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1 GRUPO 1 
 
Designação  Q3/C8-33 Púcaro com duas carenas 

Imagem 

 

 
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 

Forma 

“Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. O gargalo é alto e vertical, 
enquanto o bordo oferece lábio com secção semicircular.” 
“Media 0,100 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,003 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de 
grão fino a médio. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8). A superfície interior mostra a mesma cor 
do núcleo e à superfície exterior foi aplicada aguada de cor negra, a qual evidencia decoração pintada de cor 
branca.” 

Decoração 

“Observa-se, sobre o bordo, linha pintada de cor branca e o gargalo mostra três outras linhas horizontais, duas das 
quais delimitam cartela com 0,015 m de altura e preenchida com reticulado. Aquelas linhas medem 0,008 m de 
largura. Uma outra linha, da mesma cor, foi pintada sobre a ligação do gargalo com o corpo e este mostra séries 
de três traços, paralelos entre si, dispostos obliquamente e formando ziguezague, que preenchem todo o corpo da 
peça.” 

Paralelos 

“As formas carenadas são semelhantes a algumas exumadas nos silos L/16 e K/14 do Cerro da Vila em Vilamoura 
(...)” (Matos, 1991, 429, 437 e 453) 
“(...) e outras similares [formas carenadas] foram recolhidas na área urbana de Setúbal, por Carlos Tavares da 
Silva, sobre camada com materiais tardo-romanos.” (sem referência bibliográfica) 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 491 - 492 

 
Designação  Q3/C8-34 Púcaro com duas carenas 

Imagem 

 

 
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 

Forma 

“Fragmento correspondendo a porção do corpo, do bordo e do fundo. O gargalo é alto e vertical, enquanto o bordo 
mostra lábio com secção semicircular. O fundo é plano.” 
“Media 0,107 m de diâmetro do bordo, 0,085 m de altura e a espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, 
micáceos e calcários, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor castanha acinzentada (5YR 4/2) e as 
paredes de cor castanha avermelhada (5YR 6/6). A superfície interior é da mesma cor do núcleo e à superfície 
exterior foi aplicada aguada, de cor negra, a qual evidencia decoração pintada, de cor branca.” 
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Decoração 

“No gargalo, sob o bordo, observa-se faixa reticulada, com 0,010 m de altura, pintada com traços finos, de cor 
branca, e delimitada por duas linhas, horizontais, com 0,005 m de largura. Sob aquela faixa encontram-se duas 
outras linhas, paralelas com cerca de 0,004 m de largura; uma 0,004 m abaixo e a outra na ligação entre o gargalo 
e o corpo. Este mostra séries de cinco segmentos de recta, paralelos, dispostos obliquamente e formando 
ziguezague, que preencheriam todo o corpo da peça.” 

Paralelos 

“As formas carenadas são semelhantes a algumas exumadas nos silos L/16 e K/14 do Cerro da Vila em Vilamoura 
(...)” (Matos, 1991, 429, 437 e 453) 
“(...) e outras similares [formas carenadas] foram recolhidas na área urbana de Setúbal, por Carlos Tavares da 
Silva, sobre camada com materiais tardo-romanos.” (sem referência bibliográfica) 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 479, 492 

 
Designação  Q3/C8-36 Jarro ou Jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da parede.” 
“A espessura média das paredes é de 0,003 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. 
Tanto o 
núcleo como as superfícies das paredes são de cor cinzenta (5YR 6/1).” 

Decoração 
“A superfície exterior encontra-se decorada com linhas horizontais onduladas, pintadas de cor negra, com 0,006 
m de largura.” 

Paralelos 

“A forma e decoração daquelas peças indicam tratar-se de produções muçulmanas, importadas do próximo oriente 
ou do Norte de África. Elas terão, possivelmente servido de protótipo às produções peninsulares, por certo 
elaboradas em diferentes centros oleiros do al-Andalus, talvez recuperando antigas manufacturas.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 478, 488 - 489 

 
Designação  Q3/C8-51 Púcaro 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 

Forma 

“Fragmento correspondendo a parte do corpo, do gargalo e do fundo, assim como a extremidade 
inferior de asa. O corpo tinha forma globular achatada, assente em fundo plano. O gargalo era troncocónico e a 
asa assentava a meio do corpo.” 
“Media 0,046 m de diâmetro no fundo e a espessura média das paredes é de 0,003 m.” 

Fabrico 
“Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. 
Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor castanha rosada (5YR 6/4)” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 492 
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Designação  Q3/C8-52 Púcaro 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 

Forma 

“Fragmento correspondendo a porção do gargalo e do bordo. O gargalo tinha forma troncocónica e o bordo, 
demarcado por incisão no exterior, oferecia lábio com secção semicircular.” 
“Media 0,124 m de diâmetro no bordo e a 
espessura média das paredes é de 0,003 m.” 

Fabrico 
“Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e calcários, 
de grão fino. Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são cor-de-laranja (2.5YR 5/8).” 

Decoração 
“A superfície exterior oferece decoração pintada, de cor branca, constituída por linha sobre o bordo e motivo 
ondulado, com pequenos tracinhos no interior, sobre o gargalo.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 492 e 494 

 
 
Designação  Q3/C8-53 Púcaro 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da parede.” 
“A espessura média das paredes é de 0,005 m.” 

Fabrico 
“Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e calcários, 
de grão finíssimo a fino. Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor vermelha (2.5YR 5/6).” 

Decoração 
“A superfície exterior oferece decoração pintada, de cor branca, constituída por linha horizontal, a partir da qual 
foram representados semicírculos, com ponto central, mostrando nos intervalos grupos de três traços verticais.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 492 e 494 

 
Designação  Q3/C8-54 Jarro ou Jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas de cores claras, esmaltadas de cor branca, decoradas nas cores verde e negra (policromas) 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da parede.” 
“A espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O 
núcleo das paredes é de cor rosada (2.5YR 6/6) e ambas superfícies mostram esmalte, aderente, mas quase sem 
brilho, de cor algo esverdeada na interior e branca na exterior.” 

Decoração 
“Esta oferece decoração constituída por círculos com ponto central, de cor negra, inseridos em cartela, de que 
subsiste parte de uma das linhas.” 
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Paralelos 

Nível III de Tépe de l’Apadana II (Susa) : Cerâmicas esmaltadas policromas, séc. VIII (Kervan, 1977, 89) 
Nível VIIC de Tureng Tepe: Taças esmaltadas com decoração policroma, que oferecem motivos geométricos e 
outros pesudoepigráficos, séc. VIII-IX (Boucharlat, Lecomte, Gardin e Gyselen, 1987, 22 e 138) 
Jordânia: mesma técnica decorativa, séc. VIII-IX (Sauer, 1982, 333) 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 477, 486 - 487 

 

2 GRUPO 2 
 
Designação  Q3/C6-2 Jarro ou Jarra 
Imagem 

 
Grupo Cerâmicas com pastas de cores claras e decoração de corda seca parcial 
Forma “Fragmento correspondendo a porção do gargalo e do bordo. Este revela lábio afilado com secção semicircular. O 

gargalo é alto, subcilíndrico, mostrando canelura a 0,041 m abaixo do lábio.” 
“Media 0,085 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,003 m.” 

Fabrico “Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O 
núcleo das paredes é de cor amarela clara, acinzentada (5YR 8/3).” 

Decoração “A superfície exterior apresenta dois tipos de técnicas decorativas que se complementarizam: a pintura e o 
vidrado. Primeiramente foram pintadas quatro linhas horizontais que definem cartela, na qual foi inscrito motivo 
ondulado com dois cabos (cordão da eternidade?), de cor castanha esverdeada. Posteriormente, foi aplicado 
motivo vidrado, de cor verde escura, constituído por larga linha limitada pelas 
anteriores. Esta técnica decorativa é comummente denominada de “corda seca parcial”.” 

Paralelos “(...) no Próximo Oriente a corda seca parcial tem antecedentes que remontam aos séc. VII-VIII , nomeadamente 
em Susa (...)” (Gomes, 1988, 103-104; Soustiel, 1985, 30) 
“Em Almería têm, de igual modo, vindo a ser datadas do séc. IX-X, cerâmicas que utilizam [a corda seca parcial]” 
(Dóminguez, Marinetto, Flores e Muñoz, 1993, 92) 
“Pertencentes, possivelmente, ainda a produções orientais seriam os fragmentos de taça e de jarros ou jarras, com 
decoração de corda seca parcial.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 461, 463 - 464 

 
Designação  Q3/C6-11 Jarro ou Jarra 
Imagem 

 
Grupo Cerâmicas com pastas de cores claras e decoração de corda seca parcial 
Forma “Fragmento correspondendo a porção da parede.” 

“A espessura média das paredes é de 0,005 m.” 
Fabrico “Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos e calcários, 

de grão fino. Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor branca (10YR 8/2).” 
Decoração “A superfície exterior oferece decoração de corda seca parcial, constituída por motivo, ossivelmente de carácter 

geométrico, contornado de cor negra e preenchido com vidrado, espesso, de cor verde escura.” 
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Paralelos “(...) no Próximo Oriente a corda seca parcial tem antecedentes que remontam aos séc. VII-VIII , nomeadamente 
em Susa (...)” (Gomes, 1988, 103-104; Soustiel, 1985, 30) 
“Em Almería têm, de igual modo, vindo a ser datadas do séc. IX-X, cerâmicas que utilizam [a corda seca parcial]” 
(Dóminguez, Marinetto, Flores e Muñoz, 1993, 92) 
“Pertencentes, possivelmente, ainda a produções orientais seriam os fragmentos de taça e de jarros ou jarras, com 
decoração de corda seca parcial.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 461, 463 - 464 

 
Designação  Q15/C6-3 Jarro ou Jarra 
Imagem 

 
Grupo Cerâmicas com pastas de cores claras e decoração de corda seca parcial 
Forma “Fragmento correspondendo a porção do gargalo e do bordo. O gargalo era troncocónico, o bordo ligeiramente 

extrovertido, demarcado por incisão e tinha lábio com secção semicircular.” 
“Media 0,070 m de diâmetro no bordo e a espessura 
média das paredes é de 0,003 m.” 

Fabrico “Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O 
núcleo das paredes é de cor branca, algo rosada (7.5YR 8/2) e as superfícies mostram aguada de cor branca.” 

Decoração “A superfície exterior oferece decoração, de corda seca parcial, constituída por três linhas, horizontais, de vidrado 
espesso, com cor verde, delimitadas por linhas pintadas, de cor castanha escura a negra, sobre duas linhas 
incisas.” 

Paralelos “(...) no Próximo Oriente a corda seca parcial tem antecedentes que remontam aos séc. VII-VIII , nomeadamente 
em Susa (...)” (Gomes, 1988, 103-104; Soustiel, 1985, 30) 
“Em Almería têm, de igual modo, vindo a ser datadas do séc. IX-X, cerâmicas que utilizam [a corda seca parcial]” 
(Dóminguez, Marinetto, Flores e Muñoz, 1993, 92) 
“Pertencentes, possivelmente, ainda a produções orientais seriam os fragmentos de taça e de jarros ou jarras, com 
decoração de corda seca parcial.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 461, 463 - 464 

 
 

3 GRUPO 3 
 
Designação  Q3/C5-2 Jarro ou Jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 

Forma 
“Fragmento, correspondendo a porção da parede.” 
“A espessura média das paredes é de 0,006 m.” 

Fabrico 
“Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo 
das paredes é de cor bege rosada (5YR 7/4) e a superfície interna é daquela mesma cor.” 

Decoração 

“A superfície externa apresenta aguada, de cor branca, sobre a qual foi pintada, a cor-de-laranja 
(2.5YR 5/8), retícula inscrita em cartela. Esta mede 0,010 m de altura e as linhas, horizontais, 
que formam a cartela têm 0,006 m de largura. Cerca de 0,005 m abaixo, oferece outra linha, pintada na mesma 
cor, com 0,006 m de largura.” 
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Material  
datante 

Q3/C5-1 - Fragmento de placa, 966 - 1008 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 440-441 e 451 e 453 

 
Designação  Q3/C5-6 Jarro ou Jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 

Forma 

“Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é espessado e tem secção triangular, ou em bisel, 
encontrando-se demarcado, no exterior, por canelura larga.” 
“Media 0,097 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 
“Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e calcários, de 
grão fino. Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor bege rosada (5YR 7/4).” 

