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A ARQUEOLOGIA DOS ESPAÇOS,
A IDENTIDADE E A FISIONOMIA DA CIDADE

Casa dos Bicos.
Aspecto do compartimento estudado
(Fotografia de Clementino Amaro)

RESUMO:
O século XVI foi uma época de reforma do espaço urbano lisboeta, através da construção de edifícios de grandes dimen-

sões, aptos a apoiar as mais variadas actividades do comércio ultramarino e a enobrecer o poder real. Estas obras espelharam 
a importância da ligação da cidade ao rio, deslocando o centro político e económico da capital para o espaço ribeirinho. Ao 
mesmo tempo assistiu-se a um importante aumento da construção de espaços habitacionais aristocráticos, nesta nova área 
de poder, entre os quais a Casa dos Bicos. Entre 1981/1982, a Casa dos Bicos foi alvo de intervenções arqueológicas com o 
objectivo de adaptar o edifício a um dos cinco núcleos da XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura. Neste âmbito foi 
recuperado um número significativo de artefactos colocando-se a descoberto uma parcela do piso original da sala central da loja 
da casa quinhentista, vestígios do alçado traseiro, para além das demais fachadas da loja e sobreloja, que haviam resistido ao 
terramoto de 1755. Estas escavações foram aprofundadas em 2010, numa nova fase de trabalhos arqueológicos para albergar 
a Fundação José Saramago. Com a presente comunicação e através da revisão dos dados da escavação, da análise de fontes 
escritas e do estudo dos materiais, procuraremos dar um primeiro contributo ao estudo da organização funcional e espacial da 
Casa, integrando a cultura material no seu espaço vivencial.

PALAVRAS-CHAVE:
Lisboa, Casa dos Bicos, arquitectura, cultura material, Idade Moderna.

 
ABSTRACT:
The 16th century was a period of reforms in Lisbon’s urban space which materialized in the construction of buildings of great 

dimensions, able to support the different activities associated with the overseas trade and value the royal power. These buildings 
reflected the importance of connecting the city to the river, relocating the political and economic Lisbon centre to the riverfront 
area. At the same time there was a significant increase in the construction of aristocratic residences, including the Casa dos 
Bicos. 

Between 1981/1982, the Casa dos Bicos was excavated to adapt the building into one of the five exhibition centres of the 
XVII European Exhibition of Art Science and Culture. An important number of artefacts were recovered, and a portion of the 
original floor of the central room of the store of the 16th century house was uncovered as were other fronts of the store and 
mezzanine floor, which survived the 1755 earthquake. Once again, in 2010, new excavations were made in order to house the 
José Saramago Foundation.

With this paper, and through the review of the excavation data, the analysis of written sources and the study of the artefacts, 
we intent to make a preliminary contribution to the study of the house functional and spatial organization, integrating the material 
culture in its living space.

KEy WORDS:
Lisbon, Casa dos Bicos, architecture, material culture, early-modern period.



UMA APROxIMAÇãO AO ESPAÇO 
vIvENCIAL DA CASA DOS bICOS:

A CULTURA MATERIAL DE UMA 
LIxEIRA DA PRIMEIRA METADE

DO SéCULO xvIII

inês Pinto Coelho
Bolseira de doutoramento FCT, CHAM-FCSH/NOVA|UAc   
inesalexandrapinto@gmail.com

Tiago silva
CHAM-FCSH/NOVA|UAc   
toiago@gmail.com 

André Teixeira
DH/FCSH/NOVA, CHAM-FCSH/NOVA|UAc  
texa@fcsh.unl.pt 

1. Introdução

O presente trabalho integra-se no âmbito de um pro-
jecto de doutoramento (IPC), intitulado “A Casa dos Bi-
cos: estudo arqueológico de um espaço palaciano e quo-
tidiano na Lisboa ribeirinha (séculos XVI–XVIII)”, financia-
do pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Através 
do estudo dos contextos da Idade Moderna provenientes 
de intervenções arqueológicas realizadas na Casa dos Bi-
cos (CNS 274) procurar-se-á compreender o quotidiano 
dos que ali residiram naquela época, através da análise 
dos espaços e hábitos de consumo, comparando-os com 
outros contextos coevos. Pretende-se integrar a Casa 
no urbanismo de Lisboa, de então, interpretar a sua ar-
quitectura e espaço social, assim como compreender de 
que forma a cultura material poderá expressar o modo de 
vida dos seus habitantes. 

No século XVI Lisboa tornou-se uma das mais movi-
mentadas cidades europeias, devido ao aumento do vo-
lume de mercadorias que aí aportavam provenientes de 
todo o mundo através das novas rotas oceânicas. Aquela 
época foi marcada pela reforma do espaço urbano, cons-
truindo-se igualmente edifícios de grandes dimensões e 
esplendor arquitectónico, destinados a controlar as mais 
variadas actividades do comércio e a enobrecer o poder 
real. As transformações implicaram uma maior aproxima-
ção da cidade ao rio, deslocando o centro político e eco-
nómico da capital para o espaço ribeirinho, onde foi cons-
truído o Paço da Ribeira. Paralelamente, assistiu-se a um 
importante surto de edificação de espaços habitacionais 
aristocráticos, nomeadamente na frente ribeirinha (CARI-
TA, 1999, p. 193), destacando-se a Casa dos Bicos, um 
edifício ímpar no contexto urbano português, mandado 
construir pela linhagem Albuquerque no início do século 
XVI (CARITA, 2015, p. 89). Ainda hoje a Casa se desta-
ca na paisagem da antiga frente ribeirinha de Lisboa (Fig. 

1), sendo um dos escassos vestígios de edifícios habita-
cionais que permaneceram da cidade quinhentista. 

Desde sempre a Casa dos Bicos foi citada por inúme-
ros autores, surgindo nas mais antigas representações da 
cidade (Fig. 2). Em todas é visível a originalidade da sua 
fachada voltada para o rio Tejo, completamente distinta do 
restante casario da época. A originalidade provirá de influ-
ência italiana, apreendida durante a viagem que Brás de Al-
buquerque efectuou em 1521, quando integrou a armada 
que acompanhou a Infanta D. Beatriz (1504-1538), filha de 
D. Manuel I e de D. Maria (1428-1571), aquando do seu 
casamento com Carlos III, duque da Sabóia (MIRANDA, 
2002, p. 29). Assinale-se a necessidade de compensar a 
exiguidade do espaço onde se encontrava implantada, no 
declive da colina, face à sua função de residência aristocrá-
tica (CARITA, CONCEIÇÃO, PIMENTEL, 1983, p. 9). 

Apesar do mau estado de preservação, o edifício foi 
classificado como Monumento Nacional em Junho de 
1910 e, por volta de 1955, foi adquirido pela Câmara Mu-
nicipal de Lisboa. Entre 1981-1982 foi alvo de um progra-
ma de recuperação, com o objectivo de adaptação a um 
dos cinco núcleos da XVII Exposição de Arte, Ciência e 
Cultura, dedicado à temática “A Dinastia de Avis e as suas 
Relações com a Europa”. Neste âmbito foram realizadas 
intervenções arqueológicas, sob a direcção de Clementino 
Amaro, recuperando-se um conjunto significativo de ar-
tefactos, colocando-se a descoberto estruturas de época 
romana, parte da Cerca Moura (cerca de 9 metros da mu-
ralha) e, sobretudo, uma parcela do piso original da sala 
central da Casa quinhentista, vestígios da fachada trasei-
ra, da loja e sobreloja (AMARO, 2002, pp. 11; 19-26).

