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Grupo Tecnológico: Porcelana 
Subgrupo/origem: Importação Oriental 
Série funcional: Cerâmica de Mesa 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

825 CP/03-891 

PRATO 

Fragmento de base em pé de anel e 
arranque de parede de um prato de 
porcelana, da dinastia Ming. 
Decoração vegetalista na superfície 
interna. Pasta de textura compacta.  

EP: 3mm EF: 5mm 

 

826 QP/01-18 

PRATO 

Fragmento de parede de um prato de 
porcelana chinesa. Decoração 
zoomórfica na superfície interna. 
Pasta de textura compacta.  

EP: 4mm 
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827 JFM/00-3-1233 

TIGELA 

Fragmento de fundo de uma tigela em 
pé de anel de porcelana chinesa com 
decoração a azul e branco, de 
influência vegetalista. Peça 
provavelmente da dinastia Qing, do 
séc. XVII. 

 EF: 7mm 

 

828 S.RIB/98-2-40 

PRATO 

Fragmento de base em pé de anel e 
parede de um prato de porcelana 
chinesa de cronologia desconhecida. 
Decoração vegetalista e geométrica.  

EP: 3mm 
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829 CPM/05-42 

TIGELA 

Fragmento de parede de uma tigela 
de porcelana chinesa de cronologia 
desconhecida. Decoração geométrica 
a azul e branco em ambas as 
superfícies.   

EP: 2mm 

 

830 SCM/05-AP3-5918 

INDETERMINADO 

Fragmento de parede indeterminada 
com decoração vegetalista a azul e 
branco na superfície interna.  

EP:5mm 
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831 JFM/00-Vala2-7 

TIGELA 

Fragmento de bordo e bojo de uma 
tigela de porcelana chinesa de 
cronologia tardia. Decoração 
geométrica a azul e branco em ambas 
as superfícies.  Bordo extrovertido e 
lábio boleado.  

EB: 3mm EBJ: 3mm 

 

832 CTM03-20-940 

TIGELA 

Fragmento de parede de uma tigela 
de porcelana chinesa da dinastia 
Qing, com decoração geométrica e 
vegetalista em ambas as superfícies.   

EP: 7mm 

 



 493 

833 SCM/05-AP5-5920 

TIGELA 

Fragmento de parede de uma tigela 
de porcelana chinesa com decoração 
vegetalista na superfície externa.   

EP: 3mm 

 

834 ALF/00-5-63 

INDETERMINADO 

Fragmento de parede de porcelana 
cronologicamente enquadrada na 
dinastia Qing, com motivos 
geométricos e vegetalistas a azul e 
branco na superfície interna.   

EP: 3mm 
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835 JFM/00-3-1234 

INDETERMINADO 

Fragmento de parede de porcelana 
da dinastia Qing, com dois círculos 
concêntricos a azul e branco na 
superfície interna.   

EP: 3mm 

 

836 MJ99-VW-149 

PRATO 

Fragmento de fundo e arranque de 
parede de um prato de porcelana 
chinesa com marca de fabricante na 
base. Decoração geométrica ao 
centro.  

EP: 4mm.  
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837 

JFM/06-22-5923 
JFM/06-22-5921 
JFM/06-22-5922 

JFM/00-3-20 
CPM/05-5-399 
JFM/00-2-20 

JFM/06-22-5924 
JFM/06-22-5925 
JFM/00-3-18AD 
JFM/06-22-5926 
JFM/06-22-5927 
CTM/03-9-3364 

PRATO E TIGELA 

Doze fragmentos de pratos e tigelas 
de porcelana chinesa, sendo que 
alguns fragmentos (JFM/00-3-20; 
JFM/00-2-20), estão 
cronologicamente enquadrados na 
dinastia Ming. As espessuras das 
paredes variam entre os 2 e os 3mm.  

 

 