Decoração 
“A superfície externa foi decorada por duas linhas incisas, horizontais, situadas 0,018 m abaixo do bordo e 
separadas cerca de 0,005 m.” 

Material  
datante 

Q3/C5-1 - Fragmento de placa, 966 - 1008 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 440-441 e 452 - 453 

 
 
Designação  Q9/C5-1 Jarro ou Jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção do corpo.” 
“A espessura média das paredes é de 0,006 m.” 

Fabrico 
“Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e 
calcários, de grão médio a grosseiro. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8).” 

Decoração 

“A superfície interior é da mesma cor do núcleo e a exterior apresenta aguada, de cor negra, sobre a qual foi 
pintado, de cor branca, motivo reticulado, com 0,017 m de largura, delimitado por duas linhas horizontais da 
mesma cor. Sob esta decoração oferece outra linha, paralela àquelas, a cerca de 0,001 m. As larguras das linhas 
referidas variam entre 0,003 m e 0,010 m.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 454 - 455 
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Designação  Q9/C5-3 Jarro ou Jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 

Forma 

“Fragmento, correspondendo a porção do gargalo e do bordo. Este é espessado exteriormente 
e algo extrovertido. O lábio oferece secção semicircular, embora seja ligeiramente aplanado na parte superior.” 
“Media 0,108 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e 
calcários, de grão fino e, 
alguns, de grão grosseiro. O núcleo das paredes é de cor vermelha (2.5YR 5/6) e as superfícies apresentam aguada 
de cor negra.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 452 - 453 

 

4 GRUPO 4 
 
Designação  Q3/C4-4 Jarro ou Jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da parede.” 
“A espessura média das paredes é de 0,005 m.” 

Fabrico 
“Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. 
Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor rosada (5YR 7/4).” 

Decoração 
“A superfície exterior encontra-se decorada com motivo, pintado, de cor castanha, oferecendo forma ovalada e 
sendo rodeado por ponteado. Este situava-se sob linha, horizontal, daquela mesma cor.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 428 e 430 

 
Designação  Q3/C4-8 Púcaro 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 
Forma “Fragmento, correspondendo a porção da parede.” “A espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de 
grão fino. O núcleo das paredes é de cor cinzenta (10R 6/1), as superfícies apresentam cor rosada (10R 6/6) e 
aguada de cor quase branca.” 

Decoração “A superfície exterior está decorada com reticulado, pintado de cor negra, algo irregular, medindo 0,015 m de 
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largura e delimitado por duas linhas paralelas. A cerca de 0,006 m abaixo encontra-se outra linha, pintada da 
mesma cor, com 0,010 m de largura.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 424 e 426 

 
Designação  Q3/C4-9  Jarro ou Jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este apresenta lábio com secção semicircular.” 
“Media 0,160 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de 
grão fino. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R5/8) e a superfície interior apresenta cor mais escura que 
aquela.” 

Decoração 

“À superfície exterior foi dada aguada, de cor negra, sobre a qual mostra, pintada de cor branca, linha horizontal, 
0,004 m abaixo do bordo, com 0,005 m de largura, assim como restos de duas outras, ligeiramente onduladas, 
dispostas na vertical.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 427 e 429 

 
Designação  Q3/C4-10  Púcaro 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 

Forma 
“Dois fragmentos correspondendo a porção do gargalo.” 
“A espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 
“Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e 
calcários, de grão fino. Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor vermelha (10R 5/8).” 

Decoração 

“A superfície exterior encontra-se decorada com pinturas, de cor branca. Observa-se uma linha horizontal, com 
0,003 m de largura máxima, da qual partem outras verticais, com 0,001 m de largura, separadas 0,008 m e que 
oferecem, num dos lados, pequenos traços oblíquos e paralelos.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 429 e 430 

 
Designação  Q3/C4-11 Púcaro 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da parede.” 
“A espessura média das paredes é de 0,005 m.” 
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Fabrico 
“Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de 
grão fino. Tanto o núcleo como a superfície das paredes são de cor vermelha (10R5/8).” 

Decoração 

“A superfície exterior mostra decoração, de cor branca, formada por pequenos traços oblíquos, dispostos em série, 
entre duas linhas horizontais da mesma cor, com 0,010 m de largura. Sob este elemento, a 0,004 m, encontramos 
outra linha, de cor branca, com 0,006 m de largura.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 428 e 430 

 
Designação  Q3/C4-12 Jarro ou Jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 

Forma 

“Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é ligeiramente estrangulado, extrovertido e apresenta lábio 
com secção semicircular.” 
“Media 0,124 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 
“Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. 
Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são cor-de-rosa, algo amarelada (5YR 7/6).” 

Decoração 
“A superfície interior mostra, pintada a cor-de-laranja, linha escorrida, oblíqua, com 0,010 m de largura. Sobre o 
bordo oferece outra linha pintada da mesma cor.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 424-425 

 

5 GRUPO 5 
 
Designação  Q1/C3-2 Púcaro 

Imagem 

 

 
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 

Forma 

“Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este é vertical e apresenta lábio, com secção semicircular, 
ligeiramente biselado no interior.” 
“Media 0,076 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de 
grão fino. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR6/8). As superfícies apresentam cor um pouco mais clara 
que aquela.” 

Decoração 

“A superfície exterior mostra decoração pintada, de cor branca, oferecendo reticulado. Este mede 0,010 m de 
altura, encontrando-se inserido em cartela delimitada por duas linhas horizontais, com 0,005 m de largura, 
situando-se a superior sobre o lábio e a inferior 0,002 m abaixo daquela.” 

Referencia 
bibliográfica Gomes, 2003, 396-397 
 
Designação  Q5/C3-5 Jarra (?) ((Unidade de Escavação1) 

Imagem 

 

 
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este apresenta lábio com secção semicircular, algo biselada no 
interior.” “Media 0,077 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico “Foi fabricada com pasta bem depurada, muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de 



13 
 

grão finíssimo. Tanto o núcleo das paredes como as superfícies são de cor rosada (7.5YR 8/4).” 

Decoração 
“A superfície externa apresenta pintadas, a cor-de-laranja, duas linhas: uma sobre o bordo, com 0,008 m de 
largura, e outra, escorrida, disposta na vertical.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 394 

 
Designação  Q11/C3-3 Jarro ou Jarra 

Imagem 

 

 
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da parede.” 
“A espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 
“Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. 
Tanto o núcleo como as superfícies das paredes são de cor rosada (7.5YR 8/4).” 

Decoração 

“A superfície exterior apresenta decoração pintada, possivelmente inserida em cartela, delimitada por 
linhas com 0,005 m de largura, de cor negra. Reconhecem-se, ainda, cinco linhas dispostas obliquamente, e em 
série, adossadas a uma outra, vertical, que, por sua vez, está separada, por vários pontos, de linha vertical 
ondulada.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 394-395 

 
Designação  Q5/C3-7 Jarra  

Imagem 

 

 
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da asa. Esta apresenta secção sub-oval e mamilo, na parte mais elevada.” 
“Media 0,019 m de maior diâmetro na secção da asa.” 

Fabrico 

“Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de 
grão fino a médio. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR5/8) e as superfícies mostram cor um pouco mais 
escura que aquela.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 396-397 

 
Designação  Q5/C3-8 Jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 

Forma 

“Fragmento correspondendo a porção do bordo e ao arranque de asa. O bordo apresenta lábio com secção 
semicircular e a asa mostra secção oval.” “Media 0,132 m de diâmetro e a espessura média das paredes é de 0,004 
m.” 
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Fabrico 

“Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e micáceos, de 
grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor vermelha acastanhada escura (10R4/2), A superfície interior é da 
mesma cor do núcleo.” 

Decoração 
“À superfície exterior foi aplicada aguada, de cor negra, sobre a qual foram pintadas, de cor branca, duas linhas: 
uma sobre o bordo, com 0,026 m de largura, e outra, arqueada, junto ao arranque da asa.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 396-397 

 

6 GRUPO 6 
 
Designação  Q106, 110/C3-1 Jarra (Unidade de Escavação 2) 

Imagem 

 
 
 

Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 

Forma 

“Fragmento correspondendo a porção do bordo, do corpo, do fundo e à extremidade superior de uma asa. 
Apresentava corpo globular achatado e assentaria em fundo plano. Mostra gargalo, sub-vertical, com lábio algo 
biselado. Teria duas asas, opostas, de perfil semicircular e secção sub-oval, com incisão central tendo a 
extremidade superior fixada ao gargalo e a inferior ao início do corpo.” 
“Media 0,120 m de diâmetro no bordo, 0,145 m de diâmetro máximo no corpo, 0,096 m de altura, 0,070 m de 
diâmetro no fundo e a espessura média das paredes é de 0,003 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, quartzosos e 
calcários, de grão fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 5/8). As superfícies 
têm cor semelhante à do núcleo.” 

Decoração 

“A superfície exterior oferece decoração incisa e pintada, de cor branca, constituída por duas cartelas. Uma delas, 
no gargalo, é delimitada por duas linhas e preenchida por grupos de linhas, verticais, que intercalam com 
ponteado ou pseudo-asterisco. A segunda cartela, no início do corpo, foi delimitada por cinco linhas, sendo duas 
na parte superior e as restantes no lado oposto. No interior foram pintados motivos fitomórficos estilizados. Sobre 
esta ornamentação mostra, ainda, cordão, marcado por incisões dispostas em série. 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 407 e 409 

 

7 GRUPO 7 
 
Designação  Q80/C3-1 Jarro ou Jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da asa e à parede. A asa é torsa e tem secção circular.” 
“Mede 0,0230 m de diâmetro na asa e a espessura média das paredes é de 0,003 m.” 
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Fabrico 

“Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e 
micáceos, de grão finíssimo a fino. Tanto o núcleo como as superfícies das paredes apresentam cor branca (10YR 
8/2).” 

Decoração  

Paralelos 

“A cântaro ou ânfora poderia ter pertencido fragmento de asa torsa (Q80/C3-1) cuja forma remonta, no Irão, aos 
inícios do islamismo, conforme exemplar, esmaltado de côr verde, em exposição no Museu do Louvre (n.º inv. 
MAO 05391)” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 371 e 384-385 

 
Designação  Q86/C3-1 Jarro ou Jarra 

Imagem 

 

 
Grupo Cerâmicas com pastas de cores claras esmaltadas a verde 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da parede.” 
“A espessura média da parede é de 0,005 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos e calcários, 
de grão finíssimo a fino. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 8/4) e a superfície interior apresenta esmalte, 
pouco aderente e com algum brilho, de cor branca.” 

Decoração 
“A superfície exterior mostra esmalte, aderente e brilhante, de cor verde, sendo decorada a molde, com motivos 
fitomórficos, possivelmente palmetas.” 

Paralelos 

Mértola, Finais séc. XII, inicios do séc. XIII (Gómez, 1997, 148-149) 
Jerez de la Fronteira, Finais séc. XII, inicios do séc. XIII  (Gabaldon, 1986, 347-349, est. 148-149) 
“Jarros que utilizam decoração a molde sobre superfícies, esmaltadas ou decoradas, com reflexo metálico têm 
sido encontrados em Jerez de la Frontera, normalmente atribuídos, por critérios formais e artísticos aos finais do 
séc. XII ou aos inícios do séc. XIII. Não esqueçamos que muito embora o fragmento de Silves apresente reduzida 
dimensão foi recuperado em nível arqueológico anterior a 1189.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 370, 380-381 

 

8 GRUPO 8 
 
Designação  Q39/C3-1 Púcaro 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 

Forma 

“Quase completo, faltando-lhe, apenas, fragmentos do bordo e do corpo. Mostra e corpo globular achatado, 
gargalo alto, com bordo, algo inclinado para o interior, e lábio de secção semicircular. Apresenta duas asas, 
opostas, de perfil semicircular e secção oval, com a extremidade superior fixada sob o bordo e a inferior na zona 
mesial do corpo. Assenta em fundo plano.” 
“Mede 0,112 m de diâmetro no bordo, 0,144 m de altura, 0,072 m de diâmetro na base e a espessura média das 
paredes é de 0,006 m.” 
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Fabrico 

“Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos e calcários, de 
grão fino. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R 4/8) e as superfícies mostram tom algo mais escuro que o 
da cor daquele.” 

