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CERÂMICA QUINHENTISTA DO MOSTEIRO DE STO. ANTÓNIO DE LISBOA, EM
MONTEMOR-O-NOVO: UMA NOVA ABORDAGEM
Carlos Carpetudo1 e Gonçalo Lopes2

“(...) alguns cantaros de barro, de feitio hoje desconhecido
na localidade, foram encontrados (...) mettidos nos entulhos
existentes nos rins das abobadas de berço.” 3
Camara Manoel, em 1895 4

RESUMO
Em completo estado de ruína em meados do século XX, o mosteiro de Santo António de Lisboa em
Montemor-o-Novo escondia nas suas abóbadas, antes da sua reconstrução arquitectónica, uma colecção de
olaria ímpar no panorama nacional do século XVI. Pela sua especiﬁcidade e quantidade, esta colecção do Museu
de Arqueologia de Montemor-o-Novo é um exemplo único para a compreensão do seu contexto histórico, não só
pela representatividade das peças enquanto objectos utilitários mas também pela sua reutilização enquanto
elemento de construção arquitectónica.
Durante a década de 70, esta colecção seria alvo de um profundo estudo por Margarida Ribeiro que lhe
garantiria também a sua salvaguarda e preservação. Graças aos meios tecnológicos hoje disponíveis e ao avanço
do método em arqueologia, acreditamos ser possível aprofundar ainda mais o conhecimento público acerca
deste espólio quinhentista fundamental para o estudo da época.
Palavras-chave: Cerâmica, Abóbada, Arquitectura Conventual, Século XVI

1- Arqueólogo, coordenador do projecto Morbase e sócio-gerente da empresa Cromeleque, Lda.
2-Técnico de Arqueologia e investigador convidado no projecto Morbase.
3- MANOEL, Camara, Archeologia Eborense, 3. As ruínas do antigo Convento de S. Francisco, in O Archeologo Português, Lisboa, 1895.
4- Referindo-se às peças encontradas nas abóbadas do claustro do Convento de S. Francisco em Évora.
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1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO
A construção deste mosteiro, ediﬁcado pela ordem de São Domingos, teve início na segunda metade do
século XVI sobre a antiga ermida de Santo António de Lisboa que aqui existiria desde o século XIII. Este seria já o
segundo edifício conventual desta ordem na vila de Montemor-o-Novo visto que anteriormente, no início do
século XVI, já se havia estabelecido o Convento feminino de Nossa Senhora da Saudação no interior da vila
intramuros.
Manuel Fragoso e Brites de Negreiros, pessoas abastadas, habitantes de Montemor-o-Novo, não tendo
ﬁlhos, assumiram a iniciativa de aqui erigir o mosteiro de Santo António de Lisboa. Esta decisão terá sido tomada
sob a inﬂuência do espanhol Frei Luís de Granada, uma destacada ﬁgura da ordem, escritor de importantes obras
religiosas da segunda metade do século XVI, assim como provincial dos Dominicanos em Portugal e membro da
corte por inﬂuência de D. Catarina, viúva de D. João III. Frei Luís de Granada permaneceu em Évora durante muito
tempo e, por esse mesmo facto, as suas vindas a Montemor-o-Novo eram habituais. Nesse âmbito, foi confessor
de D. Elvira de Mendonça, viúva de D. Fernão Martins de Mascarenhas (alcaide-mor da vila de Montemor-o-Novo),
da qual ainda escreveu a biograﬁa.
A construção do mosteiro inicia-se a partir de 1561, com o lançamento da primeira pedra da igreja na
presença do próprio Frei Luís de Granada. Em 1565 a obra da igreja já estaria terminada e é nesse mesmo ano que
começam as obras do mosteiro. No início desta segunda fase de obras, foi lançada a primeira pedra, estando
presentes importantes personalidades da vila de Montemor-o-Novo como foi o caso do alcaide-mor D. Fernão
Martins de Mascarenhas, o seu irmão D. Vasco e o respectivo ﬁlho D. João (futuro alcaide-mor que viria a falecer
na batalha de Alcácer Quibir).
A obra arrastou-se até 1619, quando o mosteiro foi elevado a priorado e a vida conventual se iniciou,
tomando partido do ediﬁcado e ali se instalando a comunidade de frades dominicanos. O Convento teve alguma
importância na região e seria local de alojamento de algumas ﬁguras importantes que passaram pela vila. É disso
exemplo a permanência em 1669 de Cosme III de Médicis, Grão-Duque da Toscana, e da sua comitiva aquando da
sua passagem por Montemor-o-Novo.
A partir da extinção das ordens religiosas no século XIX, o edifício entra em declínio devido ao abandono.
Seria posteriormente vendido em hasta pública a António Marques dos Santos. A estrutura da igreja acabaria por
entrar em ruína, com a parede fundeira do altar-mor a ruir completamente. Do primeiro piso do claustro apenas
restavam as paredes. As ruínas do mosteiro acabariam a ser utilizadas como curral e abrigo de animais de uma
casa agrícola, facto mencionado por Ismael Joaquim Spínola em 19655. Durante esta fase, os espaços do mosteiro
foram alvo de actos de vandalismo constantes.

