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Quadro 8 - Síntese das cerâmicas reconstituídas graficamente do Forte de São João 
Baptista, Santa Maria. 

Figuras 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

1560 FSJB.SM/08-2-66 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato de cerâmica comum de 
produção local. Bordo espessado 
externamente e lábio boleado. 
Núcleo de textura compacta de 
tonalidade castanha avermelhada 
P33, com escassos ENP de calibre 
fino (micas, nódulos líticos de cor 
escura, clara e avermelhada). 
Superfícies engobadas à base de 
uma aguada de cor vermelha R13, 
(almagre). Observa-se, na parte 
exterior do bordo, apontamentos 
impressos na matriz da pasta 
formando linhas verticais. 
Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 
DE: 320mm EP: 7mm EB: 12mm 

  

 
 

 

1561 FSJB.SM/08-2-20 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de base e fundo, com 
arranque do corpo, de um púcaro 
de cerâmica comum. Pasta de 
trama compacta e depurada, de 
tonalidade vermelha clara N37, com 
um razoável número de inclusões 
de grão fino (micas e nódulos líticos 
de cor clara). Superfície externa 
engobada e brunida num 
cromatismo vermelho R15, 
observando-se apontamentos 
decorativos tendencialmente 
verticais de tonalidade castanha, 
S30. Superfície interna de 
tonalidade avermelhada clara, N35, 
com vestígios de engobe, observa-
se um orifício executado no fundo 
do fragmento. Base de 
assentamento discoidal. Peça de 
maior requinte ao nível do 
acabamento técnico. 

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

DB:44mm EP: 5mm EF: 5mm 
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1562 FSJB.SM/08-2-90 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de bordo de uma tigela 
de cerâmica comum de fabrico 
local. Bordo de orientação vertical, 
ligeiramente espessado e lábio 
convexo. Pasta de trama semi-
compacta e cerne de cor vermelha 
clara P13, com escassos ENP de 
calibre fino (micas). Superfícies 
externa e interna engobadas à base 
de uma aguada de cor vermelha 
clara P13, (almagre).  

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

DE: 175mm EB: 6mm EP: 5mm  

  

 

 

 

1563 FSJB.SM/08-2-91 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato de cerâmica comum de 
produção local. Bordo espessado 
externamente e lábio boleado. 
Núcleo de textura compacta de 
tonalidade cinzenta avermelhada 
P53, com escassos ENP de calibre 
fino e grande (micas, nódulos líticos 
de cor escura e avermelhada). 
Superfícies engobadas à base de 
uma aguada de cor vermelha R13, 
possivelmente resultante de uma 
mistura de um agente colorante 
(almagre). Nota-se na parede 
externa, junto à parte inferior do 
bordo três caneluras de gramática 
excisa, formando linhas paralelas 
horizontais. 

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

DE: 480mm EP: 6mm EB: 12mm 
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1564 
FSJB.SM/08-2-

123/139 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de base, fundo e 
arranque do corpo de uma peça de 
tipologia fechada, utilitária, de 
fabrico local. Pasta de textura 
compacta, semi-depurada e 
estratificada. Apresenta três 
tonalidades (da parede interior para 
o exterior): 

- Cinzenta, R73 com uma 
espessura média de 4mm; 

- Vermelha, P15, com uma 
espessura média de 1mm; 

- Vermelha, P25, com uma 
espessura média de 3mm; 

ENP de grão fino, médio e grande 
(micas, nódulos líticos de cor escura 
e clara). Superfície externa 
ligeiramente engobada de cor 
vermelha, P11 e superfície interna 
com engobe mais acentuado de 
tonalidade vermelha R13. Base de 
assentamento discoidal. 

Exemplar resultante da colagem de 
dois fragmentos. 