Decoração 

“A superfície exterior oferece canelura, entre o gargalo e o corpo, e decoração pintada, de cor branca, constituída 
por dois grupos de três linhas, horizontais, um sobre o bordo e outro a meio do corpo. Uma outra linha , de cor 
branca, foi pintada na ligação do gargalo com o corpo. Sob esta, no início do corpo, apresenta, ainda, pequenas 
linhas dispostas obliquamente. Sobre o bordo observam-se, também, duas linhas verticais daquela mesma cor, tal 
como sobre as asas.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 389-390 

 

9 GRUPO 9 
 
Designação  Q223/C2-1 Jarro ou  Jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmica esmaltada de cor branca, com decoração de cor azul 

Forma 

“Fragmento correspondendo a porção do bordo, espessado, extrovertido e demarcado, no exterior, por incisão. O 
lábio mostra secção semicircular.” 
“Media 0,126 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O 
núcleo das paredes é cor-de-rosa (5YR 7/4) e ambas superfícies apresentam esmalte, aderente mas pouco 
brilhante, de cor branca.” 

Decoração 
“A superfície exterior oferece decoração cor azul de cobalto, constituída por linha sob o bordo e mancha na 
extremidade inferior do fragmento.” 

Material  
datante 

Q223/C2-3-Ponta de flecha, Séc. XIII ou inícios do séc. XIV 
Q223/C2-7-Ponta de flecha, Séc. XIII 
Q223/C2-8-Ponta de flecha pendunculada, 1212 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 162-3, 198, 202 e 220-221 

 

10 GRUPO 10 
 
Designação  Q32/C2-1 Jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas claras, engobe negro e esgtrafito 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da parede.”  
“A espessura média das paredes é de 0,002 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O 
núcleo das paredes é de cor branca (10YR 8/2). A superfície interna é da cor do núcleo e a externa mostra engobe 
de cor negra (...)” 

Decoração 

“A superfície (...) externa mostra (...) decoração esgrafitada. Esta, aberta com ponta aguçada, é constituída por 
motivo arqueado, com 0,001 m de largura, ladeado por outros de carácter fitomórfico e geométrico (executados 
com traço muito fino).” 
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Paralelos 
“(...) a partir de meados do séc. XIII, que têm vindo a ser classificadas cerâmicas com esgrafito sobre engobe 
negro.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 175-176 e 287-288 

 

11 GRUPO 11 
 
Designação  Q108/C2-1 Jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas claras, engobe negro e esgtrafito 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da parede.” 
“A espessura média das paredes é de 0,003 m.” 

Fabrico 
“Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O 
núcleo das paredes é de cor branca (5Y 8/2). A superfície interna mostra cor semelhante à do núcleo.” 

Decoração “A superfície externa oferece engobe de cor negra e decoração esgrafitada, representando possível palmeta.” 
Paralelos Cardenal Belluga, Lorca (Navarro Palzón, 1986, 60, fig. 27) 
Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 176 e 287-288 

 

12 GRUPO 12 
 
Designação  Q33/C2-2 Jarra 

Imagem  

Grupo 
Cerâmicas com pastas de cores claras e vermelhas esmaltadas de cor verde, de cor verde e branca, de cor verde e 
amarela ou de cor amarela 

Forma 

“Fragmento correspondendo a porção do bordo e a uma asa. O bordo é ligeiramente introvertido e o lábio oferece 
secção semicircular. A asa, com perfil oval e secção planoconvexa, 
apresenta botão na parte superior.” 
“Mede 0,105 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contento elementos, não plásticos, quartzosos e micáceos, de 
grão fino. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 8/3)  e as superfícies oferecem esmalte, aderente e brilhante, 
de cor verde clara, um pouco amarelada, na interior e verde intenso na exterior. Mostra tom mais escuro sobre o 
bordo e na parte superior da asa, devido à maior quantidade de esmalte aplicado.”  
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Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 241-242 

 
 
Designação  Q33/C2-6 Jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 

Forma 

“Fragmento correspondendo a porção do corpo, do gargalo e do bordo. Este é ligeiramente inclinado para o 
exterior e  mostrava lábio com secção semicircular.” 
“Media 0,102 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 
“Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O 
núcleo das paredes é de cor rosada (7.5YR 8/4) e as superfícies apresentam aguada de cor bege, muito clara.” 

Decoração 
“A parte superior do bordo e a superfície exterior encontram-se decoradas com linhas, pintadas digitalmente, cor-
de-laranja, dispostas na vertical, separadas entre si cerca de 0,005 m.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 292 e 294 

 
Designação  Q33/C2-7 Jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 

Forma 

“Fragmento correspondendo a porção do corpo, do gargalo e do bordo. Este é ligeiramente espessado e oferecia 
lábio com secção semicircular.” 
“Media 0,116 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0, 004 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O 
núcleo das paredes é de cor rosada (7.5YR 8/4). As superfícies apresentam tom um 
pouco mais claro que o da cor do núcleo.”  

Decoração 

“A superfície exterior mostra decoração pintada, cor-de-laranja, formada por linha horizontal, com 0,010 m de 
largura, na junção do gargalo com o corpo, a partir da qual se desenvolve, no sentido descendente, faixa de 
losangos, preenchidos por ponteado.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 292 e 294 
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Designação  Q33/C2-8 Jarro ou jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da parede.” 
“A espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 
“Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O núcleo 
das paredes é de cor rosada (7.5YR 8/4). As superfícies mostram tom mais claro que o da cor do núcleo” 

Decoração 
A superfície “exterior encontra-se decorada com faixa quadriculada, medindo 0,023 m de largura, pintada de cor-
de-laranja, com o interior preenchido por ponteado.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 292 e 295 

 

13 GRUPO 13 
 
Designação  Q5/C2-22 Jarra 

Imagem 
 

 
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da parede.” 
“A espessura média das paredes é de 0,002 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricada com pasta homogénea e 
compacta, contendo elementos, não  plásticos, de grão muito fino. O núcleo  das paredes e as superfícies, muito 
bem alisadas, são de cor branca (5Y 8/2).” 

Decoração 
“A superfície exterior mostra parte do arranque de uma asa e encontra-se decorada com duas linhas incisas, 
horizontais, que delimitam motivo constituído por várias outras, oblíquas, dispostas em série.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 288-289 

 
Designação  Q11/C2-11 Jarra 

Imagem  

Grupo 
Cerâmicas com pastas de cores claras e vermelhas esmaltadas de cor verde, de cor verde e branca, de cor verde e 
amarela ou de cor amarela 

Forma “Fragmento correspondendo a porção do bordo. Este tem lábio biselado e ligeiramente 
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extrovertido.” 
“Mede 0,085 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, contento elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O 
núcleo das paredes é de cor bege, quase branca (7.5YR 8/4) e as superfícies apresentam esmalte, aderente e 
brilhante, de cor verde.” 

Decoração 
“A superfície exterior encontra-se decorada com linhas incisas horizontais, com 0,003 m de separação, formando 
canelado. O interior destas linhas mostra tom mais escuro, oferecendo bonita variação cromática.” 

Material  
datante Q11/C2-15 Ponta de flecha, XIII-XIV 
Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 162, 202, 240 e 241 

 
Designação  Q14/C2-8 Jarro ou jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da parede.” 
“A espessura média das paredes é de 0,005 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão finíssimo. O 
núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 7/6). A superfície interior é da cor do núcleo e a exterior apresenta 
aguada de cor quase branca.” 

Decoração 
“Esta encontra-se decorada com linhas pintadas, de cor castanha escura, formando triângulos inscritos em cartela, 
horizontal, com 0,023 m de largura.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 292 e 295 

 
Designação  Q18/C2-15 Jarro ou Jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmica com pastas de cores claras ou vermelhas, vidradas de cor castanhas 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção do corpo, com pé alto e em anel.” 
“Media 0,058 m de diâmetro no pé e a espessura média das paredes é de 0,006 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e de 
barro cozido, de grão fino a grosseiro. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R 5/8) e as superfícies 
apresentam vidrado, aderente e brilhante, de cor castanha.” 
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Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 283 e 285 

 

14 GRUPO 14 
 
Designação  Q37/C2-3 Jarro ou jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 

Forma 

“Fragmento correspondendo a porção da parede.” 
“A espessura 
média das paredes é de 0,005 m.” 

Fabrico 
“Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e 
calcários, de grão fino a médio. O núcleo das paredes e as superfícies são de cor bege (10YR 8/3).” 

Decoração 

“A superfície exterior encontra-se decorada com quatro linhas horizontais, pintadas de cor negra, com 0,013 m de 
largura, duas de cada lado, formando cartela, parcialmente preenchida por reticulado, constituído por traços finos, 
pintados naquela mesma cor.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 292 e 295 

 

15 GRUPO 15 
 
Designação  Q7/C2-6 Jarra 

Imagem 
 

 
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da parede.” 
“A espessura média das paredes é de 0,006 m.” 

Fabrico 
“Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos, não  plásticos, de grão muito fino. O 
núcleo das paredes e as superfícies são de cor bege clara (10Y 8/4).” 

Decoração 
“A superfície exterior mostra cartela, delimitada por cinco linhas incisas (três num lado e duas no outro), decorada 
com pequenas flores, de doze pétalas, impressas, medindo 0,010 m de diâmetro.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 288-289 
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Designação  Q8/C2-1 Jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 

Forma 

“Quase completa. Mostra corpo globular gargalo alto e bordo ligeiramente extrovertido, com lábio em bisel. 
Oferece duas asas opostas e pé, alto, em anel.” 
“As asas, com perfil semicircular e secção sub-rectangular, unem a base do gargalo a um ponto médio do corpo”  
“Mede 0,090 m de diâmetro no bordo, 0,122 m de diâmetro máximo, 0,125 m de altura, o diâmetro do pé tem 
0,050 m e a espessura média das paredes é de 0,003 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, finíssimos. Tanto o núcleo 
das paredes como as superfícies são de cor bege muito clara (10YR 8/4).” 
 

Decoração 

“As asas (...) encontram-se decoradas com três pequenas caneluras, exibindo, na parte superior, dois botões de 
forma cónica. Apresenta, na ligação entre o bordo e o colo, estreito cordão, decorado com incisões que formam 
pequenos triângulos isósceles.” 

Material  
datante 

Q8/C2-8 – Ponta, XIII, inícios XIV 
Q8/C2-9 – Ponta, XIII 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003,  162 e  288-289 

 

16 GRUPO 16 
 
Designação  Q39/C2-2 Jarro ou jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cores claras 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da parede.” 
“A espessura média das paredes é de 0,005 m.” 

Fabrico “Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos, não plásticos, de grão muito fino. O 
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núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 7/6). As superfícies oferecem aguada, de cor bege, quase  branca.” 

Decoração 

“A superfície exterior apresenta decoração pintada, de cor castanha escura, quase negra, constituída por duas 
séries de pequenas linhas verticais ou bastonetes com dimensões irregulares, delimitadas por linhas horizontais. 
Num dos lados mostra duas linhas, arqueadas, com 0,012 m de largura. As pinturas sobrepõem quatro finas linhas 
incisas, dispostas duas a duas e separadas cerca de 0,032 m.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 292 e 295 

 

17 GRUPO 17 
Designação  Qs62,75,76,84,86/C2-1 Jarra 

Imagem  
Grupo Cerâmicas esmaltadas de cor branca, com decoração de reflexo metálico 

Forma 

“Quase completa, mostra corpo hemisférico achatado, gargalo alto, troncocónico e bordo extrovertido com lábio 
elevado de secção semicircular. Duas asas, opostas, de que subsiste apenas uma, tinham perfil quase recto e 
secção subtriangular, arrancando de zona situada imediatamente sob o bordo e descansando sobre área mesial do 
corpo. Assenta em pé anelar.” 
“Mede 0,150 m tanto de diâmetro no bordo como de diâmetro máximo no corpo, 0,193 m de altura, 0,066 m de 
diâmetro no pé e a espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos quartzosos, micáceos e 
alguns nódulos de barro cozido, de grão fino. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 7/4) e ambas superfícies 
oferecem esmalte, aderente e com algum brilho, de cor branca.” 

