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Grupo Tecnológico: Cerâmica Comum e Vidrada  
Subgrupo/origem: Importação e Fabrico Local 
Especificação: Miniaturas 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

887 JFM/00-3-67 

FORMA DE AÇÚCAR  

Fragmento de vértice e componente 
da parede de uma forma de açúcar 
executada na pasta madeirense, de 
cor avermelhada, com 
desengordurantes líticos. Superfícies 
almagradas e brunidas.  

AL: 39mm EP: 4mm DV: 2mm 
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888 MJ-VS-98-57 

PRATO 

Miniatura. Fragmento de perfil de um 
prato de cerâmica comum, exibindo a 
superfície interna engobada à base de 
um almagre de origem local. Observa-
se ainda, no interior, vestígios de 
acção humana, que acabam por 
produzir um aspecto acetinado. Bordo 
extrovertido sem inflexão e lábio 
convexo. Base contínua rasa. Fundo 
ligeiramente aplanado. Pasta de 
textura homogénea, com escassos 
ENP, de tonalidade castanha (S37). 

DC: 70 mm; EB: 3 mm; AL: 11,2  mm  

889 MJ-VS-98-56 

 

PRATO 

Fragmento de bordo e parede de uma 
miniatura de prato de cerâmica 
comum. Bordo em forma de aba, com 
lábio pontiagudo. Superfície interna 
engobada à base de um almagre de 
origem loca, de cor avermelhada. 
Pasta de cor avermelhada, S39, com 
abundantes plásticos. Base de 
assentamento discoidal.  

EB: 2mm EP: 3mm 
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890 MJ.4.3/98.Peça n.º3 

PRATO  

Peça de miniatura de um prato 
almagrado de cerâmica comum, com 
o bordo direito. Pasta de textura semi-
compacta, de cor avermelhada N45, 
com ENP em número considerável. 

DE: 54mm; DB: 25mm, EB: 2mm, AL: 
13mm 
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891 MJ.4.3/98.Peça n.º10 

PRATO 

Prato com as superfícies almagradas 
de cerâmica comum, com o bordo 
ligeiramente extrovertido e lábio 
afilado. Pasta de textura semi-
compacta, de cor avermelhada com 
base de assentamento discoidal.  

DE: 85mm; EB: 3mm; DB: 37mm; AL: 
15mm 

 

 

892 
JFM/06-22-5999 
JFM/06-22-6000 

PANELA? 

Dois fragmentos de uma possível 
panela em miniatura em cerâmica 
vidrada com tons meladas em ambas 
as superfícies. Pasta de textura 
compacta de cor rosada (L51). Bordo 
extrovertido e lábio afilado.  

EB: 2mm, EP: 2mm. 
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893 JFM06-22-6002 

PÚCARO? 

Fragmento de fundo de um púcaro de 
pasta fina (3mm) e superfícies 
engobadas em rosa e base de 
assentamento em aresta, Pasta de 
textura compacta de cor acastanhada, 
R49.  

EF: 4mm 

 

894 
SCM05-AP3-222 

PÚCARO? 

Fragmento de base e arranque de 
parede de um púcaro ou fogareiro, de 
base de assentamento em aresta, de 
pastas avermelhadas de fabrico local, 
S35. Superfícies almagradas e pastas 
contendo abundantes ENP’s 
arenosos.   

EF: 3mm EP: 4mm 
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894A 
MJ.VW-99-152 

FOGAREIRO  

Fragmento de parte superior de um 
fogareiro em miniatura. Pasta de 
textura semi-compacta, de cor 
acastanhada, N53, com escassos 
desengordurantes.  

EP:3mm 

 

895 
CTM/03-19-210 

INDETERMINADO 

Fragmento de um possível recipiente 
em miniatura, com as superfícies 
meladas. Pasta de textura compacta 
de cor rosada (L51). Bordo direito e 
lábio afilado.  

EB: 3mm, EP: 3mm. 

  



 549 

896 

CTM/03-23-2259 
CTM/03-24-2203 
JFM/06-22-6004 
JFM/06-22-6005 
JFM/06-22-6606 
CTM/03-23-1389 
JFM/06-22-6007 
JFM/00-3-5920 
JFM/00-3-155 

JFM/00-3-357-A 

VÁRIOS 

Conjunto de dez bordos e bojos de 
várias miniaturas, pertencentes a 
recipientes de cerâmica comum, entre 
os quais panelas, pratos, tigelas de 
pastas vermelhas e pastas claras. 

 

897 

SCM/05-AP9-5639 
SCM/05-AP9-5640 
SCM/05-AP9-5641 
SCM/05-AP9-5642 
SCM/05-AP9-5643 
SCM/05-AP9-5644 
SCM/05-AP9-5645 
SCM/05-AP9-5646 
SCM/05-AP9-5647 

VÁRIOS 

Conjunto de nove fragmentos de 
miniaturas de panelas, pratos, 
tampas, tigelas de cerâmica comum, 
provenientes da área de prospecção 
9 da Santa Casa da Misericórdia de 
Santa Cruz.  

 

 

 


