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Grupo Tecnológico: Cerâmica Comum  
Subgrupo/origem: Cerâmica de Produção Local 
Especificação: Cerâmica Fina Não Vidrada de Imitação Local (Açoriana) 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

929 MJ–VS–97-I 

GARRAFA?  
Bordo em bico de possível gargalo de 
uma provável garrafa. Apresenta uma 
decoração modelada com lábio 
convexo. Superfície externa 
cuidadosamente brunida e em relevo. 
Superfície interna ligeiramente 
rugosa. Pasta de forma compacta de 
cor avermelhada (S39) com diversos 
ENP de pequenas dimensões, de 
distribuição irregular.  
EB: 3mm EG:3 mm 
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930 MJ–VS–98-52 

 
GARRAFA 

Fragmento de um gargalo e arranque 
de parede de uma garrafa de corpo 
tendencialmente ovóide. Pasta de 
textura semi-compacta, de tonalidade 
castanha N49, com abundantes 
desengordurantes (quartzo e micas) 
distribuídos de forma irregular. 
Superfície externa engobada e polida, 
com vestígios de almagre, de 
tonalidade avermelhada, S37. Existe 
uma saliência horizontal. Superfície 
interna de aspecto mais rugoso com 
vestígios de impermeabilização.  

EB: 2 mm EP: 2 mm 
  

931 MJ-VW-99-63 – L 

GARRAFA 
Fragmento de um gargalo e parte do 
corpo tendencialmente ovóide de uma 
garrafa. Bordo ligeiramente 
extrovertido e lábio tendencialmente 
convexo. Pasta de textura semi-
compacta, de cor rosada (S37), com 
abundantes desengordurantes (micas 
e componentes arenosos de cor 
escura), distribuídos irregularmente. 
 
EG: 4mm; EBJ: 3mm; DG: 33mm; 
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932 MJ-VW-99-58 

TIGELA 
Fragmento de bordo e bojo de uma 
tigela. Bordo introvertido com lábio 
boleado. Superfície engobada 
acetinada de cor avermelhada, R19. 
Observa-se na superfície externa, 
junto ao bordo, uma saliência 
horizontal, encimada por linhas 
incisas formando padrões ondulados. 
Pasta de textura semi-compacta 
castanho avermelhado S47, com ENP 
finos em número razoável 
(componentes arenosos). 
 
EB: 4mm EBJ: 3mm 
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933 MJ.V.W.99- XX 

 
TIGELA 
Fragmento de bordo e bojo de uma 
tigelinha de paredes finas de fabrico 
local. Pasta de textura compacta de 
cor avermelhada, S39, com um 
escasso número de ENP de fina 
dimensão. Superfícies engobadas, 
com especial destaque para a interna, 
de cor avermelhada P15, e vestígios 
de polimento. Observa-se uma pega 
saliente, tendo uma espessura de 
2mm. Bordo direito, e lábio 
superficialmente convexo. 
EB: 3mm; EBJ: 2mm   

934 MJ-VS-98-50 – LVI 

 
TIGELA 
Fragmento de bordo e de bojo de uma 
tigela (possível imitação da cerâmica 
fina não vidrada importada). Pasta de 
trama semi-compacta, bem depurada 
com escassos ENP (nódulos líticos de 
cor escura), de cor avermelhado, S37. 
Superfície externa cuidadosamente 
engobada e polida observando-se 
curiosas linhas incisas, formando 
padrões ondulados. Junto ao 
arranque da asa (de orientação 
horizontal) observa-se uma canelura 
com 2mm de espessura. Superfície 
interna com vestígios de engobe 
gasto, provavelmente marca de uso.  
DA: 7mm EB: 2,5mm EBJ: 1,8mm 
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935 MJ.4.3/98.Peça n.º4 

TESTO 
Fragmento de testo ou tampa de um 
cântaro de pasta semi-compacta e de 
cor alaranjada, N20, com as 
superfícies engobadas numa 
tonalidade vermelha intensa, N20. A 
parte externa exibe uma pega ao 
centro, arredondada. A interna mostra 
a cercadura que permitia o encaixe na 
boca do recipiente de base. Lábio 
boleado. 
Possível de um testo das variantes 
tipológicas das cerâmicas modeladas 
de importação, ao gosto 
barroquizante. 
DE: 62mm; EB: 6mm 
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936 MJ-S-99-XIV 

 
PUCARINHO 
Fragmento de bordo e bojo de 
cerâmica de paredes finas de origem 
regional. Pasta de textura compacta 
de cor avermelhado, S37, com um 
escasso número de ENP, de fina 
dimensão. Superfície externa 
engobada e com canelura saliente. 
Bordo extrovertido e lábio 
superficialmente aplanado. 
 