Decoração 

“Mostra, nas paredes exteriores, profusa decoração do tipo reflexo metálico, de cor dourada, observando-se 
cartelas rectangulares, dispostas sobre o gargalo e no corpo, delimitadas por caneluras e bandas pintadas, 
preenchidas com motivos fitomórficos.” 

Paralelos Calatrava la Vieja, Entre 1195 e 1212, (Zozaya, Retuerce e Garcia Aparício, 1995, 123-125, fig. 2, 3, 4) 
Material  
datante Q75/C2-Direme quadrado em Prata, Almoada 
Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2003, 167, 179 e  222-223 
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18 GRUPO 18 
 
Designação  Q11/C3-1 Jarra ou Jarro 
Imagem 

 
 

Grupo Cerâmica com pasta de cor clara, esmaltada de cor verde 
Forma “Fragmento correspondendo a porção da asa. Esta mostra secção oval e duas aplicações em botão.” “Mede 0,026 

m na secção máxima.” 
Fabrico “Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos e calcários, 

de grão fino. O núcleo das paredes é de cor cinzenta clara (10YR 6/1). As superfícies apresentam esmalte, 
aderente e com algum brilho, de cor verde.” 

Referencia 
 
bibliográfica 

Gomes, 2006, 140 e 143 

 
Designação  Q14/C3-1 Púcaro sub-cilindrico 
Imagem 

 

 
Grupo Cerâmica com pastas e superfícies vermelhas 
Forma “Fragmento correspondendo a porção do corpo e do bordo. Este é vertical, alto, demarcado no exterior por duas 

incisões e tem lábio com secção semicircular” 
“Media 0,084 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,005 m.” 

Fabrico “Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, 
assim como quartzosos e calcários de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor vermelha (10R 5/6). As 
superfícies mostram cor semelhante à do núcleo (...)” 

Decoração A superfície “exterior oferece decoração pintada e incisa. Esta é constituída por duas linhas incisas sob o bordo, 
sobre as quais foram pintadas duas linhas, de cor branca, similares a duas outras existentes junto ao fundo.” 

Paralelos “jarritos” provenientes do “alfar antiguo” de Sán Nicolas, Múrcia, Séc. X, (Navarro Palazón, 1990, 38-39) 
Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006, 137, 142 e 143 

 
Designação  Q14/C3-3 Púcaro 
Imagem 

 

 
Grupo Cerâmica com pastas e superfícies de cores claras 
Forma “Fragmento correspondendo a porção do gargalo e ao início do corpo. Teria forma subcilíndrica.” 
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“Media 0,084 m de diâmetro máximo no gargalo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.” 
Fabrico “Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos e calcários, 

de grão fino. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 7/4). Ambas superfícies apresentam aguada de tom algo 
mais claro que o da cor do núcleo.” 

Decoração “A superfície exterior oferece decoração pintada, de cor vermelha acastanhada, constituída por teoria de losangos 
com ponto central, inseridos em cartela, delimitada por duas linhas. O espaço disponível entre aqueles motivos, 
com forma triangular, foi preenchido com ponteado muito fino. Acima daquela faixa, em uma das extremidades 
do fragmento, subsiste parte de semicírculo, preenchido por ponteado.” 

Paralelos Decoração semelhante a um tambor da camada 8 do Castelo de Silves, Séc. VIII (Gomes, 2003, 490); 
“jarritos” provenientes do “alfar antiguo” de Sán Nicolas, Múrcia, Séc. X, (Navarro Palazón, 1990, 38-39) 
 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006, 137, 142 e 143 

 

19 GRUPO 19 
 
Designação  RES. P Q7/E2/C4-6  Jarra 
Imagem 

 

 
Grupo “Cerâmicas com pasta e superfícies de cores claras (rosada ou cinzenta clara)” 

 
Forma “Conserva-se a totalidade do corpo. Este oferece forma globular e assenta em pé, baixo e anelar. Apresenta o 

arranque da extremidade inferior de duas asas opostas. A parede correspondente ao início do corpo foi boleada 
tendo, por isso, sido reutilizada depois de ter perdido o gargalo.” 
“Media 0,107 m de diâmetro máximo, no corpo, 0,076 m de altura e a espessura média das paredes é de 0,003 m.” 

Fabrico “Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e 
calcários, de grão finíssimo a fino. O núcleo das paredes é de cor rosada (5YR 7/4) e as superfícies exibem 
aguada de cor algo mais escura que aquela.” 

Decoração “A superfície exterior oferece decoração pintada, de cor branca, constituída por cartela delimitada por três linhas, 
uma no início do corpo e duas outras a meio daquele e junto ao arranque da extremidade inferior das asas. No 
interior da cartela observam-se pequenos traços, verticais, dispostos em série.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006, 213-214 e 216 

 

20 GRUPO 20 
 
Designação  RES. P Q6/C3-1 Jarro ou Jarra 
Imagem 

 

 
Grupo Cerâmicas com pasta e superfícies de cores claras 
Forma “Fragmento correspondendo a porção do bordo e ao início do gargalo. Mostra gargalo troncocónico e bordo alto, 

vertical, com lábio de secção semicircular.” 
“Media 0,050 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,003 m.” 

Fabrico “Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e 
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micáceos, de grão fino e, alguns, calcários de grão médio. O núcleo das paredes é cor de rosa com tom algo 
amarelado (5YR 7/8). Ambas superfícies apresentam aguada de tom mais claro que o da cor do núcleo.” 

Decoração “A superfície exterior oferece decoração pintada, de cor castanha, constituída por linha sobre o lábio e duas 
outras, delimitando cartela, no início do gargalo, entre as quais se observa motivo ondulado. A superfície exterior 
do bordo foi preenchida por incisões finas e pouco profundas, executadas a pente, mostrando canelura na 
separação entre o bordo e o gargalo.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006, 199 e 200 

 
Designação  RES. P Q6/C3-1 Jarro ou Jarra 
Imagem 

 

 
Grupo Cerâmicas com pasta e superfícies de cores claras 
Forma “Fragmento correspondendo a porção do bordo e ao início do gargalo. Mostra gargalo troncocónico e bordo alto, 

vertical, com lábio de secção semicircular.” 
“Media 0,050 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,003 m.” 

Fabrico “Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e 
micáceos, de grão fino e, alguns, calcários de grão médio. O núcleo das paredes é cor de rosa com tom algo 
amarelado (5YR 7/8). Ambas superfícies apresentam aguada de tom mais claro que o da cor do núcleo.” 

Decoração “A superfície exterior oferece decoração pintada, de cor castanha, constituída por linha sobre o lábio e duas 
outras, delimitando cartela, no início do gargalo, entre as quais se observa motivo ondulado. A superfície exterior 
do bordo foi preenchida por incisões finas e pouco profundas, executadas a pente, mostrando canelura na 
separação entre o bordo e o gargalo.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006, 199 e 200 

 
Designação  RES. P Q7/C3-3 Jarro ou Jarra 
Imagem 

 
Grupo Cerâmicas com pasta e superfícies de cores claras 
Forma “Fragmento correspondendo a porção do bordo e do corpo, com uma asa. O corpo apresentava forma globular 

achatado e a asa, com perfil semicircular e secção oval, tem a extremidade superior fixada ao bordo e a inferior 
assente a meio do corpo. Mostra bordo alto, ligeiramente extrovertido, demarcado, no exterior, por incisão, com 
lábio de secção sub-rectangular.” 
“Media 0,152 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes  é de 0,005 m.” 

Fabrico “Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, quartzosos 
e calcários, de grão fino e, alguns, de grão médio a grosseiro. O núcleo das paredes é de cor rosada (7.5YR 8/4). 
Ambas superfícies mostram cor algo mais escura que a do núcleo.” 

Decoração “A superfície exterior oferece decoração pintada, de cor negra, constituída por cinco linhas, paralelas e 
horizontais, sendo uma sobre o bordo, outra sob este, uma outra na separação entre o gargalo e o corpo da peça e 
as restantes junto à extremidade inferior da asa. O espaço disponível entre as três últimas linhas referidas foi 
preenchido com pequenos traços verticais, irregulares e dispostos em série, daquela mesma cor. Foi, ainda, 
pintada linha, de cor negra, sobre a asa.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006, 199 - 201 
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Designação  RES. P Q11/C3-4 Púcaro 
Imagem 

 

 
Grupo Cerâmicas com pasta e superfícies de cor vermelha 
Forma “Fragmento correspondendo a porção do corpo e do fundo, com a extremidade inferior da asa. Mostra corpo de 

forma troncocónica, com fundo plano. Uma asa arrancaria do bordo e assentava no fundo.” 
“Media 0,063 m de diâmetro no corpo, 0,052 m de diâmetro no fundo e a espessura média das paredes é de 0,004 
m. 

Fabrico Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos e 
calcários, de grão fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das paredes é cor-de-laranja (2.5YR 6/8) e as 
superfícies apresentam a mesma cor, mas de tom algo mais escuro. 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006, 207-208 

 
Designação  RES. P Q16/C3-1 Púcaro com dupla carena 
Imagem 

 
 

Grupo Cerâmicas com pasta e superfícies de cor vermelha 
Forma “Fragmento correspondendo a porção do gargalo e do corpo, com o negativo do arranque de asa. Teria corpo 

bitroncocónico, com duas carenas, uma entre o gargalo e o corpo e outra na ligação com o fundo. Este era plano.” 
“Media 0,044 m de diâmetro no fundo e a espessura média 
das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico “Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino e, 
alguns, quartzosos e calcários, de grão médio. O núcleo das paredes é de cor cinzenta (2.5YR 4/0) e as superfícies 
são de cor vermelha (2.5YR 5/6), apresentando aguada de cor semelhante à do núcleo.” 

Decoração A superfície exterior mostra restos de decoração pintada, de cor branca, constituída por linha entre o gargalo e a 
carena, a partir da qual foram pintadas outras linhas, algo oblíquas, dispostas em série. 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006, 207-208 

 

21 GRUPO 21 
 
Designação  RES. P Q25/C3-3 Púcaro 
Imagem 

 
 

Grupo Cerâmicas com pasta e superfícies de cores claras 
Forma “Fragmento correspondendo a porção do corpo, com fundo plano e a extremidade inferior das duas asas. 

Mostrava forma subcilíndrica e duas asas opostas, que assentavam junto ao fundo.” 
“Media 0,072 m de diâmetro no fundo e a espessura média das paredes é de 0,003 m.” 

Fabrico “Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos, micáceos, 
calcários e nódulos de barro cozido, de grão fino a médio. O núcleo das paredes é de cor cinzenta clara (5YR 7/1). 
As paredes e a superfície interior são de cor vermelha, algo alaranjada (5YR 7/6).” 
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Decoração “A superfície exterior apresenta aguada de tom mais claro que o da cor das paredes, oferecendo, ainda, decoração 
pintada, 
de cor castanha escura. Esta é constituída por motivo entrelaçado, com dois cabos, possível “cordão da 
felicidade”, inserido em cartela delimitada por duas linhas horizontais.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006, 191 e 193 

 

22 GRUPO 22 
 
Designação  SILV. 2-OC./C5-11- Jarro ou Jarra 

Imagem 

 

 
Grupo Cerâmicas com pastas  e superfícies de cores claras   

Forma 

“Fragmento correspondendo a porção do corpo, do gargalo e do bordo. Mostraria corpo de forma subesférica, 
assente em fundo plano ou ligeiramente convexo. O gargalo, alto, tinha forma troncocilíndrica e o bordo, 
inclinado para o interior, tem lábio em bisel.” 
“Media 0,102 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão 
finíssimo, assim como quartzosos, de grão fino, e nódulos de barro cozido, de grão fino a médio. O núcleo das 
paredes é de cor rosada (5YR 8/4) e ambas superfícies apresentam aguada de tom mais claro que o da cor do 
núcleo (7.5YR 8/4).” 