2. PROCESSO DE RESTAURO DO IMÓVEL E RECOLHA DO CONJUNTO CERÂMICO
Classiﬁcado como Imóvel de Interesse Público6 em 1961, seria já em 1972 que o Grupo dos Amigos de
Montemor-o-Novo encetaria a recuperação do mosteiro, num projecto assinado pelo arquitecto Raul Santa Clara.

5- SPÍNOLA, Ismael Joaquim, Preciosidades ignoradas no ex-Convento Dominicano de Montemor-o-Novo que fora da Evocação de Santo
António de Pádua, in Ethnos, vol. IV, Lisboa, 1965, pp. 83-93.
6- Decreto n.º 44 075, DG, I Série, n.º 281, de 5-12-1961
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Este novo plano previa a instalação no ediﬁcado de uma biblioteca, de um museu de arqueologia (o segundo na
vila depois do que anteriormente havia existido no Convento de São João de Deus) e de salas de conferências.
No ano de 1974, Margarida Ribeiro atesta que os pedreiros já trabalhavam na recuperação do edifício7.
Este projecto acabou por não respeitar completamente o traçado original embora, ainda segundo a mesma
autora, tal se devesse à “diﬁculdade do empreendimento, quer no que se relaciona com o estudo das estruturas
aluídas (…) quer no que diz respeito ao aproveitamento de paredes e ediﬁcação em conformidade com os ﬁns
culturais a que se destinou a recuperação do edifício.”8 No entanto, apesar da utilização de cimento na
reconstrução das abóbadas e outros locais do imóvel, aqui a obra respeitou a forma da anterior construção e
ainda hoje se preserva. Interessa assim salvaguardar que, apesar de alguns apontamentos menos correctos do
ponto de vista da recuperação estrutural do imóvel a apontar ao projecto de reconstrução do mosteiro
dominicano, sem ele o imóvel provavelmente não teria chegado à actualidade.
Por conseguinte, foi durante o processo de remoção dos entulhos da ruína do mosteiro que se observou
que nos caixotões e nos vãos das abóbadas aluídas perdurava um conjunto de cerâmica que havia sido utilizada
no seu enchimento. Conjunto esse que seria recolhido e apresentado durante uma conferência à Secção de
Arqueologia da Sociedade de Geograﬁa de Lisboa, em Fevereiro de 1976, por Margarida Ribeiro.
Nascida no ano de 1911, em Portalegre, Margarida Ribeiro foi professora primária em Coruche,
interessando-se pela etnograﬁa, pela arqueologia e pela história local, faria depois parte da Sociedade de
Geograﬁa de Lisboa e da Sociedade Martins Sarmento. A investigadora acabaria por ter larga inﬂuência sobre o
trabalho inicial da associação do Grupo dos Amigos de Montemor-o-Novo e estaria na génese da criação da sala
de Olaria do Museu de Arqueologia local que depois lhe seria dedicada. Ali ainda hoje se reúne um dos maiores
conjuntos de cerâmica popular portuguesa do país.
Neste contexto seria então publicado o seu estudo pormenorizado da colecção quinhentista entitulado
Olaria de Uso Doméstico na Arquitectura Conventual do Século XVI nos Cadernos de Etnologia, uma publicação
do Grupo dos Amigos de Montemor-o-Novo. Foi graças aos esforços de Margarida Ribeiro, durante o processo de
obra, na recolha e preservação deste espólio no refeitório do mosteiro, no qual contou ainda com o auxílio de
responsáveis do Grupo dos Amigos de Montemor-o-Novo e dos pedreiros encarregues da empreitada, que é
possível hoje conhecer esta colecção. No entanto, sabe-se, através de alguns testemunhos, que muitas peças
acabaram, inevitavelmente, por ser levadas por populares, permanecendo hoje em local incerto.

