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Grupo Tecnológico: Cerâmica de Construção e de Revestimento 
Subgrupo/origem: Importação 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

867 SP/05-28 

AZULEJO 

Fragmento de azulejo hispano-árabe. 
Pasta de textura compacta de cor 
rosada (L53), com escassos ENP’s.  

EP:20mm 

 

867A FSJ/06-S1-J-01 

TIJOLO 

Fragmento de tijolo de feição 
provavelmente paralelepípeda com 
pasta de textura semi-compacta, 
creme (L91), com ENP’s de grande 
dimensão (calcário) com uma largura 
de 100mm.  

EP: 39mm; 

Notas: Fragmento de tijolo idêntico ao 
utilizado na construção abobadada da 
fortificação do Funchal. 
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867B CPM/07-1-16 

TIJOLEIRA 

Exemplar de tijoleira de assentamento 
pavimentar com argamassa de 
incrustação na superfície interna, de 
pasta de textura grosseira 
avermelhada (S20), com abundantes 
desengordurantes pétreos de grande 
dimensão. As faces visíveis também 
apresentam elementos de argamassa 
de ligação. O exemplar apresenta um 
comprimento de 180mm por 150mm 
de largura.  

EP: 50mm;  

867C CP/03-520 

TIJOLEIRA 

Fragmento de uma parede de uma 
possível tijoleira com 30mm de 
espessura, exibindo uma pasta de 
textura grosseira com abundantes 
ENP’s líticos e uma tonalidade 
avermelhada (T39). Superfície 
externa com vestígios de desgaste e 
interna rugosa.  

EP: 30mm; 
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867D CP/03-429 

TUBO 

Fragmento de um tubo de 
escoamento de água, de cerâmica 
vidrada a óxido de cobre, com 
cordões plásticos anexos e linhas 
incisas de aplicação helicoidal com 
intervalos de separação de 50mm a 
85mm. Pasta de textura semi-
compacta de tonalidade creme (L33), 
com escassos ENP’s. A coloração do 
vidrado e a composição da pasta faz 
antever uma possível produção 
sevilhana do séc. XVI, ao gosto das 
séries de louça utilitária (alguidares) e 
de recipientes utilizados no culto 
religioso (ex: pias baptismais).   

DE: 147mm, EP: 19mm; 

Nota: Pode-se observar este tipo de 
decoração plástica, nas talhas do séc. 
XV, produção sevilhana (LISTER, 
LISTER, 1987:115, fig.73B)  

 

867E 
ACHD.OCA.MX/97-

14 

TUBO 

Exemplar de um tubo de escoamento 
de água, de cerâmica vidrada a óxido 
de cobre, com configuração zoomorfa 
(suíno), proveniente de um contexto 
de obra, da área urbana de Machico. 
Pasta de textura compacta de cor 
avermelhada (M25), com abundantes 
componentes micáceos. O interior da 
peça não se encontra vitrificado.   

COMP: 500mm, DE: 180mm;  
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867F CP/03-451 

TUBO 

Fragmento de um tubo de 
escoamento de pasta de textura semi-
compacta de tonalidade creme (L33), 
com escassos ENP’s. Superfície 
externa decorada com linhas 
onduladas incisas e escorrimentos a 
vidrado verde. Cordões plásticos de 
aplicação helicoidal com intervalos de 
separação de 70mm.  

EP: 10mm; 
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867G JFM/06-22-3591 

TIJOLEIRA.  

Fragmento de parede de tijoleira de 
pasta grosseira com abundantes 
elementos não plásticos destacando-
se os elementos líticos de grande e 
media dimensão. Pasta de cor 
avermelhada (P20). Formato 
aparentemente rectangular com a 
superfície externa com ligeiro engobe.  

EP: 56mm; 

  

867H CTM/03-18-25 

TIJOLEIRA.  

Fragmento de tijoleira com três 
arestas argamassadas e com a 
superfície externa engobada e com a 
tonalidade rosa-velho (M11). Pasta de 
calibre grosseiro de tonalidade 
avermelhada (S37) com abundantes 
ENP's líticos de calibre médio.  