Mais tarde, a Casa dos Bicos passou a ser a sede da 
Comissão Nacional para as Comemorações dos Desco-
brimentos Portugueses, vindo os dois pisos superiores a 
albergar a Fundação José Saramago a partir de 2008, 
ficando o piso térreo dedicado a um núcleo arqueológico 
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Figura 1 – Localização da Casa dos Bicos. Pormenor da Planta Topográfica de Lisboa que
inclui a área abrangida pela Cerca moura (o traçado a preto corresponde à actualidade
e a vermelho à época do Terramoto de 1755) (siLvA, 1987, estampa III).

Figura 2 – 1: detalhe da vista panorâmica da cidade de Lisboa (c. 1540-1550), atribuída 
a Duarte D’Armas, Biblioteca da Universidade de Leiden; 2: Pormenor da vista de Lisboa do 
Castelo de Weilburg, Alemanha (autor desconhecido; representa a recepção a Felipe II, III de 
Espanha, na sua primeira visita a Portugal, em 1619); 3: Pormenor do ex-voto nossa senhora de 
Porto seguro Roga a seu Precioso Filho por esta Cidade e sua navegação de Lisboa (da autoria 
de Domingos Vieira Serrão, 1570-1632 e Simão Rodrigues, c. 1560-1629), Igreja de São Luís dos 
Franceses (c. 1620); 4: Detalhe do painel de azulejos (séculos XVII-XVIII, antes do Terramoto 
de 1755) com a representação do mercado da Ribeira velha, Museu da Cidade (actual Museu de 
Lisboa); 5: Pormenor da Grande vista de Lisboa (da autoria de Gabriel del Barco, c.1700), 
museu nacional do Azulejo.

inês Pinto COeLHO, tiago siLvA, andRé TEIXEIRA 

i encontro de Arqueologia de Lisboa 368



integrado no Centro Interpretativo das Muralhas da Cidade. 
Este inclui os vestígios colocados a descoberto na década 
de 1980, mas também aqueles que foram revelados por 
uma nova fase de trabalhos arqueológicos, que decorreu 
em 2010, sob a direcção de Manuela Leitão e Vítor Filipe.

No presente artigo damos a conhecer o conjunto de 
materiais arqueológicos recuperados numa das estrutu-
ras identificadas aquando das escavações arqueológicas 
de 1981-82, a denominada Sala E/Compartimento, um 
dos contextos que revelou maior diversidade de mate-
riais, procurando assim uma primeira aproximação ao 
espaço vivencial da Casa dos Bicos na Idade Moderna.

2. O contexto arqueológico

Na década de 1980, o programa de recuperação 
do edifício originou uma profunda alteração do espaço 
interior e exterior da Casa, através da reposição dos 
dois andares superiores, que ruíram com o Terramoto 
de 1755, e da desmontagem de grande parte das es-
truturas arqueológicas, assim como da escadaria central 
(AMARO, 2002, p. 12).

As intervenções arqueológicas desta época deram a 
conhecer várias fases de ocupação e transformação des-
ta área da frente ribeirinha. Ao nível da fachada sul (loja, 
piso térreo), portanto virada ao rio, foram intervencionados 
três grandes espaços (denominados na documentação de 
campo como Salas A, B e C); ao nível da fachada norte, 
por onde seria a entrada nobre do edifício (sobreloja, piso 
superior), com acesso pela Rua Afonso de Albuquerque 
(CARITA, CONCEIÇÃO, PIMENTEL, 1983, p. 27), fo-
ram escavadas duas outras áreas (denominadas na mes-
ma documentação por Salas D e E) (Fig. 3). 

Junto a um destes espaços superiores – Sala E, que 
corresponderia à área do pátio quinhentista – foi identifi-
cado um compartimento de feição rectangular, com cerca 
de 1,25 metros de largura por 2 metros de comprimen-
to (Fig. 4) (denominada aquando da sua descoberta em 
1982 como Sala E/Compartimento) (Fig. 3). Esta estru-
tura estava coberta por uma laje trabalhada e, no interior 
dela, encontrava-se um conjunto significativo de mate-
riais dispostos de forma desordenada – cerâmica comum, 
faiança, porcelana, vidros, assim como restos alimenta-
res, nomeadamente escamas de peixe (AMARO, 2002, 
p. 26). De acordo com a análise da documentação de 
campo, este compartimento terá sido desactivado antes 
do Terramoto de 1755. 

A reconstituição, definição e interpretação da estrati-
grafia deste contexto Sala E/Compartimento foi procurada 
através das datas de escavação e respectiva recolha de 
materiais, inscritas na documentação de campo e na refe-
renciação do espólio. Deste modo, apresentam-se aqui to-
dos os materiais recolhidos em Abril de 1982, mês em que 
decorreu a intervenção naquele contexto, nomeadamente 
uma vasta colecção de cálices1, garrafas e outros objectos 
em vidro, cerâmica comum, faiança e porcelana. O con-
junto estudado é constituído pela totalidade dos fragmen-

1 Os cálices de vidro foram já estudados no âmbito da 
dissertação de mestrado da autoria de Maria Francisca Pulido 
Valente, apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa (VALENTE, 2013).

Figura 3 – Planta da Casa dos Bicos com um pormenor do 
contexto em análise assinalado (Sala E/Compartimento), 
adaptada de AmARO, 2002, p. 22.

Figura 4 – Aspecto do compartimento estudado (Fotografia 
cedida por Clementino Amaro).

Uma aproximação ao espaço vivencial da Casa dos Bicos
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tos exumados nas camadas que preenchiam o interior da 
estrutura. Para a classificação dos materiais tivemos em 
consideração critérios morfológicos, tipológicos e decorati-
vos, bem como a contagem do número de fragmentos e o 
cálculo do Número Mínimo de Indivíduos (NMI). 

3. O espólio cerâmico

O estudo compreendeu um total de 1846 fragmen-
tos cerâmicos (tabela 1), verificando-se que o conjunto é 
maioritariamente composto por exemplares de cerâmica 
comum (onde também se inserem a cerâmica brunida 
e incisa) (84%), destacando-se também um conjunto 
significativo de faiança (15%). Menos expressivas são 
os grupos da cerâmica vidrada (1%), sendo residual a 
presença de porcelana (Fig. 5). 

De entre os fragmentos acima referidos foi apenas 
possível reconhecer um número mínimo de 53 objectos, 

visto que uma boa parte do espólio não era passível de 
classificação tipológica e funcional. Assume particular 
importância a loiça de cozinha, com 62 % dos exempla-
res, seguindo-se a loiça de mesa com 21% e a loiça de 
transporte e armazenamento com 13%, considerando-
se uma categoria de outros recipientes (onde se incluem 
servidores e candeias), com 4% (Fig. 6). 

Do ponto de vista tipológico foram identificados 14 
tipos distintos, de acordo com os fabricos/produções iden-
tificados. A cerâmica comum inclui recipientes como pa-
nelas, frigideiras, testos, tachos, pratos, tigelas, púcaros, 
cântaros, infusas, prováveis cantis, servidores e candeias, 
abarcando portanto um vasto leque funcional. A cerâmica 
brunida apresenta recipientes como panelas, pratos, pú-
caros e alguidares. Já a cerâmica vidrada surge apenas 
sob a forma de alguidares. A faiança compreende essen-
cialmente loiça de mesa, pratos e tigelas, mas também 
servidores. Por fim, a porcelana está apenas representada 
por uma tigela.

Comum Brunida Incisa Vidrada
Cerâmica 

esmaltada a 
branco

Faiança 
branca

Faiança 
azul

Faiança 
azul e 

manganês
Porcelana Total

Bordos 226 27 2 6 32 3 1 297

Fundos 51 1 15 7 74

Asas 50 50

Paredes 1171 19 5 16 4 83 110 8 1416

Perfil 
completo

1 2 1 5 9

TOTAL 1499 47 5 18 4 106 150 16 1 1846

Tabela 1 – Tabela de distribuição tipológica do conjunto cerâmico em estudo.

Figura 5 – Análise estatística por produções.

Figura 6 – Análise estatística por funcionalidade.

