros e os cântaros pequenos. Os primeiros destinados maioritariamente ao armazenamento de líquidos, 
os segundos ao transporte de água.

Potes  – Divididos em dois grupos morfológicos, pequenos e grandes. Um dos exemplares encontrados, 
cuja única parte encontrada foi o seu bordo e parte do colo, é, aparentemente, um recipiente de pequenas 
dimensões, com funcionalidade difícil de determinar mas que funcionaria sobretudo para guardar pequenas 
quantidades de líquidos ou sólidos.  O outro , de maiores dimensões , de morfologia semelhante à de uma 
panela mas sem marcas de fogo na base, apresentando ainda uma forma mais ovoide.

3.3.2_Cerâmica de Cozinha e de ir ao Lume (60 exemplares)

Alguidares – Recipientes abertos de corpo normalmente troncocónico invertido. O exemplar  encontrado 
cuja forma foi possível reconstituir na tua totalidade apresenta decoração em friso através de incisão ondular na 
canelura, e Pasta vermelha acastanhada com inclusão de elementos não plásticos de finas dimensões, com média 
concentração. Com vestígios de aguada no interior. Serviriam para as tarefas de higiene doméstica, ou para a 
preparação de alimentos.

Caçoilas – Recipientes destinados à confeção de alimentos ao lume exibindo por isso marcas de fogo, assim 
como uma forma aberta, onde assentaria ou não tampa. No espólio encontrado foi possível verificar a presença de 
exemplares com asas verticais assim como de exemplares com asas horizontais. Um dos exemplares encontrados    
, peça carenada com bordo introvertido de lábio semicircular, com concavidade no sobrelanço, possui asa vertical 
a arrancar do sobrelanço e a assentar na ligação carena – base circular e convexa. Apresenta marcas de fogo de 
origem pós deposicional, só verificáveis em alguns fragmentos, não apresentando continuidade de fragmento para 
fragmento.

 12-MNCAST[7/09]0146 e MNCAST[7/09]0080

13- Diâmetro interior do bordo: 8,2 cm; Diâmetro exterior do bordo: 9 cm; Diâmetro máximo do colo: 11 cm.

14-MNCAST[7/09]0080.

15-Dimensões: Diâmetro interior do bordo: 17,5 cm; Diâmetro exterior do bordo: 21,2 cm; Diâmetro máximo do bojo: 31 cm; Diâmetro da 
base: 14,3 cm; Altura da peça: 32,3 cm.

 

Panelas – Recipientes divididos por dois grupos morfológicos, panelas grandes e panelas pequenas, 
apresentando as primeiras duas asas verticais, e as segundas apenas uma asa vertical. Na sua maioria, apresentam 
um corpo globular, com uma ou duas asas. Ostentam marcas de fogo. Seriam a peça mais comum no contexto de 
cozinha neste período. Podiam ter tampa ou não.

Marmita  – Recipiente de morfologia semelhante às panelas, não ostentando 
no entanto a forma globular mas sim uma forma mais achatada. O único 
exemplar recolhido apresenta Bordo espessado para o exterior, ligeiramente 
biselado para o interior, com canelura na sobarba, duas asas verticais a 
arrancar do bordo e a assentar no bojo. Possui ainda incisão horizontal no 
ombro da peça. Bojo piriforme com base plana e circular.

Testos – Tampas de forma circular que podiam ser usadas para tapar as 
panelas, marmitas e caçoilas ou ainda os cântaros e os potes.

3.3.3_Cerâmica de mesa (65 exemplares)

Copos  - Relativamente a esta morfologia, os dois exemplares recolhidos permitem-nos tirar poucas 
conclusões, tratando-se de dois fundos de copos com diâmetros entre os 6 e os 7 cm. Um deles apresenta 
arranque de asa vertical.

Bilha  - Forma de tamanho médio, com corpo globular, com gargalo curto e 
estreito e uma asa. O único exemplar recolhido apresenta decoração a 
brunido. Bordo contracurvado para o exterior com bico para verter água, 
demarcado do colo. Colo cilíndrico a afunilar para o bojo, com canelura 
horizontal e asa vertical a arrancar deste. Bojo piriforme. Base possivelmente 
côncava , da qual não existem fragmentos.

Jarros –  Peças de morfologias médias e grandes, corpo globular e colo com bico ou não. Existem neste 
grupo peças com decoração a brunido e outras sem qualquer tipo de acabamento. Recipientes de líquidos 
destinados a levar à mesa.

Jarrinhas  – Pequenos recipientes destinados a levar à mesa, de Bordo fino. 
Colo troncocónico invertido com duas asas verticais. Bojo piriforme com base 
côncava e circular e acabamento a brunido.

Púcaros  - Pequenos recipientes com asa para beber ou extrair líquidos de outro recipiente maior, poden-
do ainda ir ao lume. Apresentam bordo contracurvado, espessado no exterior, de secção semicircular, com bojo 
ovoide, e base plana e circular. Nenhuma das peças recolhidas apresentava vestígios da asa embora a presença 
dela seja certa.

Tigelas – Recipientes de mesa semiesféricos carenados, de possível uso coletivo ou individual. Não se 
destinariam a conter líquidos ou sopas mas antes comidas migadas.

4. OS HÁBITOS ALIMENTARES
Não foram até ao momento efetuadas análises de materiais faunísticos ou vegetais. No entanto é possível 

especular algumas questões relativas aos hábitos relacionados com a alimentação intramuros contemporâneos ao 
espólio e às tipologias encontradas.

Bastante óbvia parece ser a necessidade de armazenamento de bens alimentícios visto que a população 
vivia relativamente isolada e longe das fontes de água e das grandes zonas de cultivo cerealífero. Além disso, os 
constantes conflitos, que caracterizavam a época, enclausuravam as populações intramuros com cercos que 

poderiam durar semanas.
A solução óbvia para a necessidade de conservação dos alimentos para as populações que habitavam a 

antiga freguesia de Santa Maria da Vila terá sido a construção de silos, estruturas em cota negativa, escavadas na 
rocha, com o intuito principal de armazenamento de cereais nos anos de maiores colheitas, também conhecidas 
como covas de ter pão. Sendo de tal forma comum esta maneira de transformar os cereais que muitas vezes assim 
eram tratados (cereais=pão).

Embora o Alentejo fosse uma das zonas do país com maior incidência de solos com melhores taxas de 
produtividade, em época de piores colheitas, devido a questões climáticas e/ou pragas que incidissem nos cereais, 
e/ou de cerco da vila intramuros, consequentemente aumentando o preço dos cereais e diminuindo o poder de 
compra das populações, estes silos poderiam desempenhar um papel fundamental, com um número a rondar a 
dezena de silos descobertos em escavações arqueológicas. Terão sido posteriormente, em épocas de prosperidade 
e maiores e melhores colheitas, abandonados e atulhados com camadas de lixo doméstico – daí o espólio aqui 
publicado.

Embora não sendo dos maiores silos encontrados até hoje na vila intra-muros, o silo do qual o espólio é 
oriundo alberga um volume de cerca de 3,85 m3, tendo assim uma capacidade de quase quatro mil litros. Teria, 
em época contemporânea com a sua utilização, uma tampa que protegeria os cereais de humidade e pragas.

O armazenamento de cereais seria essencial face à importância do trigo e consequentemente do pão na 
dieta destas pessoas, sobretudo naquelas que se enquadrariam em classes sociais de menor poderio económico 
na sociedade tardo-medieval e moderna. O papel do vinho e do pão seria fundamental nos hábitos alimentares 
destas populações menos ricas, providenciando-lhes uma dieta menos rica em proteínas mas que lhes bastaria 
para o trabalho do dia-a-dia, invertendo-se esta situação quanto mais se ascendia na classe social. Estima-se que 
cada membro das classes menos abastadas, diariamente e em épocas de produção cerealífera regular, consumisse 
1 a 2kg de pão, sendo na sua maioria, produzido pelos próprios em fornos de pão comunitários. As classes mais 
baixas estariam, no entanto, mais vulneráveis a doenças e intempéries face ao défice proteico.

Em fontes quatrocentistas, são referidas 10 padeiras (padeiras de número, 10 fiscalizadas e controladas 
pelos almotacés, com funções de continuadamente amassar e pão em abastança para as pessoas) a exercerem 
profissão na vila, suplantando o número de ferradores (9) e de oleiros (7). 

Para além da necessidade de armazenar cereais, era igualmente imperial a necessidade de 
armazenamento de água. A distância das habitações à fonte era um problema diário. Descer à ribeira de Canha, 
para além do esforço, podia implicar perigos pela saída do perímetro amuralhado. Além disso existiriam já várias 
fontes e poços abertos junto à vila intra-muros. A ida à fonte seria aliás tarefa diária das mulheres. O transporte de 
água era feito em cântaros e posteriormente armazenado em cântaros maiores nas habitações. Existiriam ainda os 
açacais que transportariam a água das fontes do arrabalde e arredores em cântaros sobre animais e 
posteriormente vendida no interior da vila. As dimensões dos cântaros eram controladas pelo município.

Ora, era precisamente da ligação entre os cereais e a água que se criava a grande maioria das refeições 
desta época – desfeitos e papas – sendo muito provavelmente daí reminiscentes a açorda, as migas ou o ensopado 
(pratos considerados hoje caracteristicamente alentejanos), preparados em alguidares como a peça 

MNCAST[7/09]0020, e cozinhados em grandes panelas, marmitas ou caçoilas. O consumo de carne seria raro e 
menos variado entre os extractos sociais mais baixos, e quando consumido era-lhe aplicada uma condimentação 
bastante simples à base de sal e gorduras. Sabe-se que em Évora, nos séculos XIII e XIV, as carnes de carneiro e 
cabra seriam mais baratas que as de vaca ou porco. 

A concepção de pratos como peça individual de mesa de onde se come é mais recente que aquilo que 
neste espólio pode ser constatado. O que aqui encontramos é um largo número de tigelas. Resta, no entanto, 
perceber se estas eram individuais ou não. Sabe-se que, em época medieval, durante muito tempo as refeições 
sólidas foram servidas em grandes metades de pão, posteriormente substituídas pelos “talhadores” (em madeira), 
e depois pelas escudelas, ambos de uso coletivo. As tigelas em cerâmica seriam versões mais reduzidas das 
escudelas.

A conceção de talheres à mesa era igualmente diferente daquela que hoje persiste, sendo que, de longe, 
o talher mais utilizado à mesa seria a faca (em metal), que cada individuo traria sempre consigo. A faca também 
seria de extrema importância durante a preparação, à qual se juntava aqui o uso da colher que, por sua vez, 
raramente era usada à mesa. A ausência quase total de talheres à mesa levava à necessidade a uma maior 
higienização das mãos que, após cada refeição (embora não fossem tantas quantas aquelas que aplicamos hoje ao 
nosso dia-a-dia) e após o contacto direto com os alimentos, precisariam de ser lavadas e, para tal, seriam usados 
alguidares com água, à qual em casas mais ricas eram adicionados perfumes.

A cultura da vinha estava também bastante enraizada na cultura montemorense sendo conhecidas vinhas 
num dos termos da vila de Montemor no século XV. O vinho assumia um papel fundamental no dia-a-dia das 
pessoas, meado de água, levando a que cada membro das classes mais baixas consumisse, em média, 1 a 2 litros 
de vinho por dia. O número de jarros, jarrinhas e bilhas encontrados evidenciam-nos este consumo intensivo de 
líquidos/vinho sobretudo se cruzarmos este facto com a possível ligação da habitação onde o silo se insere com a 
adega “vizinha”. À mesa eram usados para beber o vinho ou a água púcaros e copos de cerâmica, visto que os de 
metal, aparentemente não seriam ao gosto dos peninsulares.

Resta-nos ainda perceber a ligação da cerâmica de Montemor com o vinho. Sabe-se que no que diz 
respeito à água, a cerâmica de Montemor era conhecida por lhe atribuir um cheiro e gosto especial através das 
pedras que estavam incluídas na pasta. Com o vinho a cerâmica podia não ter o mesmo efeito, e não ser apreciada 
para tal.

A grande quantidade de tigelas, panelas, jarros, alguidares (embora nos tenham chegado com menos 
leitura morfológica aos nossos dias, talvez devido à sua fragilidade) encontrados indica-nos quais eram as 
morfologias mais usadas nos hábitos alimentares na vila intramuros do século XIV e XV. Estas eram as formas mais 
básicas do dia-a-dia desta época de transição da medievalidade para a modernidade.
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acessível através de escadas. Os dois compartimentos inferiores possuem piso em tijoleira, e dois vãos de 
escadas, sendo que um deles aparentemente levaria a um segundo piso do qual já não existem vestígios. Os dois 
pisos superiores apresentam piso em terra batida, sendo ainda possível, de um deles, aceder a um pátio interior. 
Deste poderá ser possível o acesso a uma adega, e a outro compartimento, algo que só poderá ser comprovado 
após a escavação do troço que falta para ligar as duas faixas abertas em sondagens arqueológicas.

Com cinco camadas de enchimento diferenciadas no processo de escavação, determinou-se que o silo 
tinha sido atulhado num só momento pela circunstância de o espólio das várias camadas se ligar entre si através 
da existência de vários fragmentos da mesma peça pelas várias unidades estratigráficas.

Sabe-se que na vila, por diversas vezes, as habitações eram vendidas com o respetivo recheio cerâmico 
que as compunha no interior. Foi o caso de Rui Mendes Gago quando comprou , em 1490, a Fernão Gonçalves 
Bulra “huas casas com seu quyntall e louça de pam e de vinho e d’azeyte que dentro nellas esta”.

3. O ESPÓLIO CERÂMICO
3.1. Cronologia

O espólio cerâmico analisado foi, na sua totalidade recolhido do interior do silo anteriormente referido. 
Tendo em conta a envolvência em que o silo se encontrava, tudo nos leva a crer que estamos perante um contexto 
anterior ainda à última fase de ocupação intramuros. A presença de numismas no interior do silo permite-nos 
atribuir uma cronologia relativa, embora ainda com uma baliza cronológica ampla.

De três moedas encontradas, apenas duas apresentavam leitura, sendo elas: ½ real de bolhão do reinado 
de D. João I (1385-1433) cunhado em Évora , em circulação entre 1386 e 1397; e um ceitil do reinado de Afonso V 
(1438-1481)  de cunhagem incerta , mas certamente pertencendo a este reinado pela presença de escrita gótica 
na legenda, pela presença da cruz de Avis por detrás do escudo e, sobretudo, pela presença de ALFONS 
[Q:DOMINQ] e RX:PO [RTUGALIE]. Coincidindo precisamente com uma época em que as presenças régias eram 
abundantes na vila, os reinados de D. João I, D. Duarte, e D. Afonso V.

Desta forma, podemos caracterizar o espólio como enquadrado cronologicamente dentro do século XIV ao 
século XV, demarcando uma fase de transição da medievalidade para a modernidade, numa altura em que 
Portugal 

começava a ganhar ímpeto para as conquistas ultramarinas.

3.2. Características técnicas

Todo o espólio oriundo do interior do silo apresenta um carácter bastante homogéneo no que diz respeito 
às características técnicas de fabrico. Na sua grande maioria cerâmica comum, é de notar a falta de ocorrências 
significativas de cerâmica vidrada ou de faianças, apenas ocorrências resultantes de prováveis revolvimentos de 
terra. De registo, apenas alguns fragmentos de cerâmica valenciana de dimensões reduzidas. De assinalar a 
presença de vários fragmentos e peças de cerâmica caracteristicamente de produção local montemorense.

A nível de pastas, a grande maioria do espólio cerâmico apresenta superfícies acastanhadas e/ou 

avermelhadas. A nível de decoração, o espólio apresenta poucos exemplos significativos, predominando a 
“simplicidade” das formas, exceção feita aos acabamentos a brunido e incisões ondulares horizontais nos colos e 
bordos, sendo que na sua grande maioria os acabamentos são lisos ou inexistentes. Sobressaem os elementos não 
plásticos, “as pedrinhas”, da cerâmica de Montemor.

Após recolha no campo, o espólio cerâmico passou por várias fases de estudo, conservação e restauro. Os 
vários fragmentos encontrados em contexto de escavação arqueológica foram analisados, divididos e agrupados 
por pastas numa fase primária, resultando em vários grupos compostos de centenas de fragmentos cerâmicos. 
Posteriormente, avançou-se para um moroso processo de restauro de peças do qual resultou um total de 152 
peças diferentes identificadas, das quais 33 são formas reconstituíveis ou peças inteiras, e 119 fragmentos de 
peças.

3.3. Formas

Assim foi possível, a nível da morfologia, identificar várias tipologias: 1 exemplar de cantil; 23 exemplares 
de cântaros; 1 exemplar de talha; 20 exemplares de alguidares; 16 exemplares de caçoilas; 23 exemplares de 
panelas; 1 exemplar de marmita; 2 exemplares de copos; 1 exemplar de bilha; 27 exemplares de jarros; 2 
exemplares de jarrinhas; 24 exemplares de tigelas; 2 exemplares de potes; 2 exemplares de púcaros; e 7 
exemplares de testos.