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

DB:110mm  EP: 7mm EF: 6mm 

 

 

 
 

 

1565 
FSJB.SM/08-2-

204 

SONDAGEM B UE2 

Fragmento de bordo de uma peça 
utilitária de fabrico local, 
possivelmente de um exemplar de 
testo ou tampa. Núcleo de textura 
compacta e depurada e cerne de 
tonalidade castanho avermelhada, 
P29, com abundantes ENP de 
distribuição regular e de calibre fino 
(micas, nódulos pétreos de cor 
escura e clara). Superfícies 
engobadas à base de uma aguada 
de cor vermelha P11. Bordo 
ligeiramente espessado 
internamente e lábio boleado, 
sendo perceptível as estrias 
resultantes da confecção 
tecnológica da peça.   

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

DE: 196mm EP: 5.5mm EB: 5mm  
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1566 FSJB.SM/08-2-17 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de base, fundo e 
arranque do corpo de um possível 
alguidar de cerâmica comum. 
Núcleo de textura compacta e semi-
depurada, de tonalidade cinzenta 
N71, com um razoável número de 
ENP de grão fino, médio e grande 
(micas, nódulos líticos de cor escura 
e clara). Superfície externa 
deteriorada com porções originais 
aparentemente afagadas de cor 
vermelha P11. Parte interior 
engobada de tonalidade vermelha 
R13, possivelmente resultante de 
uma mistura de um agente 
colorante à base de almagre, sendo 
de notar as incrustações de 
argamassa à base de cal (o que 
pode indicar uma possível utilização 
na arquitectura construtiva).  

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica 

DB: 162mm  EP: 8mm EF: 7mm 

  

 

 
 

 

1567 FSJB.SM/08-2-38 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de tijoleira, exibindo um 
núcleo de textura compacta e semi-
depurada, de tonalidade 
avermelhada P11. 
Desengordurantes em número 
razoável de tamanho fino e médio 
(micas, nódulos líticos de cor 
escura, vermelha e clara). 
Apresenta uma das superfícies 
polidas, sendo difícil a identificação 
dada à exiguidade do fragmento.  

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

EP: 22mm  

 

 

 

1568 FSJB.SM/08-2-85 

SONDAGEM B UE2 

Fragmento de bordo de uma 
escudela pequena de esmaltada. 
Núcleo de textura compacta e 
depurada de tonalidade rosada, L70 
com escassos ENP de grão fino, 
médio (nódulos líticos de cor escura 
e clara). Superfícies deterioradas, 
com porções originais vidradas de 
cor amarelada M60.  

Fragmento sujeito a reconstituição 
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gráfica 

DE:120mm EP: 8mm EB: 6mm 

 

 

1569 FSJB.SM/08-2-98 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de asa de um recipiente 
indeterminado de cerâmica comum 
Pasta de textura compacta e 
depurada, de cromatismo 
alaranjado P37, com um razoável 
número de inclusões de grão fino 
(micas). Superfícies da mesma 
tonalidade da pasta. Fragmento 
cuja composição e tipologia se 
assemelham macroscopicamente 
às produções de Aveiro. 

Achado n.º 3 georeferenciado 

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

EP: 12mm  

  

 
 

 

1570 
FSJB.SM/08-2-

209 

SONDAGEM B UE2 

Fragmento de bordo com 
decoração e arranque de corpo de 
uma forma indeterminada (tigela ou 
tacho). Núcleo de textura compacta 
e semi-depurada, de tonalidade 
castanho avermelhada clara, N30 
com razoáveis ENP de grão fino e 
médio (micas e nódulos líticos de 
cor escura). Superfícies engobadas 
à base de uma aguada de cor 
vermelha R13. 

Bordo não espessado e lábio 
boleado sendo perceptível, na 
parede externa, uma decoração 
incisa na forma de uma linha 
ondulada. 

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

DE: 174mm EP: 13mm EB: 6mm 
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1571 
FSJB.SM/08-2-

305 

SONDAGEM B UE2 

Fragmento de bordo de uma tigela 
de uma cerâmica fina não vidrada, 
de fabrico local. Bordo vertical, não 
espessado e lábio boleado. Pasta 
de trama compacta e depurada. 
Cerne de cor castanha 
avermelhada clara, P13. Apresenta 
ENP em número razoável de grão 
fino (micas e nódulos líticos de cor 
escura). Superfície externa e interna 
engobadas e brunidas.  

