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ASSUNÇÃO DA CIDADE DE FARO: 
FAIANÇA PORTUGUESA
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Técnico do Museu Municipal de Faro

Resumo

Entre 2001 e 2002, na sequência de um projeto para remodelação e 

ampliação do Museu Municipal de Faro, localizado no antigo Convento de 

Nossa Senhora da Assunção, foram aí realizadas duas sondagens arqueo-

lógicas de diagnóstico. Estes trabalhos revelaram uma ampla diacronia 

de utilização do espaço, tendo sido exumada uma grande quantidade de 

material arqueológico, revelando a ocupação do sítio desde Idade do Ferro. 

Entre o material recolhido existe um signi�cativo conjunto de faiança, o 

qual foi selecionado para este estudo. 

Introdução

O antigo Convento de Nossa Sra. da Assunção, onde hoje se encontra 

localizado o Museu Municipal Faro, foi alvo de uma intervenção arqueo-

lógica entre 2001 e 2002, da responsabilidade da equipa da autarquia, 

então dirigida pela arqueóloga Dália Paulo. Esta intervenção realizou-se na 

sequência de um projeto de remodelação e ampliação do Museu Municipal, 
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que não chegou a ser concretizado. 
Os trabalhos tinham como objetivo a 
avaliação e minimização de impacte 
da nova construção, centrando-se em 
zonas estratégicas de áreas anexas às 
atuais instalações do Museu, mais pre-
cisamente nas antigas carpintarias da 
Câmara Municipal de Faro. 

Foram intervencionadas duas son-
dagens, abrangendo uma área de 64m², 
que atingiram uma profundidade de 
cerca de 6 metros. Os trabalhos reve-
laram diversas estruturas, correspon-
dentes a várias fases de utilização do 
espaço, permitindo desta forma obter 
uma importante sequência estratigrá-
�ca que abrange grande parte da dia-

cronia de ocupação da cidade de Faro, 
desde níveis que correspondem à Idade do Ferro (séc. IV a.C.) até níveis que 
correspondem ao século XX, quando se instalou naquele local uma fábrica 
de cortiça. Os trabalhos realizados permitiram a recolha de um vasto con-
junto de cerâmicas de diversos períodos (entre outro tipo de espólio, em 
quantidade menos representativa). 

Do amplo conjunto de material recolhido nesta escavação, o qual se 
encontra depositado no Museu Municipal de Faro, foi selecionado para este 
estudo o grupo formado pelos fragmentos de faiança portuguesa. Dentro 
dos materiais de época moderna aqui recolhidos, as faianças destacam-se 
pelo seu interesse decorativo e técnicas de manufatura, as quais servem de 
indicador cronológico bastante �ável. É inegável o interesse que encerra 
este material moderno, uma vez que estará intimamente relacionado com 
a ocupação do edifício conventual, sendo desde logo uma mais-valia para a 
história da vivência do edifício.

Figura 1 – Localização do antigo Convento de Nossa 
Senhora da Assunção
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Caracterização da amostra

O conjunto de trezentos e trinta e dois recipientes (ou fragmentos de 

recipientes) de faiança portuguesa selecionados para este trabalho corres-

ponde aproximadamente a cinquenta por cento do total das peças recu-

peradas. São peças produzidas a torno rápido, com pastas em geral muito 

depuradas e compactas, de cor bege e tom claro, que pode variar entre 

o amarelado e o rosado. Os vidrados estaníferos apresentam-se em geral 

aderentes (salvo algumas exceções), brancos e brilhantes, alguns dos quais 

com craquelês. 

As formas das faianças recuperadas correspondem, na maioria dos 

casos, a formas abertas, exceção feita para dois potes que apresentam for-

mas fechadas. Os critérios de atribuição formal foram os seguintes:

NOME DESCRIÇÃO EXEMPLARES

Malga

Recipiente de pequena dimensão (inferior a 18cm de diâmetro), 
tendencialmente em forma de calote esférica, com ou sem per�l 
carenado. O per�l pode também aproximar-se do troncocónico 
invertido.

