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Grupo Tecnológico: Faiança 
Subgrupo/origem: Importação Italiana 
Especificação: Policromas de Montelupo e Marmoriados de Pisa 
Série funcional: Cerâmica de Mesa 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

777 MJ/99-VW-145 

PRATO 

Fragmento de perfil de um prato de 
majólica italiana de pasta de textura 
semi-compacta de cor creme (K71), 
mostrando decoração a azul sobre 
esmalte branco.   

EB:11mm 
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778 JFM/06-22-3037 

PRATO 

Fragmento de prato de Majólica 
Italiana das séries montelupinas da 
segunda metade do século XVI, 
exibindo na superfície interna uma 
decoração do tipo “blu graffito”. O 
esmalte é fino, de fraca aderência e 
pasta muito bem compacta de cor 
creme (K71). Bordo extrovertido e 
lábio semi-afilado. 

DP: 185 mm EB: 4 mm EBJ: 5 mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 
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779 CTM/03-21-31 

 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de prato 
policrome, das produções 
montelupinas da 2.ª metade do séc. 
XVI, decorado com motivos 
geométricos e fitomórficos na técnica 
blu graffito. Pasta de textura muito 
bem compacta de cor bege (K51). 
Bordo com inflexão externa e lábio 
arredondado.  

EB: 6mm, EBJ: 9mm. 
  

780 CTM/03-15-3749 

 

PRATO 

Fragmento de parede de prato de 
majólica italiana das produções 
montelupinas da 2.ª metade do séc. 
XVI, com motivos azuis e verdes na 
superfície interna. Pasta de textura 
compacta de cor bege (K51).  

EP: 7mm 
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781 QP/01 -2 

PRATO 

Fragmento de um bordo de um prato 
de possível Majólica italiana do séc. 
XVI, com pasta de textura muito 
homogénea de cor creme (L71), com 
escassos ENP’s. Bordo extrovertido e 
lábio boleado. A superfície interna 
mostra decoração em bandas azuis.  

EB: 6 mm 

Nota: Fragmento proveniente das 
escavações Arqueológicas na Quinta 
dos Padres.    

  

782 
CP/03-537 

 

PRATO 

Fragmento de um possível prato de 
grandes dimensões de Majólica 
italiana, do séc. XVI, com decoração 
policroma (motivos geométricos na 
parte interna da peça). Pasta de 
trama homogénea (L71), com 
escassos ENP’s. Base de 
assentamento discoidal.  

EF: 12mm, EP: 9mm  
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783 MJ/99-VW-140 

PRATO 

Fragmento de parede de um prato de 
majólica italiana de Montelupo 
(Século XVI).Decoração a azul e 
amarelo, que pode formar possíveis 
losangulos, inseridos em medalhões 
com contorno à azul. Do ponto de 
vista dos parelelos, considera-se o 
exemplar de cor laranja (HURST, 
NEAL, BEUNINGEN, 1986:13, 
Fig.2.2.) e (REDMAN, 1982:227-267). 

EP:6mm 

 

784 MJ.4.3/98.Peça n.º24 

PRATO 

Fragmento de base, fundo e arranque 
de parede de um prato de majólica 
italiana com decoração geométrica de 
cromatismo policromo. Pasta de 
textura mito bem depurada de 
tonalidade crema, L71, e esmalte 
estanífero aderente de garantida 
qualidade. Na superfície interna, junto 
ao fundo, surgem círculos 
concêntricos pintados a amarelo, azul 
e castanho manganês, com ligeiros 
apontamentos de cor laranja. Base de 
assentamento discoidal. 

EF: 13mm; EP: 7mm 
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785 JFM/00-4-69 

PRATO 

Fragmento de parede de prato de 
majólica italiana da produção de 
Montelupo, da 1.ª metade do séc. 
XVI. Apresenta pasta compacta, de 
cor clara, K71, e exibe as superfícies 
esmaltadas com decoração interna 
policroma (amarelo, vermelho e azul) 
reunindo temas vegetalistas. 

 EP: 9mm. 
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786 SCM/05-AP5-3-5931 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato de majólica italiana de 
Montelupo (Século XVI).Decoração a 
azul e amarelo (do tipo “a rombi e 
ovali”, que pode formar possíveis 
losangos, inseridos em medalhões 
com contorno à azul. Bordo 
extrovertido e lábio boleado.  

EP:6mm 

  

787 CP/03-598A 

ESCUDELA  

Fragmento de base de uma possível 
escudela pintada a azul-cobalto 
formando motivos geométricos, 
exibindo a pasta de textura compacta 
de cor clara (K71), com escassos 
ENP’s. Base de assentamento em 
aresta. 