3. AS TÉCNICAS CONSTRUTIVAS – USO DE CERÂMICA UTILITÁRIA NO
ENCHIMENTO DAS ABÓBADAS
Para além do mosteiro de Santo António de Lisboa, são conhecidos outros exemplos anteriormente
estudados deste tipo de utilização de cerâmica no enchimento de abóbadas de edifícios conventuais com
cronologias do início do século XVI, no território nacional onde é maior a incidência na zona do Alentejo. São
disso exemplo os casos do nártex da Igreja de Santa Maria em Beja9 e das abóbadas do claustro do convento de
São Francisco em Évora10 , cujas colecções foram estudadas por Joaquim Figueira Mestre e Felix Teichner
respectivamente. Ambos exemplos anteriores cronologicamente ao caso que aqui abordamos do mosteiro de

7- RIBEIRO, Margarida, Olaria de Uso Doméstico na Arquitectura Conventual do Século XVI, Cadernos de Etnologia, Grupo dos Amigos de
Montemor-o-Novo, Évora, 1984.
8- IDEM, IBIDEM, p. 15.
9- MESTRE, Joaquim Figueira, Olaria Medieval de Beja. Contribuição para o seu estudo, in A Cerâmica Medieval no Mediterrâneo Ocidental,
Campo Arqueológico de Mértola, Lisboa, 1987.
10- TEICHNER, Felix, Dois Conjuntos de cerâmicas quinhentistas, provenientes do Convento de São Domingos e do claustro da Igreja de São
Francisco em Évora (Alentejo), in Revista Portuguesa de Arqueologia, vol. 6, n.º 2, 2003, pp. 501-520.
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Santo António de Lisboa, em Montemor-o-Novo, construído a partir de 1561. Também em Espanha são
conhecidos exemplos desta técnica na Igreja do Mosteiro de Pedralbes e na catedral de Barcelona11.
Não obstante, esta técnica tem origens remotas, estando já associada, de acordo com alguns autores12,
a construções romanas em que o enchimento das abóbadas seria conseguido com ânforas e tubos em cerâmica,
encaixados uns nos outros, e cuja ligação era feita através de argamassa. Posteriormente, os muçulmanos terão
reﬁnado a técnica, utilizando-a nas cúpulas das mesquitas e palácios e reintroduzido o método na Península
Ibérica. Durante a Idade Média, a técnica generalizou-se: a construção das abóbadas era feita com tijolo de
maciço e argamassa e o enchimento, entre estas e a cobertura, era feito utilizando peças em cerâmica de vários
tamanhos conforme o espaço que se pretendia preencher.
Em alguns exemplos, como é o caso que aqui estudamos, para além das peças, o espaço vazio entre elas
era preenchido por saibro e pequenos fragmentos de cerâmica. Noutros, as peças eram aplicadas sem qualquer
tipo de preenchimento entre elas, como é disso exemplo a Igreja de Santa Maria de Beja13 (onde as peças se
encontraram, efectivamente, encaixadas com reforço de argamassa).
A ﬁnalidade desta técnica seria a de aligeirar o peso do enchimento da abóbada, equilibrando-a de uma
melhor forma, ao mesmo tempo que se preveniam inﬁltrações de humidade. Alguns teóricos equacionam ainda
a hipótese desta técnica melhorar as condições de acústica dos espaços cobertos com este tipo de abóbadas
embora esta ideia se aplique melhor, por exemplo, no caso conhecido em Beja onde as peças foram colocadas
nas abóbadas sem qualquer tipo de preenchimento entre elas. No caso montemorense que aqui mencionamos,
esta hipótese parece ser mais remota visto que se utilizou uma camada de saibro entre as peças de cerâmica.
Esta inclusão abafaria qualquer benefício acústico da inclusão de olaria nas abóbadas para efeitos de
ressonância.
No mosteiro de Santo António, foi dos lados sul e poente do piso inferior que a maior parte da colecção
em estudo terá sido recolhida, de acordo com o que é descrito por Margarida Ribeiro14. A investigadora
menciona ainda que as peças “(...) eram invertidas sobre os arcos [das abóbadas], desde o nascimento até à
cúpula(...)”, sendo que a caixa de enchimento, entre os arcos e a cobertura, oscilaria entre o metro e o metro e
vinte centímetros.
De toda a colecção, sabemos a localização original exacta de duas peças distintas: a talha identiﬁcada
com o n.º de inventário CSD0312, actualmente depositada no ângulo leste do claustro, encontrava-se no fecho
da abóbada da sala do capítulo, disposta com o bocal para cima e auxiliando na sustentação dos arcos da
abóbada ao centro (da totalidade da peça original apenas resta um terço e já assim teria sido utilizada no
enchimento da abóbada); a Floreira rectangular/Repousa-cântaros com o n.º de inventário CSD004515 estava
depositada no ângulo dos arcos entre o refeitório, o claustro e a sala do capítulo, tendo sido fragmentada em
duas partes por um dos pedreiros da obra, aquando da sua descoberta.