Inês PInto Coelho, tIago SilvA, andré TeixeirA 

i encontro de Arqueologia de lisboa 370



3.1. Cerâmica comum

Nesta categoria encontram-se incluídas a cerâmica 
comum, sem maior tratamento das superfícies que o 
engobe ou o simples alisamento, a cerâmica brunida, a 
cerâmica incisa e a cerâmica vidrada – estas três últimas 
categorias identificadas em materiais que se encontram 
muito degradados e, nalguns casos, em fragmentos 
muito rolados. Todas estas cerâmicas foram fabricadas 
com pastas idênticas, onde predominam as tonalidades 
de vermelho-alaranjado e acastanhado. Normalmente a 
superfície externa é da cor da pasta e a superfície inter-
na de algumas formas – nomeadamente pratos e algui-
dares – apresenta um engobe com a mesma tonalidade 
vermelha-alaranjada ou acastanhada. Nalguns casos as 
pastas têm uma dupla tonalidade, apresentando o núcleo 
cinzento, denunciando cozedura em ambiente redutor e 
pós-cozedura oxidante. Surgem também algumas peças 
com manchas de tom negro, sobretudo na superfície 
externa, possivelmente pelo contacto com o fogo em 
contexto de utilização, ou decorrente de fenómenos pós-
deposicionais. Ao nível da composição das pastas obser-
va-se macroscopicamente o quartzo, a mica e, por vezes, 
feldspatos que variam entre o grão fino e médio.

No que respeita à funcionalidade da cerâmica co-
mum – onde se incluem os escassos exemplares de ce-
râmica brunida e vidrada –, a loiça de cozinha (panelas, 
frigideiras, testos, tachos e alguidares) representa cerca 
de 62% dos exemplares. Entre todas destaquem-se as 
panelas (Fig. 7.2-3), que por si só correspondem a 30% 
dos exemplares. São recipientes com bordos extroverti-
dos, demarcados no exterior, aplanados superiormente 
e com lábios de perfil subquadrangular, subrectangular 
ou semicircular, ostentando por vezes caneluras, tanto 
na face interior como na exterior. Os exemplares mais 
completos mostram corpo de feição globular e duas asas 
simétricas, que se desenvolvem a partir do bordo até à 
zona mesial das peças. Os diâmetros dos bordos variam 
entre 100-200 mm. Estes recipientes destinar-se-iam à 
confecção dos alimentos e surgem, com notáveis afinida-
des formais, em inúmeros contextos datados dos séculos 
XV-XVI em Lisboa (MARQUES, LEITÃO, BOTELHO, 
2012, p. 127), previvendo porém mais de dois séculos.

As frigideiras (Fig. 7.4) representam 13% dos exem-
plares e, à semelhança das panelas, eram utilizadas ao 
lume para a confecção dos alimentos. Os exemplares 
em estudo apresentam bordos extrovertidos, por vezes 
demarcados exteriormente, com lábios de perfil semicir-
cular e duas asas de feição triangular. Os diâmetros dos 
bordos variam entre 138-170 mm. Encontram-se peças 
semelhantes na área urbana de Lisboa, em contextos dos 
séculos XV-XVI, nomeadamente na Rua do Benformoso 
(MARQUES, LEITÃO, BOTELHO, 2012, p. 127) e de 
meados do século XVIII, em particular na Rua dos Corre-
eiros (TRINDADE, DIOGO, 2003b, pp. 291,293), mos-
trando mais uma vez ampla diacronia de utilização com 
um mesmo perfil formal. Na região envolvente de Lisboa 
destaquem-se os contextos de Palmela dos séculos XVII-
XVIII (FERNANDES, CARVALHO, 1998, pp. 238-239; 
FERNANDES, CARVALHO, 2003, p. 243).

Surgem ainda testos (Fig. 7.1), com 9% dos exem-
plares. Estes serviriam para cobrir os recipientes que iam 

ao lume, proporcionando uma melhor confecção dos ali-
mentos (situação comprovada pelos vestígios de contacto 
com o fogo exibidos por parte das peças), mas também 
para tapar vasilhas que armazenavam líquidos e sólidos. 
De um modo geral, os testos têm forma tendencialmen-
te plana, ostentando pegas em botão. Os diâmetros dos 
bordos rondam os 130 mm e os da base os 45 mm. Po-
dem encontrar-se exemplares semelhantes em inúmeros 
contextos dos séculos XVII-XVIII em Lisboa e arredores, 
nomeadamente no Martim Moniz e Hospital Real de To-
dos-os-Santos (SILVA, GUINOTE, 1998, pp. 138-139) 
e em Palmela (FERNANDES, CARVALHO, 1998, p. 
250; FERNANDES, CARVALHO, 2003, p. 248).

Os tachos (Fig. 7.5) representam 6% dos exem-
plares. São recipientes com bordos introvertidos demar-
cados interior e exteriormente, por vezes de lábios com 
ressalto eventualmente adaptáveis a tampa. Têm duas 
pegas triangulares simétricas, que se desenvolvem no 
sentido horizontal na zona do colo. Alguns exemplares 
têm a superfície externa brunida, assim como vestígios 
de enegrecimento pelo contacto com o fogo. Os diâme-
tros dos bordos variam entre 168-187 mm e os da base 
rondam os 90 mm. Peças semelhantes encontram-se 
em contextos de Lisboa datados desde o século XVI a 
meados do século XVIII, nomeadamente no Hospital Real 
de Todos-os-Santos (SILVA, GUINOTE, 1998, pp. 168-
169) na Calçada de S. Lourenço (TRINDADE, DIOGO, 
2003, p. 213) e na Rua dos Correeiros (TRINDADE, 
DIOGO, 2003b, p. 293). 

Entre o conjunto surgem ainda alguns fragmentos de 
alguidares (Fig. 7.6), com cerca de 4 % do total, reci-
pientes utilizados sobretudo na preparação de alimentos. 
Apresentam bordos extrovertidos pendentes, com lábios 
de perfil semicircular, paredes troncocónicas e bases pla-
nas. Os diâmetros dos bordos rondam os 380 mm. Estes 
exemplares encontram paralelo em sítios datados dos sé-
culos XV-XVI, como a Rua do Benformoso (MARQUES, 
LEITÃO, BOTELHO, 2012, p. 127), mas também do 
século XVIII, como a Rua dos Correeiros (TRINDADE, 
DIOGO, 2003b, p. 293). Um dos exemplares, em muito 
mau estado de conservação, apresenta o interior vidrado 
a verde, seguindo uma tipologia bem representada em 
contextos da Idade Moderna.

Entre a cerâmica comum surgem ainda alguns exem-
plares de loiça de mesa (21% do total), destinada à apre-
sentação e consumo de alimentos. Deste grupo destacam-
se os pratos (7%), as tigelas (7%) e os púcaros (7%).

Os pratos (Fig. 8.1) teriam uma função de consumo 
individualizado dos alimentos sólidos e de preparação de 
ingredientes destinados à confecção de refeições. Têm 
bordos extrovertidos demarcados exteriormente, com lá-
bios de secção semicircular. Algumas peças apresentam 
notória diferença, sobretudo em relação ao tratamento 
das superfícies, que são brunidas; alguns exemplares têm 
vestígios de enegrecimento, decorrente da eventual utiliza-
ção como testos, ou do contacto pós-deposicional com o 
fogo. Os diâmetros dos bordos rondam os 220 mm. Estes 
materiais remetem-nos para contextos urbanos de Lisboa, 
como o Castelo de S. Jorge e a Rua do Benformoso, am-
bos com uma cronologia de finais do século XVI e inícios 
do século XVII (GASPAR, GOMES, 2012, p. 721; MAR-
QUES, LEITÃO, BOTELHO, 2012, p. 127), a Rua dos 
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Correeiros, em contextos dos séculos XVI-XVIII (DIOGO, 
TRINDADE, 2000, p. 211), ou um contexto habitacional 
do século XVIII do Núcleo Arqueológico da Rua dos Cor-
reeiros, NARC (COELHO, BUGALHÃO, 2015, p. 40). 
Seguem um protótipo fabricado na olaria da Mata da Ma-
chada, no Barreiro (TORRES, 2005, p. 16), sendo idên-
ticos também a exemplares de Palmela (FERNANDES, 
CARVALHO, 1998, p. 244).

