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Grupo Tecnológico: Cerâmica do Açúcar 
Subgrupo/origem: Importação de Aveiro, Coimbra 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

868 MM/86-F-61- ( I ) 

FORMA DE PÃO DE AÇÚCAR  

Fragmento de bordo e bojo de uma 
forma de pão de açúcar do tipo I 
(TORRES, 1991). Exemplar de 
tipologia não emoldurada, 
ligeiramente espessado e lábio 
boleado. A superfície externa 
apresenta uma canelura suave. Pasta 
de textura compacta, semi-depurada, 
de cor vermelha clara, N39. 
Desengordurantes de grão fino, 
médio e grande, destacando-se as 
partículas quartzosas e micáceas. 
Superfície interna com uma ligeira 
aguada de cor avermelhada, P37.  

Amostra resultante das escavações 
do Arqueólogo Claudio Torres nos 
fornos da Mata da Machada no 
Barreiro. Fragmento reconstituído 
graficamente. 

DE: 180mm EB: 15mm EBJ: 9mm. 
Nota: Fragmento sujeito a análise 
química. 
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869 MM/86-51-( II ) 

FORMA DE PÃO DE AÇÚCAR  

Fragmento de bordo de uma forma de 
pão de açúcar, tipo II (TORRES, 
1991). Bordo de tipologia emoldurada 
(49mm de altura), direito e lábio 
boleado. Pasta de textura semi-
compacta, depurada de cor vermelha 
clara, M39, com razoáveis ENP’s de 
calibre fino, médio e grande, 
(partículas quartzosas e micáceas). 
Superfície interna ligeiramente 
aguada através de uma substância 
idêntica à cor da pasta.  

Amostra resultante das escavações 
do Arqueólogo Cláudio Torres nos 
fornos da Mata da Machada no 
Barreiro. Fragmento reconstituído 
graficamente. 

EB: 290mm EBJ: 11mm. 

Nota: Fragmento sujeito a análise 
química.  

 

 

870 ANGJ/08 

FORMA DE PÃO DE AÇÚCAR  

Fragmento contendo uma porção de 
bordo e bojo de forma de pão de 
açúcar, do tipo 2 de Machico. 
Fragmento de tipologia emoldurada, 
(62mm de altura) de orientação 
vertical e lábio boleado. Pasta de 
textura compacta e densa de 
tonalidade castanho avermelhado, 
P50, com abundantes ENP’s de grão 
fino, (quartzos e vestígios líticos de 
cor escuros). Superfície interna com 
vestígios de um provável engobe. 
Exemplar recolhido em contexto 
arqueológico subaquático, 
apresentando incrustações ferrosas e 
de corais. Espólio resultante do 
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projecto PIAS. Fragmento 
reconstituído graficamente. 

DE: 352mm EB: 18mm EBJ: 9mm 

Nota: Fragmento sujeito a análise 
química.  

 

871 JFM/06-22-3061 

FORMA DE PÃO DE AÇÚCAR 

Fragmento de bordo e bojo de forma 
pão de açúcar de tipologia 
emoldurada, de pequena dimensão 
do grupo de pasta “Machico 2”, de 
proveniência da região de Coimbra.    

Pasta de textura compacta, mais ou 
menos grosseira, de cor alaranjada, 
N59, contendo desengordurantes de 
calibre médio e grande, quartzosos e 
micáceos. Bordo espessado 
externamente, lábio afilado. 
Superfície interna engobada de cor 
semelhante à pasta.  

Fragmento resultante dos estratos do 
século XV da Junta de Freguesia da 
Machico, cuja funcionalidade se 
aponta para a presença de uma nova 
tipologia da cerâmica do açúcar. 

DE: 165mm, EB: 15mm EBJ: 8mm. 

Nota: Fragmento sujeito a análise 
química 
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872 JFM/06-22-3086 

FORMA DE PÃO DE AÇÚCAR 

Fragmento de bordo e bojo de forma 
pão de açúcar de tipologia 
emoldurada, do grupo de pasta 
“Machico 2”, de proveniência da 
região de Coimbra.    

Pasta de textura semi-compacta, com 
desengordurantes quartzosos, de 
pequena dimensão, de cor 
acinzentada (N31). Bordo 
extrovertido, lábio semi-convexo. 
Altura da moldura de 26mm.  

DE: 375mm, EB: 10mm EBJ: 6mm.  
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873 CTM/03-20-55 

FORMA DE PÃO DE AÇÚCAR 

Fragmento contendo porção de bordo 
e bojo, com pasta grosseira, de 
textura semi-compacta com veio de 
cor acinzentada, P51. Apresenta um 
bordo com engrossamento externo, 
do tipo emoldurado, com 
aproximadamente 62mm de altura e 
lábio convexo. As superfícies 
oferecem um acabamento à base de 
uma aguada, de cor avermelhada, 
N35, destacando-se na externa, junto 
à linha do bordo, um negativo de 
possível marca de fabricante.  