Decoração 

“A superfície exterior mostra duas linhas incisas, pouco profundas, uma junto ao bordo e outra sensivelmente a 
meio do gargalo. Oferece decoração pintada, cor-de-laranja, constituída por cinco bandas, horizontais, 
encontrando-se três sobre o gargalo, uma na separação deste com o corpo e a última no início daquele. Um espaço 
em reserva, sob o bordo e entre duas daquelas bandas, foi preenchido por reticulado, cor-de-laranja, e um outro, 
no início do bojo, por séries de linhas, muito finas, dispostas obliquamente, naquela mesma cor.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006, 106-107 

 
Designação  SILV. 2-OC./C5-13- Púcaro 

Imagem 

 

 
Grupo Cerâmicas com pastas  e superfícies de cores claras   

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da parede, do corpo e ao arranque do fundo.” 
“A espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos e 
feldspáticos, de grão fino, assim como alguns, quartzosos e calcários, de grão médio. O núcleo das paredes é de 
cor rosada (5YR 8/4) e ambas superfícies apresentam aguada de cor bege clara (7.5YR 8/4).” 

Decoração 

“A superfície exterior oferece decoração pintada, de cor castanha escura, constituída por dois motivos distintos, 
separados por canelura e, também, por banda daquela mesma cor. O tema da parte superior é formado por 
semicírculos, talvez dispostos em linha, pintados com traço fino e prenchidos por séries de pontos. No exterior, 
outros pontos de forma oval e maiores que os mencionados, prolongam-se até à banda antes referida. Sob ela 
notam-se, ainda, restos de três linhas verticais.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006, 106-108 
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Designação  SILV. 2-OC./C5-14- Jarro ou Jarra 

Imagem 

 

 
Grupo Cerâmicas com pastas  e superfícies de cor vermelha   

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção do corpo e ao arranque do gargalo e de uma asa.” 
“Media 0,146 de diâmetro máximo no corpo e a espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo abundantes elementos não plásticos, micáceos e 
feldspáticos, de grão fino, assim como quartzosos e calcários de grão médio. O núcleo das paredes é de cor 
cinzenta (2.5YR 4/0) e as superfícies são de cor vermelha (2.5YR 5/6).” 

Decoração 

“A superfície exterior oferece manchas de cor cinzenta devidas, possivelmente, a alterações no ambiente de 
cozedura, tal como duas incisões, pouco profundas, uma na separação entre o gargalo e o corpo e outra no início 
daquele. Exibe, ainda, decoração pintada, de cor branca, constituída por quatro linhas horizontais, agrupadas duas 
a duas, que se sobrepõem às incisões referidas e definem cartela preenchida por traços, verticais e finos, da cor 
referida” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006,  107 - 108 

 
Designação  SILV. 2-OC./C5-19- Jarro ou Jarra 

Imagem 

 

 
Grupo Cerâmicas com pastas  de cor clara  e decoração de corda seca parcial 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção do gargalo e ao arranque do filtro.” 
“A espessura média das paredes é de 0,003 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão 
finíssimo, assim como calcários e nódulos de barro cozido, de grão fino. O núcleo das paredes é de cor bege 
muito clara, quase branca (10YR 8/2). As superfícies apresentam tom semelhante ao da cor do núcleo.” 

Decoração 

“A superfície exterior oferece decoração, de corda seca parcial, constituída por linha ondulada, possivelmente 
formando cabo, de cor negra de manganês, preenchido por ponteado e delimitado por manchas de vidrado de cor 
verde. 
Aquele motivo estaria inserido em cartela com cor negra, de manganês.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006, 101-102 

 

23 GRUPO 23 
 
Designação  SILV. 2-OR./C5-3-Jarro 

Imagem 
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Grupo Cerâmicas com pastas claras, esmaltadas e decoradas nas cores verde e castanha (policromas) 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da parede do corpo.” 
“A espessura média das paredes é de 0,004 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e 
micáceos, de grão fino e, alguns, nódulos de barro cozido, de grão médio. O núcleo das paredes é de cor branca 
(5Y 8/2) e as superfícies são de cor vermelha rosada (5YR 8/4). Ambas superfícies  presentam esmalte, sendo 
pouco aderente e com algum brilho, na interior, onde mostra tom amarelo-esverdeado, e na exterior, aderente e 
brilhante, de cor branca ligeiramente acastanhada.” 

Decoração 

“Esta última superfície oferece decoração pintada, constituída por dois cabos sinusoidais entrelaçados, “o cordão 
da felicidade”, dispostos a partir de banda horizontal, sendo paralelas a linha, espessa, de cor negra, possivelmente 
formando cartela. O motivo central foi delimitado de cor negra, e preenchido na cor verde água.” 

Paralelos 

Cântaro de Medinat-az-Zahara (representação do cordão entrelaçado na horizontal), Séc. X,  (Rosseló Bordoy, 
1996, 109) 
Jarro das Lebres (representação do cordão entrelaçado na vertical), Séc. IX-X, (Martínez Caviró, 1991, 40-41, fig. 
17) 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006,  73, 93, 95 e 97 

 
Designação  SILV. 2-OR./C5-10- Jarra 

Imagem 

 

 
Grupo Cerâmicas com pastas  e superfícies de cores claras 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da parede e a uma pega. Esta apresenta perfil semicircular.” 
“A espessura média das paredes é de 0,005 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricada com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão 
finíssimo, assim como feldspáticos e quartzosos, finos e, alguns, nódulos de barro cozido de grão médio. O núcleo 
das paredes é de cor branca (7.5YR 8/0) e as superfícies são de cor rosada (7.5YR 7/4). Estas oferecem aguada, de 
tom algo mais claro que o da cor das paredes.” 

Decoração 

“A superfície exterior apresenta decoração pintada, de cor negra, constituída por linha sobre a pega. Esta está 
ladeada, por motivos geométricos diferentes. Em um dos lados observam-se faixas ovais preenchidas por 
ponteado e, no lado oposto, linha vertical rodeada por pseudo-asteriscos.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006, 96 - 98 

 
Designação  SILV. 2-OR./C5-11-Jarro ou Jarra 

Imagem 

 

 
Grupo Cerâmicas com pastas  e superfícies de cores claras 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da parede, do corpo e ao arranque da extremidade inferior de uma asa.” 
“A espessura média da parede é de 0,004 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos e 
feldspáticos, de grão fino e, alguns, nódulos de barro cozido de grão médio. O núcleo das paredes é de cor rosada 
(7.5YR 8/4). A superfície interior apresenta tom algo mais claro que o da cor daquele. À superfície exterior foi 
aplicada aguada de cor cinzenta muito clara (7.5YR 7/0).” 

Decoração 

“Esta oferece decoração pintada, de cor negra, constituída por cartela delimitada por linhas horizontais, uma na 
parte superior e duas na inferior, sendo o interior preenchido por pequenos traços, oblíquos, e ponteado 
irregular.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006, 96 e 98 
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Designação  SILV. 2-OR./C5-21-Jarro ou Jarra 

Imagem 

 

 
Grupo Cerâmicas com pastas claras, esmaltadas e decoradas nas cores verde e castanha (policromas) 

Forma 
“Fragmento correspondendo a porção da parede.” 
“A espessura média das paredes é de 0,005 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta muito homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, quartzosos e 
micáceos, de grão fino, assim como nódulos de barro cozido, de grão médio. O núcleo das paredes é de cor branca 
(5Y 8/1). A superfície interior é daquela mesma cor e a exterior oferece esmalte, aderente mas pouco brilhante, de 
cor branca algo esverdeada.” 

Decoração 

“Esta mostra decoração policroma, de cor verde água e negra de manganês, constituída por cordão entrelaçado 
disposto na vertical, ladeado por duas bandas de cor verde, contornadas de cor negra. Exibe, ainda, restos de 
possível flor de lótus, utilizando a mesma técnica e cores.” 

Paralelos 

Cântaro de Medinat-az-Zahara (representação do cordão entrelaçado na horizontal), Séc. X,  (Rosseló Bordoy, 
1996, 109) 
Jarro das Lebres (representação do cordão entrelaçado na vertical), Séc. IX-X, (Martínez Caviró, 1991, 40-41, fig. 
17) 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006, 73, 93 e 97 

 

24 GRUPO 24 
 
Designação  SILV. 2-OR./C4-1-Jarra 

Imagem 
 

 
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 

Forma 

“Fragmento correspondendo a porção do bordo e ao início do corpo. Mostra bordo vertical, espessado 
exteriormente, com lábio de secção triangular ou em bisel.” 
“Media 0,102 m de diâmetro no bordo e a espessura média das paredes é de 0,003 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricada com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, 
assim como quartzosos e calcários, de grão fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das paredes é cor-de-laranja 
(2.5YR 4/8) e a superfície interior apresenta tom algo mais escuro que o da cor daquele.” 

Decoração 

“À superfície exterior foi dada aguada, de cor cinzenta (5YR 4/1), oferecendo decoração pintada, de cor branca. 
Esta é constituída por pequenos traços, dispostos em série, sobre o bordo, tal como por três linhas horizontais, 
uma sob o bordo, outra no início do corpo e a terceira a meio daquele. Sobre a parte superior do corpo observam-
se traços verticais, agrupados dois a dois, e dispostos em série.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006, 88-90 

 
Designação  SILV. 2-OR./C4-4-Jarro 

Imagem 
 

 
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 
Forma “Fragmento correspondendo a porção do gargalo.” 
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“Media 0,076 m de diâmetro máximo no gargalo e a espessura média das paredes é de 0,006 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos, de grão fino, 
assim como feldspáticos, quartzosos e calcários, de grão fino e, alguns, de grão médio. O núcleo das paredes é 
cor-de-laranja (2.5YR 5/8) e a superfície interior apresenta tom algo mais escuro que o daquele.” 

Decoração 

“À superfície exterior foi dada aguada, de cor cinzenta escura, oferecendo decoração pintada, de cor branca. Esta 
é constituída por motivos losangulares, concêntricos, separados no interior por linha vertical, sendo dispostos em 
banda. Estariam inseridos em cartela de que resta parte da linha inferior.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006, 89-90 

 
Designação  SILV. 2-OR./C4-5-Jarro 

Imagem 
 

 
Grupo Cerâmicas com pastas e superfícies de cor vermelha 

Forma 
““Fragmento correspondendo a porção do gargalo” 
“Media 0,080 m de diâmetro no gargalo e a espessura média das paredes é de 0,005 m.” 

Fabrico 

“Foi fabricado com pasta homogénea e compacta, contendo elementos não plásticos, micáceos e calcários, de 
grão fino, assim como quartzosos, com grão médio e, alguns, grosseiros. O núcleo das paredes é de cor rosada 
(2.5YR 6/6) e a superfície interior oferece tom algo mais escuro que o da cor daquele.” 

Decoração 

“À superfície exterior foi dada aguada, de tom algo mais claro, mostrando quatro linhas incisas horizontais, sobre 
as quais foi aplicada decoração pintada, de cor branca. Esta é constituída por motivo ramiforme, formado por 
sucessão de traços em aspa, que intercalava com séries de linhas verticais.” 