EP: 64mm; LP: 140mm; 
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867I JFM.P-3-6 

TIJOLEIRA.  

Fragmento de parede de tijoleira de 
pasta grosseira com abundantes 
elementos não plásticos destacando-
se os elementos líticos de grande e 
media dimensão. Pasta de cor 
avermelhada (P20). Formato 
aparentemente rectangular com a 
superfície externa com ligeiro engobe. 
A aresta interna apresenta vestígios 
de argamassa de assentamento e a 
externa apresenta vestígios de 
desgaste.  

EP: 50mm; LP: 145mm;  

867J JFM/06-22-3594 

TIJOLEIRA  

Exemplar de tijoleira, colado a partir 
de cinco fragmentos, exibindo as 
superfícies claras (L70) e as pastas 
semi-compactas de cor rosada (M20) 
com escassos ENP's.  

EP: 46mm; LP: 145mm;  

Nota: Pode tratar-se, eventualmente, 
de um exemplar de importação. 
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867L JFM/06-22-3595 

TELHA.  

Fragmento de telha, pretensamente 
de canudo, de pastas vermelhas 
(P25) com abundantes 
desengordurantes, nomeadamente 
líticos, de pequena e media 
dimensão. Superfície externa com 
tratamento impermeabilizante, à base 
de um engobe formando motivos 
decorativos lineares entre o rosa 
velho e o bege.  

EP: 18mm; 
  

867M JFM/06-22-3596 

TELHA.  

Fragmento de telha, exibindo a 
superfície externa colorida entre o 
bege e o vinado. Pasta de textura 
rugosa avermelhada (P25) com ENP's 
pétreos distribuídos equitativamente 
na pasta. A superfície interna rugosa 
com restos de ligante à base de cal e 
material arenoso.  
EP: 18mm;  

Nota: Fragmento sujeito a análise 
química e mineralógica 
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867N JFM/06-22-3597 

TELHA.  

Fragmento de telha, exibindo a 
superfície externa colorida entre o 
bege e o vinado. Pasta de textura 
rugosa avermelhada (P25) com ENP's 
pétreos distribuídos equitativamente 
na pasta. A superfície interna rugosa 
com restos de ligante à base de cal e 
material arenoso.  

EP: 22mm;  

Nota: Fragmento sujeito a análise 
química e mineralógica 

  

867O JFM/06-22-3598 

TELHA.  

Fragmento de telha, provavelmente 
de canudo, de pasta de textura 
rugosa com frequentes 
desengordurantes pétreos de 
coloração avermelhada (P25). 
Superfície externa com engobe 
decorativo, formando linhas paralelas 
vinadas e bege.  

EP: 18mm; 
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867P JFM/06-22-3599 

TIJOLEIRA  

Fragmento de tijoleira, possivelmente 
pertencente ao exemplar referenciado 
com o acrónimo JFM/06-22-3594, 
colado a partir de cinco fragmentos, 
exibindo as superfícies claras (L70) e 
as pastas semi-compactas de cor 
rosada (M20) com escassos ENP's.  

EP: 46mm;  

Nota: Pode tratar-se de um exemplar 
de importação. Fragmento sujeito a 
análise química e mineralógica de 
forma a determinar a sua possível 
origem peninsular.   

867Q SCM/05-AP7-5792 
SCM/05-AP7-3796 

AZULEJO 

Dois fragmentos de azulejos hispano-
árabes recuperados da área de 
prospecção 7, na Misericórdia de 
Santa Cruz. Pasta de textura 
compacta de cor creme K71, com 
escassos ENP’s.  

EP: 25mm  
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867S SCM/05-AP10-5905 

AZULEJO 

Fragmento de azulejo hispano-árabe 
recuperados da área de prospecção 
10, da Misericórdia de Santa Cruz. 
Pasta de textura compacta de cor 
creme (K71), com escassos ENP’s.  

EP:25mm 

 

 