EP: 9 mm  

Nota: Possível produção de 
Montelupo.   
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788 CTM/03-21-32 

 

ESCUDELA 

Fragmento de base de assentamento 
de aresta e arranque de parede de 
uma escudela de majólica italiana de 
tonalidade clara, K71, contendo 
escassos ENP’s. Decoração 
geométrica na superfície interna na 
tonalidade de azul e verde.  

Nota: Possível produção montelupina 
do séc. XVI.  

EP: 7mm 
  

789 
JFM/00-22-3470 
JFM/00-22-3473 
JFM/00-22-3472 

INDETERMINADOS 

Conjunto de três fragmentos 
indeterminados de Majólicas de 
produção montelupinas do séc. XVI, 
exibindo pastas de textura compacta 
e porosa, de cor clara, L71.  

EP: 9mm EP: 5mm EP: 6mm.  

 

 



 467 

790 JFM/00-4-3 

 

INDETERMINADO 

Fragmentos de parede de forma 
indeterminada de majólica italiana 
oriunda de Montelupo, da 2.ª metade 
do séc. XVI. Apresenta as superfícies 
esmaltadas com decoração em 
ambas as superfícies, destacando-se 
o interior com pintura policroma 
(amarelo, verde, laranja e azul). Exibe 
pastas claras, K71, muito bem 
depuradas e compactas.  

EP: 7mm. 

 
  

791 
JFM/00-4-68 

 

INDETERMINADO 

Fragmento de parede de forma 
indeterminada de majólica italiana da 
produção de Montelupo, do séc. XVI. 
Apresenta as superfícies esmaltadas 
com decoração interna policroma 
(verde, laranja e várias tonalidades de 
azul), predominantemente com 
motivos geométricos.  

EP: 9mm. 

Nota: O fragmento está referenciado 
nas exportações das “colónias 
espanholas” (DEAGAN, 19xx: 108). 
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793 
JFM/00-4-2B 
JFM/00-4-2A 

 

 

TIGELA 

Fragmentos de base de 
assentamento em aresta e arranque 
de parede de duas tigelas de majólica 
italiana de produção montelupina da 
2.ª metade do séc. XVI. Pasta de 
tonalidade clara, K71, homogénea e 
compacta. A decoração surge a azul 
nas duas superfícies  

EF: 6mm EF: 5mm. 

 
  

794 CTM/03-21-25 

 

TIGELA 

Fragmento de bordo e bojo de tigela, 
com pasta de textura muito bem 
depurada, de cor bege, K51 e ostenta 
decoração policroma na superfície 
interna. Bordo extrovertido e lábio 
convexo. Produção policroma 
montelupina da 2.ª metade do séc. 
XVI. 

EB: 5mm, EBJ: 6mm. 
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795 
JFM/00-22-3475 

JFM/00-22-3469A 

TIGELA 

Dois fragmentos de possíveis 
Majólicas Italianas de decoração 
policroma, da segunda metade do 
séc. XVI, com pastas de textura 
compacta de cor creme (L71). O 
exemplar JFM/00-22-3475, exibe uma 
base de assentamento discoidal, com 
arranque de parede.  

EP: 8mm EP: 7mm  

  

795A CP/03-1002 

TIGELA 

Fragmento de bordo e bojo de uma 
tigela policroma com decoração 
geométrica do tipo “blu graffito”. Pasta 
de tonalidade clara (K71), muito bem 
compacta, com escassos ENP’s. 
Superfície externa exibe uma linha 
circular pintada a azul. Bordo com 
inflexão externa e lábio semi-convexo.  

EB: 4 mm EP: 4 mm  
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795B JFM/00 -4-4 

TIGELA 

Fragmento de corpo de taça de 
faiança esmaltada a branco. Pasta 
compacta de cor branca K71. Bordo 
ligeiramente extrovertido e lábio 
convexo. Apresenta na superfície 
externa, motivos predominantemente 
vegetalistas, articulados com 
decoração geométrica. O fundo da 
peça apresenta círculos concêntricos. 
Base de assentamento anelar.  

EB: 4mm, EF: 7mm, DF: 67mm. 
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796 

MJ/99-Peça 81 
MJ/99-Peça 82 
MJ/99-Peça 83 
MJ/99-Peça 84 
MJ/99-Peça 85 

CONJUNTO MONTELUPO SÉC. XVI 

Conjunto de cinco fragmentos, 
constituído por bordos de pratos de 
produções policromas de faianças 
italianas montelupinas da segunda 
metade do séc. XVI. Pastas de textura 
muito bem compacta de cor creme 
(K71), e superfícies vidradas com a 
decoração do tipo “blu graffito”.   

 

797 JFM/00-Val3-3036 

PRATO 

Fragmento de bordo de um prato de 
Majólica Italiana de fabrico 
montelupino do séc. XVI, exibindo um 
bordo ligeiramente extrovertidoe lábio 
convexo. Pasta de calibre compacto 
de cor creme (K33) com escassos 
desengordurantes. Superfícies 
esmaltadas  com vidrado estanho 
opaco, com decoração na superfície 
interna. Prato decorado a azul do tipo 
“alla porcellana”, descrevendo 
motivos florais na orla do prato. 
Integra as produções de Montelupo 
da primeira metade do séc. XVI.  