Referencia 
bibliográfica 

Gomes, 2006, 89-90 

 

25 GRUPO 25 
 
Designação  Q6-4-22 

Imagem  
Grupo 10 – infusas, cantarinhas ou bilhas 
Forma  
Bordo em bisel 
Colo esvasado 
Paredes sem parede do corpo 
Fundo sem fundo 
Asas sem asa 
Bicos sem bico 
Diâmetros bordo: 150 mm 
Espessuras bordo: 12 mm,  parede: 7 mm 
Fabrico  
Textura pasta muito fina 
CNP1 grãos finos 
Cor da pasta alaranjado muito claro ou rosado 
Tratamento SI2 alisadas 
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Tratamento SE3 alisadas 
Cor SI esbranquiçado 
Cor SE esbranquiçado 
Cozedura oxidante 
Técnica torno alto de rotação regular 
Decoração  
Técnica pintura a cru 
Tema séries de bandas e traços de pintura a cru 
Localização no bordo 
Referencia bibliográfica Catarino, 1997-1998, 1048, LVII.2 
 

26 GRUPO 26 
 
Designação  Q2-4-52 R2-4-44 

Imagem   
Grupo Não aparece no inventário [9 – pucarinhos] 9 – púcaros ou pucarinhos 
Forma   
Bordo  adelgaçante 
Colo  cónico 
Paredes  sem parede do corpo 
Fundo  sem fundo 
Asas  sem asa 
Bicos  sem bico 
Diâmetros  bordo: 110 mm 
Espessuras  bordo: 4 mm,  parede: 5 mm 
Fabrico   
Textura  pasta muito fina 
CNP1  grãos finos e médios 
Cor da pasta  castanho claro ou creme amarelado 
Tratamento SI2  alisadas 
Tratamento SE3  alisadas 
Cor SI  creme amarelado 
Cor SE  creme amarelado 
Cozedura  oxidante 
Técnica  torno alto de rotação regular 
Decoração   
Técnica  pintura a cru 
Tema  séries de bandas e traços de pintura a cru 
Localização  no colo 
Referencia 
bibliográfica 

Catarino, 1997-1998, 370, LV.1 Catarino, 1997-1998, 1048, LV.2 
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27 GRUPO 27 
 
Designação  J5-3-61 

Imagem  
Grupo 9 – púcaros ou pucarinhos 
Forma  
Bordo com lábio direito ou bordo boleado sem inflexão 
Colo com curvatura convexa 
Paredes sem parede do corpo 
Fundo sem fundo 
Asas sem asa 
Bicos sem bico 
Diâmetros bordo: 98 mm 
Espessuras bordo: 5 mm, parede: 6 mm 
Fabrico  
Textura Pasta homogénea 
CNP1 grãos finos e médios 
Cor da pasta castanho alaranjado 
Tratamento SI2 rugosas 
Tratamento SE3 alisadas 
Cor SI castanho alaranjado 
Cor SE castanho alaranjado 
Cozedura cozedura oxidante 
Técnica torno alto irregular, com marcas dos dedos do oleiro 
Decoração  
Técnica decoração em caneluras 
Tema sulcos concêntricos 
Localização no colo 
Referencia bibliográfica Catarino, 1997-1998, 1042, XXXIII.5 
 

28 GRUPO 28 
 
Designação  K4-3-15 

Imagem  
Grupo 10, infusas, cantarinhas ou bilhas 
Forma  
Bordo sem bordo 
Colo cónico 
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Paredes de curvatura convexa ou corpo globular 
Fundo plano 
Asas de secção oval 
Bicos sem bico 
Diâmetros fundo: 76 mm 
Espessuras fundo: 6 mm, parede: 7 mm, asa: 8 mm 
Fabrico  
Textura Pasta homogénea 
CNP grãos finos 
Cor da pasta castanho avermelhado 
Tratamento SI rugosas 
Tratamento SE rugosas 
Cor SI castanho avermelhado 
Cor SE castanho avermelhado 
Cozedura cozedura oxidante 
Técnica torno alto irregular, com marcas dos dedos do oleiro 
Decoração sem decoração 
Técnica  
Tema  
Referencia bibliográfica Catarino, 1997-1998, XXXI.3 
 

29 GRUPO 29 
 
Designação  K3-3-25 K3-3-26 

Imagem   
Grupo 8 – pucarinhas (jarrinhas) 8 – pucarinhas (jarrinhas) 
Forma   
Bordo com lábio direito ou bordo boleado sem inflexão com lábio direito ou bordo boleado sem inflexão 
Colo com curvatura convexa com curvatura convexa 
Paredes com corpo carenado sem parede do corpo 
Fundo plano sem fundo 
Asas de secção circular de secção oval 
Bicos sem bico sem bico 
Diâmetros bordo: 102 mm,  fundo: 74 mm bordo: 104 mm 

Espessuras 
bordo: 6 mm,  fundo: 5 mm, parede: 6 mm, asa: 19 
mm 

bordo: 3 mm,  parede: 5 mm 

Fabrico   
Textura Pasta homogénea Pasta homogénea 
CNP grãos finos e médios grãos finos 
Cor da 
pasta 

castanho avermelhado negro ou cinzento muito escuro 

Tratamento 
SI 

rugosas alisadas 

Tratamento 
SE 

alisadas alisadas 

Cor SI castanho avermelhado castanho alaranjado 
Cor SE castanho avermelhado castanho alaranjado 
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Cozedura cozedura oxidante cozedura redutora com arrefecimento oxidante. 
Técnica torno alto irregular, com marcas dos dedos do oleiro torno alto de rotação regular 
Decoração sem decoração sem decoração 
Técnica   
Tema   
Referencia 
bibliográfica 

Catarino, 1997-1998, 371, 1041, XXXI.2 e CXCI.2 Catarino, 1997-1998, 1041, XXXI.1 

 
Designação  L4-3-39 M3-3-54 

Imagem   
Grupo 10 – infusas, cantarinhas ou bilhas 8 – pucarinhas (jarrinhas) 
Forma   
Bordo sem bordo com lábio direito ou bordo boleado sem inflexão 
Colo sem colo com curvatura convexa 
Paredes de curvatura convexa ou corpo globular de curvatura convexa ou corpo globular 
Fundo convexo sem fundo 
Asas de secção oval de secção oval 
Bicos sem bico sem bico 
Diâmetros fundo: 98 mm bordo: 105 mm,  fundo: 95 mm 
Espessuras fundo: 12 mm, parede: 11 mm bordo: 5 mm,  fundo: 3 mm, parede: 6 mm, asa: 11 mm 
Fabrico   
Textura Pasta homogénea Pasta homogénea 
CNP grãos muito finos, raros e pouco visíveis a olho nu grãos finos e médios 
Cor da pasta negro ou cinzento muito escuro castanho alaranjado 
Tratamento SI rugosas alisadas 
Tratamento SE alisadas alisadas 
Cor SI castanho avermelhado castanho alaranjado 
Cor SE castanho avermelhado castanho alaranjado 
Cozedura cozedura redutora cozedura oxidante 
Técnica torno alto irregular, com marcas dos dedos do oleiro torno alto de rotação regular 
Decoração sem decoração  
Técnica  pintura a cru 
Tema  decoração incisa sobre superfícies não vidradas 
Localização  no bordo e colo 
Referencia 
bibliográfica 

Catarino, 1997-1998, 1041, 376, XXX.3 Catarino, 1997-1998, 1042, 371, XIX.1 
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30 GRUPO 30 
 
Designação  M3-3-108 M3-3-111 

Imagem   
Grupo 9 – púcaros ou pucarinhos 9 – púcaros ou pucarinhos 
Forma   
Bordo lábio com uma inflexão interna sem ressa1to com lábio direito ou bordo boleado sem inflexão 
Colo sem colo com curvatura convexa 
Paredes sem parede do corpo sem parede do corpo 
Fundo sem fundo sem fundo 
Asas sem asa sem asa 
Bicos sem bico sem bico 
Diâmetros bordo: 80 mm bordo: 100 mm 
Espessuras bordo: 6 mm,  parede: 4 mm bordo: 4 mm,  parede: 5 mm 
Fabrico   
Textura Pasta homogénea pasta pouco homogénea 
CNP grãos finos grãos finos e médios 
Cor da pasta creme claro esbranquiçado castanho de tonalidade ocre escuro 
Tratamento SI alisadas rugosas 
Tratamento SE alisadas alisadas 
Cor SI esbranquiçado castanho alaranjado 
Cor SE esbranquiçado castanho alaranjado 
Cozedura cozedura oxidante cozedura oxidante 
Técnica  torno alto irregular, com marcas dos dedos do oleiro 
Decoração sem decoração sem decoração 
Técnica   
Tema torno alto de rotação regular  
Localização   
Referencia 
bibliográfica 

Catarino, 1997-1998,  1043, XXXIII.3 Catarino, 1997-1998, 1043 XXVIII.2 

 
Designação  M4-3-170 

Imagem  
Grupo 9 – púcaros ou pucarinhos 
Forma  
Bordo adelgaçante 
Colo com curvatura convexa 
Paredes sem parede do corpo 
Fundo sem fundo 
Asas sem asa 
Bicos sem bico 
Diâmetros bordo: 80 mm 
Espessuras bordo: 4 mm,  parede: 4 mm 
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Fabrico  
Textura pasta muito fina 
CNP grãos muito finos, raros e pouco visíveis a olho nu 
Cor da pasta castanho avermelhado 
Tratamento SI alisadas 
Tratamento SE alisadas 
Cor SI creme amarelado 
Cor SE creme amarelado 
Cozedura cozedura oxidante 
Técnica torno alto de rotação regular 
Decoração  
Técnica decoração em caneluras 
Tema sulcos concêntricos 
Localização no colo 
Referencia bibliográfica Catarino, 1997-1998, 1044, XXVIII.1 
 

31 GRUPO 31 
 
Designação  Q2-3-290 

Imagem  
Grupo 10 – infusas, cantarinhas ou bilhas 
Forma  
Bordo com lábio em aba plana 
Colo cónico 
Paredes sem parede do corpo 
Fundo sem fundo 
Asas sem asa 
Bicos sem bico 
Diâmetros bordo: 90 mm 
Espessuras bordo: 11 mm, parede: 7 mm 
Fabrico  
Textura Pasta homogénea 
CNP grãos finos e médios 
Cor da pasta castanho alaranjado, 
Tratamento SI alisadas 
Tratamento SE Alisadas 
Cor SI castanho alaranjado 
Cor SE castanho alaranjado 
Cozedura cozedura oxidante 
Técnica torno alto de rotação regular 
Decoração sem decoração 
Técnica  
Tema  
Localização  
Referencia bibliográfica Catarino, 1997-1998, 1046, XXXIII.4 
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32 GRUPO 32 
 
Designação  R3-3-306 

Imagem  
Grupo 10 – infusas, cantarinhas ou bilhas 
Forma  
Bordo em bisel 
Colo com curvatura convexa 
Paredes com curvatura convexa ou corpo globular 
Fundo convexo 
Asas asa de secção oval 
Bicos sem asa 
Diâmetros bordo: 110 mm,  fundo: 85 mm 
Espessuras bordo: 5 mm,  fundo: 6 mm, parede: 5 mm, asa: 11 mm 
Fabrico  
Textura pasta muito fina 
CNP grãos muito finos, raros e pouco visíveis a olho nu 
Cor da pasta creme claro esbranquiçado 
Tratamento 
SI 

alisadas 

Tratamento 
SE 

alisadas 
 

Cor SI esbranquiçado 
Cor SE esbranquiçado 
Cozedura oxidante 
Técnica torno alto de rotação regular 
Decoração  
Técnica pintura a cru 
Tema séries de bandas e traços de pintura a cru 
Localização no ombro 
Referencia 
bibliográfica 

Catarino, 1997-1998, 375,  1047, XXII.1 e CLXXXIX.2 
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Designação  R3-3-308 / Q3-3-270 

Imagem  
Grupo 8 – pucarinhas (jarrinhas) 
Forma  
Bordo adelgaçante 
Colo esvasado 
Paredes sem parede do corpo 
Fundo sem fundo 
Asas sem asa 
Bicos sem bico 
Diâmetros bordo: 100 mm 
Espessuras bordo: 3 mm,  parede: 5 mm 
Fabrico  
Textura pasta muito fina 
CNP grãos muito finos, raros e pouco visíveis a olho nu 
Cor da pasta castanho claro ou creme amarelado 
Tratamento SI alisadas 
Tratamento SE com engobe 
Cor SI esbranquiçado 
Cor SE esbranquiçado 
Cozedura oxidante 
Técnica torno alto de rotação regular 
Decoração  
Técnica corda seca parcial 
Tema decoração geométrica 
Localização no colo 
Referenciabibliográfica Catarino, 1997-1998, 376, 1046, 1047, XV 
 