DE: 280mm, EB: 23mm, EBJ 10mm. 

Nota: Peça proveniente das oficinas 
de Aveiro.  
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874 CP-102 

FORMA DE PÃO DE AÇÚCAR 

Fragmento de bordo de forma de pão 
de açúcar, com duas marcas de 
fabrico. Amostra de bordo de forma 
de pão de açúcar de tipologia 
emoldurada, espessado 
externamente, com lábio boleado. 
Pasta de textura compacta e 
depurada, cerne de cor castanho 
vermelho amarelado, R45, contendo 
ENP’s de calibre fino, quartzosos 
Superfícies interna e externa 
afagadas de cor avermelhada, P39.  

Exemplar recolhido nas escavações 
de António de Aragão na altura da 
construção do aeroporto no extinto 
Convento da Piedade. Interessante 
vestígio do passado pois apresenta 
duas marcas de oleiro que poderão 
indicar o seu local de fabrico.  

Fragmento reconstituído 
graficamente. 

EB: 24mm EBJ: 8mm. 

Nota: Exemplar recolhido nas 
escavações de António de Aragão na 
altura da construção do aeroporto no 
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extinto Convento da Piedade. 
Interessante vestígio do passado pois 
apresenta duas marcas de oleiro em 
forma de X ou flor de quatro pétalas 
que poderão indicar o seu local de 
fabrico.  

Fragmento reconstituído 
graficamente. 

 

 

875 JFM/06-22-3890 

FORMA DE PÃO DE AÇÚCAR 

Fragmento contendo uma porção de 
bordo e bojo de uma forma de pão de 
açúcar, de tipologia não emoldurada, 
exibindo uma pasta de textura 
compacta de cor acinzentada (N51), 
com ENP’s micáceos distribuídos 
regularmente. Superfícies aguadas, 
exibindo, na externa, parte de uma 
possível marca de oleiro (Estrela de 
seis pontas). Bordo direito, lábio 
aplanado  

DE: 240mm EB: 8mm EBJ: 10mm. 
 



 532 

 

876 JFM/04-22-01 

FORMA DE PÃO DE AÇÚCAR 

Fragmento contendo uma porção de 
bordo e bojo de uma forma de pão de 
açúcar, de tipologia emoldurada (com 
uma altura aproximada de 48mm), 
com a marca de fabrico formando 
uma cruz excisa. Pasta de textura 
compacta de cor avermelhada (N37), 
com abundantes ENP’s micáceos e 
líticos distribuídos regularmente. 
Superfícies aguadas, com uma 
tonalidade próxima da pasta. Bordo 
ligeiramente extrovertido e lábio 
boleado.   

DE: 325mm EB: 21mm EBJ: 10mm.  
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877 CTM/03-20-57 

FORMA DE PÃO DE AÇÚCAR 

Fragmento de bordo emoldurado de 
uma forma de pão de açúcar. Pasta 
de textura semi-compacta de cor 
avermelhada, N35, contendo ENP’s 
líticos de tamanho médio. Superfícies 
aguadas de uma tonalidade laranja 
(P37), sendo que a moldura na parte 
externa apresenta um negativo de 
uma possível marca de canteiro.    

EB: 18mm EBJ: 10mm. 
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878 SCM/05-AP9- 580 

FORMA DE PÃO DE AÇÚCAR 

Fragmento de parede de uma 
possível forma de pão de açúcar de 
pasta de textura compacta de 
tonalidade avermelhada (P19), 
contendo abundantes ENP’s 
quartzosos de grão fino. Superfícies 
aguadas, destacando-se a exterior 
numa tonalidade mais forte com dois 
negativos de uma possível marca de 
fabrico.     

EP: 12mm  

 

879 SCM05-AP9-591 

FORMA DE PÃO DE AÇÚCAR 

Motivos em forma de estrela.  
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880 JFM/06-22-3529 

FORMA DE PÃO DE AÇÚCAR 

Fragmento de bordo e bojo de forma 
pão de açúcar de tipologia 
emoldurada, constituído por três 
fragmentos, de pequena dimensão. 

Pasta de textura semi-compacta, mais 
ou menos grosseira, de cor rosada, 
M37, contendo desengordurantes de 
calibre médio e pequena, quartzosos 
e micáceos.  

Bordo direito com espessamento 
externo (com uma altura de 29mm) e 
lábio afilado. 