54

Prato
Recipiente de forma circular, caldeira pouco funda e aba larga.
Pode ter várias dimensões, consoante os usos.

71

Tampa Objeto que serve para cobrir um recipiente. 5

Covilhete
Recipiente fundo (côvo), de pequena dimensão (até 20cm de diâ-
metro), de per�l troncocónico invertido, sem aba, de fundo plano.

23

Taça
Recipiente de per�l troncocónico invertido ou em calote esférica, 
de maior dimensão que a malga.

44

Bacio
Recipiente de paredes altas e aba saliente, pode ter uma ou duas 
asas laterais.

4

Pote, canudo 
ou manga de 
botica

Recipiente de base reduzida, alto, utilizado em diversas funções 
boticárias.

2

Figura 2 – Tabela de Formas

Foram ainda identi!cadas cento e vinte e nove fragmentos de reci-

pientes aos quais não foi possível atribuir uma forma, dada a sua reduzida 

dimensão. 
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Fabricos identi�cados

As mais antigas produções portuguesas aqui identi�cadas serão do 

século XVII. Durante este século existiram três grandes centros produtores 

de faiança em Portugal: Lisboa, Coimbra e Vila Nova (Porto). A esmagadora 

maioria dos fragmentos estudados terão sido manufaturados nas o�cinas 

lisboetas. 

Grupo de fabrico A

O fabrico de início do século XVII, mais especi�ca-

mente a partir de 1610, é caracterizado pela cópia quase 

�el dos motivos da porcelana chinesa (Casimiro, 2010). 

Trata-se de uma produção onde se nota um grande cui-

dado quer ao nível das pastas, quer ao nível do vidrado 

e da decoração. Estas peças, produzidas na capital, des-

tinavam-se ao consumo das elites não sendo acessíveis 

à maioria da população. Destacam-se por apresentar um 

vidrado de muito boa qualidade, perfeitamente opaco 

e espesso. Foram identi�cados quatro fragmentos que 

podem claramente ser enquadrados nesta produção.

Foram também recolhidos cinco fragmentos que 

apresentam motivos de boninas a azul cobalto, motivo 

que se popularizou na primeira metade do século XVII, 

cujas características de pasta e vidrado parecem apontar 

para produção lisboeta. 

Grupo de Fabrico B

Um outro tipo de fabrico identi�cado, onde se pode incluir a maioria 

das peças recolhidas, apresenta o vidrado caracteristicamente branco com 

minúsculos pontinhos cinzentos e maior ou menor número de “olhinhos”. 

A decoração, simplesmente em azul cobalto ou azul cobalto e manganés, 

Figura 3 – Faiança do séc. 

XVII (novelos de cordões e 

borlas)

Figura 4 – Covilhete com 

motivos vegetalistas 

(boninas), séc. XVII
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com traços �nos ou grossas pinceladas, é característica 

das o�cinas lisboetas. Foram recolhidos 11 fragmentos que 

ostentam o motivo decorativo conhecido como “desenho 

miúdo”, de inspiração oriental e muito popular na segunda 

metade do século XVII. 

Também popular na segunda metade do século XVII é 

o motivo de “rendas”, que podemos encontrar nesta cole-

ção desenhadas em azul e manganés ou simplesmente em 

azul. Este motivo foi amplamente usado pelos três centros 

produtores. Com este motivo podemos encontrar 13 peças 

embora um fragmento pareça ostentar dife-

renças estilísticas. 

O motivo de aranhões, já na sua fase de 

simpli�cação máxima, de linhas de manga-

nés preenchidas a azul, atribuível à segunda 

metade do século XVII, foi encontrado em dois 

fragmentos. Em associação com este motivo é 

usual encontrar-se o motivo de pêssegos, tam-

bém patente em dois fragmentos desta cole-

ção. Encontramos esta associação de motivos 

num prato recuperado no naufrágio da Ponta 

do Leme (Cabo Verde) (Gomes et al., 2012) dese-

nhados com o mesmo traço grosso de man-

ganés, cujo preenchimento a azul por vezes 

ultrapassa o limite do desenho. A pasta e o 

verniz observados nestes fragmentos parecem 

pertencer ao mesmo fabrico de Lisboa.