11- BASSEGODA NONELL, La ceramica popular en la arquitectura gótica, ediciones de Nuevo Arte Thor, 3.ª edición, 1983.
12- IDEM, IBIDEM.
13- MESTRE, Joaquim Figueira, Olaria Medieval de Beja. Contribuição para o seu estudo, in A Cerâmica Medieval no Mediterrâneo Ocidental,
Campo Arqueológico de Mértola, Lisboa, 1987, p. 566.
14- RIBEIRO, Margarida, Olaria de Uso Doméstico na Arquitectura Conventual do Século XVI, Cadernos de Etnologia, Grupo dos Amigos de
Montemor-o-Novo, Évora, 1984.
15- Identiﬁcada por Margarida Ribeiro como uma pia de cântaros.
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4. UMA NOVA ABORDAGEM À COLECÇÃO – METODOLOGIA
Após alguns contactos prévios com membros da direcção actual, foi possível constatar que a colecção
quinhentista estudada por Margarida Ribeiro na década de 70 do século XX havia sido separada em duas divisões
do actual Museu de Arqueologia: cerca de meia centena de peças encontrava-se integrada na exposição
permanente na Sala de Olaria, à qual foi dado o nome da autora; cerca de duas centenas e meia estavam
empilhadas na cripta de Brás de Figueiredo e Lemos sob a sala do capítulo. As peças armazenadas na cripta
encontravam-se sob extremas condições de humidade que propiciavam o desenvolvimento de sais e fungos na
cerâmica. Algumas delas encontravam-se ainda dispostas sobre placas de aglomerado de madeira já apodrecidas
e estavam na iminência de colocar em risco a estabilidade das peças.
Tendo em conta esta realidade, iniciou-se o processo de remoção desta parte da colecção que se
encontrava na cripta já que o espaço não proporcionava as condições suﬁcientes para a sua boa análise. Ao
mesmo tempo, procedeu-se a uma limpeza a seco das peças e limpou-se o espaço de acondicionamento – a
cripta. Embora não fosse o local ideal para o seu armazenamento, esta continuou a ser a solução a curto prazo
encontrada para estas duas centenas e meia de peças. O espaço foi limpo, eliminando-se alguns focos de
humidade e foram facultadas, pelo Grupo dos Amigos de Montemor-o-Novo, novas prateleiras de aglomerado
de madeira para um melhor acondicionamento das peças. No entanto, foi assumido o compromisso de se
procurar uma nova solução a longo prazo que salvaguarde e garanta as condições ideais de conservação da
colecção.
Não obstante, procedeu-se ao trabalho de catalogação e estudo da colecção, estabelecendo-se um
número de inventário individual para cada peça, composto pela sigla CSD16 e quatro dígitos numéricos. Da
mesma forma, foi criada para cada peça uma ﬁcha com denominação, dimensões, descrição, estado de
conservação e localização, assim como fotograﬁa. Identiﬁcaram-se as diferentes morfologias e registou-se cada
forma através do desenho arqueológico, depois transposto para modelos a três dimensões que permitam o
manuseio do público através dos recursos online da Morbase17. Estes mesmos modelos em 3D permitiram ainda
elaborar a reconstituição da técnica de enchimento de abóbadas com olaria e que pode ser observada na
infograﬁa que se segue.