À loiça de mesa terão ainda pertencido as tigelas 
(Fig. 8.2), destinadas a uso individual à mesa, que apre-
sentam bordos ligeiramente introvertidos ou extroverti-

dos, demarcados interior e exteriormente e com lábio de 
secção semicircular. Os diâmetros dos bordos rondam 
os 140 mm. Peças semelhantes foram recuperadas em 
Lisboa, em particular na Rua dos Correeiros, num con-
texto de entulho posterior ao terramoto de 1755 (TRIN-
DADE, DIOGO, 2003b, p. 292), na Calçada de São 
Lourenço (DIOGO, TRINDADE, 2003a, p. 212) e no 
NARC, numa habitação do século XVIII (COELHO, BU-
GALHÃO, 2015, p. 40). Formas idênticas foram tam-
bém recolhidas nos já referidos contextos de Palmela 
(FERNANDES, CARVALHO, 2003, p. 246).

Figura 7 – Loiça de cozinha; cerâmica comum: 1. Testo; 2-3. Panela; 4. Frigideira; 5. Tacho; 6. Alguidar.
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Já os púcaros (Fig. 8.3), destinados ao consumo 
individual de líquidos, podiam também ser utilizados 
na confecção de alimentos. Eram tendencialmente de 
pequenas dimensões e alguns exemplares apresentam 
superfícies brunidas. Os diâmetros dos bordos rondam 
os 80 mm. Estas formas prolongam-se no tempo, des-
de finais do século XVI até ao século XVIII (CARREIRA, 
2005, pp. 38-39). Reconhecem-se paralelos para os 
materiais estudados em Torres Novas, datados de en-
tre meados do século XVI e o século XVII (CARREIRA, 
2005, pp. 30-31) e em vários contextos lisboetas do 
século XVI aos inícios do século XVIII (SILVA, GUINOTE, 
1998, pp. 166-167). 

Os depósitos da estrutura em estudo continham ain-
da loiça de armazenamento e transporte, onde se inclui 
um provável bordo de cantil (que aqui não ilustramos por 
se encontrar bastante fragmentado) e as infusas (Fig. 9), 
com cerca de 6% dos exemplares, destinadas a arma-
zenar líquidos. Apresentam bordos ligeiramente introver-
tidos, lábios de secção semicircular, colo alto e cilíndrico 
com caneluras, normalmente providas de uma asa, que se 
desenvolve entre o colo e o meio da peça. Os diâmetros 
dos bordos rondam os 90 mm. Exemplares semelhantes 
surgem em inúmeros sítios de Lisboa, sobretudo entre os 
materiais datados dos séculos XV-XVI na Praça da Figuei-
ra (SILVA, GUINOTE, 1998, pp. 116-117), no Palácio do 

Figura 10 – Outros recipientes. Loiça de iluminação; cerâmica comum: 1. Candeia. Loiça de 
higiene; cerâmica comum: 2. servidor.

Figura 8 – Loiça de mesa; cerâmica comum: 1. Prato; 
2. Tigela; 3. Púcaro.

Figura 9 – Loiça de armazenamento e 
transporte; cerâmica comum: 1. infusa.
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Governador no Castelo de S. Jorge (GOMES et alii, 2009, 
pp. 653-672), na Rua do Benformoso (MARQUES, LEI-
TÃO, BOTELHO, 2012, p. 127) e na Rua João do Outei-
ro (DIOGO, TRINDADE, 1998, p. 265).

O conjunto integra ainda outras categorias de mate-
riais, nomeadamente os destinados à iluminação das casas, 
entre os quais se destacam as candeias (Fig. 10.1), com 
cerca de 4% dos exemplares. São recipientes baixos, de 
paredes côncavas, que assentam em base plana. O bordo 
apresenta-se estrangulado num dos lados, formando um 
bico triangular. O diâmetro da base ronda os 44 mm. Exem-
plares idênticos surgem em contextos dos séculos XV-XVIII 
de Lisboa, nomeadamente no Palácio do Governador do 
Castelo de S. Jorge (GASPAR et alii, 2009, pp. 653-672), 
na Rua dos Correeiros (DIOGO, TRINDADE, 2000, pp. 
201-235) e no Quarteirão dos Lagares (NUNES, FILIPE, 
2012, p. 146).

Por fim, refira-se um bordo de servidor (Fig. 10.2), 
objecto destinado à higiene das casas, que se apresenta 
largo e extrovertido, em aba, demarcado interior e exte-
riormente, com lábio de perfil semicircular. O diâmetro 
do bordo tem 260 mm. São inúmeros os paralelos que 
encontramos em materiais dos séculos XV-XVI na área 
urbana de Lisboa, nomeadamente na Rua do Benfor-
moso (MARQUES, LEITÃO, BOTELHO, 2012, p. 127) 
ou no Palácio do Governador do Castelo de S. Jorge 
(GASPAR et alii, 2009, pp. 653-672).

3.2. Cerâmica esmaltada

Entre o espólio cerâmico revestido com vidrado de es-
tanho surgem dois grupos claramente distintos. O primei-
ro, com uma expressão residual, diz respeito a cerâmica de 
finais do século XV a inícios do século XVII, muitas vezes 
denominada como loiça malegueira, mas também Blanca 
Lisa ou Plain White (GUTIÉRREZ, 2000, p. 15-73), ori-
ginalmente produzida na Andaluzia e com ampla difusão 
mundial. Na Casa dos Bicos recuperaram-se apenas qua-
tro fragmentos de parede de pratos, com pastas em tudo 
semelhantes às destas produções, a comum tonalidade 
branca amarelada, com pequenos vacúolos e, por vezes, 
fissuras, registando-se escassos elementos não plásticos 
visíveis. As superfícies são revestidas por esmalte branco 
amarelado, em mau estado de conservação, sem qualquer 
pintura. Discute-se a sua produção em território nacional, 
seguramente atestada documentalmente a partir de me-
ados de Quinhentos (TORRES, 2011, p. 541), menos 
claramente no registo arqueológico (SEBASTIAN, 2010, 
p. 79). Em todo o caso, a sua presença em contextos lis-
boetas está largamente documentada naquela cronologia 
(COELHO, BUGALHÃO, 2015, p. 47).

Um segundo grupo, com muito maior expressão, 
reporta-se a faiança portuguesa da segunda metade do 
século XVII e da centúria seguinte. É possível individua-
lizar três conjuntos distintos: a faiança branca (39%), a 
faiança com decoração pintada a azul (55%) e a faiança 
com decoração pintada a azul e manganês (6%) (Fig. 
11). Os três conjuntos apresentam pastas semelhantes, 
de tonalidade branca rosada ou amarelada, compactas e 
com elementos não plásticos de grão fino e médio, entre 
os quais se identificam a mica e o quartzo. Foi estudado 
um total de 272 fragmentos, tendo-se identificado um 

número mínimo de 12 indivíduos: dois pratos fundos em 
faiança branca; três pratos, uma tigela e um servidor em 
faiança com decoração pintada a azul; e cinco servidores 
em faiança com decoração pintada a azul e manganês.

