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Grupo Tecnológico: Vidrada 
Subgrupo/origem: Importação Nacional ou Europeia 
Série funcional: Cerâmica de Mesa e de Higiene Pessoal 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

740 Leg.n.º2 

TAÇA CARENADA 

Taça de forma troncocónica, com 
carena e assentamento anelar. Pasta 
alaranjada de textura compacta 
contendo ENP quartzosos e micáceos 
de grão fino. Bordo ligeiramente 
extrovertido com um bico vertedor.  

DE: 240mm, EBJ: 4mm, AL: 102mm 
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741 JFM/06-22-3122 

TAÇA  

Fragmento de base anelar e fundo de 
uma taça de cerâmica vidrada 
melada, decorada com motivos 
geométricos a óxido manganês, 
exibindo uma pasta de trama semi-
compacta de cor rosada (M37). 
Elementos não plásticos distribuídos 
regularmente na pasta, destacando-
se os elementos não plásticos.  

DE: 75mm, EP: 15mm 

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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742 JFM/06-22-3111 

POTE 

Fragmento de bordo, bojo e pança de 
um pote de cerâmica vidrada, 
exibindo um bordo extrovertido, com 
reentrância interna para componente 
de fecho, lábio boleado. Pasta de 
textura compacta de cor acinzentada 
(N73) contendo escassos 
desengordurantes. O vidrado verde 
aparece apenas entre a extremidade 
do lábio e a totalidade da superfície 
interna. São visíveis também 
caneluras nas áreas do bordo e 
pança.  Exibe na superfície externa, 
um graffiti com as iniciais “RV”.  

DE: 135 mm EB: 7mm EP: 4mm. 

 

742A MJ.4.3/98.Peça n.º16 

PENICO  

Peça de cerâmica vidrada verde com 
duas asas verticais laterais. Pasta de 
textura semi-compacta de tonalidade 
vermelha N39, com escassos ENP. 
Base de assentamento discoidal e 
lábio ligeiramente extrovertido. 

DE: 190mm; EB: 7mm; AL: 124mm 
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742B   JFM/06-22-3008A 

TIGELA 

Fragmento de bordo e bojo de uma 
tigela de cerâmica vidrada nas duas 
faces, com bordo direito e lábio 
ligeiramente convexo. Pasta semi-
compacta de cor rosa (M37), com 
escassos ENP’s.  

EB:  5mm EBJ: 6mm. 
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743 
CG-PS/07-11 
CG-PS/07-10 

BILHA.  

Dois fragmentos vidrados de gargalo 
de possíveis bilhas de pasta de 
textura compacta de coloração rosa 
(M67) e cinza (M31). Bordos de 
tipologia direita, de lábios boleados. A 
característica e a tonalidade dos 
vidrados demonstram a antiguidade 
destes exemplares.  

EB: 10mm   

 

 

744 MQC 51063876 

BILHA 

Bilha vidrada a verde-escuro com 
pasta de textura semi-compacta de 
cor acinzentada (N71), observando-se 
falhas de desgaste do vidrado. Junto 
ao corpo da peça, observam-se três 
caneluras. Bordo extrovertido e lábio 
afilado. Base de assentamento 
discoidal. Trata-se de um exemplar 
muito idêntico a um outro de 
produção portuguesa dos fins do séc. 
XVI, inícios do séc. XVII, encontrado 
em Amesterdão e nas escavações 
subaquáticas de “La Trinidad” 
(HURST, NEAL, BEUNINGEN, 1986: 
72-73; MARTIN, 1979: 279-302). 

DE: 20mm DB: 110mm AL: 245mm  

Nota: Bilha vidrada a verde-escuro 
com o gargalo trilobado, cujos 
registos do Museu Quinta das Cruzes 
apontam para a proveniência das 
escavações no Convento da Piedade 
em Santa Cruz. 
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745 JFM/06-22-86 

TIGELA 

Conjunto de seis fragmentos colados 
de um perfil de uma tigela com bordo 
ligeiramente extrovertido e lábio 
convexo, exibindo uma pasta de 
trama compacta de tonalidade rosa 
(M39), com escassos ENP’s 
Superfície externa de tonalidade 
verde e interna de tonalidade 
amarelada  

DE: 200mm EB: 6mm EBJ: 8mm. 
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746 MJ.4.3/98.Peça n.º19 

TIGELA 

Peça trípode exibindo as superfícies 
vidradas de tonalidade melada, com 
ligeiros escorrimentos entre o bordo e 
o corpo da peça. Bordo direito e lábio 
convexo. Observa-se uma canelura 
acentuada ao longo da peça. Pasta 
de textura compacta, acastanhada, 
P55. A base da peça apresenta 
vestígios de carbonização, o que 
pode denunciar a utilização para 
aquecimento de comida. 