16- Sigla para Convento de São Domingos (CSD).
17- O site pode ser acedido através da morada: www.montemorbase.com
18- RIBEIRO, Margarida, Olaria de Uso Doméstico na Arquitectura Conventual do Século XVI, Cadernos de Etnologia, Grupo dos Amigos de
Montemor-o-Novo, Évora, 1984.
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A TÉCNICA DE ENCHIMENTO DE ABÓBADAS DO MOSTEIRO DE SANTO
ANTÓNIO DE LISBOA EM MONTEMOR-O-NOVO

Representação* da Sala do
Capítulo do Mosteiro de
Santo António de lisboa em
corte

* Reconstrução virtual em 3D tendo em conta
as descrições da reornamentaçao da sala no
século XVII e a análise arquitectónica do
espaço na actualidade

1 - Cerâmica colocada no interior das abóbadas,
com o bocal virado para baixo, para criar espaços
ocos e aligeirar desse modo a carga nelas imposta.
2 - Era colocado saibro para preencher o restante
enchimento dos caixotões da abóbada.

3
2
1

3 - Os caixotões da abóbada eram depois fechados
com tijolo burro e argamassa.

As peças de cerâmica foram recolhidas
na década de 70 do século XX, durante
as obras de recuperação do imóvel, e
fazem hoje parte da colecção de olaria
do Museu de Arqueologia de
Montemor-o-Novo
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5. CARACTERIZAÇÃO FORMAL
5.1. Peças de perﬁl fechado
5.1.1. Infusas

Mantém-se aqui a designação apresentada por Margarida Ribeiro na sua publicação18 uma vez que está
bem fundamentada pela documentação histórica. Sob esta categoria incluem-se cinquenta e quatro recipientes
de várias dimensões que mantêm a mesma caracterização formal.
Tratam-se de peças de corpo ovóide, colo bem demarcado e apresentam uma única asa. Foram escolhidos quatro
exemplares, dos quais apenas três variam em tamanho, apresentando o bordo biselado, e um exemplar, de
tamanho médio com o bordo boleado. Este último exemplar pode corresponder a uma produção diferente da
dos demais, eventualmente de outra olaria.

5.1.2. Cântaros
Dentro desta categoria incluímos três tipos de peças, aparentemente desconexos, mas que não são mais
do que a reprodução do mesmo tipo em diferentes escalas consoante as necessidades de utilização. O recipiente
mais pequeno é um tipo de infusa algo piriforme e de perﬁl sinuoso. Apresenta uma asa, bordo envasado e lábio
boleado com incisões imediatamente abaixo. Curiosamente, distingue-se das outras infusas, não só pela forma,
mas pela presença na pasta de abundantes pedrinhas de quartzo. Está representada na colecção por dois
exemplares.
A peça que se lhe segue, por ordem de tamanho, é o cântaro propriamente dito, cujo aspecto não difere
grandemente embora com um bordo bastante mais envasado. Margarida Ribeiro19, apoiada na documentação
19- RIBEIRO, Margarida, Olaria de Uso Doméstico na Arquitectura Conventual do Século XVI, Cadernos de Etnologia, Grupo dos Amigos de
Montemor-o-Novo, Évora, 1984.
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antiga designa-a de quarta e, efectivamente, o termo é corrente em algumas regiões do País, embora na nossa
opinião seja preferível usar, neste caso em especíﬁco, a terminologia “tradicional” para evitar confusão.
Conservaram-se vinte e duas peças deste tipo.
Segue-se o que designamos de asado que não é mais do que o recipiente da tipologia anterior, mas com
uma capacidade maior e, consequentemente, apresenta duas asas para facilitar o transporte. Margarida Ribeiro
aﬁrma que as duas marcas abaixo da asa sobrevivente referem-se à capacidade deste recipiente, que calcula em
dois cântaros, ou seja um almude (cerca de 25 litros).
5.1.3. Talhas
Dentro desta nomenclatura podemos incluir dois tipos distintos de peça com funcionalidades e
dimensões diferentes.