3.3.1_Cerâmica de Transporte e Armazenamento (27 exemplares)

Cantil  – Com a finalidade de permitir o transporte de pequenas quantidades 
de líquidos, seja água de beber ou vinho. O exemplar encontrado, único 
encontrado até hoje em contexto de escavação arqueológica no Castelo de 
Montemor-o-Novo, apresenta bordo espessado e biselado para o exterior, 
colo curto, bojo globular com duas asas verticais de secção oval. 

Talha  – Contentores de grandes dimensões com a finalidade de reter tanto líquidos como sólidos, 
normalmente, num compartimento da casa onde permaneceriam imóveis. O fragmento encontrado pertence a 
um bojo de talha com decoração em cordão digitado na horizontal.

Cântaros – Contentores de líquidos de médias dimensões. Assumimos dois grupos dentro desta categoria, 
os cântaros e os cântaros pequenos. Os primeiros destinados maioritariamente ao armazenamento de líquidos, 
os segundos ao transporte de água.

Potes  – Divididos em dois grupos morfológicos, pequenos e grandes. Um dos exemplares encontrados, 
cuja única parte encontrada foi o seu bordo e parte do colo, é, aparentemente, um recipiente de pequenas 
dimensões, com funcionalidade difícil de determinar mas que funcionaria sobretudo para guardar pequenas 
quantidades de líquidos ou sólidos.  O outro , de maiores dimensões , de morfologia semelhante à de uma 
panela mas sem marcas de fogo na base, apresentando ainda uma forma mais ovoide.

3.3.2_Cerâmica de Cozinha e de ir ao Lume (60 exemplares)

Alguidares – Recipientes abertos de corpo normalmente troncocónico invertido. O exemplar  encontrado 
cuja forma foi possível reconstituir na tua totalidade apresenta decoração em friso através de incisão ondular na 
canelura, e Pasta vermelha acastanhada com inclusão de elementos não plásticos de finas dimensões, com média 
concentração. Com vestígios de aguada no interior. Serviriam para as tarefas de higiene doméstica, ou para a 
preparação de alimentos.

Caçoilas – Recipientes destinados à confeção de alimentos ao lume exibindo por isso marcas de fogo, assim 
como uma forma aberta, onde assentaria ou não tampa. No espólio encontrado foi possível verificar a presença de 
exemplares com asas verticais assim como de exemplares com asas horizontais. Um dos exemplares encontrados    
, peça carenada com bordo introvertido de lábio semicircular, com concavidade no sobrelanço, possui asa vertical 
a arrancar do sobrelanço e a assentar na ligação carena – base circular e convexa. Apresenta marcas de fogo de 
origem pós deposicional, só verificáveis em alguns fragmentos, não apresentando continuidade de fragmento para 
fragmento.

16-MNCAST [7/09] 0020. Dimensões: Diâmetro interior do bordo: 31 cm; Diâmetro exterior do bordo: 33 cm; Diâmetro máximo do bojo: 34 
cm; Diâmetro da base: 26 cm. O diâmetro do bordo dos alguidares encontrados varia entre os 25 e os 60 cm.

17-MNCAST [7/09] 0039. Dimensões: Diâmetro exterior do bordo: 21 cm; Diâmetro interior do bordo: 19 cm; Diâmetro máximo da carena: 
22,3 cm; Diâmetro da base: 18 cm.

 

Panelas – Recipientes divididos por dois grupos morfológicos, panelas grandes e panelas pequenas, 
apresentando as primeiras duas asas verticais, e as segundas apenas uma asa vertical. Na sua maioria, apresentam 
um corpo globular, com uma ou duas asas. Ostentam marcas de fogo. Seriam a peça mais comum no contexto de 
cozinha neste período. Podiam ter tampa ou não.

Marmita  – Recipiente de morfologia semelhante às panelas, não ostentando 
no entanto a forma globular mas sim uma forma mais achatada. O único 
exemplar recolhido apresenta Bordo espessado para o exterior, ligeiramente 
biselado para o interior, com canelura na sobarba, duas asas verticais a 
arrancar do bordo e a assentar no bojo. Possui ainda incisão horizontal no 
ombro da peça. Bojo piriforme com base plana e circular.

Testos – Tampas de forma circular que podiam ser usadas para tapar as 
panelas, marmitas e caçoilas ou ainda os cântaros e os potes.

3.3.3_Cerâmica de mesa (65 exemplares)

Copos  - Relativamente a esta morfologia, os dois exemplares recolhidos permitem-nos tirar poucas 
conclusões, tratando-se de dois fundos de copos com diâmetros entre os 6 e os 7 cm. Um deles apresenta 
arranque de asa vertical.

Bilha  - Forma de tamanho médio, com corpo globular, com gargalo curto e 
estreito e uma asa. O único exemplar recolhido apresenta decoração a 
brunido. Bordo contracurvado para o exterior com bico para verter água, 
demarcado do colo. Colo cilíndrico a afunilar para o bojo, com canelura 
horizontal e asa vertical a arrancar deste. Bojo piriforme. Base possivelmente 
côncava , da qual não existem fragmentos.

Jarros –  Peças de morfologias médias e grandes, corpo globular e colo com bico ou não. Existem neste 
grupo peças com decoração a brunido e outras sem qualquer tipo de acabamento. Recipientes de líquidos 
destinados a levar à mesa.

Jarrinhas  – Pequenos recipientes destinados a levar à mesa, de Bordo fino. 
Colo troncocónico invertido com duas asas verticais. Bojo piriforme com base 
côncava e circular e acabamento a brunido.

Púcaros  - Pequenos recipientes com asa para beber ou extrair líquidos de outro recipiente maior, poden-
do ainda ir ao lume. Apresentam bordo contracurvado, espessado no exterior, de secção semicircular, com bojo 
ovoide, e base plana e circular. Nenhuma das peças recolhidas apresentava vestígios da asa embora a presença 
dela seja certa.

Tigelas – Recipientes de mesa semiesféricos carenados, de possível uso coletivo ou individual. Não se 
destinariam a conter líquidos ou sopas mas antes comidas migadas.

4. OS HÁBITOS ALIMENTARES
Não foram até ao momento efetuadas análises de materiais faunísticos ou vegetais. No entanto é possível 

especular algumas questões relativas aos hábitos relacionados com a alimentação intramuros contemporâneos ao 
espólio e às tipologias encontradas.

Bastante óbvia parece ser a necessidade de armazenamento de bens alimentícios visto que a população 
vivia relativamente isolada e longe das fontes de água e das grandes zonas de cultivo cerealífero. Além disso, os 
constantes conflitos, que caracterizavam a época, enclausuravam as populações intramuros com cercos que 

poderiam durar semanas.
A solução óbvia para a necessidade de conservação dos alimentos para as populações que habitavam a 

antiga freguesia de Santa Maria da Vila terá sido a construção de silos, estruturas em cota negativa, escavadas na 
rocha, com o intuito principal de armazenamento de cereais nos anos de maiores colheitas, também conhecidas 
como covas de ter pão. Sendo de tal forma comum esta maneira de transformar os cereais que muitas vezes assim 
eram tratados (cereais=pão).

Embora o Alentejo fosse uma das zonas do país com maior incidência de solos com melhores taxas de 
produtividade, em época de piores colheitas, devido a questões climáticas e/ou pragas que incidissem nos cereais, 
e/ou de cerco da vila intramuros, consequentemente aumentando o preço dos cereais e diminuindo o poder de 
compra das populações, estes silos poderiam desempenhar um papel fundamental, com um número a rondar a 
dezena de silos descobertos em escavações arqueológicas. Terão sido posteriormente, em épocas de prosperidade 
e maiores e melhores colheitas, abandonados e atulhados com camadas de lixo doméstico – daí o espólio aqui 
publicado.

Embora não sendo dos maiores silos encontrados até hoje na vila intra-muros, o silo do qual o espólio é 
oriundo alberga um volume de cerca de 3,85 m3, tendo assim uma capacidade de quase quatro mil litros. Teria, 
em época contemporânea com a sua utilização, uma tampa que protegeria os cereais de humidade e pragas.

O armazenamento de cereais seria essencial face à importância do trigo e consequentemente do pão na 
dieta destas pessoas, sobretudo naquelas que se enquadrariam em classes sociais de menor poderio económico 
na sociedade tardo-medieval e moderna. O papel do vinho e do pão seria fundamental nos hábitos alimentares 
destas populações menos ricas, providenciando-lhes uma dieta menos rica em proteínas mas que lhes bastaria 
para o trabalho do dia-a-dia, invertendo-se esta situação quanto mais se ascendia na classe social. Estima-se que 
cada membro das classes menos abastadas, diariamente e em épocas de produção cerealífera regular, consumisse 
1 a 2kg de pão, sendo na sua maioria, produzido pelos próprios em fornos de pão comunitários. As classes mais 
baixas estariam, no entanto, mais vulneráveis a doenças e intempéries face ao défice proteico.

Em fontes quatrocentistas, são referidas 10 padeiras (padeiras de número, 10 fiscalizadas e controladas 
pelos almotacés, com funções de continuadamente amassar e pão em abastança para as pessoas) a exercerem 
profissão na vila, suplantando o número de ferradores (9) e de oleiros (7). 

Para além da necessidade de armazenar cereais, era igualmente imperial a necessidade de 
armazenamento de água. A distância das habitações à fonte era um problema diário. Descer à ribeira de Canha, 
para além do esforço, podia implicar perigos pela saída do perímetro amuralhado. Além disso existiriam já várias 
fontes e poços abertos junto à vila intra-muros. A ida à fonte seria aliás tarefa diária das mulheres. O transporte de 
água era feito em cântaros e posteriormente armazenado em cântaros maiores nas habitações. Existiriam ainda os 
açacais que transportariam a água das fontes do arrabalde e arredores em cântaros sobre animais e 
posteriormente vendida no interior da vila. As dimensões dos cântaros eram controladas pelo município.

Ora, era precisamente da ligação entre os cereais e a água que se criava a grande maioria das refeições 
desta época – desfeitos e papas – sendo muito provavelmente daí reminiscentes a açorda, as migas ou o ensopado 
(pratos considerados hoje caracteristicamente alentejanos), preparados em alguidares como a peça 

MNCAST[7/09]0020, e cozinhados em grandes panelas, marmitas ou caçoilas. O consumo de carne seria raro e 
menos variado entre os extractos sociais mais baixos, e quando consumido era-lhe aplicada uma condimentação 
bastante simples à base de sal e gorduras. Sabe-se que em Évora, nos séculos XIII e XIV, as carnes de carneiro e 
cabra seriam mais baratas que as de vaca ou porco. 

A concepção de pratos como peça individual de mesa de onde se come é mais recente que aquilo que 
neste espólio pode ser constatado. O que aqui encontramos é um largo número de tigelas. Resta, no entanto, 
perceber se estas eram individuais ou não. Sabe-se que, em época medieval, durante muito tempo as refeições 
sólidas foram servidas em grandes metades de pão, posteriormente substituídas pelos “talhadores” (em madeira), 
e depois pelas escudelas, ambos de uso coletivo. As tigelas em cerâmica seriam versões mais reduzidas das 
escudelas.

A conceção de talheres à mesa era igualmente diferente daquela que hoje persiste, sendo que, de longe, 
o talher mais utilizado à mesa seria a faca (em metal), que cada individuo traria sempre consigo. A faca também 
seria de extrema importância durante a preparação, à qual se juntava aqui o uso da colher que, por sua vez, 
raramente era usada à mesa. A ausência quase total de talheres à mesa levava à necessidade a uma maior 
higienização das mãos que, após cada refeição (embora não fossem tantas quantas aquelas que aplicamos hoje ao 
nosso dia-a-dia) e após o contacto direto com os alimentos, precisariam de ser lavadas e, para tal, seriam usados 
alguidares com água, à qual em casas mais ricas eram adicionados perfumes.

A cultura da vinha estava também bastante enraizada na cultura montemorense sendo conhecidas vinhas 
num dos termos da vila de Montemor no século XV. O vinho assumia um papel fundamental no dia-a-dia das 
pessoas, meado de água, levando a que cada membro das classes mais baixas consumisse, em média, 1 a 2 litros 
de vinho por dia. O número de jarros, jarrinhas e bilhas encontrados evidenciam-nos este consumo intensivo de 
líquidos/vinho sobretudo se cruzarmos este facto com a possível ligação da habitação onde o silo se insere com a 
adega “vizinha”. À mesa eram usados para beber o vinho ou a água púcaros e copos de cerâmica, visto que os de 
metal, aparentemente não seriam ao gosto dos peninsulares.

Resta-nos ainda perceber a ligação da cerâmica de Montemor com o vinho. Sabe-se que no que diz 
respeito à água, a cerâmica de Montemor era conhecida por lhe atribuir um cheiro e gosto especial através das 
pedras que estavam incluídas na pasta. Com o vinho a cerâmica podia não ter o mesmo efeito, e não ser apreciada 
para tal.

A grande quantidade de tigelas, panelas, jarros, alguidares (embora nos tenham chegado com menos 
leitura morfológica aos nossos dias, talvez devido à sua fragilidade) encontrados indica-nos quais eram as 
morfologias mais usadas nos hábitos alimentares na vila intramuros do século XIV e XV. Estas eram as formas mais 
básicas do dia-a-dia desta época de transição da medievalidade para a modernidade.
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acessível através de escadas. Os dois compartimentos inferiores possuem piso em tijoleira, e dois vãos de 
escadas, sendo que um deles aparentemente levaria a um segundo piso do qual já não existem vestígios. Os dois 
pisos superiores apresentam piso em terra batida, sendo ainda possível, de um deles, aceder a um pátio interior. 
Deste poderá ser possível o acesso a uma adega, e a outro compartimento, algo que só poderá ser comprovado 
após a escavação do troço que falta para ligar as duas faixas abertas em sondagens arqueológicas.

Com cinco camadas de enchimento diferenciadas no processo de escavação, determinou-se que o silo 
tinha sido atulhado num só momento pela circunstância de o espólio das várias camadas se ligar entre si através 
da existência de vários fragmentos da mesma peça pelas várias unidades estratigráficas.

Sabe-se que na vila, por diversas vezes, as habitações eram vendidas com o respetivo recheio cerâmico 
que as compunha no interior. Foi o caso de Rui Mendes Gago quando comprou , em 1490, a Fernão Gonçalves 
Bulra “huas casas com seu quyntall e louça de pam e de vinho e d’azeyte que dentro nellas esta”.

3. O ESPÓLIO CERÂMICO
3.1. Cronologia

O espólio cerâmico analisado foi, na sua totalidade recolhido do interior do silo anteriormente referido. 
Tendo em conta a envolvência em que o silo se encontrava, tudo nos leva a crer que estamos perante um contexto 
anterior ainda à última fase de ocupação intramuros. A presença de numismas no interior do silo permite-nos 
atribuir uma cronologia relativa, embora ainda com uma baliza cronológica ampla.

De três moedas encontradas, apenas duas apresentavam leitura, sendo elas: ½ real de bolhão do reinado 
de D. João I (1385-1433) cunhado em Évora , em circulação entre 1386 e 1397; e um ceitil do reinado de Afonso V 
(1438-1481)  de cunhagem incerta , mas certamente pertencendo a este reinado pela presença de escrita gótica 
na legenda, pela presença da cruz de Avis por detrás do escudo e, sobretudo, pela presença de ALFONS 
[Q:DOMINQ] e RX:PO [RTUGALIE]. Coincidindo precisamente com uma época em que as presenças régias eram 
abundantes na vila, os reinados de D. João I, D. Duarte, e D. Afonso V.

Desta forma, podemos caracterizar o espólio como enquadrado cronologicamente dentro do século XIV ao 
século XV, demarcando uma fase de transição da medievalidade para a modernidade, numa altura em que 
Portugal 

começava a ganhar ímpeto para as conquistas ultramarinas.

3.2. Características técnicas

Todo o espólio oriundo do interior do silo apresenta um carácter bastante homogéneo no que diz respeito 
às características técnicas de fabrico. Na sua grande maioria cerâmica comum, é de notar a falta de ocorrências 
significativas de cerâmica vidrada ou de faianças, apenas ocorrências resultantes de prováveis revolvimentos de 
terra. De registo, apenas alguns fragmentos de cerâmica valenciana de dimensões reduzidas. De assinalar a 
presença de vários fragmentos e peças de cerâmica caracteristicamente de produção local montemorense.

A nível de pastas, a grande maioria do espólio cerâmico apresenta superfícies acastanhadas e/ou 

avermelhadas. A nível de decoração, o espólio apresenta poucos exemplos significativos, predominando a 
“simplicidade” das formas, exceção feita aos acabamentos a brunido e incisões ondulares horizontais nos colos e 
bordos, sendo que na sua grande maioria os acabamentos são lisos ou inexistentes. Sobressaem os elementos não 
plásticos, “as pedrinhas”, da cerâmica de Montemor.