33 GRUPO 33 
 
Designação  Q6-1b-126 

Imagem  
Grupo 9 – púcaros ou pucarinhos 
Forma  
Bordo adelgaçante 
Colo cilíndrico 
Paredes sem parede do corpo 
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Fundo sem fundo 
Asas sem asa 
Bicos sem bico 
Diâmetros bordo: 90 mm 
Espessuras bordo: 4 mm,  parede: 5 mm 
Fabrico  
Textura homogénea 
CNP grãos finos 
Cor da pasta castanho alaranjado 
Tratamento SI alisadas 
Tratamento SE alisadas 
Cor SI castanho alaranjado 
Cor SE castanho alaranjado 
Cozedura cozedura oxidante 
Técnica torno alto de rotação regular 
Decoração  
Técnica decoração em caneluras 
Tema sulcos concêntricos 
Localização no colo 
Referencia bibliográfica Catarino, 1997-1998, 370, 1039, XI.6 
 

34 GRUPO 34 
 
Designação  Q4-1b-151 

Imagem  
Grupo 8 – pucarinhas (jarrinhas) 
Forma  
Bordo com lábio direito ou bordo boleado sem inflexão 
Colo cilíndrico 
Paredes com corpo carenado 
Fundo plano 
Asas de secção circular 
Bicos sem bico 
Diâmetros bordo: 90 mm,  fundo: 74 mm 
Espessuras bordo: 3 mm,  fundo: 5 mm, parede: 6 mm, asa: 12 mm 
Fabrico  
Textura homogénea 
CNP1 grãos finos e médios 
Cor da pasta castanho avermelhado 
Tratamento SI2 alisadas 
Tratamento SE3 alisadas 
Cor SI castanho avermelhado 
Cor SE castanho avermelhado 
Cozedura cozedura oxidante 
Técnica torno alto de rotação regular 
Decoração  
Técnica sem decoração 
Tema sem decoração 
Localização sem decoração 
Referencia bibliográfica Catarino, 1997-1998, 371, 1040, IX.1 
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Designação  Q4-1b-161 

Imagem  
Grupo 10 – infusas, cantarinhas ou bilhas 
Forma  
Bordo fragmento sem bordo 
Colo fragmento sem colo 
Paredes paredes de curvatura convexa ou corpo globular 
Fundo fragmento sem fundo 
Asas fragmento sem asa 
Bicos sem bico 
Diâmetros  
Espessuras parede: 6 mm 
Fabrico  
Textura homogénea 
CNP grãos finos e médios 
Cor da pasta castanho avermelhado 
Tratamento SI alisadas 
Tratamento SE com engobe 
Cor SI castanho avermelhado 
Cor SE castanho de tonalidade ocre escuro 
Cozedura cozedura oxidante 
Técnica torno alto de rotação regular 
Decoração  
Técnica pintura monocroma sobre engobe 
Tema séries de bandas e traços de pintura a cru 
Localização na superfície externa 
Referencia bibliográfica Catarino, 1997-1998, 376, IX.3 
 

35 GRUPO 35 
 
Designação  R3-1b-71 

Imagem  
Grupo 9 – púcaros ou pucarinhos 
Forma  
Bordo com lábio direito ou bordo boleado sem inflexão 
Colo cilíndrico 
Paredes sem parede do corpo 
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Fundo sem fundo 
Asas sem asa 
Bicos sem bico 
Diâmetros bordo: 110 mm 
Espessuras bordo: 4 mm,  parede: 4 mm 
Fabrico  
Textura homogénea 
CNP grãos finos e médios 
Cor da pasta castanho alaranjado 
Tratamento SI alisadas 
Tratamento SE alisadas 
Cor SI castanho de tonalidade ocre escuro 
Cor SE castanho de tonalidade ocre escuro 
Cozedura cozedura oxidante 
Técnica torno alto de rotação regular 
Decoração  
Técnica decoração em caneluras 
Tema sulcos concêntricos 
Localização no colo 
Referencia bibliográfica Catarino, 1997-1998, 1038, 370, XI.7 
 

36 GRUPO 36 
 
Designação  F19-3-44 

Imagem  
Grupo 9 – púcaros ou pucarinhos 
Forma  
Bordo lábio baleado com inflexão externa sem ressalto 
Colo com curvatura côncava alongada 
Paredes sem parede do corpo 
Fundo sem fundo 
Asas sem asa 
Bicos sem bico 
Diâmetros bordo: 96 mm 
Espessuras bordo: 5 mm,  parede: 3 mm 
Fabrico  
Textura pasta muito fina 
CNP grãos muito finos, raros e pouco visíveis a olho nu 
Cor da pasta castanho avermelhado 
Tratamento SI rugosas 
Tratamento SE alisadas 
Cor SI castanho de tonalidade ocre escuro 
Cor SE castanho de tonalidade ocre escuro 
Cozedura cozedura oxidante 
Técnica torno alto irregular, com marcas dos dedos do oleiro 
Decoração sem decoração 
Técnica  
Tema  
Localização  
Referenciabibliográfica Catarino, 1997-1998, 1041, LX.8 
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Designação  F20-3-3 

Imagem  
Grupo 9 – púcaros ou pucarinhos 
Forma  
Bordo com lábio direito ou bordo boleado sem inflexão 
Colo cónico 
Paredes de curvatura convexa ou corpo globular 
Fundo plano 
Asas de secção circular 
Bicos sem bico 
Diâmetros bordo: 90 mm,  fundo: 80 mm 
Espessuras bordo: 3 mm,  fundo: 3 mm, parede: 4 mm, asa: 12 mm 
Fabrico  
Textura homogénea 
CNP grãos finos e médios 
Cor da pasta cinzento acastanhado 
Tratamento SI alisadas 
Tratamento SE alisadas 
Cor SI castanho de tonalidade ocre escuro 
Cor SE castanho de tonalidade ocre escuro 
Cozedura cozedura oxidante 
Técnica torno alto de rotação regular 
Decoração sem decoração 
Técnica  
Tema  
Localização  
Referencia bibliográfica Catarino, 1997-1998, 371, 1052, LX.13 
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37 GRUPO 37 
 
Designação  F13-6-11 

Imagem  
Grupo 8 – pucarinhas (jarrinhas) 
Forma  
Bordo lábio baleado com inflexão externa sem ressalto 
Colo esvasado 
Paredes com corpo carenado 
Fundo plano 
Asas de secção oval 
Bicos sem bico 
Diâmetros bordo: 0 mm,  fundo: 80 mm 
Espessuras bordo: 0 mm,  fundo: 3 mm, parede: 6 mm, asa: 0 mm 
Fabrico  
Textura pasta pouco homogénea 
CNP grãos médios e grossos 
Cor da pasta negro ou cinzento muito escuro 
Tratamento SI alisadas 
Tratamento SE alisadas 
Cor SI castanho alaranjado 
Cor SE castanho alaranjado 
Cozedura cozedura redutora com arrefecimento oxidante. 
Técnica torno alto irregular, com marcas dos dedos do oleiro 
Decoração sem decoração 
Técnica  
Tema  
Localização  
Referencia bibliográfica Catarino, 1997-1998, 439,  1062, LXXXVI.3 e CCVI.1 
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38 GRUPO 38 
 
Designação  F14-3-5 

Imagem  
Grupo 8 – pucarinhas (jarrinhas) 
Forma  
Bordo sem bordo 
Colo sem colo 
Paredes de curvatura convexa ou corpo globular 
Fundo plano 
Asas sem asa 
Bicos sem bico 
Diâmetros fundo: 62 mm 
Espessuras fundo: 7 mm, parede: 5 mm 
Fabrico  
Textura pasta muito fina 
CNP grãos muito finos, raros e pouco visíveis a olho nu 
Cor da pasta creme claro esbranquiçado 
Tratamento SI alisadas 
Tratamento SE alisadas 
Cor SI esbranquiçado 
Cor SE esbranquiçado 
Cozedura oxidante 
Técnica torno alto de rotação regular 
Decoração sem decoração 
Técnica  
Tema  
Localização  
Referencia bibliográfica Catarino, 1997-1998, 1057, LXXXXII.7 
 

39 GRUPO 39 
 
Designaçã
o  

F12-3-49 
F12-3-54 

Imagem  
Grupo 8 – pucarinhas (jarrinhas) 8 – pucarinhas (jarrinhas) 
Forma   
Bordo sem bordo em bisel 
Colo sem colo cilíndrico 
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Paredes de curvatura convexa ou corpo globular sem parede do corpo 
Fundo com pé anelar sem fundo 
Asas de secção oval de secção oval 
Bicos sem bico sem bico 
Diâmetros fundo: 50 mm bordo: 120 mm 
Espessuras fundo: 4 mm, parede: 6 mm, asa: 16 mm bordo: 3 mm,  parede: 5 mm, asa: 12 mm 
Fabrico   
Textura Pasta homogénea Pasta homogénea 
CNP grãos finos grãos finos e médios 
Cor da 
pasta 

creme claro esbranquiçado castanho alaranjado 

Tratamento 
SI 

alisadas alisadas 

Tratamento 
SE 

com vidrado alisadas 

Cor SI creme amarelado castanho alaranjado 
Cor SE creme amarelado castanho alaranjado 
Cozedura oxidante oxidante 
Técnica torno alto de rotação regular torno alto de rotação regular 
Decoração   
Técnica corda seca parcial decoração em caneluras 
Tema decoração geométrica sulcos concêntricos 
Localizaçã
o 

no bojo no colo 

Referencia 
bibliográfica 

Catarino, 1997-1998, 439, 1057, LXXVII.4 Catarino, 1997-1998, 1058, LXXXXI.14 

 

40 GRUPO 40 
 
Designação  F13-2-119 

Imagem  
Grupo 9 – púcaros ou pucarinhos 
Forma  
Bordo adelgaçante 
Colo cilíndrico 
Paredes convexas convergentes 
Fundo sem fundo 
Asas sem asa 
Bicos sem bico 
Diâmetros bordo: 90 mm 
Espessuras bordo: 3 mm, parede: 3  mm 
Fabrico  
Textura Pasta homogénea 
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CNP grãos finos 
Cor da pasta alaranjado muito claro ou rosado 
Tratamento SI alisadas 
Tratamento SE alisadas 
Cor SI creme amarelado 
Cor SE creme amarelado 
Cozedura oxidante 
Técnica torno alto de rotação regular 
Decoração  
Técnica corda seca parcial 
Tema decoração geométrica 
Localização no colo 
Referencia bibliográfica Catarino, 1997-1998, 439, 1056, LXXVII.2 
 

41 GRUPO 41 
 
Designaçã
o  

H10-6-30 H10-6-31 

Imagem 
 

 
Grupo 8 – pucarinhas (jarrinhas) 8 – pucarinhas (jarrinhas) 
Forma   
Bordo sem bordo adelgaçante 
Colo sem colo com curvatura convexa 
Paredes curvatura convexa ou corpo globular de curvatura convexa ou corpo globular 
Fundo convexo convexo 
Asas sem asa de secção circular 
Bicos sem bico sem bico 
Diâmetros bordo: mm,  fundo: 88 mm bordo: 110 mm,  fundo: 70 mm 