A primeira é um recipiente de tamanho médio, mais ou menos
equivalente ao cântaro do qual pouco difere em aspecto, exceptuando a ausência
de asa, ter o colo cilíndrico e possuir paredes mais espessas. Na maior parte dos
casos utilizou-se no seu fabrico uma pasta cheia de pequenas pedras de quartzo.
Restam sessenta e oito exemplares.

O segundo recipiente é o objecto que tradicionalmente identiﬁcamos
com o termo talha. Trata-se de uma grande vasilha de corpo ovóide, destinada ao
armazenamento de líquidos. No caso da peça em apreciação conservou-se o terço
superior, incluindo o bordo e parte do arranque do bojo com um cordão plástico
digitado. Esta forma manteve-se até aos dias de hoje sem qualquer alteração.

9

5.1.4. Panelas
A panela é o recipiente por excelência para aquecer líquidos, com os mais distintos propósitos. Embora
tenha formas e dimensões variadas, na maior parte dos casos só têm uma asa e isto parece ser regra para as
panelas em Época Moderna. Registam-se três variantes que agrupamos dentro desta nomenclatura e poderão
estar relacionadas com actividades especíﬁcas que se manifestam nas diferentes tipologias.
Um primeiro grupo é constituído por peças de corpo piríforme invertido e colo baixo cilíndrico,
apresentando invariavelmente duas incisões abaixo do bordo. Duas delas têm exactamente a mesma forma,
diferindo apenas o tamanho. As restantes desta série, mais próximas daquilo que designaríamos de púcaros, têm
a mesma morfologia, embora com dimensões muito mais reduzidas e o corpo de tendência globular.

O segundo grupo é constituído por subtipos (sobretudo de tamanho) que apresentam o corpo globular,
exceptuando as peças de maior dimensão, e o bordo aplanado, provavelmente para ajustar uma tampa.
Margarida Ribeiro baseada em paralelos etnográﬁcos e alguma documentação, chama-lhes panelas de
sumichas20, porque seriam utilizadas para cozer mosto.

20- RIBEIRO, Margarida, Olaria de Uso Doméstico na Arquitectura Conventual do Século XVI, Cadernos de Etnologia, Grupo dos Amigos de
Montemor-o-Novo, Évora, 1984.
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Por ﬁm, resta o único exemplar de panela bicada, mantendo a designação
atribuída Margarida Ribeiro, que parece ser um híbrido do primeiro grupo atrás
mencionado, embora com o bordo extrovertido para permitir moldar o vertedor
ou bico.

5.1.5. Potes
Aqui, separamos dois tipos diferentes de recipientes que, naturalmente, têm formas e usos distintos.

No primeiro caso optamos por designar por pote uma peça de
reduzidas dimensões, corpo globular, colo cilíndrico bem demarcado e duas asas.
Margarida Ribeiro chama-lhe púcaro21, embora não se enquadre de todo naquilo
que o termo correntemente designa e parece não ter nenhuma correspondência
com as peças nomeadas nas fontes históricas: pequeno formato, uma asa e
fabrico o menos grosseiro possível.

No caso das peças que designamos atanores, mantivemos a opção da referida autora, para as diferenciar
do objecto anterior, com o qual têm poucas aﬁnidades.
Atanor é um termo que provém do árabe tannur e refere-se a um pequeno forno cilíndrico portátil.
Passou à terminologia cerâmica medieval com o sentido de classiﬁcar peças com um perﬁl mais ou menos
cilíndrico. Neste caso, a palavra assenta bem porque estes objectos, embora não sejam cilíndricos, a ausência de
colo dá-lhes vagamente esse aspecto. Tratam-se de peças com um corpo piriforme invertido, bordo aplanado e
duas pequenas asas perto do bordo.
Não foi possível determinar uma função, embora o tipo de bordo sugira a adaptação para o uso de
tampa. Existem trinta e quatro exemplares e registam-se dois tamanhos.