Após recolha no campo, o espólio cerâmico passou por várias fases de estudo, conservação e restauro. Os 
vários fragmentos encontrados em contexto de escavação arqueológica foram analisados, divididos e agrupados 
por pastas numa fase primária, resultando em vários grupos compostos de centenas de fragmentos cerâmicos. 
Posteriormente, avançou-se para um moroso processo de restauro de peças do qual resultou um total de 152 
peças diferentes identificadas, das quais 33 são formas reconstituíveis ou peças inteiras, e 119 fragmentos de 
peças.

3.3. Formas

Assim foi possível, a nível da morfologia, identificar várias tipologias: 1 exemplar de cantil; 23 exemplares 
de cântaros; 1 exemplar de talha; 20 exemplares de alguidares; 16 exemplares de caçoilas; 23 exemplares de 
panelas; 1 exemplar de marmita; 2 exemplares de copos; 1 exemplar de bilha; 27 exemplares de jarros; 2 
exemplares de jarrinhas; 24 exemplares de tigelas; 2 exemplares de potes; 2 exemplares de púcaros; e 7 
exemplares de testos.

3.3.1_Cerâmica de Transporte e Armazenamento (27 exemplares)

Cantil  – Com a finalidade de permitir o transporte de pequenas quantidades 
de líquidos, seja água de beber ou vinho. O exemplar encontrado, único 
encontrado até hoje em contexto de escavação arqueológica no Castelo de 
Montemor-o-Novo, apresenta bordo espessado e biselado para o exterior, 
colo curto, bojo globular com duas asas verticais de secção oval. 

Talha  – Contentores de grandes dimensões com a finalidade de reter tanto líquidos como sólidos, 
normalmente, num compartimento da casa onde permaneceriam imóveis. O fragmento encontrado pertence a 
um bojo de talha com decoração em cordão digitado na horizontal.

Cântaros – Contentores de líquidos de médias dimensões. Assumimos dois grupos dentro desta categoria, 
os cântaros e os cântaros pequenos. Os primeiros destinados maioritariamente ao armazenamento de líquidos, 
os segundos ao transporte de água.

Potes  – Divididos em dois grupos morfológicos, pequenos e grandes. Um dos exemplares encontrados, 
cuja única parte encontrada foi o seu bordo e parte do colo, é, aparentemente, um recipiente de pequenas 
dimensões, com funcionalidade difícil de determinar mas que funcionaria sobretudo para guardar pequenas 
quantidades de líquidos ou sólidos.  O outro , de maiores dimensões , de morfologia semelhante à de uma 
panela mas sem marcas de fogo na base, apresentando ainda uma forma mais ovoide.

3.3.2_Cerâmica de Cozinha e de ir ao Lume (60 exemplares)

Alguidares – Recipientes abertos de corpo normalmente troncocónico invertido. O exemplar  encontrado 
cuja forma foi possível reconstituir na tua totalidade apresenta decoração em friso através de incisão ondular na 
canelura, e Pasta vermelha acastanhada com inclusão de elementos não plásticos de finas dimensões, com média 
concentração. Com vestígios de aguada no interior. Serviriam para as tarefas de higiene doméstica, ou para a 
preparação de alimentos.

Caçoilas – Recipientes destinados à confeção de alimentos ao lume exibindo por isso marcas de fogo, assim 
como uma forma aberta, onde assentaria ou não tampa. No espólio encontrado foi possível verificar a presença de 
exemplares com asas verticais assim como de exemplares com asas horizontais. Um dos exemplares encontrados    
, peça carenada com bordo introvertido de lábio semicircular, com concavidade no sobrelanço, possui asa vertical 
a arrancar do sobrelanço e a assentar na ligação carena – base circular e convexa. Apresenta marcas de fogo de 
origem pós deposicional, só verificáveis em alguns fragmentos, não apresentando continuidade de fragmento para 
fragmento.

 

Panelas – Recipientes divididos por dois grupos morfológicos, panelas grandes e panelas pequenas, 
apresentando as primeiras duas asas verticais, e as segundas apenas uma asa vertical. Na sua maioria, apresentam 
um corpo globular, com uma ou duas asas. Ostentam marcas de fogo. Seriam a peça mais comum no contexto de 
cozinha neste período. Podiam ter tampa ou não.

Marmita  – Recipiente de morfologia semelhante às panelas, não ostentando 
no entanto a forma globular mas sim uma forma mais achatada. O único 
exemplar recolhido apresenta Bordo espessado para o exterior, ligeiramente 
biselado para o interior, com canelura na sobarba, duas asas verticais a 
arrancar do bordo e a assentar no bojo. Possui ainda incisão horizontal no 
ombro da peça. Bojo piriforme com base plana e circular.

Testos – Tampas de forma circular que podiam ser usadas para tapar as 
panelas, marmitas e caçoilas ou ainda os cântaros e os potes.

3.3.3_Cerâmica de mesa (65 exemplares)

Copos  - Relativamente a esta morfologia, os dois exemplares recolhidos permitem-nos tirar poucas 
conclusões, tratando-se de dois fundos de copos com diâmetros entre os 6 e os 7 cm. Um deles apresenta 
arranque de asa vertical.

Bilha  - Forma de tamanho médio, com corpo globular, com gargalo curto e 
estreito e uma asa. O único exemplar recolhido apresenta decoração a 
brunido. Bordo contracurvado para o exterior com bico para verter água, 
demarcado do colo. Colo cilíndrico a afunilar para o bojo, com canelura 
horizontal e asa vertical a arrancar deste. Bojo piriforme. Base possivelmente 
côncava , da qual não existem fragmentos.

Jarros –  Peças de morfologias médias e grandes, corpo globular e colo com bico ou não. Existem neste 
grupo peças com decoração a brunido e outras sem qualquer tipo de acabamento. Recipientes de líquidos 
destinados a levar à mesa.

Jarrinhas  – Pequenos recipientes destinados a levar à mesa, de Bordo fino. 
Colo troncocónico invertido com duas asas verticais. Bojo piriforme com base 
côncava e circular e acabamento a brunido.

Púcaros  - Pequenos recipientes com asa para beber ou extrair líquidos de outro recipiente maior, poden-
do ainda ir ao lume. Apresentam bordo contracurvado, espessado no exterior, de secção semicircular, com bojo 
ovoide, e base plana e circular. Nenhuma das peças recolhidas apresentava vestígios da asa embora a presença 
dela seja certa.

Tigelas – Recipientes de mesa semiesféricos carenados, de possível uso coletivo ou individual. Não se 
destinariam a conter líquidos ou sopas mas antes comidas migadas.

4. OS HÁBITOS ALIMENTARES
Não foram até ao momento efetuadas análises de materiais faunísticos ou vegetais. No entanto é possível 

especular algumas questões relativas aos hábitos relacionados com a alimentação intramuros contemporâneos ao 
espólio e às tipologias encontradas.

Bastante óbvia parece ser a necessidade de armazenamento de bens alimentícios visto que a população 
vivia relativamente isolada e longe das fontes de água e das grandes zonas de cultivo cerealífero. Além disso, os 
constantes conflitos, que caracterizavam a época, enclausuravam as populações intramuros com cercos que 

18- MNCAST [7/09] 0082. Dimensões: Diâmetro interior do bordo: 12,7 cm; Diâmetro exterior do bordo: 15,1 cm; Diâmetro máximo do bojo: 
18 cm; Diâmetro da base: 9,7 cm; Altura da peça: 10 cm.

poderiam durar semanas.
A solução óbvia para a necessidade de conservação dos alimentos para as populações que habitavam a 

antiga freguesia de Santa Maria da Vila terá sido a construção de silos, estruturas em cota negativa, escavadas na 
rocha, com o intuito principal de armazenamento de cereais nos anos de maiores colheitas, também conhecidas 
como covas de ter pão. Sendo de tal forma comum esta maneira de transformar os cereais que muitas vezes assim 
eram tratados (cereais=pão).

Embora o Alentejo fosse uma das zonas do país com maior incidência de solos com melhores taxas de 
produtividade, em época de piores colheitas, devido a questões climáticas e/ou pragas que incidissem nos cereais, 
e/ou de cerco da vila intramuros, consequentemente aumentando o preço dos cereais e diminuindo o poder de 
compra das populações, estes silos poderiam desempenhar um papel fundamental, com um número a rondar a 
dezena de silos descobertos em escavações arqueológicas. Terão sido posteriormente, em épocas de prosperidade 
e maiores e melhores colheitas, abandonados e atulhados com camadas de lixo doméstico – daí o espólio aqui 
publicado.

Embora não sendo dos maiores silos encontrados até hoje na vila intra-muros, o silo do qual o espólio é 
oriundo alberga um volume de cerca de 3,85 m3, tendo assim uma capacidade de quase quatro mil litros. Teria, 
em época contemporânea com a sua utilização, uma tampa que protegeria os cereais de humidade e pragas.

O armazenamento de cereais seria essencial face à importância do trigo e consequentemente do pão na 
dieta destas pessoas, sobretudo naquelas que se enquadrariam em classes sociais de menor poderio económico 
na sociedade tardo-medieval e moderna. O papel do vinho e do pão seria fundamental nos hábitos alimentares 
destas populações menos ricas, providenciando-lhes uma dieta menos rica em proteínas mas que lhes bastaria 
para o trabalho do dia-a-dia, invertendo-se esta situação quanto mais se ascendia na classe social. Estima-se que 
cada membro das classes menos abastadas, diariamente e em épocas de produção cerealífera regular, consumisse 
1 a 2kg de pão, sendo na sua maioria, produzido pelos próprios em fornos de pão comunitários. As classes mais 
baixas estariam, no entanto, mais vulneráveis a doenças e intempéries face ao défice proteico.

Em fontes quatrocentistas, são referidas 10 padeiras (padeiras de número, 10 fiscalizadas e controladas 
pelos almotacés, com funções de continuadamente amassar e pão em abastança para as pessoas) a exercerem 
profissão na vila, suplantando o número de ferradores (9) e de oleiros (7). 

Para além da necessidade de armazenar cereais, era igualmente imperial a necessidade de 
armazenamento de água. A distância das habitações à fonte era um problema diário. Descer à ribeira de Canha, 
para além do esforço, podia implicar perigos pela saída do perímetro amuralhado. Além disso existiriam já várias 
fontes e poços abertos junto à vila intra-muros. A ida à fonte seria aliás tarefa diária das mulheres. O transporte de 
água era feito em cântaros e posteriormente armazenado em cântaros maiores nas habitações. Existiriam ainda os 
açacais que transportariam a água das fontes do arrabalde e arredores em cântaros sobre animais e 
posteriormente vendida no interior da vila. As dimensões dos cântaros eram controladas pelo município.

Ora, era precisamente da ligação entre os cereais e a água que se criava a grande maioria das refeições 
desta época – desfeitos e papas – sendo muito provavelmente daí reminiscentes a açorda, as migas ou o ensopado 
(pratos considerados hoje caracteristicamente alentejanos), preparados em alguidares como a peça 

MNCAST[7/09]0020, e cozinhados em grandes panelas, marmitas ou caçoilas. O consumo de carne seria raro e 
menos variado entre os extractos sociais mais baixos, e quando consumido era-lhe aplicada uma condimentação 
bastante simples à base de sal e gorduras. Sabe-se que em Évora, nos séculos XIII e XIV, as carnes de carneiro e 
cabra seriam mais baratas que as de vaca ou porco. 

A concepção de pratos como peça individual de mesa de onde se come é mais recente que aquilo que 
neste espólio pode ser constatado. O que aqui encontramos é um largo número de tigelas. Resta, no entanto, 
perceber se estas eram individuais ou não. Sabe-se que, em época medieval, durante muito tempo as refeições 
sólidas foram servidas em grandes metades de pão, posteriormente substituídas pelos “talhadores” (em madeira), 
e depois pelas escudelas, ambos de uso coletivo. As tigelas em cerâmica seriam versões mais reduzidas das 
escudelas.

A conceção de talheres à mesa era igualmente diferente daquela que hoje persiste, sendo que, de longe, 
o talher mais utilizado à mesa seria a faca (em metal), que cada individuo traria sempre consigo. A faca também 
seria de extrema importância durante a preparação, à qual se juntava aqui o uso da colher que, por sua vez, 
raramente era usada à mesa. A ausência quase total de talheres à mesa levava à necessidade a uma maior 
higienização das mãos que, após cada refeição (embora não fossem tantas quantas aquelas que aplicamos hoje ao 
nosso dia-a-dia) e após o contacto direto com os alimentos, precisariam de ser lavadas e, para tal, seriam usados 
alguidares com água, à qual em casas mais ricas eram adicionados perfumes.

A cultura da vinha estava também bastante enraizada na cultura montemorense sendo conhecidas vinhas 
num dos termos da vila de Montemor no século XV. O vinho assumia um papel fundamental no dia-a-dia das 
pessoas, meado de água, levando a que cada membro das classes mais baixas consumisse, em média, 1 a 2 litros 
de vinho por dia. O número de jarros, jarrinhas e bilhas encontrados evidenciam-nos este consumo intensivo de 
líquidos/vinho sobretudo se cruzarmos este facto com a possível ligação da habitação onde o silo se insere com a 
adega “vizinha”. À mesa eram usados para beber o vinho ou a água púcaros e copos de cerâmica, visto que os de 
metal, aparentemente não seriam ao gosto dos peninsulares.

Resta-nos ainda perceber a ligação da cerâmica de Montemor com o vinho. Sabe-se que no que diz 
respeito à água, a cerâmica de Montemor era conhecida por lhe atribuir um cheiro e gosto especial através das 
pedras que estavam incluídas na pasta. Com o vinho a cerâmica podia não ter o mesmo efeito, e não ser apreciada 
para tal.

A grande quantidade de tigelas, panelas, jarros, alguidares (embora nos tenham chegado com menos 
leitura morfológica aos nossos dias, talvez devido à sua fragilidade) encontrados indica-nos quais eram as 
morfologias mais usadas nos hábitos alimentares na vila intramuros do século XIV e XV. Estas eram as formas mais 
básicas do dia-a-dia desta época de transição da medievalidade para a modernidade.
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acessível através de escadas. Os dois compartimentos inferiores possuem piso em tijoleira, e dois vãos de 
escadas, sendo que um deles aparentemente levaria a um segundo piso do qual já não existem vestígios. Os dois 
pisos superiores apresentam piso em terra batida, sendo ainda possível, de um deles, aceder a um pátio interior. 
Deste poderá ser possível o acesso a uma adega, e a outro compartimento, algo que só poderá ser comprovado 
após a escavação do troço que falta para ligar as duas faixas abertas em sondagens arqueológicas.

Com cinco camadas de enchimento diferenciadas no processo de escavação, determinou-se que o silo 
tinha sido atulhado num só momento pela circunstância de o espólio das várias camadas se ligar entre si através 
da existência de vários fragmentos da mesma peça pelas várias unidades estratigráficas.

Sabe-se que na vila, por diversas vezes, as habitações eram vendidas com o respetivo recheio cerâmico 
que as compunha no interior. Foi o caso de Rui Mendes Gago quando comprou , em 1490, a Fernão Gonçalves 
Bulra “huas casas com seu quyntall e louça de pam e de vinho e d’azeyte que dentro nellas esta”.

3. O ESPÓLIO CERÂMICO
3.1. Cronologia

O espólio cerâmico analisado foi, na sua totalidade recolhido do interior do silo anteriormente referido. 
Tendo em conta a envolvência em que o silo se encontrava, tudo nos leva a crer que estamos perante um contexto 
anterior ainda à última fase de ocupação intramuros. A presença de numismas no interior do silo permite-nos 
atribuir uma cronologia relativa, embora ainda com uma baliza cronológica ampla.

De três moedas encontradas, apenas duas apresentavam leitura, sendo elas: ½ real de bolhão do reinado 
de D. João I (1385-1433) cunhado em Évora , em circulação entre 1386 e 1397; e um ceitil do reinado de Afonso V 
(1438-1481)  de cunhagem incerta , mas certamente pertencendo a este reinado pela presença de escrita gótica 
na legenda, pela presença da cruz de Avis por detrás do escudo e, sobretudo, pela presença de ALFONS 
[Q:DOMINQ] e RX:PO [RTUGALIE]. Coincidindo precisamente com uma época em que as presenças régias eram 
abundantes na vila, os reinados de D. João I, D. Duarte, e D. Afonso V.

Desta forma, podemos caracterizar o espólio como enquadrado cronologicamente dentro do século XIV ao 
século XV, demarcando uma fase de transição da medievalidade para a modernidade, numa altura em que 
Portugal 

começava a ganhar ímpeto para as conquistas ultramarinas.

3.2. Características técnicas

Todo o espólio oriundo do interior do silo apresenta um carácter bastante homogéneo no que diz respeito 
às características técnicas de fabrico. Na sua grande maioria cerâmica comum, é de notar a falta de ocorrências 
significativas de cerâmica vidrada ou de faianças, apenas ocorrências resultantes de prováveis revolvimentos de 
terra. De registo, apenas alguns fragmentos de cerâmica valenciana de dimensões reduzidas. De assinalar a 
presença de vários fragmentos e peças de cerâmica caracteristicamente de produção local montemorense.