Espessuras 
bordo: mm,  fundo: 5 mm, parede: 5 mm, asa: 13 
mm 

bordo: 4 mm,  fundo: 3 mm, parede: 5 mm, asa: 8 mm 

Fabrico   
Textura Pasta homogénea Pasta homogénea 
CNP grãos finos e médios grãos finos e médios 
Cor da 
pasta 

castanho avermelhado castanho avermelhado 

Tratamento 
SI 

alisadas alisadas 

Tratamento 
SE 

alisadas alisadas 

Cor SI castanho avermelhado castanho avermelhado 
Cor SE castanho avermelhado castanho avermelhado 
Cozedura oxidante oxidante 
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Técnica torno alto de rotação regular torno alto de rotação regular 
Decoração   
Técnica pintura a cru pintura a cru 
Tema séries de bandas e traços de pintura a cru séries de bandas e traços de pintura a cru 
Localizaçã
o 

no bojo no colo e bojo 

Referencia 
bibliográfi
ca 

Catarino, 1997-1998, 502,, 1086, CXXIX.3 Catarino, 1997-1998, 498, 1086, CXXX.4  

 
Designação  H10-6-37  H10-6-70 

Imagem 
 

 

Grupo 9 – púcaros ou pucarinhos 12 - potes 
Forma   

Bordo 
adelgaçante com lábio direito ou bordo boleado sem 

inflexão 
Colo com curvatura convexa esvasado 
Paredes de curvatura convexa ou corpo globular de curvatura convexa ou corpo globular 
Fundo sem fundo com pé anelar 
Asas de secção circular de secção circular 
Bicos sem bico sem bico 
Diâmetros bordo: 11 mm bordo: 125 mm,  fundo: 52 mm 

Espessuras 
bordo: 4 mm,  parede: 5 mm, asa: 11 mm bordo: 3 mm,  fundo: 6 mm, parede: 4 mm, 

asa: 9 mm 
Fabrico   
Textura Pasta homogénea Pasta homogénea 

CNP 
grãos finos e médios grãos muito finos, raros e pouco visíveis a 

olho nu 
Cor da pasta castanho avermelhado castanho claro ou creme amarelado 
Tratamento 
SI 

alisadas alisadas 

Tratamento 
SE 

com engobe alisadas 

Cor SI castanho avermelhado creme amarelado 
Cor SE cinzento escuro creme amarelado 
Cozedura oxidante oxidante 
Técnica torno alto de rotação regular torno alto de rotação regular 
Decoração   
Técnica pintura a cru decoração em caneluras 
Tema séries de bandas e traços de pintura a cru sulcos concêntricos 
Localização no colo e bojo no bojo 
Referencia 
bibliográfica 

Catarino, 1997-1998, 498, 1086, CXXX.3 Catarino, 1997-1998, 499, 1087, CXXXIII 
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42 GRUPO 42 
 
Designação  F11-6-3 F11-6-5 

Imagem 

  

Grupo 8 – pucarinhas (jarrinhas) 8 – pucarinhas (jarrinhas) 
Forma   
Bordo com lábio direito ou bordo boleado sem inflexão lábio baleado com inflexão externa sem ressalto 
Colo cilíndrico cónico 
Paredes sem parede do corpo sem parede do corpo 
Fundo sem fundo sem fundo 
Asas sem asa sem asa 
Bicos sem bico sem bico 
Diâmetros bordo: 110 mm bordo: 100 mm 
Espessuras bordo: 3 mm,  parede: 3 mm bordo: 5 mm,  parede: 3 mm 
Fabrico   
Textura Pasta homogénea Pasta homogénea 
CNP grãos finos grãos finos 
Cor da pasta cinzento acastanhado cinzento acastanhado 
Tratamento SI alisadas alisadas 
Tratamento SE alisadas alisadas 
Cor SI castanho de tonalidade ocre escuro castanho de tonalidade ocre escuro 
Cor SE castanho de tonalidade ocre escuro castanho de tonalidade ocre escuro 
Cozedura cozedura redutora com arrefecimento oxidante. cozedura oxidante 
Técnica torno alto de rotação regular torno alto de rotação regular 
Decoração  sem decoração 
Técnica pintura a cru  
Tema séries de bandas e traços de pintura a cru  
Localização no colo  
Paralelos   
Material  
datante 

 
 

Referencia 
bibliográfica 

Catarino, 1997-1998, 1086, CXXXI.3 Catarino, 1997-1998, 1086, CXXXI.6 

 
Designação  F11-6-17 

Imagem 

 

Grupo 8 – pucarinhas (jarrinhas) 
Forma  
Bordo com lábio direito ou bordo boleado sem inflexão 
Colo cilíndrico 
Paredes sem parede do corpo 
Fundo sem fundo 
Asas de secção oval 
Bicos sem bico 
Diâmetros bordo: 120 mm 
Espessuras bordo: 4 mm, parede: 4 mm, asa: 12 mm 
Fabrico  
Textura pasta pouco homogénea 
CNP grãos finos e médios 
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Cor da pasta negro ou cinzento muito escuro 
Tratamento SI alisadas 
Tratamento SE alisadas 
Cor SI cinzento escuro 
Cor SE cinzento escuro 
Cozedura cozedura redutora 
Técnica torno alto de rotação regular 
Decoração sem decoração 
Técnica  
Tema  
Localização  
Referencia bibliográfica Catarino, 1997-1998, 1086, CXXXI.7 
 
Designação  F11-6-27 

Imagem 

 

Grupo 9 – púcaros ou pucarinhos 
Forma  
Bordo em semicírculo 
Colo com curvatura convexa 
Paredes curvatura convexa ou corpo globular 
Fundo plano 
Asas de secção circular 
Bicos sem bico 
Diâmetros bordo: 85 mm,  fundo: 70 mm 
Espessuras bordo: 3 mm,  fundo: 6 mm, parede: 5 mm, asa: 11 mm 
Fabrico  
Textura Pasta homogénea 
CNP grãos finos 
Cor da pasta castanho claro ou creme amarelado 
Tratamento SI alisadas 
Tratamento SE alisadas 
Cor SI creme amarelado 
Cor SE creme amarelado 
Cozedura oxidante 
Técnica torno alto de rotação regular 
Decoração  
Técnica pintura a cru 
Tema séries de bandas e traços de pintura a cru 
Localização no colo e bojo 
Referencia bibliográfica Catarino, 1997-1998, 499, 1086, CXXXI.1 
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43 GRUPO 43 
 
Designação  E10-3-52 

Imagem  
Grupo 9 – púcaros ou pucarinhos 
Forma  
Bordo sem bordo 
Colo sem colo 
Paredes de curvatura convexa ou corpo globular 
Fundo convexo 
Asas sem asa 
Bicos sem bico 
Diâmetros fundo: 60 mm 
Espessuras fundo: 3 mm, parede: 4 mm 
Fabrico  
Textura pasta pouco homogénea 
CNP1 grãos finos e médios 
Cor da pasta castanho avermelhado 
Tratamento SI2 rugosas 
Tratamento SE3 alisadas 
Cor SI castanho avermelhado 
Cor SE castanho de tonalidade ocre escuro 
Cozedura cozedura oxidante 
Técnica torno alto de rotação regular 
Decoração  
Técnica pintura a cru 
Tema séries de bandas e traços de pintura a cru 
Localização no bordo e bojo 
Paralelos  
Material  datante  
Referencia bibliográfica Catarino, 1997-1998,  1077, CXVI.1 
 

44 GRUPO 44 
 
Designação  F11-3-44 

Imagem 
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Grupo 9 – púcaros ou pucarinhos 
Forma  
Bordo com lábio direito ou bordo boleado sem inflexão 
Colo cilíndrico 
Paredes sem parede do corpo 
Fundo sem fundo 
Asas sem asa 
Bicos sem bico 
Diâmetros bordo: 104 mm 
Espessuras bordo: 3 mm,  parede: 4 mm 
Fabrico  
Textura pasta pouco homogénea 
CNP1 grãos médios e grossos 
Cor da pasta cinzento acastanhado 
Tratamento SI2 rugosas 
Tratamento SE3 alisadas 
Cor SI castanho avermelhado 
Cor SE castanho avermelhado 
Cozedura cozedura redutora com arrefecimento oxidante 
Técnica torno alto de rotação regular 
Decoração  
Técnica pintura a cru 
Tema séries de bandas e traços de pintura a cru 
Localização no colo 
Paralelos  
Material  datante  
Referencia bibliográfica Catarino, 1997-1998, 1076, CXIX.1  
 

45 GRUPO 45 
 
Designação  H10-3-244 H10-3-246 

Imagem  
 

Grupo 8 – pucarinhas (jarrinhas) 9 – púcaros ou pucarinhos 
Forma   
Bordo sem bordo sem bordo 
Colo sem colo sem colo 
Paredes de curvatura convexa ou corpo globular sem parede do corpo 
Fundo com pé anelar levemente abaulado com base saliente 
Asas sem asa sem asa 
Bicos sem bico sem bico 
Diâmetros fundo: 55 mm fundo: 90 mm 
Espessuras fundo: 6 mm, parede: 4 mm fundo: 4 mm, parede: 3 mm 
Fabrico   
Textura pasta grosseira ou heterogénea Pasta homogénea 
CNP grãos finos grãos finos e médios 
Cor da pasta castanho avermelhado castanho de tonalidade ocre escuro 
Tratamento SI alisadas alisadas 
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Tratamento SE brunidas alisadas 
Cor SI castanho alaranjado cinzento escuro 
Cor SE castanho alaranjado cinzento escuro 
Cozedura oxidante cozedura redutora 
Técnica torno alto de rotação regular torno alto de rotação regular 
Decoração  sem decoração 
Técnica pintura a cru  
Tema decoração geométrica  
Localização no bojo  
Referencia bibliográfica Catarino, 1997-1998, 499, 1080, CXI.1 Catarino, 1997-1998, 1080, CXII.2 
 
Designação  H10-3-259 

Imagem  
Grupo 9 – púcaros ou pucarinhos 
Forma  
Bordo adelgaçante 
Colo sem colo 
Paredes de curvatura convexa ou corpo globular 
Fundo sem fundo 
Asas sem asa 
Bicos sem bico 
Diâmetros bordo:  130 mm 
Espessuras bordo: 3 mm,  parede: 3 mm 
Fabrico  
Textura Pasta homogénea 
CNP grãos finos e médios 
Cor da pasta castanho de tonalidade ocre escuro 
Tratamento SI alisadas 
Tratamento SE alisadas 
Cor SI castanho avermelhado 
Cor SE cinzento escuro 
Cozedura cozedura redutora com arrefecimento oxidante. 
Técnica torno alto de rotação regular 
Decoração  
Técnica pintura a cru 
Tema séries de bandas e traços de pintura a cru 
Localização no colo 
Referencia bibliográfica Catarino, 1997-1998, 1081, 498, CX.3 
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46 GRUPO 46 
 
Designação  I11-3-290 I11-3-327 

Imagem  

 

Grupo 8 – pucarinhas (jarrinhas) 10 – infusas, cantarinhas ou bilhas 
Forma   

Bordo 
com lábio direito ou bordo boleado sem 
inflexão 

adelgaçante 

Colo cilíndrico cilíndrico 
Paredes de curvatura convexa ou corpo globular sem parede do corpo 
Fundo sem fundo sem fundo 
Asas de secção circular de secção circular 
Bicos sem bico sem bico 
Diâmetros bordo: 100 mm bordo: 100 mm 
Espessuras bordo: 3 mm,  parede: 3 mm, asa: 10 mm bordo: 4 mm,  parede: 5 mm, asa: 12 mm 
Fabrico   
Textura Pasta homogénea Pasta homogénea 
CNP grãos finos e médios grãos finos e médios 
Cor da pasta castanho avermelhado castanho alaranjado 
Tratamento SI alisadas alisadas 
Tratamento SE alisadas alisadas 
Cor SI castanho avermelhado castanho alaranjado 
Cor SE castanho avermelhado castanho alaranjado 
Cozedura cozedura oxidante cozedura oxidante 
Técnica torno alto de rotação regular torno alto de rotação regular 
Decoração   
Técnica pintura a cru pintura a cru 

Tema 
séries de bandas e traços de pintura a cru séries de bandas e traços de pintura a 

cru 
Localização no bordo no bordo 
Referencia 
bibliográfica 

Catarino, 1997-1998, 498, 1081, CX.2 Catarino, 1997-1998, 498, 1082, CX.1 

 