DE: 36mm; EB: 4mm; EBJ: 3mm 

  

937 MJ-VS-99- XXXVI 

PUCARINHO 

 Fragmento contendo uma asa e uma 
pequena porção do bojo de um 
pucarinho de paredes finas de origem 
local. Núcleo de textura compacta, de 
cor avermelhado, N37, com um 
escasso número de ENP 
(destacando-se as micas) de fina 
dimensão. Superfície externa 
engobada e brunida, formando uma 
pequena e visível linha oblíqua. O 
fragmento sugere uma decoração 
modelada. Exibe uma asa vertical e 
secção ovalada. Pode enquadrar-se 
nas séries de imitação da louça fina 
não vidrada de importação. 
DB: 6mm; EP: 3mm 
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938 MJ.4.3/98.Peça n.º18 

PUCARINHO 

Base e arranque do corpo de um 
pucarinho de cerâmica comum de 
fabrico local. Pasta de textura semi-
compacta, avermelhada N39, com 
escassos ENP (destacando-se as 
partículas arenosas). Superfície 
externa almagrada e brunida, 
observando-se junto à base 
apontamentos decorativos formando 
um alinhamento ondulado. Base de 
assentamento discoidal. Peça, cujo 
acabamento mais requintado e 
cuidado, poderá enquadrar-se nas 
séries de imitação de cerâmica fina 
não vidrada. 

DB: 72mm; EP: 4mm. 
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939 MJ-VS-98-62 – LV 

PÚCARO 

Fragmento de bordo e colo de um 
púcaro de paredes finas, exibindo 
uma pasta semi-compacta de 
tonalidade castanha (S37) com 
escassos ENP. Superfície externa 
com uma aguada ténue observando-
se uma canelura (com 2mm de 
espessura) e uma asa de perfil 
vertical. Bordo de orientação 
extrovertida e lábio arredondado.  

DA: 9mm  EB: 3,5mm  EBJ 2mm 
  

940 MJ-VS-98- Peça n.º 6 

PÚCARO OU BILHA 

Base e arranque do corpo de um 
possível púcaro de cerâmica fina não 
vidrada de fabrico local. Superfícies, 
externas e interna, engobadas, com 
indícios de brunimento característico 
da loiça utilitária regional. Pasta de 
textura compacta de tonalidade 
castanha, N 45m com escassos ENP. 
Base de assentamento raso. 

DB: 60mm, ALT: 120mm, EP: 3mm   
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941 MJ.Y.W.99- XIII 

BILHA? 

 Fragmento de bordo e de bojo de 
uma possível bilha de cerâmica não 
vidrada de paredes finas de fabrico 
local. Pasta de trama compacta, de 
cor castanho avermelhado, S47, com 
um número reduzido de ENP 
(destacando-se micas de fina 
dimensão). Superfície externa 
engobada e polida de cor 
avermelhada. Bordo extrovertido, 
possuindo um lábio boleado. 

EB: 3mm; EBJ: 2mm   
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941A MJ–VS-99-54 

TAMPA? 

Semi-perfil de uma tampa circular, 
possivelmente o reflexo da imitação 
açoriana da cerâmica de paredes 
finas não vidradas de importação. 
Superfície externa engobada e 
cuidadosamente acetinada 
observando-se duas caneluras 
concêntricas. Bordo em aba.  A área 
da pega encontra-se fracturada. 
Superfície engobada de cor 
avermelhada escura, T20. Pasta 
homogénea de cor castanho 
avermelhado S47 com 
desengordurantes finos de 
distribuição regular. 

EP: 4mm EB: 3mm 

  

 