A nível de pastas, a grande maioria do espólio cerâmico apresenta superfícies acastanhadas e/ou 

avermelhadas. A nível de decoração, o espólio apresenta poucos exemplos significativos, predominando a 
“simplicidade” das formas, exceção feita aos acabamentos a brunido e incisões ondulares horizontais nos colos e 
bordos, sendo que na sua grande maioria os acabamentos são lisos ou inexistentes. Sobressaem os elementos não 
plásticos, “as pedrinhas”, da cerâmica de Montemor.

Após recolha no campo, o espólio cerâmico passou por várias fases de estudo, conservação e restauro. Os 
vários fragmentos encontrados em contexto de escavação arqueológica foram analisados, divididos e agrupados 
por pastas numa fase primária, resultando em vários grupos compostos de centenas de fragmentos cerâmicos. 
Posteriormente, avançou-se para um moroso processo de restauro de peças do qual resultou um total de 152 
peças diferentes identificadas, das quais 33 são formas reconstituíveis ou peças inteiras, e 119 fragmentos de 
peças.

3.3. Formas

Assim foi possível, a nível da morfologia, identificar várias tipologias: 1 exemplar de cantil; 23 exemplares 
de cântaros; 1 exemplar de talha; 20 exemplares de alguidares; 16 exemplares de caçoilas; 23 exemplares de 
panelas; 1 exemplar de marmita; 2 exemplares de copos; 1 exemplar de bilha; 27 exemplares de jarros; 2 
exemplares de jarrinhas; 24 exemplares de tigelas; 2 exemplares de potes; 2 exemplares de púcaros; e 7 
exemplares de testos.

3.3.1_Cerâmica de Transporte e Armazenamento (27 exemplares)

Cantil  – Com a finalidade de permitir o transporte de pequenas quantidades 
de líquidos, seja água de beber ou vinho. O exemplar encontrado, único 
encontrado até hoje em contexto de escavação arqueológica no Castelo de 
Montemor-o-Novo, apresenta bordo espessado e biselado para o exterior, 
colo curto, bojo globular com duas asas verticais de secção oval. 

Talha  – Contentores de grandes dimensões com a finalidade de reter tanto líquidos como sólidos, 
normalmente, num compartimento da casa onde permaneceriam imóveis. O fragmento encontrado pertence a 
um bojo de talha com decoração em cordão digitado na horizontal.

Cântaros – Contentores de líquidos de médias dimensões. Assumimos dois grupos dentro desta categoria, 
os cântaros e os cântaros pequenos. Os primeiros destinados maioritariamente ao armazenamento de líquidos, 
os segundos ao transporte de água.

Potes  – Divididos em dois grupos morfológicos, pequenos e grandes. Um dos exemplares encontrados, 
cuja única parte encontrada foi o seu bordo e parte do colo, é, aparentemente, um recipiente de pequenas 
dimensões, com funcionalidade difícil de determinar mas que funcionaria sobretudo para guardar pequenas 
quantidades de líquidos ou sólidos.  O outro , de maiores dimensões , de morfologia semelhante à de uma 
panela mas sem marcas de fogo na base, apresentando ainda uma forma mais ovoide.

3.3.2_Cerâmica de Cozinha e de ir ao Lume (60 exemplares)

Alguidares – Recipientes abertos de corpo normalmente troncocónico invertido. O exemplar  encontrado 
cuja forma foi possível reconstituir na tua totalidade apresenta decoração em friso através de incisão ondular na 
canelura, e Pasta vermelha acastanhada com inclusão de elementos não plásticos de finas dimensões, com média 
concentração. Com vestígios de aguada no interior. Serviriam para as tarefas de higiene doméstica, ou para a 
preparação de alimentos.

Caçoilas – Recipientes destinados à confeção de alimentos ao lume exibindo por isso marcas de fogo, assim 
como uma forma aberta, onde assentaria ou não tampa. No espólio encontrado foi possível verificar a presença de 
exemplares com asas verticais assim como de exemplares com asas horizontais. Um dos exemplares encontrados    
, peça carenada com bordo introvertido de lábio semicircular, com concavidade no sobrelanço, possui asa vertical 
a arrancar do sobrelanço e a assentar na ligação carena – base circular e convexa. Apresenta marcas de fogo de 
origem pós deposicional, só verificáveis em alguns fragmentos, não apresentando continuidade de fragmento para 
fragmento.

 

Panelas – Recipientes divididos por dois grupos morfológicos, panelas grandes e panelas pequenas, 
apresentando as primeiras duas asas verticais, e as segundas apenas uma asa vertical. Na sua maioria, apresentam 
um corpo globular, com uma ou duas asas. Ostentam marcas de fogo. Seriam a peça mais comum no contexto de 
cozinha neste período. Podiam ter tampa ou não.

Marmita  – Recipiente de morfologia semelhante às panelas, não ostentando 
no entanto a forma globular mas sim uma forma mais achatada. O único 
exemplar recolhido apresenta Bordo espessado para o exterior, ligeiramente 
biselado para o interior, com canelura na sobarba, duas asas verticais a 
arrancar do bordo e a assentar no bojo. Possui ainda incisão horizontal no 
ombro da peça. Bojo piriforme com base plana e circular.

Testos – Tampas de forma circular que podiam ser usadas para tapar as 
panelas, marmitas e caçoilas ou ainda os cântaros e os potes.

3.3.3_Cerâmica de mesa (65 exemplares)

Copos  - Relativamente a esta morfologia, os dois exemplares recolhidos permitem-nos tirar poucas 
conclusões, tratando-se de dois fundos de copos com diâmetros entre os 6 e os 7 cm. Um deles apresenta 
arranque de asa vertical.

Bilha  - Forma de tamanho médio, com corpo globular, com gargalo curto e 
estreito e uma asa. O único exemplar recolhido apresenta decoração a 
brunido. Bordo contracurvado para o exterior com bico para verter água, 
demarcado do colo. Colo cilíndrico a afunilar para o bojo, com canelura 
horizontal e asa vertical a arrancar deste. Bojo piriforme. Base possivelmente 
côncava , da qual não existem fragmentos.

Jarros –  Peças de morfologias médias e grandes, corpo globular e colo com bico ou não. Existem neste 
grupo peças com decoração a brunido e outras sem qualquer tipo de acabamento. Recipientes de líquidos 
destinados a levar à mesa.

Jarrinhas  – Pequenos recipientes destinados a levar à mesa, de Bordo fino. 
Colo troncocónico invertido com duas asas verticais. Bojo piriforme com base 
côncava e circular e acabamento a brunido.

Púcaros  - Pequenos recipientes com asa para beber ou extrair líquidos de outro recipiente maior, poden-
do ainda ir ao lume. Apresentam bordo contracurvado, espessado no exterior, de secção semicircular, com bojo 
ovoide, e base plana e circular. Nenhuma das peças recolhidas apresentava vestígios da asa embora a presença 
dela seja certa.

Tigelas – Recipientes de mesa semiesféricos carenados, de possível uso coletivo ou individual. Não se 
destinariam a conter líquidos ou sopas mas antes comidas migadas.

4. OS HÁBITOS ALIMENTARES
Não foram até ao momento efetuadas análises de materiais faunísticos ou vegetais. No entanto é possível 

especular algumas questões relativas aos hábitos relacionados com a alimentação intramuros contemporâneos ao 
espólio e às tipologias encontradas.

Bastante óbvia parece ser a necessidade de armazenamento de bens alimentícios visto que a população 
vivia relativamente isolada e longe das fontes de água e das grandes zonas de cultivo cerealífero. Além disso, os 
constantes conflitos, que caracterizavam a época, enclausuravam as populações intramuros com cercos que 

19- MNCAST [7/09] 0070 e MNCAST [7/09] 0102. Dimensões da base entre os 6 e os 7 cm.

20- MNCAST [7/09] 0096. Diâmetro máximo do colo: 6 cm; Diâmetro máximo do bojo: 19 cm.

21- Semelhante à base da peça inventariada com o N.º Inv.: 0100.

poderiam durar semanas.
A solução óbvia para a necessidade de conservação dos alimentos para as populações que habitavam a 

antiga freguesia de Santa Maria da Vila terá sido a construção de silos, estruturas em cota negativa, escavadas na 
rocha, com o intuito principal de armazenamento de cereais nos anos de maiores colheitas, também conhecidas 
como covas de ter pão. Sendo de tal forma comum esta maneira de transformar os cereais que muitas vezes assim 
eram tratados (cereais=pão).

Embora o Alentejo fosse uma das zonas do país com maior incidência de solos com melhores taxas de 
produtividade, em época de piores colheitas, devido a questões climáticas e/ou pragas que incidissem nos cereais, 
e/ou de cerco da vila intramuros, consequentemente aumentando o preço dos cereais e diminuindo o poder de 
compra das populações, estes silos poderiam desempenhar um papel fundamental, com um número a rondar a 
dezena de silos descobertos em escavações arqueológicas. Terão sido posteriormente, em épocas de prosperidade 
e maiores e melhores colheitas, abandonados e atulhados com camadas de lixo doméstico – daí o espólio aqui 
publicado.

Embora não sendo dos maiores silos encontrados até hoje na vila intra-muros, o silo do qual o espólio é 
oriundo alberga um volume de cerca de 3,85 m3, tendo assim uma capacidade de quase quatro mil litros. Teria, 
em época contemporânea com a sua utilização, uma tampa que protegeria os cereais de humidade e pragas.

O armazenamento de cereais seria essencial face à importância do trigo e consequentemente do pão na 
dieta destas pessoas, sobretudo naquelas que se enquadrariam em classes sociais de menor poderio económico 
na sociedade tardo-medieval e moderna. O papel do vinho e do pão seria fundamental nos hábitos alimentares 
destas populações menos ricas, providenciando-lhes uma dieta menos rica em proteínas mas que lhes bastaria 
para o trabalho do dia-a-dia, invertendo-se esta situação quanto mais se ascendia na classe social. Estima-se que 
cada membro das classes menos abastadas, diariamente e em épocas de produção cerealífera regular, consumisse 
1 a 2kg de pão, sendo na sua maioria, produzido pelos próprios em fornos de pão comunitários. As classes mais 
baixas estariam, no entanto, mais vulneráveis a doenças e intempéries face ao défice proteico.

Em fontes quatrocentistas, são referidas 10 padeiras (padeiras de número, 10 fiscalizadas e controladas 
pelos almotacés, com funções de continuadamente amassar e pão em abastança para as pessoas) a exercerem 
profissão na vila, suplantando o número de ferradores (9) e de oleiros (7). 

Para além da necessidade de armazenar cereais, era igualmente imperial a necessidade de 
armazenamento de água. A distância das habitações à fonte era um problema diário. Descer à ribeira de Canha, 
para além do esforço, podia implicar perigos pela saída do perímetro amuralhado. Além disso existiriam já várias 
fontes e poços abertos junto à vila intra-muros. A ida à fonte seria aliás tarefa diária das mulheres. O transporte de 
água era feito em cântaros e posteriormente armazenado em cântaros maiores nas habitações. Existiriam ainda os 
açacais que transportariam a água das fontes do arrabalde e arredores em cântaros sobre animais e 
posteriormente vendida no interior da vila. As dimensões dos cântaros eram controladas pelo município.

Ora, era precisamente da ligação entre os cereais e a água que se criava a grande maioria das refeições 
desta época – desfeitos e papas – sendo muito provavelmente daí reminiscentes a açorda, as migas ou o ensopado 
(pratos considerados hoje caracteristicamente alentejanos), preparados em alguidares como a peça 

MNCAST[7/09]0020, e cozinhados em grandes panelas, marmitas ou caçoilas. O consumo de carne seria raro e 
menos variado entre os extractos sociais mais baixos, e quando consumido era-lhe aplicada uma condimentação 
bastante simples à base de sal e gorduras. Sabe-se que em Évora, nos séculos XIII e XIV, as carnes de carneiro e 
cabra seriam mais baratas que as de vaca ou porco. 

A concepção de pratos como peça individual de mesa de onde se come é mais recente que aquilo que 
neste espólio pode ser constatado. O que aqui encontramos é um largo número de tigelas. Resta, no entanto, 
perceber se estas eram individuais ou não. Sabe-se que, em época medieval, durante muito tempo as refeições 
sólidas foram servidas em grandes metades de pão, posteriormente substituídas pelos “talhadores” (em madeira), 
e depois pelas escudelas, ambos de uso coletivo. As tigelas em cerâmica seriam versões mais reduzidas das 
escudelas.

A conceção de talheres à mesa era igualmente diferente daquela que hoje persiste, sendo que, de longe, 
o talher mais utilizado à mesa seria a faca (em metal), que cada individuo traria sempre consigo. A faca também 
seria de extrema importância durante a preparação, à qual se juntava aqui o uso da colher que, por sua vez, 
raramente era usada à mesa. A ausência quase total de talheres à mesa levava à necessidade a uma maior 
higienização das mãos que, após cada refeição (embora não fossem tantas quantas aquelas que aplicamos hoje ao 
nosso dia-a-dia) e após o contacto direto com os alimentos, precisariam de ser lavadas e, para tal, seriam usados 
alguidares com água, à qual em casas mais ricas eram adicionados perfumes.

A cultura da vinha estava também bastante enraizada na cultura montemorense sendo conhecidas vinhas 
num dos termos da vila de Montemor no século XV. O vinho assumia um papel fundamental no dia-a-dia das 
pessoas, meado de água, levando a que cada membro das classes mais baixas consumisse, em média, 1 a 2 litros 
de vinho por dia. O número de jarros, jarrinhas e bilhas encontrados evidenciam-nos este consumo intensivo de 
líquidos/vinho sobretudo se cruzarmos este facto com a possível ligação da habitação onde o silo se insere com a 
adega “vizinha”. À mesa eram usados para beber o vinho ou a água púcaros e copos de cerâmica, visto que os de 
metal, aparentemente não seriam ao gosto dos peninsulares.

Resta-nos ainda perceber a ligação da cerâmica de Montemor com o vinho. Sabe-se que no que diz 
respeito à água, a cerâmica de Montemor era conhecida por lhe atribuir um cheiro e gosto especial através das 
pedras que estavam incluídas na pasta. Com o vinho a cerâmica podia não ter o mesmo efeito, e não ser apreciada 
para tal.

A grande quantidade de tigelas, panelas, jarros, alguidares (embora nos tenham chegado com menos 
leitura morfológica aos nossos dias, talvez devido à sua fragilidade) encontrados indica-nos quais eram as 
morfologias mais usadas nos hábitos alimentares na vila intramuros do século XIV e XV. Estas eram as formas mais 
básicas do dia-a-dia desta época de transição da medievalidade para a modernidade.
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acessível através de escadas. Os dois compartimentos inferiores possuem piso em tijoleira, e dois vãos de 
escadas, sendo que um deles aparentemente levaria a um segundo piso do qual já não existem vestígios. Os dois 
pisos superiores apresentam piso em terra batida, sendo ainda possível, de um deles, aceder a um pátio interior. 
Deste poderá ser possível o acesso a uma adega, e a outro compartimento, algo que só poderá ser comprovado 
após a escavação do troço que falta para ligar as duas faixas abertas em sondagens arqueológicas.

Com cinco camadas de enchimento diferenciadas no processo de escavação, determinou-se que o silo 
tinha sido atulhado num só momento pela circunstância de o espólio das várias camadas se ligar entre si através 
da existência de vários fragmentos da mesma peça pelas várias unidades estratigráficas.

Sabe-se que na vila, por diversas vezes, as habitações eram vendidas com o respetivo recheio cerâmico 
que as compunha no interior. Foi o caso de Rui Mendes Gago quando comprou , em 1490, a Fernão Gonçalves 
Bulra “huas casas com seu quyntall e louça de pam e de vinho e d’azeyte que dentro nellas esta”.

3. O ESPÓLIO CERÂMICO
3.1. Cronologia

O espólio cerâmico analisado foi, na sua totalidade recolhido do interior do silo anteriormente referido. 
Tendo em conta a envolvência em que o silo se encontrava, tudo nos leva a crer que estamos perante um contexto 
anterior ainda à última fase de ocupação intramuros. A presença de numismas no interior do silo permite-nos 
atribuir uma cronologia relativa, embora ainda com uma baliza cronológica ampla.

De três moedas encontradas, apenas duas apresentavam leitura, sendo elas: ½ real de bolhão do reinado 
de D. João I (1385-1433) cunhado em Évora , em circulação entre 1386 e 1397; e um ceitil do reinado de Afonso V 
(1438-1481)  de cunhagem incerta , mas certamente pertencendo a este reinado pela presença de escrita gótica 
na legenda, pela presença da cruz de Avis por detrás do escudo e, sobretudo, pela presença de ALFONS 
[Q:DOMINQ] e RX:PO [RTUGALIE]. Coincidindo precisamente com uma época em que as presenças régias eram 
abundantes na vila, os reinados de D. João I, D. Duarte, e D. Afonso V.