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

DE: 89mm EP: 3.5mm EB: 3mm 

  

 

 

1572 
FSJB.SM/08-2-

117 

Designação: Fragmento de bordo e 
bojo de uma possível tigela. 

Local de Recolha: Forte S. João 
Baptista, Santa Maria, Açores 

Recolhido por: Élvio Sousa 

Data da Recolha: Setembro de 
2008 

Descrição: Fragmento de bordo e 
bojo de uma possível tigela de 
cerâmica comum. Bordo espessado 
com inflexão externa e lábio de 
tipologia boleada. Pasta de 
tonalidade avermelhada, S37, 
exibindo uma trama compacta e 
grosseira com numerosos ENP’s de 
calibre fino e médio, compostos por 
vestígios líticos cor escura e vinada. 
Superfícies engobadas com uma 
aguada de cor vermelha, R17 
(provavelmente com o uso do 
almagre de extracção local).  

EBJ: 7mm EB: 13mm  

Notas: Cerâmica utilitária, cuja 
características da tecnológicas da 
pasta antevêem uma produção 
local. Fragmento sujeito a 
reconstituição gráfica. 
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1573 
FSJB.SM/08-2-

2/29/4 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de bordo de um possível 
alguidar de cerâmica de fabrico 
local. Bordo ligeiramente espessado 
e lábio semi-boleado. Colo 
divergente. Pasta de textura 
compacta e grosseira, exibindo três 
camadas cromáticas distintas, a 
contar da parede exterior para a 
interior: 

– Vermelha clara, N37 com uma 
espessura de 4mm 

– Vermelha, N17 com espessura de 
3mm 

– Castanho avermelhada, N30 com 
espessura de 4mm 

A pasta mostra abundantes 
inclusões de grão fino e médio 
(micas e nódulos líticos de cor 
escura e clara). Superfícies com 
uma aguada à base de um engobe 
de cor vermelho fusco, S11. 

Exemplar resultante da colagem de 
três fragmentos. 

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

Fragmento georreferenciado. 

DE: 430mm EP: 12mm EB: 18mm 

  

 

 

 

1574 FSJB/08-2-116 

Designação: Fragmento cerâmica 
de construção, (telha de meia 
cana).   

Local de Recolha: Forte S. João 
Baptista, Santa Maria, Açores 

Recolhido por: Élvio Sousa 

Data da Recolha: Setembro 2008 

Descrição: Amostra de telha de 
meia cana. Pasta de cor vermelha, 
R15, exibindo uma textura 
grosseira, compacta, com ENP’s de 
calibre fino e médio, (micas, 
nódulos de barro cozido? e 
fragmentos líticos de tonalidades 
escuras e vermelhas). 

Superfície externa afagada de cor 
castanho clara, N40 e superfície 
interna rugosa de tonalidade 
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vermelha, S35.  

EP: 13mm  

Notas: Cerâmica construção cuja 
características tecnológicas da 
pasta deduzem uma produção local. 
Fragmento reconstituído 
graficamente. 

 

1575 
FSJB.SM/08-2-

115 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato de cerâmica comum de 
fabrico local. Bordo espessado 
externamente e lábio ligeiramente 
boleado. Núcleo de textura 
compacta de tonalidade castanha 
avermelhada P29, com escassos 
ENP de calibre fino (micas, nódulos 
líticos de cor escura, vermelha e 
clara). Superfícies vincadamente 
brunidas e engobadas de cor 
vermelha R13, possivelmente 
resultante de uma mistura de um 
agente colorante (almagre). A 
superfície externa apresenta 
vestígios de polimento, dando ao 
fragmento um aspecto acetinado 

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica 

DE: 250mm EP: 9mm EB: 11mm 

  

 

 

 

 


