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Grupo Tecnológico: Cerâmica Comum  
Subgrupo/origem: Produção Local Açoriana 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

898 MJ–VW–99-VIII 

 
COPO OU MEDIDA 

Fragmento de bordo e bojo, de um 
possível copo ou medida de cerâmica 
comum de possível fabrico local. 
Bordo direito e lábio boleado. A 
superfície externa exibe cinco 
caneluras horizontais, paralelas, com, 
aproximadamente 3 mm de 
espessura. Pasta de textura semi-
compacta com uma tonalidade 
avermelhada, S39, com abundantes 
ENP de distribuição irregular. Pela 
composição da pasta, nomeadamente 
os nódulos pétreos. O seu fabrico 
local afasta a hipótese de importação 
das oficinas do Continente.  

EB: 5 mm EBJ: 5 mm 
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899 MJ–V-S–98-X 

 

ALGUIDAR 

Fragmento de bordo e parede de um 
alguidar de cerâmica de fabrico local. 
Bordo extrovertido e lábio semi-
boleado. Superfície interna com 
acabamento engobado e polido à 
base de uma solução de almagre, de 
tonalidade avermelhada (S37). Pasta 
de textura compacta, de tonalidade 
castanha M35, com 
desengordurantes muito 
evidenciados. Superfície externa mais 
rugosa, de tonalidade acastanhada 
N35, com diversos ENP. Trata-se de 
um exemplar-tipo das oficinas 
açorianas.  
 
EB:17mm  EBJ:7mm 
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900 MJ-VW-99-XI 

 
ALGUIDAR 

Fragmento de bordo e bojo de um 
alguidar de cerâmica comum. Bordo 
Extrovertido e lábio semi-boleado. 
Superfície interna com acabamento 
engobado à base de uma solução de 
almagre (polimento posterior). Pasta 
de textura compacta, de tonalidade 
castanha avermelhada (S47), com 
diversos ENP.  

EB:14mm   EBJ:6mm 

 

 

901 MJ XXXI 

ALGUIDAR 

Fragmento de bordo e bojo de um 
alguidar de cerâmica comum de 
fabrico local. Bordo extrovertido com 
lábio desconhecido devido ao grau de 
fracturação. Superfície exterior 
engobada de cor avermelhada P47 
com uma saliência horizontal junto ao 
bordo. Superfície interior engobada e 
polida de cor avermelhada R27. Pasta 
estratificada de cor vermelha clara, 
N39, com desengordurantes finos, de 
distribuição irregular. 

EB: 25mm EBJ: 6mm 
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902 MJ-WW-98 – XLVI 

ALGUIDAR 

Fragmento de bordo e parede de um 
alguidar de cerâmica de fabrico local. 
Bordo extrovertido e lábio convexo. 
Pasta de textura semi-compacta com 
tonalidade rosada (S39) e com 
abundantes desengordurantes 
distribuídos irregularmente. Na 
superfície interior visualiza-se um 
motivo decorativo, formando uma 
linha ondulada incisa, engobada e 
acetinada de tonalidade avermelhada 
(S39).  
 
Observações: A tipologia do bordo 
com uma reentrância na parte 
externa, permite do ponto de vista da 
sua utilidade a possibilidade de 
suspensão. 
 
EB: 22mm EP: 6mm 
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903 MJ.4.3/98.Peça n.º7 

ALGUIDAR 
 
Perfil de um alguidar de cerâmica 
comum, com acabamento almagrado 
e brunido. Pasta de textura compacta, 
de tonalidade vermelha P37, com 
escassos desengordurantes, 
destacando-se os arenosos. Bordo 
extrovertido e lábio semi-boleado.  
 
DE: 332mm; EB: 17mm; EBJ: 6mm. 
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904 MJ-VS-98-51 

CAÇOILA 
 
Fragmento de semi-perfil de uma 
possível caçoila, com bordo 
ligeiramente introvertido e lábio 
convexo. Superfícies aguadas de 
tonalidade cinzento rosa, N53. 
Observa-se manchas de alegada 
prova de fogo. Exibe externamente 
dois repuxos elegantemente 
confeccionados junto do arranque do 
bordo. Pasta de cor castanho claro, 
N55, de textura semidepurada com 
desengordurantes em grande número 
de grão fino.   
 
EB: 6 mm EP: 4 mm 

 



 556 

 

905 MJ.4.3/98.Peça n.º8 

CANDELABRO 
 
Base de um candelabro de cerâmica 
comum de provável fabrico local. 
Pasta de textura semi-compacta, de 
tonalidade vermelha clara N55, com 
decoração externa modelada e 
ônfalos acentuados. Base rasa. 
 
AL: 61mm; EP: 8mm 
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906 MJ–VS-98-62 

 
PANELA 
 
Fragmento de um bordo e bojo 
tendencialmente ovóide de um panela 
de fabrico local. Bordo extrovertido 
com lábio ligeiramente afilado. 
Superfície externa de cor castanha 
(S53), com diversas nuances escuras, 
provavelmente resultante da acção de 
carbonização. Pasta de textura 
compacta, de cor acastanhada (T30), 
com escassos ENP.  
 