Desta forma, podemos caracterizar o espólio como enquadrado cronologicamente dentro do século XIV ao 
século XV, demarcando uma fase de transição da medievalidade para a modernidade, numa altura em que 
Portugal 

começava a ganhar ímpeto para as conquistas ultramarinas.

3.2. Características técnicas

Todo o espólio oriundo do interior do silo apresenta um carácter bastante homogéneo no que diz respeito 
às características técnicas de fabrico. Na sua grande maioria cerâmica comum, é de notar a falta de ocorrências 
significativas de cerâmica vidrada ou de faianças, apenas ocorrências resultantes de prováveis revolvimentos de 
terra. De registo, apenas alguns fragmentos de cerâmica valenciana de dimensões reduzidas. De assinalar a 
presença de vários fragmentos e peças de cerâmica caracteristicamente de produção local montemorense.

A nível de pastas, a grande maioria do espólio cerâmico apresenta superfícies acastanhadas e/ou 

avermelhadas. A nível de decoração, o espólio apresenta poucos exemplos significativos, predominando a 
“simplicidade” das formas, exceção feita aos acabamentos a brunido e incisões ondulares horizontais nos colos e 
bordos, sendo que na sua grande maioria os acabamentos são lisos ou inexistentes. Sobressaem os elementos não 
plásticos, “as pedrinhas”, da cerâmica de Montemor.

Após recolha no campo, o espólio cerâmico passou por várias fases de estudo, conservação e restauro. Os 
vários fragmentos encontrados em contexto de escavação arqueológica foram analisados, divididos e agrupados 
por pastas numa fase primária, resultando em vários grupos compostos de centenas de fragmentos cerâmicos. 
Posteriormente, avançou-se para um moroso processo de restauro de peças do qual resultou um total de 152 
peças diferentes identificadas, das quais 33 são formas reconstituíveis ou peças inteiras, e 119 fragmentos de 
peças.

3.3. Formas

Assim foi possível, a nível da morfologia, identificar várias tipologias: 1 exemplar de cantil; 23 exemplares 
de cântaros; 1 exemplar de talha; 20 exemplares de alguidares; 16 exemplares de caçoilas; 23 exemplares de 
panelas; 1 exemplar de marmita; 2 exemplares de copos; 1 exemplar de bilha; 27 exemplares de jarros; 2 
exemplares de jarrinhas; 24 exemplares de tigelas; 2 exemplares de potes; 2 exemplares de púcaros; e 7 
exemplares de testos.

3.3.1_Cerâmica de Transporte e Armazenamento (27 exemplares)

Cantil  – Com a finalidade de permitir o transporte de pequenas quantidades 
de líquidos, seja água de beber ou vinho. O exemplar encontrado, único 
encontrado até hoje em contexto de escavação arqueológica no Castelo de 
Montemor-o-Novo, apresenta bordo espessado e biselado para o exterior, 
colo curto, bojo globular com duas asas verticais de secção oval. 

Talha  – Contentores de grandes dimensões com a finalidade de reter tanto líquidos como sólidos, 
normalmente, num compartimento da casa onde permaneceriam imóveis. O fragmento encontrado pertence a 
um bojo de talha com decoração em cordão digitado na horizontal.

Cântaros – Contentores de líquidos de médias dimensões. Assumimos dois grupos dentro desta categoria, 
os cântaros e os cântaros pequenos. Os primeiros destinados maioritariamente ao armazenamento de líquidos, 
os segundos ao transporte de água.

Potes  – Divididos em dois grupos morfológicos, pequenos e grandes. Um dos exemplares encontrados, 
cuja única parte encontrada foi o seu bordo e parte do colo, é, aparentemente, um recipiente de pequenas 
dimensões, com funcionalidade difícil de determinar mas que funcionaria sobretudo para guardar pequenas 
quantidades de líquidos ou sólidos.  O outro , de maiores dimensões , de morfologia semelhante à de uma 
panela mas sem marcas de fogo na base, apresentando ainda uma forma mais ovoide.

3.3.2_Cerâmica de Cozinha e de ir ao Lume (60 exemplares)

Alguidares – Recipientes abertos de corpo normalmente troncocónico invertido. O exemplar  encontrado 
cuja forma foi possível reconstituir na tua totalidade apresenta decoração em friso através de incisão ondular na 
canelura, e Pasta vermelha acastanhada com inclusão de elementos não plásticos de finas dimensões, com média 
concentração. Com vestígios de aguada no interior. Serviriam para as tarefas de higiene doméstica, ou para a 
preparação de alimentos.

Caçoilas – Recipientes destinados à confeção de alimentos ao lume exibindo por isso marcas de fogo, assim 
como uma forma aberta, onde assentaria ou não tampa. No espólio encontrado foi possível verificar a presença de 
exemplares com asas verticais assim como de exemplares com asas horizontais. Um dos exemplares encontrados    
, peça carenada com bordo introvertido de lábio semicircular, com concavidade no sobrelanço, possui asa vertical 
a arrancar do sobrelanço e a assentar na ligação carena – base circular e convexa. Apresenta marcas de fogo de 
origem pós deposicional, só verificáveis em alguns fragmentos, não apresentando continuidade de fragmento para 
fragmento.

 

Panelas – Recipientes divididos por dois grupos morfológicos, panelas grandes e panelas pequenas, 
apresentando as primeiras duas asas verticais, e as segundas apenas uma asa vertical. Na sua maioria, apresentam 
um corpo globular, com uma ou duas asas. Ostentam marcas de fogo. Seriam a peça mais comum no contexto de 
cozinha neste período. Podiam ter tampa ou não.

Marmita  – Recipiente de morfologia semelhante às panelas, não ostentando 
no entanto a forma globular mas sim uma forma mais achatada. O único 
exemplar recolhido apresenta Bordo espessado para o exterior, ligeiramente 
biselado para o interior, com canelura na sobarba, duas asas verticais a 
arrancar do bordo e a assentar no bojo. Possui ainda incisão horizontal no 
ombro da peça. Bojo piriforme com base plana e circular.

Testos – Tampas de forma circular que podiam ser usadas para tapar as 
panelas, marmitas e caçoilas ou ainda os cântaros e os potes.

3.3.3_Cerâmica de mesa (65 exemplares)

Copos  - Relativamente a esta morfologia, os dois exemplares recolhidos permitem-nos tirar poucas 
conclusões, tratando-se de dois fundos de copos com diâmetros entre os 6 e os 7 cm. Um deles apresenta 
arranque de asa vertical.

Bilha  - Forma de tamanho médio, com corpo globular, com gargalo curto e 
estreito e uma asa. O único exemplar recolhido apresenta decoração a 
brunido. Bordo contracurvado para o exterior com bico para verter água, 
demarcado do colo. Colo cilíndrico a afunilar para o bojo, com canelura 
horizontal e asa vertical a arrancar deste. Bojo piriforme. Base possivelmente 
côncava , da qual não existem fragmentos.

Jarros –  Peças de morfologias médias e grandes, corpo globular e colo com bico ou não. Existem neste 
grupo peças com decoração a brunido e outras sem qualquer tipo de acabamento. Recipientes de líquidos 
destinados a levar à mesa.

Jarrinhas  – Pequenos recipientes destinados a levar à mesa, de Bordo fino. 
Colo troncocónico invertido com duas asas verticais. Bojo piriforme com base 
côncava e circular e acabamento a brunido.

Púcaros  - Pequenos recipientes com asa para beber ou extrair líquidos de outro recipiente maior, poden-
do ainda ir ao lume. Apresentam bordo contracurvado, espessado no exterior, de secção semicircular, com bojo 
ovoide, e base plana e circular. Nenhuma das peças recolhidas apresentava vestígios da asa embora a presença 
dela seja certa.

Tigelas – Recipientes de mesa semiesféricos carenados, de possível uso coletivo ou individual. Não se 
destinariam a conter líquidos ou sopas mas antes comidas migadas.

4. OS HÁBITOS ALIMENTARES
Não foram até ao momento efetuadas análises de materiais faunísticos ou vegetais. No entanto é possível 

especular algumas questões relativas aos hábitos relacionados com a alimentação intramuros contemporâneos ao 
espólio e às tipologias encontradas.

Bastante óbvia parece ser a necessidade de armazenamento de bens alimentícios visto que a população 
vivia relativamente isolada e longe das fontes de água e das grandes zonas de cultivo cerealífero. Além disso, os 
constantes conflitos, que caracterizavam a época, enclausuravam as populações intramuros com cercos que 

22- MNCAST [7/09] 0100. Dimensões: Diâmetro interior do bordo: 11,7 cm; Diâmetro exterior do bordo: 12,4 cm; Diâmetro máximo do bojo: 
14,4 cm; Diâmetro da base: 6,5 cm; Altura da peça: 14,4 cm.

23- MNCAST [7/09] 0164 e MNCAST [7/09] 0166. Dimensões: Diâmetro interior do bordo: 6 cm; Diâmetro exterior do bordo: 7 cm; Diâmetro 
máximo do bojo: 7,8 cm; Diâmetro da base: 4,7 cm; Altura da peça: 7,2 cm.
 

poderiam durar semanas.
A solução óbvia para a necessidade de conservação dos alimentos para as populações que habitavam a 

antiga freguesia de Santa Maria da Vila terá sido a construção de silos, estruturas em cota negativa, escavadas na 
rocha, com o intuito principal de armazenamento de cereais nos anos de maiores colheitas, também conhecidas 
como covas de ter pão. Sendo de tal forma comum esta maneira de transformar os cereais que muitas vezes assim 
eram tratados (cereais=pão).

Embora o Alentejo fosse uma das zonas do país com maior incidência de solos com melhores taxas de 
produtividade, em época de piores colheitas, devido a questões climáticas e/ou pragas que incidissem nos cereais, 
e/ou de cerco da vila intramuros, consequentemente aumentando o preço dos cereais e diminuindo o poder de 
compra das populações, estes silos poderiam desempenhar um papel fundamental, com um número a rondar a 
dezena de silos descobertos em escavações arqueológicas. Terão sido posteriormente, em épocas de prosperidade 
e maiores e melhores colheitas, abandonados e atulhados com camadas de lixo doméstico – daí o espólio aqui 
publicado.

Embora não sendo dos maiores silos encontrados até hoje na vila intra-muros, o silo do qual o espólio é 
oriundo alberga um volume de cerca de 3,85 m3, tendo assim uma capacidade de quase quatro mil litros. Teria, 
em época contemporânea com a sua utilização, uma tampa que protegeria os cereais de humidade e pragas.

O armazenamento de cereais seria essencial face à importância do trigo e consequentemente do pão na 
dieta destas pessoas, sobretudo naquelas que se enquadrariam em classes sociais de menor poderio económico 
na sociedade tardo-medieval e moderna. O papel do vinho e do pão seria fundamental nos hábitos alimentares 
destas populações menos ricas, providenciando-lhes uma dieta menos rica em proteínas mas que lhes bastaria 
para o trabalho do dia-a-dia, invertendo-se esta situação quanto mais se ascendia na classe social. Estima-se que 
cada membro das classes menos abastadas, diariamente e em épocas de produção cerealífera regular, consumisse 
1 a 2kg de pão, sendo na sua maioria, produzido pelos próprios em fornos de pão comunitários. As classes mais 
baixas estariam, no entanto, mais vulneráveis a doenças e intempéries face ao défice proteico.

Em fontes quatrocentistas, são referidas 10 padeiras (padeiras de número, 10 fiscalizadas e controladas 
pelos almotacés, com funções de continuadamente amassar e pão em abastança para as pessoas) a exercerem 
profissão na vila, suplantando o número de ferradores (9) e de oleiros (7). 

Para além da necessidade de armazenar cereais, era igualmente imperial a necessidade de 
armazenamento de água. A distância das habitações à fonte era um problema diário. Descer à ribeira de Canha, 
para além do esforço, podia implicar perigos pela saída do perímetro amuralhado. Além disso existiriam já várias 
fontes e poços abertos junto à vila intra-muros. A ida à fonte seria aliás tarefa diária das mulheres. O transporte de 
água era feito em cântaros e posteriormente armazenado em cântaros maiores nas habitações. Existiriam ainda os 
açacais que transportariam a água das fontes do arrabalde e arredores em cântaros sobre animais e 
posteriormente vendida no interior da vila. As dimensões dos cântaros eram controladas pelo município.

Ora, era precisamente da ligação entre os cereais e a água que se criava a grande maioria das refeições 
desta época – desfeitos e papas – sendo muito provavelmente daí reminiscentes a açorda, as migas ou o ensopado 
(pratos considerados hoje caracteristicamente alentejanos), preparados em alguidares como a peça 

MNCAST[7/09]0020, e cozinhados em grandes panelas, marmitas ou caçoilas. O consumo de carne seria raro e 
menos variado entre os extractos sociais mais baixos, e quando consumido era-lhe aplicada uma condimentação 
bastante simples à base de sal e gorduras. Sabe-se que em Évora, nos séculos XIII e XIV, as carnes de carneiro e 
cabra seriam mais baratas que as de vaca ou porco. 

A concepção de pratos como peça individual de mesa de onde se come é mais recente que aquilo que 
neste espólio pode ser constatado. O que aqui encontramos é um largo número de tigelas. Resta, no entanto, 
perceber se estas eram individuais ou não. Sabe-se que, em época medieval, durante muito tempo as refeições 
sólidas foram servidas em grandes metades de pão, posteriormente substituídas pelos “talhadores” (em madeira), 
e depois pelas escudelas, ambos de uso coletivo. As tigelas em cerâmica seriam versões mais reduzidas das 
escudelas.

A conceção de talheres à mesa era igualmente diferente daquela que hoje persiste, sendo que, de longe, 
o talher mais utilizado à mesa seria a faca (em metal), que cada individuo traria sempre consigo. A faca também 
seria de extrema importância durante a preparação, à qual se juntava aqui o uso da colher que, por sua vez, 
raramente era usada à mesa. A ausência quase total de talheres à mesa levava à necessidade a uma maior 
higienização das mãos que, após cada refeição (embora não fossem tantas quantas aquelas que aplicamos hoje ao 
nosso dia-a-dia) e após o contacto direto com os alimentos, precisariam de ser lavadas e, para tal, seriam usados 
alguidares com água, à qual em casas mais ricas eram adicionados perfumes.

A cultura da vinha estava também bastante enraizada na cultura montemorense sendo conhecidas vinhas 
num dos termos da vila de Montemor no século XV. O vinho assumia um papel fundamental no dia-a-dia das 
pessoas, meado de água, levando a que cada membro das classes mais baixas consumisse, em média, 1 a 2 litros 
de vinho por dia. O número de jarros, jarrinhas e bilhas encontrados evidenciam-nos este consumo intensivo de 
líquidos/vinho sobretudo se cruzarmos este facto com a possível ligação da habitação onde o silo se insere com a 
adega “vizinha”. À mesa eram usados para beber o vinho ou a água púcaros e copos de cerâmica, visto que os de 
metal, aparentemente não seriam ao gosto dos peninsulares.

Resta-nos ainda perceber a ligação da cerâmica de Montemor com o vinho. Sabe-se que no que diz 
respeito à água, a cerâmica de Montemor era conhecida por lhe atribuir um cheiro e gosto especial através das 
pedras que estavam incluídas na pasta. Com o vinho a cerâmica podia não ter o mesmo efeito, e não ser apreciada 
para tal.

A grande quantidade de tigelas, panelas, jarros, alguidares (embora nos tenham chegado com menos 
leitura morfológica aos nossos dias, talvez devido à sua fragilidade) encontrados indica-nos quais eram as 
morfologias mais usadas nos hábitos alimentares na vila intramuros do século XIV e XV. Estas eram as formas mais 
básicas do dia-a-dia desta época de transição da medievalidade para a modernidade.
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acessível através de escadas. Os dois compartimentos inferiores possuem piso em tijoleira, e dois vãos de 
escadas, sendo que um deles aparentemente levaria a um segundo piso do qual já não existem vestígios. Os dois 
pisos superiores apresentam piso em terra batida, sendo ainda possível, de um deles, aceder a um pátio interior. 
Deste poderá ser possível o acesso a uma adega, e a outro compartimento, algo que só poderá ser comprovado 
após a escavação do troço que falta para ligar as duas faixas abertas em sondagens arqueológicas.

Com cinco camadas de enchimento diferenciadas no processo de escavação, determinou-se que o silo 
tinha sido atulhado num só momento pela circunstância de o espólio das várias camadas se ligar entre si através 
da existência de vários fragmentos da mesma peça pelas várias unidades estratigráficas.

Sabe-se que na vila, por diversas vezes, as habitações eram vendidas com o respetivo recheio cerâmico 
que as compunha no interior. Foi o caso de Rui Mendes Gago quando comprou , em 1490, a Fernão Gonçalves 
Bulra “huas casas com seu quyntall e louça de pam e de vinho e d’azeyte que dentro nellas esta”.

