
 496 

Grupo Tecnológico: Faiança 
Subgrupo/origem: Importação Desconhecida 
Série funcional: Cerâmica de Mesa 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

838 CP/03-536 

PRATO 

Fragmento de um prato de Talavera, 
possivelmente do séc. XVII, com 
pintura estilizada de figura humana, 
sobre o esmalte azul-claro. Pasta de 
textura compacta de cor creme (K71), 
com escassos ENP’s.    

EP:10 mm   

Nota: Um dos exemplares publicados 
por John Goggin mostra semelhanças 
do ponto de vista da representação da 
figura humana com o actual exemplar. 
(GOGGIN, 1968: Plate 2, l)  
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839 
MJ-VW-99 - Peça n.º 

33 

PRATO 

Fragmento de perfil de um prato de 
majólica italiana com decoração 
policroma. Pasta de textura mito bem 
depurada de tonalidade creme, L71, e 
esmalte estanífero aderente de 
garantida qualidade. Base de 
assentamento discoidal. 

DE: 220mm 

 

840 CP/03-532 

PRATO 

Fragmento de fundo de assentamento 
anelar e arranque de parede de um 
possível prato, com decoração 
vegetalista geométrica na superfície 
interna. Pasta de textura compacta de 
tonalidade bege (K71). Superfícies 
esmaltadas, numa tonalidade clara.  

EP: 8mm, EF: 12mm  
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841 CP/03-535 

PRATO 

Fragmento de fundo de assentamento 
anelar de um prato esmaltada, de boa 
qualidade, mostrando na superfície 
interna, pinceladas a azul diluído. 
Pasta de textura compacta de 
tonalidade bege (K51) com escassos 
ENP’s. Superfícies esmaltadas, numa 
tonalidade azul-clara.  

EF: 18mm  

 

842 MJ/99-VW-778 

PRATO 

Fragmento de base e arranque de 
parede de um prato com base de 
assentamento anelar, de uma faiança 
policroma com decoração geométrica 
e vegetalista a azul, verde e castanho 
na superfície interna. Pasta de textura 
compacta de tonalidade rosa claro 
(L50), sem desengordurantes visíveis.  

EF: 11mm EP: 5mm 
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843 
JFM/06-22-33 

 

PRATO 

 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato de faiança com decoração 
geométrica a azul e verde. Bordo 
extrovertido, lábio boleado. Pasta de 
textura compacta (K71), com 
escassos ENP’s.  

DE: 192mm, EB:5mm, EBJ: 6mm.  

 

844 MJ98-VS-peça 67 

PRATO 

Fragmento de fundo e base de 
assentamento anelar de um prato de 
faiança monocroma a azul figurativo 
(cena campestre). 
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845 MJ/99-Peça 66 

PRATO 

Dois fragmentos de pratos de faiança 
de proveniência desconhecia. Pastas 
de trama compacta e de cor creme, 
K71. Decoração policroma com 
motivos vegetalistas. 

 

846 CP/03-524 

TIGELA 

 

Base de assentamento anelar, com 
arranque de parede de uma tigela 
esmaltada em tons branco-sujo com 
decoração a azul e rosa ao centro, de 
tipologia floral. Pasta de textura 
compacta de cor creme (K71), com 
escassos ENP’s. Na base, observa-se 
a inscrição do algarismo “4”.   

EF: 5mm, EP: 3mm.  
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847 CP/03-534 

TAÇA 

Fragmento de fundo de assentamento 
em aresta e arranque de parede de 
uma possível taça, com decoração 
vegetalista geométrica ao centro. 
Pasta de textura compacta de 
tonalidade bege (K71). Superfície 
externa esmaltada, numa tonalidade 
rosa.  

EP:  7mm, EF: 10mm  

 

848 

RJV/04-05 
JFM/06-22-93 
JFM/06-22-95 
JFM/06-22-94 
JFM/06-22-91 

RECIPIENTE 

Conjunto de cinco fragmentos de 
pastas finas e de tonalidade clara 
(amarelo pálido) L75, não vidrados, 
pertencentes a recipientes fechados, 
que levantam o problema da origem 
do centro de fabrico. Do ponto de 
vista arqueológico, os fragmentos 
foram exumados em contextos dos 
finais do século XVI da Junta de 
Freguesia de Machico, sendo o 
exemplar do Porto Santo fruto de um 
achado ocasional. 

EP: 7mm EP: 6mm EP: 3mm EP: 
3mm EP: 3mm. 
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849 JFM.PC/00-4 -3038 

INDETERMINADO 

Fragmento de parede de uma peça 
fechada com as superfícies 
esmaltadas a branco e primorosa 
decoração a azul-cobalto e 
pinceladas de vermelho. Pasta de 
textura compacta de cor acinzentada 
(M31), com escassos 
desengordurantes. Fragmento de 
origem desconhecida.  

EP: 6 mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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850 
CP/03-525 
CP/03-522 
CP/03-531 

INDETERMINADO 

Três fragmentos de uma peça 
fechada proveniente das escavações 
do Convento da Piedade, exibindo 
superfície interna, numa tonalidade de 
vidrado esverdeado claro, e a externa 
em tom castanho esponjoso. 
Externamente, observa-se uma 
fractura que atesta a existência de 
uma asa. Base de assentamento em 
disco. Pastas de textura semi-
compacta, de cor creme (L70).  

EP: 12mm, EF: 5mm.  
  

851 JFM/06-22-3493 

Fragmento de placa cerâmica pintada 
a azul sobre esmalte branco.  

EP: 12mm  
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852 JFM06-22-4729 

Fragmento de placa cerâmica pintada 
a azul sobre esmalte branco, com 
motivos entrelaçados. 

EP: 16mm 

   

853 

MJ/99-401 
MJ/99-402 
MJ/99-403 
MJ/99-404 
MJ/99-405 

INDETERMINADO 

Conjunto de cinco fragmentos de 
faiança policroma exibindo as pastas 
de textura compacta de cor creme 
(k51). 

EP:6mm 
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854 JFM/06-22-5355 

INDETERMINADO 

Fragmento de parede de pastas 
claras,K71, compactas, com escassos 
ENP’s de uma possível escudela de 
faiança de importação. Decoração na 
parte externa, em tom amarelo, azul e 
vermelho, formando temas florais.  

EP: 7mm  

 

 