DE: 117mm; EB: 4mm; AL: 65mm 
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747 JFM/06-22-3008-A 

 PÚCARO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
púcaro de cerâmica vidrada a verde, 
com reflexo metálico, de pasta de 
calibre semi-compacto de tonalidade 
bege (K71). O vidrado surge com uma 
tonalidade mais clara no interior do 
exemplar. O perfil do fragmento exibe 
uma ligeira carena que se desenvolve 
a 20 mm d o bordo. Lábio de tipologia 
convexa.  

DE: 76mm EB: 6mm EBJ:  4mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 
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748 MJ.4.3/98.Peça n.º23 

TIGELA 

Perfil de uma tigela vidrada de cor 
melada com ligeiras nuances, 
exibindo uma base de assentamento 
anelar. Bordo de orientação externa e 
lábio semi-convexo. Pasta de trama 
compacta de tonalidade castanha, 
R45, com escassos ENP.  

DE: 158mm; EB: 4mm; AL: 65mm 

 

  

 

750 MJ- VW-99-VI 

ESCUDELA.  

Fragmento de base e arranque de 
parede de uma possível escudela de 
cerâmica vidrada. Surge nas 
modalidades de verde-escuro na 
parte exterior e amarelo no interior. 
Pasta semi-compacta de cor 
alaranjada (R39), com diversos ENP 
de pequenas dimensões e dispostos 
irregularmente. Base de 
assentamento anelar.  

EP: 6mm EF: 5mm 
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751 
JFM/06-22-3008 
CTM/03-23-41 

ESCUDELAS  

Conjunto de dois fragmentos de base 
de tipologias de assentamento 
distintas (assentamento anelar e de 
aresta), de duas escudelas de 
cerâmica vidrada de tonalidades de 
pasta distintas - bege, K91 e 
vermelha N45. Superfícies internas 
com decoração geométrica a óxido de 
manganês.  

  

752 JFM/06-22-3058 

ESCUDELA 

Fragmento de bordo e carena de uma 
escudela melada em ambas as 
superfícies, com pasta de textura 
semi-compacta de cor clara (L71) 
com escassos desengordurantes. 
Bordo ligeiramente extrovertido e 
lábio afilado.  

EB: 7mm EP: 10mm   
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753 CPM/07-3-133 

ESCUDELA  

Fragmento de bordo e bojo de uma 
escudela de cerâmica vidrada em 
ambas as superfícies, de pasta de 
textura compacta de tonalidade clara, 
K91. A reconstituição gráfica mostra 
um diâmetro muito comum as 
escudelas congéneres. Bordo de 
tipologia ligeiramente introvertida e 
lábio boleado.   

DE: 148mm, EB: 5mm. EBJ: 8mm.  

 

 

754 CTM/03-19-16 

ESCUDELA  

Perfil completo de escudela carenada, 
de pasta compacta, de cor creme 
K91, com escassos ENP e superfícies 
meladas. Bordo ligeiramente 
extrovertido, de lábio convexo e base 
de assentamento anelar.  

DE: 175mm, EB: 6mm, EBJ: 9mm. 
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755 JFM/06-22-3395 

ESCUDELA  

Fragmento de base de assentamento 
anelar de uma escudela melada de 
cerâmica vidrada de pasta de textura 
compacta de tonalidade rosada 
(M55). Superfície interna mostrando 
decoração vegetalista reunindo 
motivos geométricos com marcas de 
posição de trempe. Fragmento a 
reconstituir graficamente.    

DB: 80mm, EP: 11mm. 
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756 JFM/06-22-3098 

COPO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
recipiente fechado de cerâmica 
vidrada em tons melados, exibindo 
uma pasta de textura compacta de cor 
bege (K51) com escassos ENP’s. 
Bordo introvertido e lábio convexo.  

EB: 5mm, EBJ: 6mm.  

 

757 CTM/03-23-1239 

INDETERMINADO 

Fragmento de fundo, arranque de 
parede de um recipiente de cerâmica 
com vidrado interno. Pasta de textura 
semi-compacta de cor rosada (N55) 
com elementos não plásticos 
quartzosos de tamanho grande e 
médio. Fundo de assentamento 
discoidal.  

EF: 6mm, EP: 7mm 
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758 JFM/06-22-3095 

INDETERMINADO 

Fragmento de fundo, arranque de 
parede e asa de um recipiente de 
cerâmica melada e vidrada. Pasta de 
textura semi-compacta de cor bege 
(L71) com elementos não plásticos 
(nódulos de barro cozido). Fundo de 
assentamento discoidal.  