21- RIBEIRO, Margarida, Olaria de Uso Doméstico na Arquitectura Conventual do Século XVI, Cadernos de Etnologia, Grupo dos Amigos de
Montemor-o-Novo, Évora, 1984.
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5.1.6. Ferrados
Com esta designação existem duas peças e em termos formais têm um fundo plano, bastante largo, que
excede o maior diâmetro do bojo, colo demarcado, bordo com vertedor e duas asas.
Mais uma vez manteve-se a terminologia de Margarida Ribeiro22, por não encontrar nenhuma
designação que melhor distinguisse a peça. Não conhecemos o uso concreto desta mas, segundo paralelos
etnográﬁcos, entre outras funções era utilizada para recolher o leite durante a ordenha.
5.1.7. Barris
A designação barril ainda hoje mantém o signiﬁcado que tinha há séculos atrás e, como se pode ver, a
forma e a função no essencial mantêm-se: transportar água. Registam-se quatro variantes e três tamanhos
distintos distribuídos por um total de vinte e sete exemplares conservados.
São peças de corpo piríforme, colo estreito bordo saliente e duas asas no terço superior, aptas a
suspender e a beber delas directamente. Um dos exemplares apresenta variação ao nível do bordo, podendo
signiﬁcar que o seu fabrico se deve a uma olaria diferente da que produziu os anteriores.

22 - RIBEIRO, Margarida, Olaria de Uso Doméstico na Arquitectura Conventual do Século XVI, Cadernos de Etnologia, Grupo dos Amigos de
Montemor-o-Novo, Évora, 1984.
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5.2. Peças de perﬁl aberto
5.2.1. Caçoilas
Divergindo da designação de Margarida Ribeiro, optamos por utilizar a palavra caçoila, amplamente
usada em meio arqueológico e que designa habitualmente um objecto de perﬁl aberto que se destina a preparar
alimentos sobre o fogo.

Existem cinco exemplares conservados, todos eles com pegas
triangulares, fundo convexo e bordo boleado introvertido. Este tipo de
recipiente surge na segunda metade do século XVI e chega quase aos dias
de hoje sem qualquer alteração formal.
Aparecem praticamente em todos os contextos arqueológicos
de Época Moderna e estão presentes na iconograﬁa coeva, por exemplo
na pintura atribuída a Diogo Contreiras (1521 – 1562) que se encontra no
Museu de Évora representando o “Nascimento de S. João Baptista”.

Há a registar outra peça, a que chamámos tigela para diferenciar das anteriores, uma vez que não
apresenta pegas e tem três orifícios abaixo do bordo que serviriam para suspensão. Não é muito clara a sua
função mas poderia ser usada também como caçoila.

5.2.2. Fogareiro
Existe apenas um exemplar, bitroncocónico que conserva ainda a grelha e as duas asas. Quer a grelha,
quer a janela de arejamento foram cortadas na pasta ainda fresca, notando-se alguma imprecisão no corte.
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É um objecto cuja forma e utilização se mantêm inalterados até
hoje, havendo apenas algumas “interpretações” regionais quanto ao
modo de fabrico. É uma presença constante na iconograﬁa quando se
pretende retratar ambientes domésticos sejam eles modestos ou
palacianos. Encontra-se representado igualmente no “Nascimento de S.
João Baptista”, de Diogo Contreiras.

5.2.3. Alguidar
Este é mais um tipo de peça que se manteve inalterado ao longo
do tempo, destinado às mais variadas funções e com tamanhos diversos.
Em termos formais conserva o habitual perﬁl troncocónico invertido, com
o bordo em aba, que permitia um manuseamento mais fácil sobretudo
dos objectos maiores.

5.2.4. Floreira
Este é o objecto mais enigmático da colecção uma vez que não
é possível determinar uma função especíﬁca. Trata-se de um recipiente
rectagular alongado com um vertedor numa das extremidades e está
decorado numa das faces com pedrinhas de quartzo que desenham um
motivo espinhado.
Margarida Ribeiro inclina-se para que se trate de uma pia de
23
cântaros , ou seja um recipiente destinado a conter as vasilhas com água
em ambiente doméstico e nele recolher o excedente da água entornada e
a dos repasses. Refere ainda a existência de marcas de abrasão que
podem estar relacionadas com essa prática. Porém, pelo que nos foi dado
a observar, não foi possível conﬁrmar este facto e por estar fabricado
numa pasta igualmente porosa, diﬁcilmente poderia conter a ressudação
dos cântaros aí dispostos. Além do mais, é um recipiente demasiado
estreito para que mantivesse outros estáveis no seu interior. Ainda mais,
se repararmos o fundo dos cântaros é demasiado largo para ali caber.
Outra das atribuições possíveis é que se trate, não de uma pia
de cântaros, mas de uma ﬂoreira com o respectivo vertedor para evitar a
acumulação do excesso de água. Esta pode ser uma daquelas peças
referidas por Manuel Severim de Faria como uma “curiosidade” da olaria
montemorense de Quinhentos.