3.2.1. Faiança branca
Os exemplares de faiança branca correspondem a 

exemplares de pratos fundos (também designados como 
covilhetes), com ambas superfícies vidradas brilhantes 
(Fig. 1-2). Os diâmetros dos bordos variam entre 120-
130 mm, medem de altura aproximadamente 33 mm e 
os diâmetros da base rondam os 105 mm. Encontramos 
paralelos em sítios de Lisboa do século XVIII, num con-
texto habitacional do NARC (COELHO, BUGALHÃO, 
2015, p. 42) e no Convento de São Francisco (TORRES, 
2011, p. 338).

3.2.2. Faiança com decoração pintada a azul
Destaca-se um fragmento de um prato com bordo de 

220 mm de diâmetro, cuja superfície interna apresenta 
decoração composta por motivos vegetalistas (Fig. 13.1). 
Ambas as superfícies apresentam-se enegrecidas pelo 
contacto com fogo. Exemplares com temática decorativa 

Figura 11 – Análise estatística dos materiais de faiança 
em estudo.

Figura 12 – Faiança branca: 1-2. 
Pratos fundos.
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semelhante são identificados em contextos de meados 
do século XVII, nomeadamente a Casa João Esmeraldo, 
no Funchal (GOMES, GOMES, 1998), a Fortaleza de 
Nossa Senhora da Luz, em Cascais (RODRIGUES et alii, 
2012, p. 869), ou em contextos de produção, de que é 
exemplo o Largo de Jesus (SANTOS, 2007).

Este grupo inclui um servidor (Fig. 13.2) de bordo lar-
go extrovertido demarcado exterior e interiormente, com 
lábio de perfil semicircular, paredes baixas de feição glo-
bular, uma asa que se desenvolve do bordo até à zona 
mesial do corpo, assentando em base plana. O diâmetro 
do bordo é de 174 mm, a peça mede de altura 132 mm e 
o diâmetro da base é de 130 mm. As peças mais antigas, 
que remontam aos séculos XVI-XVII, teriam uma dimen-
são média de tendência cilíndrica. Contudo, a partir do 
século XVIII esta forma evolui para recipientes de menor 
dimensão, sendo decorados, tendo corpo de feição bojuda 
e uma asa (BUGALHÃO, COELHO, 2017), portanto com 
um formato muito semelhante aos exemplares em estu-
do. Destaquem-se os paralelos com o espólio recolhido 
no Poço do Vale de Alcântara, atribuído aos séculos XVII 
ou inícios da centúria seguinte (BATALHA, CARDOSO, 
2013, p. 132). A colecção em estudo inclui um exemplar 
com a asa decorada com várias linhas espessas em tons 
de azul e o corpo delimitado por duas séries de linhas azuis 

imediatamente abaixo do bordo e quase junto à base, no 
interior das quais se desenvolvem motivos de folhas de 
acanto ou volutas barrocas em tons de branco e azul, tema 
que se enquadra no último quartel do século XVII (QUEI-
RÓS, 1907, p. 60; CASIMIRO, 2010, p. 605). 

3.2.3. Faiança com decoração pintada a azul e
          manganês
Este grupo integra cinco servidores em tudo seme-

lhantes do ponto de vista formal aos anteriormente des-
critos, com um diâmetro dos bordos de 190-200 mm, 
altura que varia entre 140-150 mm e base com diâmetro 
entre 140 e 170 mm. Um dos exemplares tem deco-
ração com duas séries de linhas azuis no corpo, tanto 
abaixo do bordo, como junto à base, no interior das quais 
se desenvolvem motivos de folhas de acanto ou volutas 
barrocas em tons de azul e branco com contornos a man-
ganês (Fig. 14.1), temática que, como referimos, se terá 
generalizado a partir do último quartel do século XVII. 

Um outro exemplar (Fig. 14.2) ostenta na zona do 
corpo desenho de uma aparente manopla, cujos con-
tornos se apresentam em tons de manganês e o interior 
com preenchimento em tons de azul. Por sua vez, este é 
envolto por elementos florais que têm por base o mesmo 
esquema de cores.

Figura 13 – Faiança com decoração pintada a azul: 1. Prato; 2. servidor.
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Figura 14 – Faiança com decoração pintada a azul e manganês: 1-5. servidores.
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Dois servidores (Fig. 14.3-14.4) mostram a asa com 
a mesma gramática decorativa, pinceladas executadas no 
sentido horizontal em tons de azul, e o corpo com motivos 
florais de contornos e com a parte mais esquemática da 
decoração a manganês, sendo o interior em tons de azul. 
Nos materiais recolhidos no Convento de São Francisco, 
em Lisboa, estes motivos surgem representados noutras 
formas – nomeadamente em bacias – e são caracterís-
ticos dos contextos atribuídos ao século XVIII (TORRES, 
2011, pp. 68, 76, 300 e 429).

Um outro exemplar (Fig. 14.5) tem a asa decorada 
com linhas horizontais em tons de azul e o corpo com 
decoração de desenho miúdo, uma figura humana nua de 
feição oriental envolta em flores. Até ao momento ainda 
não se encontraram paralelos para esta temática decora-
tiva, no entanto são inúmeras as peças produzidas na se-
gunda metade do século XVII em Lisboa, que apresentam 
este tipo de desenho (SEBASTIAN, 2010, p. 615).

3.3. Porcelana

A porcelana tem uma expressão residual neste con-
texto, registando-se exemplares de pasta muito fina. 
Reconheceu-se um provável exemplar de tigela (Fig. 15), 
com 140 mm de diâmetro do bordo. Ambas as superfícies 
foram revestidas com vidrado muito brilhante, destacan-
do-se a decoração com uma banda de motivos geome-
trizantes na zona do bordo em ambas as superfícies e 
os motivos vegetalistas em tons de azul no corpo. Este 
exemplar terá sido fabricado nas oficinas de Jingdezhen, 
por finais do século XV ou inícios do século XVI. Exem-
plares semelhantes foram recuperados nas colecções de 
porcelana Ming, na escavação de Maojiawan, em Beijing 
(XIONG, 2006, pp. 113-122).

4. O espólio vítreo

Foi estudado um total de 8373 fragmentos, entre per-
fis completos e fragmentos, podendo estas ser distribuídas 
pelos seguintes grupos: vidraça, com 1685 dos exempla-
res; garrafas de tonalidade verde, com 5017 fragmentos, 
distribuídas por quatro tipos, com respectivamente 2, 5, 
68 e 317 exemplares, a par de 4624 fragmentos de ti-
pologia indeterminada; garrafas mais escuras de formato 
cilíndrico, com 354 fragmentos; garrafas quadradas, com 
191 fragmentos; copos de tonalidade verde/castanha, 
com apenas 8 exemplares; garrafas de vidro fino de to-
nalidade verde com 65 fragmentos; jarras de tonalidade 
branca, com 2 peças; galheta, com um exemplar; frascos 
de vidro fino de tonalidade verde, com 35 fragmentos e 
de tonalidade azul com 265; frascos de perfume, com 7 
fragmentos e urinóis, com 53 fragmentos. Registaram-se 
ainda 56 fragmentos de vidro fino indeterminados de to-
nalidade azul e 617 de tonalidade branca (tabela 2).

O conjunto estudado inclui artefactos em vidro com 
vasta diacronia cronológica ao longo da Idade Moderna, 
assim como uma grande variedade tipológica de recipien-
tes. No seu fabrico foi utilizado sobretudo o vidro trans-
parente, com uma paleta de cores na qual predominam 
os verdes, em tons que variam entre o verde-escuro e o 
verde profundo, à semelhança de outros materiais reco-
lhidos em contextos da área urbana de Lisboa e região 
envolvente) (CUSTÓDIO, 2002, p. 117; MEDICI, 2011, 
p. 332), surgindo ainda a tonalidade verde clara e azul, 
sobretudo nos frascos.

Neste mesmo contexto, associados aos materiais vítre-
os estudados, foram analisados dois grupos de cálices de 
vidro, o mais antigo datado entre a segunda metade do sé-
culo XVI e a primeira metade da centúria seguinte e o mais 
recente datado dos séculos XVII-XVIII (VALENTE, 2013).