Fragmento resultante dos estratos do 
século XV da Junta de Freguesia da 
Machico, cuja funcionalidade se 
aponta para a presença de uma nova 
tipologia da cerâmica do açúcar. 

DE: 142mm, EB: 16mm EBJ: 9mm. 
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881 CG-PS/07-13 

FORMA DE AÇÚCAR  

Fragmento de bordo emoldurado 
(com 37mm de altura) de uma forma 
de pão de açúcar. Pasta de textura 
semi-compacta de coloração 
avermelhada (N13) com 
desengordurantes líticos. Bordo 
direito e lábio boleado.  

DE: 236mm EB: 20mm 
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882 CG-PS/07-14 

FORMA DE AÇÚCAR  

Fragmento de bordo emoldurado 
(com 35mm de altura) de uma forma 
de pão de açúcar. Pasta de textura 
semi-compacta de coloração variável 
entre o cinza e o vermelho com 
desengordurantes líticos. Bordo 
direito e lábio boleado.  

DE: mm EB: 18mm 

 

883 
MJ.4.3/98.Peça n.º1 

 

FORMA DE AÇÚCAR 

Fragmento de bordo de uma forma de 
pão de açúcar de tipologia não 
emoldurada, exibindo uma pasta de 
textura compacta, de cor alaranjada 
N39, com escassos ENP. Bordo 
direito. Ligeiramente espessado e 
lábio convexo. 

DE: 230mm; EB: 17mm 
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884 
MJ.4.3/98.Peça n.º2 

 

FORMA DE AÇÚCAR 

Fragmento de bordo de uma forma de 
pão açúcar de tipologia não 
emoldurada. Bordo direito, espessado 
e lábio boleado. Exibe abundantes 
desengordurantes de calibre fino e 
médio (mica, feldspato e nódulos de 
barro cozido). Pasta de textura 
compacta de tonalidade alaranjada, 
N25.  

DE: 180mm; EB: 18mm 
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885 
MJ.4.3/98.Peça n.º15 

 

FORMA DE AÇÚCAR 

Componente contendo uma porção 
de bordo e bojo de uma forma de pão 
de açúcar de tipologia não 
emoldurada, com um bordo de perfil 
direito, ligeiramente espessado e 
lábio boleado. Pasta de textura 
compacta e depurada, (com algumas 
fendas de cozedura), exibindo 
escassos ENP de calibre fino e médio 
(micas e quartzos). Trama de cor 
vermelha clara, M39. Superfícies 
aguadas, muito ténues, de tonalidade 
vermelha clara, M37. O exemplar 
combina a colagem com um outros 
componente de parede, que foi 
remetido para análise química e 
mineralógica. Indicio material que 
denuncia a refinação do açúcar ou de 
seus derivados num contexto religioso 
da Época Moderna. O bordo 
encontra-se arquivado na colecção de 
referência. 
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Fragmento sujeito a análise química e 
mineralógica. 

DE: 180mm; EB: 17mm 

 

886 
MJ.4.3/98.Peça n.º40 

 

FORMA DE AÇÚCAR 

Fragmento de parede e de ponta de 
forma de pão de açúcar, cujo 
componente se aproxima do ápice. 
Pasta de trama semi-compacta e 
depurada, notando-se algumas 
fendas de cozedura e escassos 
ENP's de calibre fino (líticos de cor 
clara, micas e quartzos). Trama de 
cor vermelha clara, M39. Superfícies 
aguadas de tonalidade rosada, M37. 
Superfície interna estriada em 
direcção ao vértice. Fragmento 
reconstituído graficamente e remetido 
para análise química e mineralógica.   
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EP: 9mm 

 

886A JFM/06-22-3076 

FORMA DE AÇÚCAR 

Fragmento de parede de uma forma 
de açúcar extraída de um perfil semi-
completo, que inclui o bordo 
emoldurado e uma parte substancial 
do corpo da peça, proveniente dos 
estratos quinhentistas da Junta de 
Freguesia de Machico. Textura de 
pasta compacta e grosseira, 
apresentando abundantes ENP’s, de 
grão fino e médio, com destaque para 
componentes líticos de tonalidade 
escura. Mostra, também, abundantes 
desengordurantes micáceos. Barro de 
tonalidade predominantemente 
avermelhada, clara, N39. Superfície 
interna exibindo uma aguada ténue 
com uma coloração distinta, vermelha 
pálida, N13. Observa-se ainda, no 
interior da peça uma confecção 
estriada. Exemplar atípico do ponto 
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de vista do grupo de pasta da 
cerâmica de uso industrial da área 
urbana de Machico. 

DE: 365mm EP: 12mm   

 

 

 