23 - RIBEIRO, Margarida, Olaria de Uso Doméstico na Arquitectura Conventual do Século XVI, Cadernos de Etnologia, Grupo dos Amigos de
Montemor-o-Novo, Évora, 1984.
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6. CONCLUSÕES
Tornou-se bastante evidente que o conjunto de cerâmica comum retirado das abóbadas do mosteiro de
“S. Domingos” de Montemor-o-Novo é bastante extenso e não é igualado por nenhum outro em Portugal para a
segunda metade do século XVI. Obviamente, a raridade desta colecção está no excelente estado de conservação
das peças, as quais na sua maioria estão completas ou apresentam pequenas faltas. Os escassos exemplares
fragmentados (agora sumariamente restaurados), quebraram-se quando foram retirados do local de origem ou,
mais recentemente devido às deﬁcientes condições de armazenamento.
Por outro lado, há notícia de outros conjuntos importantes descobertos quer em demolições, quer em
obras de edifícios históricos mas, pelas mais variadas razões, apenas sobreviveram algumas peças. Inclui-se neste
grupo o mosteiro de S. Francisco de Évora24, a igreja de Stª. Maria de Beja25 e o mosteiro de S. Domingos de Évora.
As peças deste último edifício estão muito próximas das de Montemor, correspondendo à mesma faixa
cronológica e à mesma corrente formal.
No universo de fragmentos como o de uma escavação arqueológica, o facto de as peças se encontrarem
inteiras vem, em certa medida, desfazer a artiﬁcialidade das tipologias habitualmente atribuídas com base em
pequenas variações formais. Veja-se a título de exemplo a discrepância nos bordos das infusas ou dos barris que
poderiam indicar cronologias distintas quando, na verdade, são contemporâneos apenas com origem em oﬁcinas
diferentes sem que haja sequer uma grande distância geográﬁca.
As peças do Convento não representam a totalidade da produção oleira em Montemor-o-Novo durante
este período naturalmente porque só foram aproveitadas as mais aptas ao enchimento das abóbadas como o são
as de perﬁl fechado. No entanto, constata-se uma progressiva estandardização nas formas e um cuidado na
variação de tamanho quase como se formassem “famílias” que demarcam de forma estrita as tipologias, cada
vez menos decorativas e mais funcionais. Parece ser uma tendência que se acentua a partir da baixa Idade Média
com as sucessivas posturas e regimentos de ofícios mecânicos, que tentam padronizar a qualidade das
matérias-primas, produto ﬁnal e, sobretudo, a capacidade do vasilhame saído das olarias. Um bom exemplo
disto é o Regimento da Câmara de Évora, de 1391 que, embora distante no tempo, mostra já uma grande
preocupação na uniformização dos recipientes segundo a sua capacidade.
Todas as peças incluídas neste estudo apresentam defeitos de fabrico, geralmente fendas e estaladelas
provocadas por excesso de calor durante a cozedura. Porém, há casos em que os defeitos foram produzidos
durante a secagem, o que signiﬁca que as peças foram cozidas já defeituosas.
Como se sabe, todos os desperdícios de olaria que não cozidos são passíveis de voltar ao início do
processo produtivo, sendo o barro reutilizado e amassado para fazer novos recipientes. Parece ter havido uma
intenção clara de levar ao forno peças já defeituosas e assim incrementar a fabricação de refugo para satisfazer
as encomendas da construção. Isto conﬁrma em grande medida o papel do refugo enquanto complemento
económico das olarias, sobretudo em alturas de menor escoamento da produção.

24 - TEICHNER, Félix, “Dois conjuntos de cerâmicas quinhentistas, provenientes do convento de São Domingos e do claustro da igreja de São
Francisco, em Évora (Alentejo)”, Revista Portuguesa de Arqueologia, Lisboa, Vol. 6, Nº 2, 2003, p. 501-520.
25 - MESTRE, J. F., “Olaria medieval de Beja: Contribuição para o seu estudo. in A cerâmica medieval no Mediterrâneo Ocidental. Lisboa,
Campo Arqueológico de Mértola, 1991, p. 565 – 574.
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