4.1. Garrafas verdes globulares

De um total de 5371 fragmentos, distinguimos 50 
perfis completos, 536 fragmentos de bordo contendo 
porção de gargalo, 4005 paredes e 780 bases. Entre 
as garrafas de tonalidade verde foi possível identificar 
quatro tipos distintos (HUME, 1961; colecção do Museu 
de Londres) (Fig. 16). 

O Tipo 1, com cronologia de fabrico de 1601-18002, 
inclui objectos de tonalidade verde-escura, corpo acha-
tado oval, gargalo não muito alongado, bordo com 45-
49 mm de diâmetro, ônfalo ligeiramente pronunciado e 
uma polida marca de pontel. 

O Tipo 2, produzido em 1675-1690, engloba frag-
mentos de bordo saliente com 27-30 mm de diâmetro, 
paredes de feição globular de tonalidade verde azeitona 
e bases com diâmetros a rondar os 120 mm. 

Quanto ao Tipo 3, balizado entre 1690 e 1710, 
inclui peças de tonalidade verde azeitona com rebordo 
mais perto do bordo, tendo este 25-29 mm de diâmetro, 
gargalo estreito e alongado, corpo de feição angular, 
base com 105-120 mm, ônfalo pronunciado e marcas 
de pontel por vezes pouco polidas. 

2 Fonte: http://archive.museumoflondon.org.uk/ceramics/
pages/object.asp?obj_id=527328;http://archive.museumo-
flondon.org.uk/ceramics/pages/object.asp?obj_id=440641, 
consulta a 15 Abril de 2016.

Figura 15 – Porcelana: tigela.
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Por último, o Tipo 4, com cronologia de 1685-1715, 
inclui exemplares de tonalidade verde-escura, bordo a 
rondar os 20 mm, gargalo mais largo e curto, curvas da 
base e do corpo mais equilibradas, ônfalo muito pronun-
ciado, base com cerca de 80 mm e marcas de pontel 
por vezes pouco polidas. 

Estas garrafas, também conhecidas como onion bot-
tles, surgiram pela primeira vez em Inglaterra em meados 
do século XVII (JONES, SULLIVAN, 1989, p. 73), difun-
dindo-se posteriormente por toda a Europa. Nos inícios 
do século XVIII começam a ser fabricadas em Portugal, 
na Fábrica Real dos Vidros de Coina, generalizando-se a 
produção a várias manufacturas nos finais de Oitocentos 
(MEDICI, 2011, p. 336). A par das fontes escritas, todos 
os contextos referenciados indicam que estas garrafas se 
destinavam sobretudo ao transporte de vinho, embora se 
verifique em diversos sítios a sua reutilização para outros 
líquidos, tais como produtos farmacêuticos e medicinais 
(SILVA, 2015, pp. 472-476). As garrafas em estudo 
apresentam marcas de pontel (Fig. 17) e não apresentam 
qualquer selo que permita identificar fabricante ou pro-
prietário, à excepção de um exemplar que ostenta abaixo 
do gargalo as letras “RxF” (Fig. 18). 

Os perfis triangulares destas garrafas criavam, em 
conjunto com os bordos, um encaixe (marisa) para a apli-
cação de um fio metálico, o que reforçava a selagem por 
meio de uma rolha, permitindo que garrafas fossem trans-
portadas ou armazenadas com segurança (MEDICI, 2011, 
p. 342; FERREIRA, 2012, p. 82). Em alguns exemplares 
da Casa dos Bicos é possível observar vestígios da exis-
tência do referido fio metálico (Fig. 19.1), assim como de 
uma rolha (Fig. 19.2).

Materiais idênticos a estes têm surgido em inúmeros 
contextos terrestres de Lisboa, como um dos quarteirões 

Nome Tipo Nº 
de fragmentos

% 
de fragmentos

Garrafas verdes globulares

1 2 0.02
2 5 0.06
3 68 0.81
4 317 3.78

Garrafas escuras cilíndricas 354 4.23
Garrafas verde globulares de tipo indeterminado 4625 55.03
Garrafas quadradas 191 2.48
Copos 8 0.10
Garrafas 65 0.78
Jarros 2 0.02
Galheta 1 0.03
Frascos verdes 53 0.68
Frascos azuis 265 3.16
Frascos de perfume 7 0.08
Urinóis 53 0.63
Indeterminados (transparentes) 617 7.36
Indeterminados (de tonalidade azul) 56 0.67
Vidraça 1685 20.08

TOTAL 8374 100

Tabela 2 – Tabela de distribuição tipológica do conjunto vítreo em estudo.

Figura 16 – Tipologia das garrafas verdes globulares.
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da Baixa Pombalina na Rua do Comércio (FERNANDES, 
FERREIRA, 2004, p. 487), no poço seiscentista do Vale 
de Alcântara (BATALHA, CARDOSO, 2013, p. 123). 
Destaque também para o paralelo em Almada, na Rua da 
Judiaria, em contextos dos séculos XVII-XVIII (MEDICI, 
2005, p. 558). Estas garrafas surgem também em con-
textos de fundeadouro de Lisboa, associados ao momento 
de selagem – depósitos fluviais assoreados – do contexto 
do navio Boavista 1, datado dos séculos XVII-XVIII (FON-
SECA et alii, 2016, p. 962.). Refira-se a fragata portugue-
sa Santo António de Taná, naufragada em Mombaça em 
1697 (SILVA, 2015, pp. 472-476), bem como a cultura 
material associada ao naufrágio do marfim da baía da Hor-
ta, nos Açores, datado do primeiro quartel do século XVIII 
(BETTENCOURT, CARVALHO, 2011, pp. 139-152). 

4.2. Garrafas cilíndricas de tonalidade escura 

De um total de 354 fragmentos foram identificados 
19 bordos, 219 porções de parede e 116 fundos de gar-
rafas cilíndricas de tonalidade escura. Este grupo inclui 
apenas uma tipologia de objectos, sendo a sua produ-
ção balizada entre 1770 e 1820 (HUME, 1961, p. 101, 
105). É caracterizado pela sua tonalidade âmbar/preta, 
rebordo muito pouco pronunciado, gargalo alongado (Fig. 
20.1), corpo de feição cilíndrica e base com ônfalo cónico 

Figura 17 – Pormenor de marca de pontel.

Figura 18 – Pormenor de marca com as iniciais “RxF”.

Figura 19 – 1. Pormenor do fio metálico; 2. Detalhe de 
rolha ainda embutida no gargalo.

Figura 20 – Garrafas cilíndricas de tonalidade 
escura: 1. Gargalo; 2. Base.
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muito pronunciado (Fig. 20.2), sendo visíveis marcas de 
pontel, por vezes pouco polidas. Uma vez que não exis-
te nenhum exemplar com perfil completo, não podemos 
indicar qual a altura média destas garrafas, no entanto o 
diâmetro dos bordos varia entre 20-23 mm e os da base 
entre 80-88 mm. 

A forma destas garrafas evoluiu de um colo de feição 
mais curta e corpo globular, típico da segunda metade do 
século XVII, até alcançar os exemplares cilíndricos e de 
colo alongado, que começaram a aparecer no século XVIII, 
chegando até aos nossos dias (HUME, 1961, p. 105). 
São associadas ao consumo e ao transporte de vinho, lico-
res e outras bebidas alcoólicas (MEDICI, 2011, p. 336).

Exemplares idênticos surgem em contextos nacionais, 
em Lisboa (FERREIRA, 1997, pp. 186-187; FERNAN-
DES, FERREIRA, 2004, p. 487; MEDICI, 2011, p. 337), 
assim como em contextos de naufrágio, nomeadamen-
te no Queen Anne’s Revenge (1718) e no naufrágio do 
marfim da Baía da Horta (BETTENCOURT, CARVALHO, 
2011, p. 139-152).

