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Grupo Tecnológico: Cerâmica Comum 
Subgrupo/origem: Desconhecida 
Especificação: Figuras Antropomórficas 
 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

855 CP/03-78 

FIGURA HUMANA 
Fragmento da parte posterior de uma 
representação franciscana em 
cerâmica com tonalidade cinzenta 
(M73), com núcleo muito homogéneo. 
Peça anatomicamente bem 
confeccionada, observando-se a área 
capilar executado com traços verticais 
incisos.  
AP: 35mm 
Notas: Paralelos: REDMAN, Charles 
e BOONE, James (1979) - "Qsar es-
Seghir (Alcácer Ceguer) a 15th and 
16 th century Portuguese colony in 
North Africa", Studia, 1979, p. 
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856 FSJB/08-SS-29 

FIGURA HUMANA 
Fragmento de cabeça de uma figura 
humana, exibindo um capote pintado 
a preto. Pasta de textura compacta de 
cor acastanhada (N70). Peça muito 
bem confeccionada, observando-se a 
face com a representação de dois 
olhos incisos.  
AP: 38mm 

 

857 FSJB/07-SA-8-160 

FIGURA HUMANA 
Fragmento de cabeça de uma figura 
humana, executada em pasta de 
textura compacta de cor acastanhada 
(N70). Representação facial em grau 
elementar.  
AP: 17mm 
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858 
FSJB/07-SA-8-16 
FSJB/07-SA-8-15 

FIGURA HUMANA 
Fragmento de membros inferiores de 
uma figura humana, exibindo a pasta 
de textura semi-compacta de cor 
castanho avermelhado, T50, (possível 
fabrico local) com inclusões plásticas 
líticas. Superfícies brunidas. 
AP: 24mm AP: 18mm.  

 

859 FSJB/07-SL-149A 

FIGURA HUMANA 
Fragmento de cabeça de uma figura 
humana, tecnicamente bem 
executada em pasta de textura fina de 
cor alaranjada, N45, 
(macroscopicamente semelhantes 
aos exemplares de pucarinhos do 
séc. XVII). Exibe um chapéu e um 
elemento metálico junto à área da 
boca, deduzindo-se tratar-se de um 
músico.  
AP: 23mm 
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860 FSJB/07-SC-13 

FIGURA HUMANA 
Fragmento de membro inferior de 
uma figura humana, exibindo a pasta 
de textura semi-compacta de cor 
castanho avermelhado, T50, (possível 
fabrico local). Possível representação 
de um elemento de calçado e 
vestuário. Superfície brunida. 
AP: 17mm   

 

861 VFC.MSO.10 

FIGURA HUMANA 
Confeccionado em pasta de 
tonalidade vermelha, com vestígios de 
engobe, expressou a seguinte 
descrição da mão do arqueólogo: 
"Representa semelhante peça 
escultórica um rosto torturado, com 
longos cabelos debaixo de um 
carapuço medievo, onde sobressai, 
quando visto de perfil, um nariz 
aquilino. O talento artístico do 
respectivo escultor patenteia-se,  
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exuberantemente, no extraordinário 
jogo fisionómico de um ser humano 
que lembra as personagens pintadas 
por Nuno Gonçalves, nos famosos 
Painéis de São Vicente" (BENTO, 
1990:102) 
AL:30mm 
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862 
MJ-E-3-99 - Peça n.º 

25 

FIGURA HUMANA 
Cabeça de um exemplar 
antropomórfico em cerâmica vidrada, 
exibindo um elemento de cobertura, 
do tipo chapéu. Pasta de textura 
compacta de cor castanha, N53. A 
cabeça apresenta um diâmetro de 
220mm. 
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863 MJ-99- Peça n.º 37 

FIGURA HUMANA 
Componente figurativo antropomórfico 
de aparência idosa, com restos 
fragmentados da parede de um 
recipiente. Pasta de textura semi-
compacta de cor alaranjada, M27 
EP: 2mm. 

 

864 MJ-99- Peça n.º 38 

ASA COM ELEMENTO 
ANTROPOMÓRFICO 
Elemento de asa de um recipiente de 
médias proporções exibindo a 
modelação de uma figura masculina. 
Pasta de trama semi-compacta, de 
cor acastanhada N30, provavelmente 
do grupo de cerâmica de fabrico local, 
mostrando vestígios do engobe à 
base da solução de almagre. 
 

 

 