3. O ESPÓLIO CERÂMICO
3.1. Cronologia

O espólio cerâmico analisado foi, na sua totalidade recolhido do interior do silo anteriormente referido. 
Tendo em conta a envolvência em que o silo se encontrava, tudo nos leva a crer que estamos perante um contexto 
anterior ainda à última fase de ocupação intramuros. A presença de numismas no interior do silo permite-nos 
atribuir uma cronologia relativa, embora ainda com uma baliza cronológica ampla.

De três moedas encontradas, apenas duas apresentavam leitura, sendo elas: ½ real de bolhão do reinado 
de D. João I (1385-1433) cunhado em Évora , em circulação entre 1386 e 1397; e um ceitil do reinado de Afonso V 
(1438-1481)  de cunhagem incerta , mas certamente pertencendo a este reinado pela presença de escrita gótica 
na legenda, pela presença da cruz de Avis por detrás do escudo e, sobretudo, pela presença de ALFONS 
[Q:DOMINQ] e RX:PO [RTUGALIE]. Coincidindo precisamente com uma época em que as presenças régias eram 
abundantes na vila, os reinados de D. João I, D. Duarte, e D. Afonso V.

Desta forma, podemos caracterizar o espólio como enquadrado cronologicamente dentro do século XIV ao 
século XV, demarcando uma fase de transição da medievalidade para a modernidade, numa altura em que 
Portugal 

começava a ganhar ímpeto para as conquistas ultramarinas.

3.2. Características técnicas

Todo o espólio oriundo do interior do silo apresenta um carácter bastante homogéneo no que diz respeito 
às características técnicas de fabrico. Na sua grande maioria cerâmica comum, é de notar a falta de ocorrências 
significativas de cerâmica vidrada ou de faianças, apenas ocorrências resultantes de prováveis revolvimentos de 
terra. De registo, apenas alguns fragmentos de cerâmica valenciana de dimensões reduzidas. De assinalar a 
presença de vários fragmentos e peças de cerâmica caracteristicamente de produção local montemorense.

A nível de pastas, a grande maioria do espólio cerâmico apresenta superfícies acastanhadas e/ou 

avermelhadas. A nível de decoração, o espólio apresenta poucos exemplos significativos, predominando a 
“simplicidade” das formas, exceção feita aos acabamentos a brunido e incisões ondulares horizontais nos colos e 
bordos, sendo que na sua grande maioria os acabamentos são lisos ou inexistentes. Sobressaem os elementos não 
plásticos, “as pedrinhas”, da cerâmica de Montemor.

Após recolha no campo, o espólio cerâmico passou por várias fases de estudo, conservação e restauro. Os 
vários fragmentos encontrados em contexto de escavação arqueológica foram analisados, divididos e agrupados 
por pastas numa fase primária, resultando em vários grupos compostos de centenas de fragmentos cerâmicos. 
Posteriormente, avançou-se para um moroso processo de restauro de peças do qual resultou um total de 152 
peças diferentes identificadas, das quais 33 são formas reconstituíveis ou peças inteiras, e 119 fragmentos de 
peças.

3.3. Formas

Assim foi possível, a nível da morfologia, identificar várias tipologias: 1 exemplar de cantil; 23 exemplares 
de cântaros; 1 exemplar de talha; 20 exemplares de alguidares; 16 exemplares de caçoilas; 23 exemplares de 
panelas; 1 exemplar de marmita; 2 exemplares de copos; 1 exemplar de bilha; 27 exemplares de jarros; 2 
exemplares de jarrinhas; 24 exemplares de tigelas; 2 exemplares de potes; 2 exemplares de púcaros; e 7 
exemplares de testos.

3.3.1_Cerâmica de Transporte e Armazenamento (27 exemplares)

Cantil  – Com a finalidade de permitir o transporte de pequenas quantidades 
de líquidos, seja água de beber ou vinho. O exemplar encontrado, único 
encontrado até hoje em contexto de escavação arqueológica no Castelo de 
Montemor-o-Novo, apresenta bordo espessado e biselado para o exterior, 
colo curto, bojo globular com duas asas verticais de secção oval. 

Talha  – Contentores de grandes dimensões com a finalidade de reter tanto líquidos como sólidos, 
normalmente, num compartimento da casa onde permaneceriam imóveis. O fragmento encontrado pertence a 
um bojo de talha com decoração em cordão digitado na horizontal.

Cântaros – Contentores de líquidos de médias dimensões. Assumimos dois grupos dentro desta categoria, 
os cântaros e os cântaros pequenos. Os primeiros destinados maioritariamente ao armazenamento de líquidos, 
os segundos ao transporte de água.

Potes  – Divididos em dois grupos morfológicos, pequenos e grandes. Um dos exemplares encontrados, 
cuja única parte encontrada foi o seu bordo e parte do colo, é, aparentemente, um recipiente de pequenas 
dimensões, com funcionalidade difícil de determinar mas que funcionaria sobretudo para guardar pequenas 
quantidades de líquidos ou sólidos.  O outro , de maiores dimensões , de morfologia semelhante à de uma 
panela mas sem marcas de fogo na base, apresentando ainda uma forma mais ovoide.

3.3.2_Cerâmica de Cozinha e de ir ao Lume (60 exemplares)

Alguidares – Recipientes abertos de corpo normalmente troncocónico invertido. O exemplar  encontrado 
cuja forma foi possível reconstituir na tua totalidade apresenta decoração em friso através de incisão ondular na 
canelura, e Pasta vermelha acastanhada com inclusão de elementos não plásticos de finas dimensões, com média 
concentração. Com vestígios de aguada no interior. Serviriam para as tarefas de higiene doméstica, ou para a 
preparação de alimentos.

Caçoilas – Recipientes destinados à confeção de alimentos ao lume exibindo por isso marcas de fogo, assim 
como uma forma aberta, onde assentaria ou não tampa. No espólio encontrado foi possível verificar a presença de 
exemplares com asas verticais assim como de exemplares com asas horizontais. Um dos exemplares encontrados    
, peça carenada com bordo introvertido de lábio semicircular, com concavidade no sobrelanço, possui asa vertical 
a arrancar do sobrelanço e a assentar na ligação carena – base circular e convexa. Apresenta marcas de fogo de 
origem pós deposicional, só verificáveis em alguns fragmentos, não apresentando continuidade de fragmento para 
fragmento.

 

Panelas – Recipientes divididos por dois grupos morfológicos, panelas grandes e panelas pequenas, 
apresentando as primeiras duas asas verticais, e as segundas apenas uma asa vertical. Na sua maioria, apresentam 
um corpo globular, com uma ou duas asas. Ostentam marcas de fogo. Seriam a peça mais comum no contexto de 
cozinha neste período. Podiam ter tampa ou não.

Marmita  – Recipiente de morfologia semelhante às panelas, não ostentando 
no entanto a forma globular mas sim uma forma mais achatada. O único 
exemplar recolhido apresenta Bordo espessado para o exterior, ligeiramente 
biselado para o interior, com canelura na sobarba, duas asas verticais a 
arrancar do bordo e a assentar no bojo. Possui ainda incisão horizontal no 
ombro da peça. Bojo piriforme com base plana e circular.

Testos – Tampas de forma circular que podiam ser usadas para tapar as 
panelas, marmitas e caçoilas ou ainda os cântaros e os potes.

3.3.3_Cerâmica de mesa (65 exemplares)

Copos  - Relativamente a esta morfologia, os dois exemplares recolhidos permitem-nos tirar poucas 
conclusões, tratando-se de dois fundos de copos com diâmetros entre os 6 e os 7 cm. Um deles apresenta 
arranque de asa vertical.

Bilha  - Forma de tamanho médio, com corpo globular, com gargalo curto e 
estreito e uma asa. O único exemplar recolhido apresenta decoração a 
brunido. Bordo contracurvado para o exterior com bico para verter água, 
demarcado do colo. Colo cilíndrico a afunilar para o bojo, com canelura 
horizontal e asa vertical a arrancar deste. Bojo piriforme. Base possivelmente 
côncava , da qual não existem fragmentos.

Jarros –  Peças de morfologias médias e grandes, corpo globular e colo com bico ou não. Existem neste 
grupo peças com decoração a brunido e outras sem qualquer tipo de acabamento. Recipientes de líquidos 
destinados a levar à mesa.

Jarrinhas  – Pequenos recipientes destinados a levar à mesa, de Bordo fino. 
Colo troncocónico invertido com duas asas verticais. Bojo piriforme com base 
côncava e circular e acabamento a brunido.

Púcaros  - Pequenos recipientes com asa para beber ou extrair líquidos de outro recipiente maior, poden-
do ainda ir ao lume. Apresentam bordo contracurvado, espessado no exterior, de secção semicircular, com bojo 
ovoide, e base plana e circular. Nenhuma das peças recolhidas apresentava vestígios da asa embora a presença 
dela seja certa.

Tigelas – Recipientes de mesa semiesféricos carenados, de possível uso coletivo ou individual. Não se 
destinariam a conter líquidos ou sopas mas antes comidas migadas.

4. OS HÁBITOS ALIMENTARES
Não foram até ao momento efetuadas análises de materiais faunísticos ou vegetais. No entanto é possível 

especular algumas questões relativas aos hábitos relacionados com a alimentação intramuros contemporâneos ao 
espólio e às tipologias encontradas.

Bastante óbvia parece ser a necessidade de armazenamento de bens alimentícios visto que a população 
vivia relativamente isolada e longe das fontes de água e das grandes zonas de cultivo cerealífero. Além disso, os 
constantes conflitos, que caracterizavam a época, enclausuravam as populações intramuros com cercos que 

24- FONSECA, Jorge, Montemor-o-Novo no Século XV, Montemor-o-Novo, Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, 1998, p. 42.

poderiam durar semanas.
A solução óbvia para a necessidade de conservação dos alimentos para as populações que habitavam a 

antiga freguesia de Santa Maria da Vila terá sido a construção de silos, estruturas em cota negativa, escavadas na 
rocha, com o intuito principal de armazenamento de cereais nos anos de maiores colheitas, também conhecidas 
como covas de ter pão. Sendo de tal forma comum esta maneira de transformar os cereais que muitas vezes assim 
eram tratados (cereais=pão).

Embora o Alentejo fosse uma das zonas do país com maior incidência de solos com melhores taxas de 
produtividade, em época de piores colheitas, devido a questões climáticas e/ou pragas que incidissem nos cereais, 
e/ou de cerco da vila intramuros, consequentemente aumentando o preço dos cereais e diminuindo o poder de 
compra das populações, estes silos poderiam desempenhar um papel fundamental, com um número a rondar a 
dezena de silos descobertos em escavações arqueológicas. Terão sido posteriormente, em épocas de prosperidade 
e maiores e melhores colheitas, abandonados e atulhados com camadas de lixo doméstico – daí o espólio aqui 
publicado.

Embora não sendo dos maiores silos encontrados até hoje na vila intra-muros, o silo do qual o espólio é 
oriundo alberga um volume de cerca de 3,85 m3, tendo assim uma capacidade de quase quatro mil litros. Teria, 
em época contemporânea com a sua utilização, uma tampa que protegeria os cereais de humidade e pragas.

O armazenamento de cereais seria essencial face à importância do trigo e consequentemente do pão na 
dieta destas pessoas, sobretudo naquelas que se enquadrariam em classes sociais de menor poderio económico 
na sociedade tardo-medieval e moderna. O papel do vinho e do pão seria fundamental nos hábitos alimentares 
destas populações menos ricas, providenciando-lhes uma dieta menos rica em proteínas mas que lhes bastaria 
para o trabalho do dia-a-dia, invertendo-se esta situação quanto mais se ascendia na classe social. Estima-se que 
cada membro das classes menos abastadas, diariamente e em épocas de produção cerealífera regular, consumisse 
1 a 2kg de pão, sendo na sua maioria, produzido pelos próprios em fornos de pão comunitários. As classes mais 
baixas estariam, no entanto, mais vulneráveis a doenças e intempéries face ao défice proteico.

Em fontes quatrocentistas, são referidas 10 padeiras (padeiras de número, 10 fiscalizadas e controladas 
pelos almotacés, com funções de continuadamente amassar e pão em abastança para as pessoas) a exercerem 
profissão na vila, suplantando o número de ferradores (9) e de oleiros (7). 

Para além da necessidade de armazenar cereais, era igualmente imperial a necessidade de 
armazenamento de água. A distância das habitações à fonte era um problema diário. Descer à ribeira de Canha, 
para além do esforço, podia implicar perigos pela saída do perímetro amuralhado. Além disso existiriam já várias 
fontes e poços abertos junto à vila intra-muros. A ida à fonte seria aliás tarefa diária das mulheres. O transporte de 
água era feito em cântaros e posteriormente armazenado em cântaros maiores nas habitações. Existiriam ainda os 
açacais que transportariam a água das fontes do arrabalde e arredores em cântaros sobre animais e 
posteriormente vendida no interior da vila. As dimensões dos cântaros eram controladas pelo município.

Ora, era precisamente da ligação entre os cereais e a água que se criava a grande maioria das refeições 
desta época – desfeitos e papas – sendo muito provavelmente daí reminiscentes a açorda, as migas ou o ensopado 
(pratos considerados hoje caracteristicamente alentejanos), preparados em alguidares como a peça 

MNCAST[7/09]0020, e cozinhados em grandes panelas, marmitas ou caçoilas. O consumo de carne seria raro e 
menos variado entre os extractos sociais mais baixos, e quando consumido era-lhe aplicada uma condimentação 
bastante simples à base de sal e gorduras. Sabe-se que em Évora, nos séculos XIII e XIV, as carnes de carneiro e 
cabra seriam mais baratas que as de vaca ou porco. 

A concepção de pratos como peça individual de mesa de onde se come é mais recente que aquilo que 
neste espólio pode ser constatado. O que aqui encontramos é um largo número de tigelas. Resta, no entanto, 
perceber se estas eram individuais ou não. Sabe-se que, em época medieval, durante muito tempo as refeições 
sólidas foram servidas em grandes metades de pão, posteriormente substituídas pelos “talhadores” (em madeira), 
e depois pelas escudelas, ambos de uso coletivo. As tigelas em cerâmica seriam versões mais reduzidas das 
escudelas.

A conceção de talheres à mesa era igualmente diferente daquela que hoje persiste, sendo que, de longe, 
o talher mais utilizado à mesa seria a faca (em metal), que cada individuo traria sempre consigo. A faca também 
seria de extrema importância durante a preparação, à qual se juntava aqui o uso da colher que, por sua vez, 
raramente era usada à mesa. A ausência quase total de talheres à mesa levava à necessidade a uma maior 
higienização das mãos que, após cada refeição (embora não fossem tantas quantas aquelas que aplicamos hoje ao 
nosso dia-a-dia) e após o contacto direto com os alimentos, precisariam de ser lavadas e, para tal, seriam usados 
alguidares com água, à qual em casas mais ricas eram adicionados perfumes.

A cultura da vinha estava também bastante enraizada na cultura montemorense sendo conhecidas vinhas 
num dos termos da vila de Montemor no século XV. O vinho assumia um papel fundamental no dia-a-dia das 
pessoas, meado de água, levando a que cada membro das classes mais baixas consumisse, em média, 1 a 2 litros 
de vinho por dia. O número de jarros, jarrinhas e bilhas encontrados evidenciam-nos este consumo intensivo de 
líquidos/vinho sobretudo se cruzarmos este facto com a possível ligação da habitação onde o silo se insere com a 
adega “vizinha”. À mesa eram usados para beber o vinho ou a água púcaros e copos de cerâmica, visto que os de 
metal, aparentemente não seriam ao gosto dos peninsulares.

Resta-nos ainda perceber a ligação da cerâmica de Montemor com o vinho. Sabe-se que no que diz 
respeito à água, a cerâmica de Montemor era conhecida por lhe atribuir um cheiro e gosto especial através das 
pedras que estavam incluídas na pasta. Com o vinho a cerâmica podia não ter o mesmo efeito, e não ser apreciada 
para tal.

A grande quantidade de tigelas, panelas, jarros, alguidares (embora nos tenham chegado com menos 
leitura morfológica aos nossos dias, talvez devido à sua fragilidade) encontrados indica-nos quais eram as 
morfologias mais usadas nos hábitos alimentares na vila intramuros do século XIV e XV. Estas eram as formas mais 
básicas do dia-a-dia desta época de transição da medievalidade para a modernidade.
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acessível através de escadas. Os dois compartimentos inferiores possuem piso em tijoleira, e dois vãos de 
escadas, sendo que um deles aparentemente levaria a um segundo piso do qual já não existem vestígios. Os dois 
pisos superiores apresentam piso em terra batida, sendo ainda possível, de um deles, aceder a um pátio interior. 
Deste poderá ser possível o acesso a uma adega, e a outro compartimento, algo que só poderá ser comprovado 
após a escavação do troço que falta para ligar as duas faixas abertas em sondagens arqueológicas.

Com cinco camadas de enchimento diferenciadas no processo de escavação, determinou-se que o silo 
tinha sido atulhado num só momento pela circunstância de o espólio das várias camadas se ligar entre si através 
da existência de vários fragmentos da mesma peça pelas várias unidades estratigráficas.

