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Grupo Tecnológico: Cerâmica Preta 
Subgrupo/origem: Cerâmica de Importação Nacional 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

942 CTM/03-9-12 

PANELA 

Fragmento de bordo e bojo de panela 
de cerâmica preta. Pasta compacta, 
de cor P73 com abundantes ENP, de 
médias dimensões, nomeadamente 
feldspato e micas. Bordo não 
espessado, de lábio afilado.  

DE: 137mm, EB: 3mm, EBJ: 2mm 
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943 CTM/03-19-2425 

PANELA 

Fragmento de bordo e bojo de panela 
de cerâmica preta, de pastas de 
textura compacta, de cor acinzentada, 
P73 com abundantes 
desengordurantes micáceos de fina 
dimensão distribuídos regularmente. 
Bordo extrovertido e lábio afilado, 
com ressalto no bojo. Superfícies 
aguadas.  

EB: 3mm, EBJ: 2mm 
 

944 JFM/06-22-3083 

PANELA 

Fragmento de bordo e bojo de panela 
de cerâmica preta, de pastas de 
textura compacta, de cor acinzentada, 
P73 com abundantes 
desengordurantes micáceos de fina 
dimensão distribuídos regularmente. 
Bordo extrovertido e lábio afilado, 
com ressalto no bojo. Bojo 
ligeiramente fracturado. Superfícies 
aguadas.  

EB: 3mm, EBJ: 4mm  
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945 JFM/00-2-1 

PANELA 
Fragmento de bordo e bojo de panela 
de cerâmica preta. Pasta compacta, 
de cor P73 com abundantes ENP 
micáceos. Bordo não espessado, de 
lábio afilado.  
EB: 2mm, EP: 3mm 

 

946 CTM/03-19-18 

TIGELA 
Fragmento e bojo de tigela, de 
cerâmica preta, de pasta não muito 
bem depurada de cor castanha 
escura S51. Apresenta ENP, de 
médias dimensões (quartzo e 
feldspato). O bordo é ligeiramente 
espessado, de lábio convexo.  
DE: 225mm, EB: 12mm, EBJ: 5mm. 
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947 CTM/03-19-1587 

TIGELA 
Fragmento e bojo de uma tigela, de 
cerâmica preta, de pasta não muito 
bem depurada de cor castanha 
escura S51. Apresenta ENP’s, de 
médias e pequenas dimensões 
(quartzo e mica). O bordo espessado 
externamente e lábio arredondado.  
EB: 12mm, EBJ: 5mm. 

 

948 CTM/03-23-600 

PUCARINHO  

Fragmento de semi-perfil de um 
pucarinho de cerâmica preta fina, de 
acabamento brunido. Bordo com 
inflexão externa e lábio, apesar de 
fragmentado, visivelmente 
pontiagudo. Ligeiras caneluras na 
superfície externa. Pasta de textura 
compacta, de cor acinzentada, P73, 
com abundantes componentes 
micáceos de fina dimensão 
distribuídos regularmente.   

EB: 2mm, EP: 3mm  
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949 S.RIB/98-4-385 

PANELA 

Fragmento de bordo e bojo de panela. 
Pasta compacta, com abundantes 
ENP, micas e quartzo, destacando-se 
na superfície interna decoração 
ondulada.  

DE: 9mm, EB: 3mm, EBJ: 3mm. 

  

950 S.RIB/98-4-384 

TIGELA 

Fragmento de bordo e bojo de tigela 
com arranque de pega lateral. 
Apresenta lábio aplanado e pasta de 
textura semi-compacta, de cor 
acinzentada R73 e com ENP 
micáceos, de grão fino e médio.   

DE: 110mm, EB: 8mm, EBJ: 4mm. 

 
 

 