4.3. Garrafas quadradas 

O grupo das garrafas quadradas inclui 209 fragmen-
tos, divididos em três bordos, 179 paredes e 27 fundos; 
apura-se um número mínimo de três indivíduos. Caracte-
rizam-se pelo seu formato quadrangular, tonalidade verde 
azeitona, bordo estreito (Fig. 21.1), ombro ligeiramente 
mais amplo e base mais estreita quadrada (Fig. 21.2), 
com marcas de pontel por vezes grosseiras (Fig. 21.3). O 
único bordo que dispomos mede 22 mm de diâmetro.

Geralmente atribui-se o início da produção destas 
Dutch gin bottle à Holanda, visto serem recorrentemente 
retratadas na pintura desta região nos séculos XVI e XVII. 
Nestes casos, a técnica de fabrico era o sopro em molde. 
As garrafas de fundo quadrado eram normalmente utiliza-
das para armazenamento de bebidas alcoólicas, embora 
apareçam nalguns contextos arqueológicos com resíduos 
de outros materiais, tais como mercúrio, produtos quími-
cos ou de boticário (HUME, 1691, p. 106; MCNULTy, 
1971, p. 106). 

Estas garrafas têm surgido em contextos modernos 
de Lisboa, como o NARC (MEDICI, 2011, pp. 340-342), 
o Hospital Real de Todos-os-Santos (BOAVIDA, 2012, 
pp. 135-139) e um quarteirão na Rua do Comércio (FER-
NANDES, FERREIRA, 2004, p. 486). São ainda bastante 
comuns em contextos naufrágio, de que é exemplo a re-
ferida fragata Santo António de Taná, (SILVA, 2015, pp. 
472-476), ou La Natiére (França), datado de inícios do sé-
culo XVIII (L’ HOUR, VEURAT, 2000, pp. 32-33 e 84).

4.4. Vidros finos

Os depósitos em estudo revelaram um conjunto nume-
roso de fragmentos pertencentes a garrafas de vidro muito 
fino de tonalidade verde – quatro gargalos, 58 paredes e 
três fundos com ressalto. Pela sua feição poderiam perten-
cer a garrafas utilizadas para conter licores (Fig. 22.1-4) 
e, portanto, utilizadas à mesa. Encontraram-se paralelos 
para estas peças em apenas um exemplar recolhido no 
Nonsuch Palace, contexto britânico da segunda metade 
do século XVII (CHARLESTON, 2005, pp. 253, 256).

À mesa terá ainda sido utilizada uma galheta (Fig. 
22.5), recipiente para servir azeite ou vinagre. Apresenta 
gargalo estreito, bico vertedor, corpo globular, ostenta 
uma asa e assenta em pé anelar destacado. O diâmetro 
da base é de 46 mm e mede de altura 143 mm. Surgem 
em várias colecções e contextos dos séculos XVI-XVII 
(MEDICI, 2014, pp. 364-367).

Entre os objectos utilizados à mesa, para conter/servir 
líquidos, foi ainda identificado um perfil completo de um 
jarro/caneca de vidro, bordo rectilíneo, colo cilíndrico e 
corpo de feição globular, asa aplicada entre o colo e o cor-
po e assente em pé destacado, com decoração composta 
por motivos florais gravada em tons de branco opaco ao 
longo de toda a peça (Fig. 22.6). Tem um diâmetro do 
bordo de 75 mm, uma altura de 165 mm e diâmetro do 
fundo de 67 mm. Dois fragmentos de asas deverão per-
tencer a exemplares idênticos.

Já relacionado com a higiene e tratamento corpo-
ral destacam-se frasquinhos de perfume – um de tom 
verde-claro (Fig. 22.7), outro de tonalidade transparente 
–, surgindo ainda um fragmento de bordo e seis porções 
de fundos. Estes frascos, fabricados através da técnica 
do vidro soprado, são de pequena dimensão, mostram 
um gargalo alto e estreito, o corpo é circular achatado 
e o fundo tem ligeiro ressalto. O diâmetro do bordo dos 
exemplares completos ronda os 10 mm, a altura é de cer-
ca de 100 mm e o diâmetro do corpo cerca de 40 mm. 
O uso de perfumes era comum na sociedade portuguesa 
do século XVII (MEDICI, 2014, p. 554). Surgem exem-
plares semelhantes em contextos britânicos da segunda 
metade do século XVII (WILLMOTT, 2002, p. 90; ME-
DICI, 2014, pp. 304-305), assim como em exemplares 
datados do século XVIII (Museu de Londres3).

3 http://archive.museumoflondon.org.uk/ceramics/pages/
object.asp?obj_id=472977.

Figura 21 – Garrafas quadradas: 1. Bordo; 2. Base; 
3. Pormenor de marca de pontel.
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Entre o conjunto estudado foram identificados alguns 
fragmentos de frascos de vidro de tonalidade verde (Fig. 
22.8-10) – sete fragmentos de bordo, 25 de paredes e 
três de base com ligeiro ressalto. Poderiam ser utilizados 
em casa para medicamentos (MEDICI, 2014, p. 162). 
Têm bordo espesso, por vezes com ligeiro bico vertedor, 
colo curto ou ligeiramente alongado e corpo globular ou pi-
riforme, assentando em base com ligeiro ressalto. Surgem 
com alguma frequência a partir do século XVI (MEDICI, 
2011, p. 334; BATALHA, CARDOSO, 2013, p. 123).

Foram ainda identificados alguns fragmentos de 
frascos de vidro de tonalidade azul – cinco exemplares 
com perfil completo, quatro bordos, 253 paredes e três 
fragmentos de base com ressalto. Um dos exemplares 
de perfil completo é de grande dimensão, o diâmetro do 
bordo é de 142 mm, a altura é de 436 mm e o diâ-
metro da base é de 228 mm. Apresenta gargalo alto e 
espesso, corpo de feição piriforme e assenta em base 

com ressalto (Fig. 22.11). Peças semelhantes a estas 
foram classificadas como garrafas (tipo 3.3), em uso no 
século XVII (MEDICI, 2014, p. 543), podendo referir-se 
um paralelo britânico no mencionado Nonsuch Palace 
(CHARLESTON, 2005, pp. 247-248). 

Dois outros exemplares mostram gargalo alto e es-
treito, corpo alongado e assentam em base com ressalto; 
o diâmetro dos bordos ronda os 40 mm, e uma das pa-
redes, possivelmente pertencente à mesma peça, mede 
de altura de 200 mm e o diâmetro da base ronda os 
68 mm (Fig. 22.12). Peças semelhantes encontram-se 
entre o espólio do Museu de Londres, atribuível a 1601-
18004. Um outro exemplar (Fig. 22.13) mostra o bordo 
mais largo, espesso, com lábio de secção quadrangular, 

4 Fonte: http://archive.museumoflondon.org.uk/ceramics/
pages/object.asp?obj_id=480511, consultada a 15 de Abril de 
2016.

Figura 22 – Vidros finos: 1-4. Garrafas; 5. Galheta; 6. Jarro (desenho adaptado de Amaro – Abril 1983 – e com base em 
fotografias cedidas pelo Museu de Lisboa); 7. Frasco de perfume; 8-10. Frascos; 11. Frasco/Garrafa; 12-13: Frascos; 
14. Tinteiro; 15. Urinol.

Uma aproximação ao espaço vivencial da Casa dos Bicos

381UmA CidAde em esCAvAçãO



de perfil ligeiramente troncocónico cujo diâmetro ronda 
os 104 mm. Frascos desde tipo poderiam ser utilizados 
em casa para conter líquidos, ou medicamentos. Refira-
se para este último o paralelo em materiais provenientes 
do citado sítio arqueológico da Rua do Comércio, em 
Lisboa (FERNANDES, FERREIRA, 2004, p. 486). 