Com o motivo de arcos concêntricos, carac-

terístico da segunda metade do século XVII, 

foram reconhecidas 54 peças. A pasta e vidrado 

destas peças parecem apontar também para 

este fabrico da capital, com o vidrado pon-

teado a minúsculos pontinhos cinzentos e a 

apresentar as características bolhas de ar.

O motivo dos acantos pode ser encontrado 

em três fragmentos atribuíveis a este grupo de 

fabrico. Este motivo populariza-se a partir da 

segunda metade do século XVII. 

Figura 5 – Desenho 

miúdo, séc. XVII

Figura 6 - Prato com decoração de rendas, 

séc. XVII

Figura 7 - Prato com decoração de 

aranhões, séc. XVII

Figura 8 - Prato com decoração de 

pêssegos, séc. XVII
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O motivo de contas, em grupos de três ou 
de seis, está amplamente representado nesta 
coleção, com 46 peças. Trata-se de um motivo 
muito popular a partir do terceiro quartel do 
século XVII e que mantém uma grande lon-
gevidade, sendo possível encontra-lo em pro-
duções já posteriores ao terramoto de 1755, 
como se pode ver em dois pratos produzidos 
em Lisboa e atualmente no Museu de Évora 
(ME6883 e ME878: MANGUCCI, 2007). Existem 
ainda dois fragmentos que, embora não apre-
sentem o motivo das contas, mostram deco-
ração geralmente associada a este motivo. 
Os fragmentos identi�cados no conjunto 
em estudo apresentam pasta e vidrado que 
parecem pertencer a esta produção lisboeta, 
embora este seja um motivo muito popular 
também em Coimbra. 

Foram ainda recolhidas 60 peças que se 
apresentam decoradas com simples linhas 
azuis acentuando o diâmetro do bordo ou do 
fundo interno. Destas, oito correspondem a 
pratos, vinte e sete a malgas e quatro a taças. 
Foi ainda possível identi�car um pote, sendo o 
resto das formas indeterminadas. Estas peças, 
muito simples, corresponderão a produções 
do �nal do século XVII ou já do século XVIII.  

De produção lisboeta parecem ser cinco 
fragmentos que apresentam decoração exe-
cutada com grossas pinceladas de manganês. 

Figura 9 - Taça com decoração de arcos 
concêntricos, séc. XVII

Figura 12 - Malga decorada com linhas 
azuis, séc. XVII/XVIII

Figura 11 - Covilhete com decoração de 
contas, séc. XVII/XVIII

Figura 10 - Taça com decoração de acantos, 
séc. XVII
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A qualidade do verniz, exibindo os caracterís-
ticos pontinhos cinzentos e alguns “olhinhos”, 
parece con�rmar a sua origem lisboeta. Um 
exemplar com a mesma decoração encontra-
se no Museu de Évora (ME14658), que lhe atri-
bui uma datação do século XVIII. 

Com o mesmo tipo de vidrado mas sem 
decoração, foram também identi�cadas algu-
mas peças, sobretudo covilhetes. Estas peças, 
pratinhos fundos para doces, estão intima-
mente ligadas à doçaria conventual que atinge 
o seu esplendor no século XVIII.

Grupo de Fabrico C

As peças pertencentes a este grupo apre-
sentam-se quase todas sem decoração, apenas 
com o vidrado estanífero branco, pelo que não 
é fácil a sua atribuição cronológica. Exceção é 
um fragmento decorado com faixa barroca de 
acantos. A fraca adesão do vidrado à pasta é a 
principal característica deste grupo de fabrico, 
estando o vidrado praticamente separado 
da pasta. Este destacamento do vidrado em 
relação à pasta é característico de algumas 
produções lisboetas. As formas presentes resu-
mem-se a pratos pouco fundos. 