EB:3mm EBJ:3mm 
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907 MJ–VS-78-III 

 
PANELA 
 
Fragmento de um bordo e bojo 
tendencialmente ovóide de um panela 
de fabrico local. Bordo extrovertido 
com lábio ligeiramente afilado. 
Superfície externa de cor castanha 
(S53), com diversas nuances escuras, 
provavelmente resultantes da acção 
de carbonização. Pasta de textura 
compacta, de cor acastanhada (T80), 
com escassos ENP.  
 
EB:4mm EBJ:3mm  

908 MJ–VS-99-55 

 
PANELA 
 
Fragmento de um bordo e bojo 
tendencialmente ovóide de um panela 
de fabrico local. Bordo extrovertido 
com lábio ligeiramente afilado. 
Superfície externa de cor castanha 
(S53), com diversas nuances escuras, 
provavelmente resultante da acção de 
carbonização. Pasta de textura 
compacta, de cor acastanhada (T30), 
com escassos desengordurantes.  
 
EB:3mm EBJ:2mm  
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909 MJ–VW-99-V 

 
TACHO 
 
Fragmento de bordo e parede de um 
tacho, com dimensão reduzida, de 
fabrico local. Parede ligeiramente 
envasada. Bordo espessado no 
exterior com lábio horizontal e plano. 
Pega horizontal triangular, com 
arranque da área do bordo. 
Superfícies de tonalidade castanha 
(S47) com nuances escuras, 
resultantes possivelmente da acção 
de carbonização. Pasta compacta de 
tonalidade castanha. Atesta-se a 
diversidade morfológica deste tipo de 
peça junto da das séries tipológicas 
locais.  
 
EB:9mm EBJ:4mm 
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910 MJ.4.3/98.Peça n.º14 

TACHO 
 
Fragmento de perfil de um tacho de 
cerâmica comum com vestígios de 
carbonização na superfície externa. 
Pasta de textura semi-compacta, de 
cor rosada escura P37, com escassos 
ENP. Superfície interna engobada, à 
base de uma aguada semelhante ao 
grupo de pasta de fabrico local. Pega 
lateral triangular. Bordo introvertido e 
lábio boleado. Base ligeiramente a 
tender para o convexo. 
 
DE: 247mm; EB: 8mm; AL: 70mm 

 

 

911 MJ-98-XXVII 

 
ASA 
 
Fragmento de uma asa com 
superfícies engobadas à base de 
almagre de cor avermelhada. Pasta 
de textura compacta de cor castanho 
avermelhado S47 com 
desengordurantes arenosos. 
 
EA: 13mm 
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912 MJ-S-98-49 

 
BILHA 
 
Fragmento de gargalo e parte do 
corpo de um recipiente de contenção 
de líquido. Bordo de orientação 
extrovertida com lábio biselado, 
apresentadas duas saliências 
horizontais irregulares ao longo do 
bordo. A área fracturada evidencia o 
arranque de uma asa lateral, situação 
que permite uma classificação 
morfológica (barril). Pasta 
estratificada castanho avermelhado, 
S47, com ENP de grão médio. 
 
EP: 5mm DE: 47mm EB: 4mm 

 

913 MJ-VS-98 XLVIX 

 
INDETERMINADO 
 
Fragmento de bordo e parede de um 
fragmento de cerâmica comum. Bordo 
extrovertido com decoração em linhas 
incisas onduladas e lábio aplanado. 
Superfície exterior engobada à base 
de uma solução de almagre de 
origem local. Aspecto lustroso e 
acetinado. Observa-se, junto ao 
bordo, uma saliência sobre e elevada. 
Pasta homogénea de cor vermelha 
ténue, P13, com ENP (nódulos de 
barro cozido e componentes arenosos 
de distribuição irregular). 
 
EP: 7mm EB: 8mm 
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914 MJ-VS-98-61 

INDETERMINADO 
 
Fragmento de gargalo e parede de 
um recipiente para guardar líquidos. 
Bordo espessado externamente e 
lábio convexo. Pasta de trama 
compacta de cor laranja clara N55, 
com desengordurantes pétreos de 
distribuição irregular. Superfícies 
engobadas de cor castanho 
avermelhado (S47), observando-se 
uma fina linha saliente.  
 
EG: 3mm EB: 4mm EP: 3mm 

 

915 MJ-VW-98-59 

 
PANELA 
 
Fragmento de bordo e bojo de uma 
possível panela. Bordo extrovertido 
com lábio biselado. As superfícies 
denunciam restos de carbonização. 
Pasta de textura semicompacta, de 
cor castanho-escura (R70) com 
desengordurantes finos. 
 