Surgem ainda exemplares de pequenas dimensões, 
apresentando aba extrovertida, corpo de feição cilíndrica 
e assentes em base com ligeiro ressalto. O diâmetro do 
bordo ronda os 40 mm, mede de altura 43 mm e o diâ-
metro da base ronda os 20 mm (Fig. 22.14). Exempla-
res semelhantes têm sido classificados como tinteiros, e 
datados de 1601-18005. 

Por fim, foram identificados 53 fragmentos perten-
centes a urinóis (10 bordos, 37 paredes e seis fundos). 
São recipientes muito finos, de tonalidade amarela muito 
clara, quase transparente, apresentando bordo com-
pletamente revirado e corpo de feição cilíndrica (Fig. 
22.15). Utilizados nos cuidados do corpo e higiene são 
muito comuns na Europa desde a Idade Média, devido 
à prática da análise de urina para o diagnóstico médico. 
A sua forma não mudou muito entre os séculos XIV e 
XVIII (FERREIRA, 2012, p. 85), surgindo em contextos 
dos séculos XV-XVII de Lisboa (MEDICI, 2005, p. 545). 
Não obstante, sem o recipiente inteiro, os fragmentos 
da Casa dos Bicos poderão pertencer a outro tipo de 
formas, como copos ou até mesmo frascos.

4.5. Vidraça

Recuperaram-se 1685 fragmentos de vidraça, de 
que se ilustra apenas um (Fig. 23.1-2). Em Portugal, 
o uso da vidraça aparece documentado já no século XV 
(CUSTÓDIO, 2002, p. 201). São vários os contextos 
nacionais dos séculos XVII-XIX onde surgem, podendo 
citar-se o NARC (MEDICI, 2011, pp. 348-349).

5. Considerações finais

Os materiais provenientes da Sala E/Compartimen-
to da Casa dos Bicos apresentam uma cronologia de 
meados do século XVII a meados da centúria seguinte, 
correspondendo aos materiais em uso num determina-
do momento do edifício durante a primeira metade de 
Setecentos, seguramente antes do terramoto de 1755. 
Detectam-se marginalmente peças do século XVI, como 
um fragmento de porcelana chinesa, seguramente ele-
mentos de prestígio de duradoura utilização. 

Relativamente ao conjunto cerâmico, e se tivermos 
em conta a maioria dos paralelos referenciados, verifi-
camos que estes apontam, em muitos casos, para os 
séculos XVI-XVIII, indicando a perduração de muitas for-
mas e produções de Lisboa ao longo da Idade Moderna. 
Podemos ainda salientar o predomínio da loiça domés-
tica, de que se destacam panelas, tachos, frigideiras e 
alguidares. Foram também identificados recipientes de 
mesa, nomeadamente pratos, tigelas e púcaros, bem 

5 Fonte: http://archive.museumoflondon.org.uk/ceramics/
pages/object.asp?obj_id=465250; http://archive.museumoflon-
don.org.uk/ceramics/pages/object.asp?obj_id=440760, 
consultada a 15 de Abril de 2016.z

como loiça de armazenamento e transporte, onde se 
destacam cântaros e infusas, e outros objectos destina-
dos à higiene das casas (os servidores), à sua iluminação 
(candeias) ou ao entesouramento de moedas. 

O vidro foi encontrado de forma abundante no interior 
da estrutura. A par da vidraça, destaca-se sobretudo o 
avultado número de garrafas, cronologicamente situadas 
entre meados do século XVII e finais da centúria seguin-
te, algumas delas preservando ainda resíduos do conte-
údo no seu interior. Estas deverão ter origem britânica, 
sobretudo as que apresentam uma cronologia mais recu-
ada, já que a indústria de vidro em Portugal começou em 
inícios do século XVIII, na Real Fábrica de Vidros de Coi-
na. Aos cálices encontrados neste contexto foi atribuída 
idêntica procedência. Relativamente aos outros objectos 
– os exemplares de jarros e o de galheta – terão estado 
relacionados com o quotidiano dos habitantes na Casa, 
nomeadamente com a ingestão de alimentos líquidos à 
mesa, relacionando-se frascos de perfume e urinóis com 
a higiene, ao passo que outro tipo de frascos se poderá 
relacionar com a utilização de medicamentos em casa. 
Surgem ainda exemplares que poderão ser classificados 
como tinteiros e como tal relacionados com actividades 
de escrita. Quanto à origem destes objectos, podemos 
também apontar para produções inglesas, sobretudo se 
considerarmos os paralelos estabelecidos.

Durante a Idade Moderna, e até ao terramoto de 
1755, a Casa dos Bicos era composta por loja, sobre-
loja e dois andares superiores. Esta organizar-se-ia em 
torno de um pátio interior orientado a norte (Rua Afonso 
de Albuquerque), onde seria a entrada nobre do edifí-
cio. Desde o século XV surgiram palácios deste tipo em 
inúmeras cidades da Europa – sendo possível encontrar 
exemplares desde Moscovo a Segóvia, em Bolonha, 
Ferrara, Marselha e Narbonne (MARLK, 1986, p. 25). 
Brás de Albuquerque terá ido buscar influências a um 
dos monumentos mais célebres do Renascimento Ita-
liano, o Palazzo dei Diamanti, em Ferrara, desenhado 
pelo arquitecto e urbanista Biagio Rossetti, por ordem de 
Sigismodo d’Este (1433-1507) (PAOLLETI, RADKE, 
2005, p. 343). Se tivermos em consideração a arquitec-
tura destes palácios italianos do Renascimento, as ca-

Figura 23 – Fragmento de vidraça; 2. Pormenor de vidraça 
aplicada em janela (Livro de Horas de d. manuel). 
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ves/adegas, a cozinha e outros serviços localizavam-se 
geralmente no piso térreo, com escadas que conduziam 
para a extremidade baixa de um grande salão ou piso 
(PHILIPS, 2005, pp. 143-162). Essa distinção entre 
alto e baixo, ou seja, entre os pisos térreos e os pisos 
superiores, funcionava como um princípio de organiza-
ção espacial. Os pisos superiores seriam destinados à 
intimidade e vida social dos proprietários, enquanto os 
inferiores, abertos para um dos lados exteriores, eram 
as divisões destinadas à logística, ao armazenamento e 
à cozinha (SENOS, 2002, pp. 118, 191).

O avultado número de garrafas de vidro encontrados 
neste contexto, associado às suas características estru-
turais e ao seu posicionamento no edifício, permitem, 
pois, levantar a hipótese de estarmos face a uma com-
ponente da organização logística deste palácio, porven-
tura uma área de armazém, dispensa ou até de adega, 
eventualmente constituída em parte por vidraça, onde os 
proprietários guardavam os seus recipientes em vidro, 
de mesa, cozinha e, talvez também, de higiene. A varie-
dade tipológica de materiais recuperados, bem como a 
proporção entre a loiça de cozinha, mesa e armazena-
mento, permite levantar a hipótese de aqui se arruma-
rem também outro tipo de objectos, face a uma eventual 
proximidade da cozinha.

De qualquer modo, não podemos deixar de referir 
que os depósitos conservados no interior desta estru-
tura, com uma cultura material tão diversificada, podem 
também estar relacionados com um contexto de despejo 
doméstico. Isto é, a estrutura pode ter sido utilizada como 
lixeira (AMARO, 2002, p. 27), produzida no momento da 
construção do pavimento que se lhe sobrepõe. A verda-
de é que, nalgum momento de ocupação do edifício an-
terior ao Terramoto de 1755, aquele compartimento terá 
sido selado e inutilizado pelos habitantes da Casa dos 
Bicos. As suas motivações só poderão ser perscrutadas 
quando tivermos uma visão mais vasta do todo do edifí-
cio, tarefa que levaremos a efeito nos tempos vindouros 
mais próximos.
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