Grupo de Fabrico D

Este fabrico, atribuído às o�cinas de Coimbra, apresenta vidrado pouco 
espesso e bege, estando presente em apenas cinco fragmentos. Três des-
tes fragmentos podem pertencer todos ao mesmo prato, sendo que dois 
colam �sicamente. Existe um fragmento que pertence claramente a um 

Figura 13 - Malga decorada com linhas e 
pinceladas a manganês, séc. XVIII

Figura 14 - Covilhete, séc. XVIII

Figura 15 - Prato com vidrado a destacar

Figura 16 - Prato
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outro prato, o que perfaz, pelo menos dois 
pratos, que podem associar-se a este tipo. Foi 
recolhido outro fragmento que poderá tam-

bém pertencer ao fabrico coimbrão, embora 

quanto a este último, a sua pequena dimensão 

deixe algumas dúvidas. 

Considerações �nais

A partir do trabalho realizado foi possível retirar algumas conclusões no 

que respeita às preferências das freiras que habitaram o convento de Nossa 

Senhora da Assunção em Faro.

Durante a maioria do período de ocupação religiosa deste espaço (1548 a 

1836), as produções provenientes das o1cinas lisboetas parecem ser as pre-

feridas das freiras deste convento. As peças do período áureo da produção 

portuguesa, cuja maior parte se destinava a exportação e não ao consumo 

interno, marcam presença no convento farense, atestando o poder econó-

mico de algumas famílias cujas 1lhas ingressam na instituição. Não será, 

no entanto, de excluir a hipótese de que se não tratem de objetos para uso 

quotidiano, mas sim de peças requintadas para 

decoração ou ocasiões especiais, pois a par 

desta cerâmica mais requintada surgem pro-

duções de carater mais utilitário, com decora-

ções mais simples, provavelmente destinadas 

a um uso quotidiano. A grande quantidade de 

peças do século XVIII pode dever-se à destrui-

ção causada neste convento pelo terremoto 

de 1755. Após esta catástrofe, que provocou 

graves danos em diversas zonas do convento, 

tornando-o inabitável durante algum tempo, 

pode supor-se que terá sido necessário proce-

der à aquisição de novas peças para substituir 

as que 1caram inutilizadas nesta ocasião. A 

produção comummente designada por louça 

conventual, tão característica deste período, 

encontra-se bem representada nesta coleção.

Figura 17 - Prato com decoração de brioso, 

séc. XVIII

Figura 18 - Covilhete com brasão, séc. XVII/

XVIII
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Apesar de não ser encorajada pela ordem 
de Santa Clara a posse de bens materiais, 
sabemos que esta existia. Foram recolhidos 
fragmentos de peças que apresentam cartelas 
com inscrições que provavelmente se referem 

à proprietária da peça. Foi identi�cado um bra-

são com a letra B no seu interior (�g. 18) e foi 

recolhido um prato de pequena dimensão que 

apresenta no fundo uma cartela com inscrição 

ªMADA / NEL(A?) […]OZE (�g. 19).

Foi ainda identi�cado um fragmento de 

fundo de uma forma aberta, em que é possível discernir parte de uma car-

tela, onde se podem ver frações de letras, provavelmente também uma 

marca de propriedade. 

A pequena área escavada no antigo convento proporcionou à investiga-

ção arqueológica levantar o véu sobre a cultura material das freiras clarissas 

que aqui habitavam. Esta área representa apenas uma pequena parte da 

cerca deste convento, pelo que trabalhos arqueológicos futuros poderão 

acrescentar novos dados a este estudo lançando novas luzes sobre os hábi-

tos de consumo das mulheres que habitaram este espaço durante cerca de 

três séculos.

Figura 19 - Prato com cartela, séc. XVII/XVIII
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