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Quadro 7.5 – Inventário de Materiais Vários 

Figuras 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

1441 FSJB/07-SS-30 

HASTE DE CACHIMBO  

Exemplar incompleto. A sua forma 
cilíndrica regular sugere que seja 
um fragmento da zona medial da 
haste. 
Mede 23mm de comprimento. 
Diâmetro de 17mm. 

 

1442 

FSJ/06/10-S1-
17,18,19,20,21,2
2,23,130,133 e 

135 a 169 

HASTE DE CACHIMBO 

Conjunto de quarenta e quatro 
fragmentos de haste de cachimbo. 
Os artefactos apresentam uma 
forma regular cilíndrica e logo, 
representando fragmentos da zona 
medial da haste, à excepção de seis 
peças (FSJ/10-S1-130, 135, 136, 
138, 152 e 153) que mostram um 
ligeiro afunilamento na extremidade 
e sugerindo, por isso, serem 
fragmento da zona proximal da 
haste.  
Medem entre 12 e 85mm de 
comprimento e apresentam um 
diâmetro que varia entre os 5 e 
8mm.  

 

1443 FSJ/10-S1-134 

HASTE DE CACHIMBO 

Exemplar incompleto. O artigo 
mostra a haste medial e pedúnculo, 
onde estão impressas duas marcas 
de cada lado, com as letras W e G, 
e sendo por isso um provável 
exemplar de produção Inglesa, ou 
mais especificamente, de Glasgow. 
Tem um comprimento de 51mm e 
um diâmetro da haste de 8mm. 

  

 

1444 
FSJ/10-S1-127 a 

132 

CACHIMBO 

Conjunto de seis fragmentos de 
cachimbo. O conjunto dispõe de 
três fornalhas incompletas (FSJ/10-
S1-127, 128 e 129), decoradas com 
um motivo tipo concha; e de dois 
pedúnculos (FSJ/10-S1-131 e 132). 
Em todas as peças são visíveis 
marcas de moldagem.  
O comprimento das fornalhas varia 
entre os 42 e 43mm e dos 
pedúnculos varia entre os 30 e os 
53mm. 
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1445 FSJ/06-S1-16 

CACHIMBO 

Fragmento de cachimbo. A peça 
apresenta o pedúnculo e a base da 
fornalha. Nas laterais do pedúnculo 
são discerníveis duas marcas 
impressas de cada lado, com as 
letras W e G, e sendo por isso um 
provável exemplar de produção 
Inglesa, ou mais especificamente, 
de Glasgow. 
Tem um comprimento de 35mm, 
com um diâmetro de 18mm na 
fornalha e de 7mm na haste. 
Paralelos: 
-CALADO, Marco; PIMENTA, João; 
SILVA, Rodrigo Banha (2003) – 
“Cachimbos de Cerâmica 
Provenientes da Escavação do 
Caminho da Ronda no Castelo de 
São Jorge em Lisboa”. Património 
Estudos., nº 5. Lisboa. Instituto 
Português do património 
Arquitectónico, p. 86 

  

 

1446 FSJ/06-S1-32 

CACHIMBO 

Fragmento de fornalha. 
Mede 20mm de comprimento, 20 de 
largura na boca e 11mm em 
direcção ao pedúnculo. 

   

1447 JFM/06-23-5206 

NOZ DE BESTA 

Osso e porção de ferro (do 
desarmador) do séc. XVI. 
O diâmetro está entre os 20 e 
30mm, e os 5mm para o orifício 
central. 

  

  

 

1448 AP/10-5795 

CABO 

Exemplar incompleto, em Madeira. 
O artigo representa um possível 
fragmento de cabo de pente ou 
espelho. A borda mostra uma 
saliência arredondada. 
Tem um comprimento de 43mm por 
14mm de largura. 

 

 