EB: 3mm EBJ: 2mm 
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916 MJ-VS-98 – XLIV 

PANELA 
 
Fragmento de bordo e bojo de uma 
panela de cerâmica comum de 
aparência fina. Pasta de textura semi-
compacta, de tonalidade castanha 
(M20) A parede exterior apresenta 
vestígios de carbonização. 
 
EB: 3mm EBJ: 2mm 

 

917 MJ-VS-99-XXIX 

PUCARINHO? 

Fragmento de parede de fundo de um 
pucarinho. Base de assentamento 
discoidal. Pasta de trama 
homogénea, de cor castanho-escuro 
(S70), com ENP finos. 
 
EP: 3mm EF: 3mm 

 



 564 

918 MJ-S-98- XVIII  

PUCARINHO 
 
Fragmento de base e arranque de 
parede de um pucarinho de cerâmica 
comum. Pasta de trama semi 
compacta de cor castanho 
avermelhado, S47, com um escasso 
número de ENP (destacam-se os 
componentes líticos de cor escura). 
Superfície externa engobada à base 
de uma aguada de almagre, com 
brunido saliente. Base descontínua, 
possuindo um pé em pedestal. Tem 
como variante de base um 
assentamento discoidal com 
engrossamento externo. 
 
DB: 66mm; EP: 9mm 
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919 MJ.4.3/98.Peça n.º9 

PUCARINHO 
 
Fragmento de base e arranque de 
parede de um pucarinho de cerâmica 
comum, de possível fabrico local. 
Superfície externa exibindo um 
engobe e um brunido saliente de 
tonalidade avermelhada (almagrada). 
Pasta de textura semi-compacta, e 
ENP em número reduzido. A 
superfície interna apresenta um ligeiro 
engobe de cor escura. Base de 
assentamento discoidal 
 
DB: 55mm, EP: 4mm 

 

920 MJ-VS-98-XXVIII 

POTE?  
 
Fragmento de bordo e bojo de um 
pote de cerâmica de fabrico local. 
Bordo de orientação extrovertida e 
lábio boleado. Trama semi-compacta 
homogénea, de cor castanha 
avermelhada S47, com 
desengordurantes arenosos 
distribuídos regularmente. 
 
EB: 2mm EBJ: 3mm 
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921 MJ-53 – LII 

TESTO 
 
 Semi-perfil de um possível testo de 
cerâmica de fabrico local. Exibe uma 
pasta de calibre semi-compacta, com 
a tonalidade rosada (S37), mostrando 
abundantes elementos não plásticos 
arenosos de cor escura. Bordo em 
aba e lábio convexo. Superfícies 
engobadas.  
 
EB: 3mm; DB: 4mm; 

.  

922 MJ-VS-98-43 – LIII 

 
TESTO 
 
Fragmento de uma provável tampa de 
um cântaro de fabrico local exibindo 
as superfícies cuidadosamente 
brunidas e acetinadas. Pasta de 
trama semi-compacta (S37). Bordo 
em aba e lábio convexo.   
 
DP: 2,5mm; DE: 97mm 
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923 MJ-VW-99 – XLI 

TESTO 
 
Fragmento de bordo e bojo de um 
testo de cerâmica comum. Pasta 
castanho avermelhado (S37), com 
desengordurantes em número 
razoável. Bordo ligeiramente 
introvertido e lábio convexo. 
 
DP: 2mm 

 

924 MJS-98 – LXIII 

 
TAMPA 
 
 Fragmento de pega central, em forma 
de pitorra, de uma possível tampa ou 
testo de cerâmica de fabrico local. 
Núcleo de cor castanha avermelhado 
(S47), com desengordurantes em 
número razoável (elementos 
arenosos). 
 
DP: 24mm 

 



 568 

925 MJ – XLIX 

 
TIGELA 
 
Fragmento de bordo com inflexão 
externa e lábio convexo. Pasta fina, 
de tonalidade vermelha clara (S39) 
com desengordurantes em número 
escasso. 
 
 EB: 11mm EP: 1mm 

 

926 MJ.VW.99 – XLIII 

 
CÂNTARO 
 
Fragmento de uma parede de um 
cântaro de cerâmica de produção 
local. Pasta de textura semi-compacta 
de tonalidade avermelhada (S37), 
com desengordurantes em número 
razoável (micas e componentes 
líticos). Superfícies engobadas e 
brunidas com acentuado polimento. 
 
EP: 3mm 

 



 569 

927 MJ-VS-99-40 – LIV 

 
CÂNTARO 
 
Fragmento de bojo de um cântaro de 
cerâmica de produção local. Pasta de 
textura semi-compacta de tonalidade 
avermelhada (S39), com 
desengordurantes em número 
razoável (micas e vestígios líticos). 
Superfícies engobadas e brunidas 
com acentuado polimento, 
destacando-se na externa decoração 
em ônfalos (com um diâmetro 
aproximadamente de 15,5mm), 
encimada por um cordão anelado. 
Peça tipicamente de decoração 
barroca.  
 
EBJ: 4mm; 

 

 