EB: 7 mm EBJ: 6 mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. Paralelos: PANNUZI, 
Simona, a cura (2003), Le ceramiche 
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tardomedievali e rinascimentali del 
Castello di Ostia, Roma, Campisano 
Editore, pp.104-105. 

 

798 JFM/06-22-3017 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato de Majólica Italiana de 
Montelupo, de pasta de textura 
compacta e homogénea, de cor 
creme (K33). O interior exibe 
decoração geométrica com linhas 
paralelas junto à linha do bordo e 
motivos vegetalistas na área da aba. 
A decoração é típica da produção de 
Valdarno, em particular da região 
montelupina da primeira década do 
séc. XVI. Bordo de inflexão externa e 
lábio arredondado.  

DE: 250 mm EB: 6 mm EBJ: 8 mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. Paralelos: PANNUZI, 
Simona, a cura (2003), Le ceramiche 
tardomedievali e rinascimentali del 
Castello di Ostia, Roma, Campisano 
Editore, pp.104-105. 
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799 CP/03-1001 

PRATO 

Fragmento de parede de um prato 
esmaltado com decoração pintada a 
azul-cobalto, formando motivos 
florais. Amostra possivelmente 
importada da região de Montelupo da 
primeira metade do séc. XVI. Pasta 
de textura compacta e homogénea, 
de cor creme (K33). Do ponto de vista 
dos paralelos, integra as séries 
montelupinas publicadas por Simona 
Pannuzi para os exemplares 
exumados no Castelo de Ostia.  

EP: 7 mm  

Nota: Paralelos: PANNUZI, Simona, a 
cura (2003), Le ceramiche 
tardomedievali e rinascimentali del 
Castello di Ostia, Roma, Campisano 
Editore, pp.104-105. 
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800 

JFM/06-22-3442 
JFM/06-22-3446 
JFM/06-22-3441 
JFM/06-22-3444 
JFM/06-22-348 

JFM/06-22-3443 
JFM/06-22-3445 
JFM/06-22-3449 

PRATO 

Conjunto de oito fragmentos de pratos 
de Majólica italiana da primeira 
metade do séc. XVI, com decoração 
isolada a azul sobre esmalte branco, 
típica das produções da região 
Valdarno (Montelupo). Pastas 
compactas de tonalidade creme 
(K33), com escassos ENP’s.  

Nota: Paralelos: Este fragmento pode 
traduzir as produções a amarelo e a 
azul da faiança portuguesa de 
exportação, no séc. XVII, 
problemática estudada por Alexandre 
Pais - PAIS, Alexandre Nobre (2007) 
“A policromia na faiança portuguesa 
de exportação do século. XVII”, 
Revista de Artes Decorativas, nº.1, 
Lisboa, pp. 33-64. 

 

801 MJ/99-Peça52 

PRATO 

Fragmento de aba de um prato de 
Majólica italiana de fabrico 
montelupino do séc. XVI. Pasta de 
calibre compacto de cor creme (K33) 
com escassos desengordurantes. 
Superfícies esmaltadas a branco com 
pintura azul-cobalto, na técnica “alla 
porcellana”. 

 EP: 6 mm  
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802 SCM/05-AP3-279 

PRATO 

Fragmento de base e arranque de 
parede de um prato monocromo de 
Majólica Italiana de Montelupo. 
Decoração a azul sobre esmalte 
branco com motivos vegetalistas e 
linhas concêntricas das series 
montelupinas da primeira década do 
séc. XVI (“alla porcellana”). Pasta de 
textura compacta e Base de 
assentamento discoidal. 

EF: 14mm EP: 9mm 

  

803 SCM/05-AP5-3-5930 

PRATO 

Fragmento de parede de um prato 
esmaltado com decoração pintada a 
azul-cobalto, formando motivos 
florais, da técnica decorativa “alla 
porcelana”. Amostra possivelmente 
importada da região de Montelupo da 
primeira metade do séc. XVI. Pasta 
de textura compacta e homogénea, 
de cor creme (K33). Do ponto de vista 
dos paralelos, integra as séries 
montelupinas publicadas por Simona 
Pannuzi para os exemplares 
exumados no Castelo de Ostia.  

EP:8mm 
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804 
CP/03-540 

 

 
TAÇA 

Fragmento de base de assentamento 
discoidal e arranque de parede de 
uma taça de produção pisana do séc. 
XVI, recuperada dos escombros do 
Convento da Piedade, Santa Cruz. 
Pasta de textura compacta de cor de 
tijolo (N35), com escassos elementos 
não plásticos. O vidrado com a 
técnica decorativo do marmoriado, 
aplica-se apenas na superfície 
interna,  

EP: 7mm EF: 13mm.  