Sabe-se que na vila, por diversas vezes, as habitações eram vendidas com o respetivo recheio cerâmico 
que as compunha no interior. Foi o caso de Rui Mendes Gago quando comprou , em 1490, a Fernão Gonçalves 
Bulra “huas casas com seu quyntall e louça de pam e de vinho e d’azeyte que dentro nellas esta”.

3. O ESPÓLIO CERÂMICO
3.1. Cronologia

O espólio cerâmico analisado foi, na sua totalidade recolhido do interior do silo anteriormente referido. 
Tendo em conta a envolvência em que o silo se encontrava, tudo nos leva a crer que estamos perante um contexto 
anterior ainda à última fase de ocupação intramuros. A presença de numismas no interior do silo permite-nos 
atribuir uma cronologia relativa, embora ainda com uma baliza cronológica ampla.

De três moedas encontradas, apenas duas apresentavam leitura, sendo elas: ½ real de bolhão do reinado 
de D. João I (1385-1433) cunhado em Évora , em circulação entre 1386 e 1397; e um ceitil do reinado de Afonso V 
(1438-1481)  de cunhagem incerta , mas certamente pertencendo a este reinado pela presença de escrita gótica 
na legenda, pela presença da cruz de Avis por detrás do escudo e, sobretudo, pela presença de ALFONS 
[Q:DOMINQ] e RX:PO [RTUGALIE]. Coincidindo precisamente com uma época em que as presenças régias eram 
abundantes na vila, os reinados de D. João I, D. Duarte, e D. Afonso V.

Desta forma, podemos caracterizar o espólio como enquadrado cronologicamente dentro do século XIV ao 
século XV, demarcando uma fase de transição da medievalidade para a modernidade, numa altura em que 
Portugal 

começava a ganhar ímpeto para as conquistas ultramarinas.

3.2. Características técnicas

Todo o espólio oriundo do interior do silo apresenta um carácter bastante homogéneo no que diz respeito 
às características técnicas de fabrico. Na sua grande maioria cerâmica comum, é de notar a falta de ocorrências 
significativas de cerâmica vidrada ou de faianças, apenas ocorrências resultantes de prováveis revolvimentos de 
terra. De registo, apenas alguns fragmentos de cerâmica valenciana de dimensões reduzidas. De assinalar a 
presença de vários fragmentos e peças de cerâmica caracteristicamente de produção local montemorense.

A nível de pastas, a grande maioria do espólio cerâmico apresenta superfícies acastanhadas e/ou 

avermelhadas. A nível de decoração, o espólio apresenta poucos exemplos significativos, predominando a 
“simplicidade” das formas, exceção feita aos acabamentos a brunido e incisões ondulares horizontais nos colos e 
bordos, sendo que na sua grande maioria os acabamentos são lisos ou inexistentes. Sobressaem os elementos não 
plásticos, “as pedrinhas”, da cerâmica de Montemor.

Após recolha no campo, o espólio cerâmico passou por várias fases de estudo, conservação e restauro. Os 
vários fragmentos encontrados em contexto de escavação arqueológica foram analisados, divididos e agrupados 
por pastas numa fase primária, resultando em vários grupos compostos de centenas de fragmentos cerâmicos. 
Posteriormente, avançou-se para um moroso processo de restauro de peças do qual resultou um total de 152 
peças diferentes identificadas, das quais 33 são formas reconstituíveis ou peças inteiras, e 119 fragmentos de 
peças.

3.3. Formas

Assim foi possível, a nível da morfologia, identificar várias tipologias: 1 exemplar de cantil; 23 exemplares 
de cântaros; 1 exemplar de talha; 20 exemplares de alguidares; 16 exemplares de caçoilas; 23 exemplares de 
panelas; 1 exemplar de marmita; 2 exemplares de copos; 1 exemplar de bilha; 27 exemplares de jarros; 2 
exemplares de jarrinhas; 24 exemplares de tigelas; 2 exemplares de potes; 2 exemplares de púcaros; e 7 
exemplares de testos.

3.3.1_Cerâmica de Transporte e Armazenamento (27 exemplares)

Cantil  – Com a finalidade de permitir o transporte de pequenas quantidades 
de líquidos, seja água de beber ou vinho. O exemplar encontrado, único 
encontrado até hoje em contexto de escavação arqueológica no Castelo de 
Montemor-o-Novo, apresenta bordo espessado e biselado para o exterior, 
colo curto, bojo globular com duas asas verticais de secção oval. 

Talha  – Contentores de grandes dimensões com a finalidade de reter tanto líquidos como sólidos, 
normalmente, num compartimento da casa onde permaneceriam imóveis. O fragmento encontrado pertence a 
um bojo de talha com decoração em cordão digitado na horizontal.

Cântaros – Contentores de líquidos de médias dimensões. Assumimos dois grupos dentro desta categoria, 
os cântaros e os cântaros pequenos. Os primeiros destinados maioritariamente ao armazenamento de líquidos, 
os segundos ao transporte de água.

Potes  – Divididos em dois grupos morfológicos, pequenos e grandes. Um dos exemplares encontrados, 
cuja única parte encontrada foi o seu bordo e parte do colo, é, aparentemente, um recipiente de pequenas 
dimensões, com funcionalidade difícil de determinar mas que funcionaria sobretudo para guardar pequenas 
quantidades de líquidos ou sólidos.  O outro , de maiores dimensões , de morfologia semelhante à de uma 
panela mas sem marcas de fogo na base, apresentando ainda uma forma mais ovoide.

3.3.2_Cerâmica de Cozinha e de ir ao Lume (60 exemplares)

Alguidares – Recipientes abertos de corpo normalmente troncocónico invertido. O exemplar  encontrado 
cuja forma foi possível reconstituir na tua totalidade apresenta decoração em friso através de incisão ondular na 
canelura, e Pasta vermelha acastanhada com inclusão de elementos não plásticos de finas dimensões, com média 
concentração. Com vestígios de aguada no interior. Serviriam para as tarefas de higiene doméstica, ou para a 
preparação de alimentos.

Caçoilas – Recipientes destinados à confeção de alimentos ao lume exibindo por isso marcas de fogo, assim 
como uma forma aberta, onde assentaria ou não tampa. No espólio encontrado foi possível verificar a presença de 
exemplares com asas verticais assim como de exemplares com asas horizontais. Um dos exemplares encontrados    
, peça carenada com bordo introvertido de lábio semicircular, com concavidade no sobrelanço, possui asa vertical 
a arrancar do sobrelanço e a assentar na ligação carena – base circular e convexa. Apresenta marcas de fogo de 
origem pós deposicional, só verificáveis em alguns fragmentos, não apresentando continuidade de fragmento para 
fragmento.

 

Panelas – Recipientes divididos por dois grupos morfológicos, panelas grandes e panelas pequenas, 
apresentando as primeiras duas asas verticais, e as segundas apenas uma asa vertical. Na sua maioria, apresentam 
um corpo globular, com uma ou duas asas. Ostentam marcas de fogo. Seriam a peça mais comum no contexto de 
cozinha neste período. Podiam ter tampa ou não.

Marmita  – Recipiente de morfologia semelhante às panelas, não ostentando 
no entanto a forma globular mas sim uma forma mais achatada. O único 
exemplar recolhido apresenta Bordo espessado para o exterior, ligeiramente 
biselado para o interior, com canelura na sobarba, duas asas verticais a 
arrancar do bordo e a assentar no bojo. Possui ainda incisão horizontal no 
ombro da peça. Bojo piriforme com base plana e circular.

Testos – Tampas de forma circular que podiam ser usadas para tapar as 
panelas, marmitas e caçoilas ou ainda os cântaros e os potes.

3.3.3_Cerâmica de mesa (65 exemplares)

Copos  - Relativamente a esta morfologia, os dois exemplares recolhidos permitem-nos tirar poucas 
conclusões, tratando-se de dois fundos de copos com diâmetros entre os 6 e os 7 cm. Um deles apresenta 
arranque de asa vertical.

Bilha  - Forma de tamanho médio, com corpo globular, com gargalo curto e 
estreito e uma asa. O único exemplar recolhido apresenta decoração a 
brunido. Bordo contracurvado para o exterior com bico para verter água, 
demarcado do colo. Colo cilíndrico a afunilar para o bojo, com canelura 
horizontal e asa vertical a arrancar deste. Bojo piriforme. Base possivelmente 
côncava , da qual não existem fragmentos.

Jarros –  Peças de morfologias médias e grandes, corpo globular e colo com bico ou não. Existem neste 
grupo peças com decoração a brunido e outras sem qualquer tipo de acabamento. Recipientes de líquidos 
destinados a levar à mesa.

Jarrinhas  – Pequenos recipientes destinados a levar à mesa, de Bordo fino. 
Colo troncocónico invertido com duas asas verticais. Bojo piriforme com base 
côncava e circular e acabamento a brunido.

Púcaros  - Pequenos recipientes com asa para beber ou extrair líquidos de outro recipiente maior, poden-
do ainda ir ao lume. Apresentam bordo contracurvado, espessado no exterior, de secção semicircular, com bojo 
ovoide, e base plana e circular. Nenhuma das peças recolhidas apresentava vestígios da asa embora a presença 
dela seja certa.

Tigelas – Recipientes de mesa semiesféricos carenados, de possível uso coletivo ou individual. Não se 
destinariam a conter líquidos ou sopas mas antes comidas migadas.

4. OS HÁBITOS ALIMENTARES
Não foram até ao momento efetuadas análises de materiais faunísticos ou vegetais. No entanto é possível 

especular algumas questões relativas aos hábitos relacionados com a alimentação intramuros contemporâneos ao 
espólio e às tipologias encontradas.

Bastante óbvia parece ser a necessidade de armazenamento de bens alimentícios visto que a população 
vivia relativamente isolada e longe das fontes de água e das grandes zonas de cultivo cerealífero. Além disso, os 
constantes conflitos, que caracterizavam a época, enclausuravam as populações intramuros com cercos que 
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poderiam durar semanas.
A solução óbvia para a necessidade de conservação dos alimentos para as populações que habitavam a 

antiga freguesia de Santa Maria da Vila terá sido a construção de silos, estruturas em cota negativa, escavadas na 
rocha, com o intuito principal de armazenamento de cereais nos anos de maiores colheitas, também conhecidas 
como covas de ter pão. Sendo de tal forma comum esta maneira de transformar os cereais que muitas vezes assim 
eram tratados (cereais=pão).

Embora o Alentejo fosse uma das zonas do país com maior incidência de solos com melhores taxas de 
produtividade, em época de piores colheitas, devido a questões climáticas e/ou pragas que incidissem nos cereais, 
e/ou de cerco da vila intramuros, consequentemente aumentando o preço dos cereais e diminuindo o poder de 
compra das populações, estes silos poderiam desempenhar um papel fundamental, com um número a rondar a 
dezena de silos descobertos em escavações arqueológicas. Terão sido posteriormente, em épocas de prosperidade 
e maiores e melhores colheitas, abandonados e atulhados com camadas de lixo doméstico – daí o espólio aqui 
publicado.

Embora não sendo dos maiores silos encontrados até hoje na vila intra-muros, o silo do qual o espólio é 
oriundo alberga um volume de cerca de 3,85 m3, tendo assim uma capacidade de quase quatro mil litros. Teria, 
em época contemporânea com a sua utilização, uma tampa que protegeria os cereais de humidade e pragas.

O armazenamento de cereais seria essencial face à importância do trigo e consequentemente do pão na 
dieta destas pessoas, sobretudo naquelas que se enquadrariam em classes sociais de menor poderio económico 
na sociedade tardo-medieval e moderna. O papel do vinho e do pão seria fundamental nos hábitos alimentares 
destas populações menos ricas, providenciando-lhes uma dieta menos rica em proteínas mas que lhes bastaria 
para o trabalho do dia-a-dia, invertendo-se esta situação quanto mais se ascendia na classe social. Estima-se que 
cada membro das classes menos abastadas, diariamente e em épocas de produção cerealífera regular, consumisse 
1 a 2kg de pão, sendo na sua maioria, produzido pelos próprios em fornos de pão comunitários. As classes mais 
baixas estariam, no entanto, mais vulneráveis a doenças e intempéries face ao défice proteico.

Em fontes quatrocentistas, são referidas 10 padeiras (padeiras de número, 10 fiscalizadas e controladas 
pelos almotacés, com funções de continuadamente amassar e pão em abastança para as pessoas) a exercerem 
profissão na vila, suplantando o número de ferradores (9) e de oleiros (7). 

Para além da necessidade de armazenar cereais, era igualmente imperial a necessidade de 
armazenamento de água. A distância das habitações à fonte era um problema diário. Descer à ribeira de Canha, 
para além do esforço, podia implicar perigos pela saída do perímetro amuralhado. Além disso existiriam já várias 
fontes e poços abertos junto à vila intra-muros. A ida à fonte seria aliás tarefa diária das mulheres. O transporte de 
água era feito em cântaros e posteriormente armazenado em cântaros maiores nas habitações. Existiriam ainda os 
açacais que transportariam a água das fontes do arrabalde e arredores em cântaros sobre animais e 
posteriormente vendida no interior da vila. As dimensões dos cântaros eram controladas pelo município.

Ora, era precisamente da ligação entre os cereais e a água que se criava a grande maioria das refeições 
desta época – desfeitos e papas – sendo muito provavelmente daí reminiscentes a açorda, as migas ou o ensopado 
(pratos considerados hoje caracteristicamente alentejanos), preparados em alguidares como a peça 

MNCAST[7/09]0020, e cozinhados em grandes panelas, marmitas ou caçoilas. O consumo de carne seria raro e 
menos variado entre os extractos sociais mais baixos, e quando consumido era-lhe aplicada uma condimentação 
bastante simples à base de sal e gorduras. Sabe-se que em Évora, nos séculos XIII e XIV, as carnes de carneiro e 
cabra seriam mais baratas que as de vaca ou porco. 

A concepção de pratos como peça individual de mesa de onde se come é mais recente que aquilo que 
neste espólio pode ser constatado. O que aqui encontramos é um largo número de tigelas. Resta, no entanto, 
perceber se estas eram individuais ou não. Sabe-se que, em época medieval, durante muito tempo as refeições 
sólidas foram servidas em grandes metades de pão, posteriormente substituídas pelos “talhadores” (em madeira), 
e depois pelas escudelas, ambos de uso coletivo. As tigelas em cerâmica seriam versões mais reduzidas das 
escudelas.

A conceção de talheres à mesa era igualmente diferente daquela que hoje persiste, sendo que, de longe, 
o talher mais utilizado à mesa seria a faca (em metal), que cada individuo traria sempre consigo. A faca também 
seria de extrema importância durante a preparação, à qual se juntava aqui o uso da colher que, por sua vez, 
raramente era usada à mesa. A ausência quase total de talheres à mesa levava à necessidade a uma maior 
higienização das mãos que, após cada refeição (embora não fossem tantas quantas aquelas que aplicamos hoje ao 
nosso dia-a-dia) e após o contacto direto com os alimentos, precisariam de ser lavadas e, para tal, seriam usados 
alguidares com água, à qual em casas mais ricas eram adicionados perfumes.

A cultura da vinha estava também bastante enraizada na cultura montemorense sendo conhecidas vinhas 
num dos termos da vila de Montemor no século XV. O vinho assumia um papel fundamental no dia-a-dia das 
pessoas, meado de água, levando a que cada membro das classes mais baixas consumisse, em média, 1 a 2 litros 
de vinho por dia. O número de jarros, jarrinhas e bilhas encontrados evidenciam-nos este consumo intensivo de 
líquidos/vinho sobretudo se cruzarmos este facto com a possível ligação da habitação onde o silo se insere com a 
adega “vizinha”. À mesa eram usados para beber o vinho ou a água púcaros e copos de cerâmica, visto que os de 
metal, aparentemente não seriam ao gosto dos peninsulares.

Resta-nos ainda perceber a ligação da cerâmica de Montemor com o vinho. Sabe-se que no que diz 
respeito à água, a cerâmica de Montemor era conhecida por lhe atribuir um cheiro e gosto especial através das 
pedras que estavam incluídas na pasta. Com o vinho a cerâmica podia não ter o mesmo efeito, e não ser apreciada 
para tal.

A grande quantidade de tigelas, panelas, jarros, alguidares (embora nos tenham chegado com menos 
leitura morfológica aos nossos dias, talvez devido à sua fragilidade) encontrados indica-nos quais eram as 
morfologias mais usadas nos hábitos alimentares na vila intramuros do século XIV e XV. Estas eram as formas mais 
básicas do dia-a-dia desta época de transição da medievalidade para a modernidade.

25



acessível através de escadas. Os dois compartimentos inferiores possuem piso em tijoleira, e dois vãos de 
escadas, sendo que um deles aparentemente levaria a um segundo piso do qual já não existem vestígios. Os dois 
pisos superiores apresentam piso em terra batida, sendo ainda possível, de um deles, aceder a um pátio interior. 
Deste poderá ser possível o acesso a uma adega, e a outro compartimento, algo que só poderá ser comprovado 
após a escavação do troço que falta para ligar as duas faixas abertas em sondagens arqueológicas.