Nota: Paralelos (PANNUZI, 2003:92; 
MILANESE, BALDASSARRI, 
2004:293; TULLIO,2004:292) e nas 
"colónias" da América espanhola 
(LISTER, LISTER. 1987:209 

  

805 
CP/03-538 

 

 
INDETERMINADO 

Fragmento de parede de uma 
produção de Pisa do séc. XVI, com as 
superfícies marmoriadas, nas 
tonalidades verde, castanho e 
amarelo. Pasta de textura compacta 
de cor de tijolo (N35), com escassos 
elementos não plásticos.  

EP: 11mm  

Nota: Paralelos (PANNUZI, 2003:92; 
MILANESE, BALDASSARRI, 
2004:293; TULLIO, 2004:292) e nas 
"colónias" da América espanhola 
(LISTER, LISTER. 1987:209) 
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(LISTER, LISTER. 1987:209) 

806 
CP/03-157 
CP/03-541 

PRATO 

Fragmentos de bordo e parede de um 
prato de cerâmica marmoriada de 
importação, com pasta de textura 
compacta de cor vermelha N39. 
Bordo extrovertido e lábio convexo. O 
vidrado e a decoração surgem 
apenas na superfície interna.  

DE: mm; EB: 7mm; EP:5 mm 

Notas: Em termos de paralelos, é uma 
peça que se enquadra, 
tipologicamente num outro exemplar 
exumado no ex-Mosteiro de Jesus, 
Ribeira Grande (MJ-VS-99-13).    
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807 JFM/06-22-3351 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato típico das produções do norte de 
Itália (Pisa), do séc. XVI, mostrando 
as superfícies marmoriadas. Pasta de 
textura compacta de cor de tijolo 
(N35), com escassos 
desengordurantes. Bordo com 
inflexão externa e lábio convexo.  

EB: 5mm, EBJ: 5mm 

Notas: Paralelos (PANNUZI, 2003:92; 
MILANESE, BALDASSARRI, 
2004:293; TULLIO, 2004:292) e nas 
"colónias" da América espanhola 
(LISTER, LISTER. 1987:209 

  

808 

MJ/98-ValaW-
Peça79-A 

MJ/98-ValaW-
Peça79-B 

MJ/98-ValaW-
Peça79-C 

MJ/98-ValaW-
Peça79-D 

MJ/98-ValaW-
Peça79-E 

MJ/98-ValaW-
Peça79-F 

MJ/98-ValaW-
Peça79-G 

VÁRIOS 

Conjunto de sete fragmentos multi-
morfológico, de produções 
marmoriadas de Pisa (séc. XVI), de 
pastas de textura compacta de cor 
tijolo (N35), com escassos 
desengordurantes.  

Notas: Paralelos (PANNUZI, 2003:92; 
MILANESE, BALDASSARRI, 
2004:293; TULLIO, 2004:292) e nas 
"colónias" da América espanhola 
(LISTER, LISTER. 1987:209 
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809 SP/98-118 

PRATO 

Fragmento de base de assentamento 
em aresta e arranque de parede de 
um prato policromo de majólica 
italiana (em tons de verde, azul e 
amarelo), parecendo representar uma 
configuração geométrica ou heráldica 
na base. Pasta depurada e compacta, 
de cor castanho pálido (M75).  

EP: 13mm 

 

 

 



 480 

813 CTM/03 – 21-28 

PRATO 

 Fragmento de porção de bordo e bojo 
de prato, de pasta bege, K51, muito 
bem depurada, exibindo decoração 
policroma na face interna do tipo blu 
graffito. 

 

EB: 5mm, EP: 7mm. 

 

 
 

814 
CPSC/90-3 
CPSC/90-4 

PRATO 

Dois fragmentos de prato de Majólica 
italiana montelupina, séc. XVI, 
encontrados nas escavações 
arqueológicas do antigo cinema da 
actual cidade de Santa Cruz, exibindo 
uma pasta de textura compacta de 
coloração bege (L33), com escassos 
ENP’s. Decoração policroma 
(amarelo, azul e verde). O bordo 
apresenta uma tipologia extrovertida e 
lábio afilado.  

EB: 6 mm EP: 5mm 

Nota: Escavações Arqueológicas na 
Casa do Povo Santa Cruz.    
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815 
MJ.VS-99- Peça 

n.º13 

PRATO 

Prato de cerâmica vidrada de cor 
melada, com decoração de temática 
animalesca e vegetalista junto ao 
bordo e no fundo. Pasta de textura 
compacta de cor vermelha N39. 
Bordo extrovertido. Base rasa.  

DE: 252mm; EB: 20mm; AL: 70mm 

  

  

 