Com cinco camadas de enchimento diferenciadas no processo de escavação, determinou-se que o silo 
tinha sido atulhado num só momento pela circunstância de o espólio das várias camadas se ligar entre si através 
da existência de vários fragmentos da mesma peça pelas várias unidades estratigráficas.

Sabe-se que na vila, por diversas vezes, as habitações eram vendidas com o respetivo recheio cerâmico 
que as compunha no interior. Foi o caso de Rui Mendes Gago quando comprou , em 1490, a Fernão Gonçalves 
Bulra “huas casas com seu quyntall e louça de pam e de vinho e d’azeyte que dentro nellas esta”.

3. O ESPÓLIO CERÂMICO
3.1. Cronologia

O espólio cerâmico analisado foi, na sua totalidade recolhido do interior do silo anteriormente referido. 
Tendo em conta a envolvência em que o silo se encontrava, tudo nos leva a crer que estamos perante um contexto 
anterior ainda à última fase de ocupação intramuros. A presença de numismas no interior do silo permite-nos 
atribuir uma cronologia relativa, embora ainda com uma baliza cronológica ampla.

De três moedas encontradas, apenas duas apresentavam leitura, sendo elas: ½ real de bolhão do reinado 
de D. João I (1385-1433) cunhado em Évora , em circulação entre 1386 e 1397; e um ceitil do reinado de Afonso V 
(1438-1481)  de cunhagem incerta , mas certamente pertencendo a este reinado pela presença de escrita gótica 
na legenda, pela presença da cruz de Avis por detrás do escudo e, sobretudo, pela presença de ALFONS 
[Q:DOMINQ] e RX:PO [RTUGALIE]. Coincidindo precisamente com uma época em que as presenças régias eram 
abundantes na vila, os reinados de D. João I, D. Duarte, e D. Afonso V.

Desta forma, podemos caracterizar o espólio como enquadrado cronologicamente dentro do século XIV ao 
século XV, demarcando uma fase de transição da medievalidade para a modernidade, numa altura em que 
Portugal 

começava a ganhar ímpeto para as conquistas ultramarinas.

3.2. Características técnicas

Todo o espólio oriundo do interior do silo apresenta um carácter bastante homogéneo no que diz respeito 
às características técnicas de fabrico. Na sua grande maioria cerâmica comum, é de notar a falta de ocorrências 
significativas de cerâmica vidrada ou de faianças, apenas ocorrências resultantes de prováveis revolvimentos de 
terra. De registo, apenas alguns fragmentos de cerâmica valenciana de dimensões reduzidas. De assinalar a 
presença de vários fragmentos e peças de cerâmica caracteristicamente de produção local montemorense.

A nível de pastas, a grande maioria do espólio cerâmico apresenta superfícies acastanhadas e/ou 

avermelhadas. A nível de decoração, o espólio apresenta poucos exemplos significativos, predominando a 
“simplicidade” das formas, exceção feita aos acabamentos a brunido e incisões ondulares horizontais nos colos e 
bordos, sendo que na sua grande maioria os acabamentos são lisos ou inexistentes. Sobressaem os elementos não 
plásticos, “as pedrinhas”, da cerâmica de Montemor.

Após recolha no campo, o espólio cerâmico passou por várias fases de estudo, conservação e restauro. Os 
vários fragmentos encontrados em contexto de escavação arqueológica foram analisados, divididos e agrupados 
por pastas numa fase primária, resultando em vários grupos compostos de centenas de fragmentos cerâmicos. 
Posteriormente, avançou-se para um moroso processo de restauro de peças do qual resultou um total de 152 
peças diferentes identificadas, das quais 33 são formas reconstituíveis ou peças inteiras, e 119 fragmentos de 
peças.

3.3. Formas

Assim foi possível, a nível da morfologia, identificar várias tipologias: 1 exemplar de cantil; 23 exemplares 
de cântaros; 1 exemplar de talha; 20 exemplares de alguidares; 16 exemplares de caçoilas; 23 exemplares de 
panelas; 1 exemplar de marmita; 2 exemplares de copos; 1 exemplar de bilha; 27 exemplares de jarros; 2 
exemplares de jarrinhas; 24 exemplares de tigelas; 2 exemplares de potes; 2 exemplares de púcaros; e 7 
exemplares de testos.

3.3.1_Cerâmica de Transporte e Armazenamento (27 exemplares)

Cantil  – Com a finalidade de permitir o transporte de pequenas quantidades 
de líquidos, seja água de beber ou vinho. O exemplar encontrado, único 
encontrado até hoje em contexto de escavação arqueológica no Castelo de 
Montemor-o-Novo, apresenta bordo espessado e biselado para o exterior, 
colo curto, bojo globular com duas asas verticais de secção oval. 

Talha  – Contentores de grandes dimensões com a finalidade de reter tanto líquidos como sólidos, 
normalmente, num compartimento da casa onde permaneceriam imóveis. O fragmento encontrado pertence a 
um bojo de talha com decoração em cordão digitado na horizontal.

Cântaros – Contentores de líquidos de médias dimensões. Assumimos dois grupos dentro desta categoria, 
os cântaros e os cântaros pequenos. Os primeiros destinados maioritariamente ao armazenamento de líquidos, 
os segundos ao transporte de água.

Potes  – Divididos em dois grupos morfológicos, pequenos e grandes. Um dos exemplares encontrados, 
cuja única parte encontrada foi o seu bordo e parte do colo, é, aparentemente, um recipiente de pequenas 
dimensões, com funcionalidade difícil de determinar mas que funcionaria sobretudo para guardar pequenas 
quantidades de líquidos ou sólidos.  O outro , de maiores dimensões , de morfologia semelhante à de uma 
panela mas sem marcas de fogo na base, apresentando ainda uma forma mais ovoide.

3.3.2_Cerâmica de Cozinha e de ir ao Lume (60 exemplares)

Alguidares – Recipientes abertos de corpo normalmente troncocónico invertido. O exemplar  encontrado 
cuja forma foi possível reconstituir na tua totalidade apresenta decoração em friso através de incisão ondular na 
canelura, e Pasta vermelha acastanhada com inclusão de elementos não plásticos de finas dimensões, com média 
concentração. Com vestígios de aguada no interior. Serviriam para as tarefas de higiene doméstica, ou para a 
preparação de alimentos.

Caçoilas – Recipientes destinados à confeção de alimentos ao lume exibindo por isso marcas de fogo, assim 
como uma forma aberta, onde assentaria ou não tampa. No espólio encontrado foi possível verificar a presença de 
exemplares com asas verticais assim como de exemplares com asas horizontais. Um dos exemplares encontrados    
, peça carenada com bordo introvertido de lábio semicircular, com concavidade no sobrelanço, possui asa vertical 
a arrancar do sobrelanço e a assentar na ligação carena – base circular e convexa. Apresenta marcas de fogo de 
origem pós deposicional, só verificáveis em alguns fragmentos, não apresentando continuidade de fragmento para 
fragmento.

 

Panelas – Recipientes divididos por dois grupos morfológicos, panelas grandes e panelas pequenas, 
apresentando as primeiras duas asas verticais, e as segundas apenas uma asa vertical. Na sua maioria, apresentam 
um corpo globular, com uma ou duas asas. Ostentam marcas de fogo. Seriam a peça mais comum no contexto de 
cozinha neste período. Podiam ter tampa ou não.

Marmita  – Recipiente de morfologia semelhante às panelas, não ostentando 
no entanto a forma globular mas sim uma forma mais achatada. O único 
exemplar recolhido apresenta Bordo espessado para o exterior, ligeiramente 
biselado para o interior, com canelura na sobarba, duas asas verticais a 
arrancar do bordo e a assentar no bojo. Possui ainda incisão horizontal no 
ombro da peça. Bojo piriforme com base plana e circular.

Testos – Tampas de forma circular que podiam ser usadas para tapar as 
panelas, marmitas e caçoilas ou ainda os cântaros e os potes.

3.3.3_Cerâmica de mesa (65 exemplares)

Copos  - Relativamente a esta morfologia, os dois exemplares recolhidos permitem-nos tirar poucas 
conclusões, tratando-se de dois fundos de copos com diâmetros entre os 6 e os 7 cm. Um deles apresenta 
arranque de asa vertical.

Bilha  - Forma de tamanho médio, com corpo globular, com gargalo curto e 
estreito e uma asa. O único exemplar recolhido apresenta decoração a 
brunido. Bordo contracurvado para o exterior com bico para verter água, 
demarcado do colo. Colo cilíndrico a afunilar para o bojo, com canelura 
horizontal e asa vertical a arrancar deste. Bojo piriforme. Base possivelmente 
côncava , da qual não existem fragmentos.

Jarros –  Peças de morfologias médias e grandes, corpo globular e colo com bico ou não. Existem neste 
grupo peças com decoração a brunido e outras sem qualquer tipo de acabamento. Recipientes de líquidos 
destinados a levar à mesa.

Jarrinhas  – Pequenos recipientes destinados a levar à mesa, de Bordo fino. 
Colo troncocónico invertido com duas asas verticais. Bojo piriforme com base 
côncava e circular e acabamento a brunido.

Púcaros  - Pequenos recipientes com asa para beber ou extrair líquidos de outro recipiente maior, poden-
do ainda ir ao lume. Apresentam bordo contracurvado, espessado no exterior, de secção semicircular, com bojo 
ovoide, e base plana e circular. Nenhuma das peças recolhidas apresentava vestígios da asa embora a presença 
dela seja certa.

Tigelas – Recipientes de mesa semiesféricos carenados, de possível uso coletivo ou individual. Não se 
destinariam a conter líquidos ou sopas mas antes comidas migadas.

4. OS HÁBITOS ALIMENTARES
Não foram até ao momento efetuadas análises de materiais faunísticos ou vegetais. No entanto é possível 

especular algumas questões relativas aos hábitos relacionados com a alimentação intramuros contemporâneos ao 
espólio e às tipologias encontradas.

Bastante óbvia parece ser a necessidade de armazenamento de bens alimentícios visto que a população 
vivia relativamente isolada e longe das fontes de água e das grandes zonas de cultivo cerealífero. Além disso, os 
constantes conflitos, que caracterizavam a época, enclausuravam as populações intramuros com cercos que 

poderiam durar semanas.
A solução óbvia para a necessidade de conservação dos alimentos para as populações que habitavam a 

antiga freguesia de Santa Maria da Vila terá sido a construção de silos, estruturas em cota negativa, escavadas na 
rocha, com o intuito principal de armazenamento de cereais nos anos de maiores colheitas, também conhecidas 
como covas de ter pão. Sendo de tal forma comum esta maneira de transformar os cereais que muitas vezes assim 
eram tratados (cereais=pão).

Embora o Alentejo fosse uma das zonas do país com maior incidência de solos com melhores taxas de 
produtividade, em época de piores colheitas, devido a questões climáticas e/ou pragas que incidissem nos cereais, 
e/ou de cerco da vila intramuros, consequentemente aumentando o preço dos cereais e diminuindo o poder de 
compra das populações, estes silos poderiam desempenhar um papel fundamental, com um número a rondar a 
dezena de silos descobertos em escavações arqueológicas. Terão sido posteriormente, em épocas de prosperidade 
e maiores e melhores colheitas, abandonados e atulhados com camadas de lixo doméstico – daí o espólio aqui 
publicado.

Embora não sendo dos maiores silos encontrados até hoje na vila intra-muros, o silo do qual o espólio é 
oriundo alberga um volume de cerca de 3,85 m3, tendo assim uma capacidade de quase quatro mil litros. Teria, 
em época contemporânea com a sua utilização, uma tampa que protegeria os cereais de humidade e pragas.

O armazenamento de cereais seria essencial face à importância do trigo e consequentemente do pão na 
dieta destas pessoas, sobretudo naquelas que se enquadrariam em classes sociais de menor poderio económico 
na sociedade tardo-medieval e moderna. O papel do vinho e do pão seria fundamental nos hábitos alimentares 
destas populações menos ricas, providenciando-lhes uma dieta menos rica em proteínas mas que lhes bastaria 
para o trabalho do dia-a-dia, invertendo-se esta situação quanto mais se ascendia na classe social. Estima-se que 
cada membro das classes menos abastadas, diariamente e em épocas de produção cerealífera regular, consumisse 
1 a 2kg de pão, sendo na sua maioria, produzido pelos próprios em fornos de pão comunitários. As classes mais 
baixas estariam, no entanto, mais vulneráveis a doenças e intempéries face ao défice proteico.

Em fontes quatrocentistas, são referidas 10 padeiras (padeiras de número, 10 fiscalizadas e controladas 
pelos almotacés, com funções de continuadamente amassar e pão em abastança para as pessoas) a exercerem 
profissão na vila, suplantando o número de ferradores (9) e de oleiros (7). 

Para além da necessidade de armazenar cereais, era igualmente imperial a necessidade de 
armazenamento de água. A distância das habitações à fonte era um problema diário. Descer à ribeira de Canha, 
para além do esforço, podia implicar perigos pela saída do perímetro amuralhado. Além disso existiriam já várias 
fontes e poços abertos junto à vila intra-muros. A ida à fonte seria aliás tarefa diária das mulheres. O transporte de 
água era feito em cântaros e posteriormente armazenado em cântaros maiores nas habitações. Existiriam ainda os 
açacais que transportariam a água das fontes do arrabalde e arredores em cântaros sobre animais e 
posteriormente vendida no interior da vila. As dimensões dos cântaros eram controladas pelo município.

Ora, era precisamente da ligação entre os cereais e a água que se criava a grande maioria das refeições 
desta época – desfeitos e papas – sendo muito provavelmente daí reminiscentes a açorda, as migas ou o ensopado 
(pratos considerados hoje caracteristicamente alentejanos), preparados em alguidares como a peça 

MNCAST[7/09]0020, e cozinhados em grandes panelas, marmitas ou caçoilas. O consumo de carne seria raro e 
menos variado entre os extractos sociais mais baixos, e quando consumido era-lhe aplicada uma condimentação 
bastante simples à base de sal e gorduras. Sabe-se que em Évora, nos séculos XIII e XIV, as carnes de carneiro e 
cabra seriam mais baratas que as de vaca ou porco. 

A concepção de pratos como peça individual de mesa de onde se come é mais recente que aquilo que 
neste espólio pode ser constatado. O que aqui encontramos é um largo número de tigelas. Resta, no entanto, 
perceber se estas eram individuais ou não. Sabe-se que, em época medieval, durante muito tempo as refeições 
sólidas foram servidas em grandes metades de pão, posteriormente substituídas pelos “talhadores” (em madeira), 
e depois pelas escudelas, ambos de uso coletivo. As tigelas em cerâmica seriam versões mais reduzidas das 
escudelas.

A conceção de talheres à mesa era igualmente diferente daquela que hoje persiste, sendo que, de longe, 
o talher mais utilizado à mesa seria a faca (em metal), que cada individuo traria sempre consigo. A faca também 
seria de extrema importância durante a preparação, à qual se juntava aqui o uso da colher que, por sua vez, 
raramente era usada à mesa. A ausência quase total de talheres à mesa levava à necessidade a uma maior 
higienização das mãos que, após cada refeição (embora não fossem tantas quantas aquelas que aplicamos hoje ao 
nosso dia-a-dia) e após o contacto direto com os alimentos, precisariam de ser lavadas e, para tal, seriam usados 
alguidares com água, à qual em casas mais ricas eram adicionados perfumes.

A cultura da vinha estava também bastante enraizada na cultura montemorense sendo conhecidas vinhas 
num dos termos da vila de Montemor no século XV. O vinho assumia um papel fundamental no dia-a-dia das 
pessoas, meado de água, levando a que cada membro das classes mais baixas consumisse, em média, 1 a 2 litros 
de vinho por dia. O número de jarros, jarrinhas e bilhas encontrados evidenciam-nos este consumo intensivo de 
líquidos/vinho sobretudo se cruzarmos este facto com a possível ligação da habitação onde o silo se insere com a 
adega “vizinha”. À mesa eram usados para beber o vinho ou a água púcaros e copos de cerâmica, visto que os de 
metal, aparentemente não seriam ao gosto dos peninsulares.

Resta-nos ainda perceber a ligação da cerâmica de Montemor com o vinho. Sabe-se que no que diz 
respeito à água, a cerâmica de Montemor era conhecida por lhe atribuir um cheiro e gosto especial através das 
pedras que estavam incluídas na pasta. Com o vinho a cerâmica podia não ter o mesmo efeito, e não ser apreciada 
para tal.

A grande quantidade de tigelas, panelas, jarros, alguidares (embora nos tenham chegado com menos 
leitura morfológica aos nossos dias, talvez devido à sua fragilidade) encontrados indica-nos quais eram as 
morfologias mais usadas nos hábitos alimentares na vila intramuros do século XIV e XV. Estas eram as formas mais 
básicas do dia-a-dia desta época de transição da medievalidade para a modernidade.
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