EF: 6mm, EP: 7mm 

 

759 CTM/03-23-40 

INDETERMINADO 

Fragmento de asa e parede de uma 
peça de cerâmica vidrada melada 
com decoração a óxido de manganês. 
Pasta de textura compacta de 
tonalidade clara, N57, com escassos 
ENP’s. Pela tipologia da asa, de 
secção ovalada, podemos estar na 
presença de um tipo de louça de uso 
ao lume.  

EP: 7mm 
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760 MJ-3-98 – XLVII 

INDETERMINADO 

Fragmento de fundo e base de uma 
peça indeterminada de cerâmica 
vidrada castanha. Pasta semi-
compacta com ENP’S em número 
razoável de tonalidade castanha 
acinzentada (T51). Fundo de 
assentamento discoidal. 

EF: 35mm 

  

761 
MJ/99-VW-Peça 143 
MJ/99-VW-Peça 144 

PRATO 

Dois fragmentos de um prato melado.  
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762 JFM/06-22-3388 

PRATO  

Fragmento de prato melado decorado 
a óxido de manganês na superfície 
interna, exibindo uma pasta de textura 
compacta de tonalidade rosa (N57), 
com desengordurantes micáceos. 
Bordo extrovertido e lábio boleado 
com reentrância na área interna do 
bordo.  

DE: 265mm EB: 6mm EBJ: 8mm. 
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763 JFM/06-22-3390 

PRATO  

Fragmento de prato melado decorado 
a óxido de manganês na superfície 
interna, exibindo uma pasta de textura 
compacta de tonalidade rosa (N57), 
com desengordurantes micáceos. 
Bordo extrovertido e lábio boleado 
com reentrância na área interna do 
bordo.  

DE: 280mm EB: 6mm EBJ: 9mm. 
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764 CTM/03-23-39 

PRATO  

Fragmento de prato melado decorado 
a óxido de manganês na superfície 
interna, exibindo uma pasta de textura 
compacta de tonalidade rosa (N57), 
com desengordurantes micáceos. 
Bordo extrovertido e lábio afilado com 
reentrância na área interna do bordo.  

DE: 220mm EB: 5mm EBJ: 9mm. 
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765 JFM/06-22-3389 

PRATO  

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato melado com decoração a óxido 
de manganês na superfície interna, 
exibindo uma pasta de textura 
compacta de tonalidade bege (K91), 
com desengordurantes micáceos e 
nódulos de barro cozido. As 
superfícies externas denunciam 
marcas do uso de trempes. Bordo 
extrovertido e lábio ligeiramente 
arredondado com reentrância na área 
interna do bordo.  

DE: 245mm EB: 6mm EBJ: 8mm. 
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766 CTM/03-24-2149 

PRATO  

Fragmento de prato melado com 
decoração a óxido de manganês na 
superfície interna, exibindo uma pasta 
de textura compacta de tonalidade 
bege (K91), com desengordurantes 
micáceos e nódulos de barro cozido. 
As superfícies externas denunciam 
marcas do uso de trempes. Bordo 
extrovertido e lábio ligeiramente 
arredondado com reentrância na área 
interna do bordo.  

DE: 240mm EB: 6mm EBJ: 7mm. 
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767 

CTM/03-22-601 
JFM/06-22-3092 
CTM/03-21-2486 
JFM/06-22-3391 
CTM/03-21-34 

JFM/06-22-3099 
JFM/06-22-3093 
JFM/06-22-3094 
CTM/03-20-601 

PRATO 

Conjunto de nove fragmentos de 
pratos melados (de tonalidades 
distintas) com decoração a óxido de 
manganês, apenas na superfície 
interna, exibindo bordos com inflexão 
externa e lábios afilados ou 
arredondados. Pastas de textura 
semi-compacta com escassos 
desengordurantes, cuja tonalidade 
varia entre o rosa velho (M37) e o 
bege (K51).  

EB: 7mm EB: 7mm EB: 6mm EB: 
7mm EB: 8mm EB: 8mm EB: 5mm 
EB: 5mm EB: 7mm 

  

767A MJ-VS-98-48 – LXII 

PUCARINHO 

Fragmento de semi-perfil de um 
pucarinho de cerâmica fina vidrada de 
cor melada. Pasta de textura semi-
compacta, de cor castanha (P75). 
Bordo extrovertido e lábio 
superficialmente boleado, com 
reentrâncias mais escuras. 

EB: 3mm EBJ: 2mm 
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768 JFM/06-22-3533 

PÚCARO 

Fragmento de base de assentamento 
anelar de um púcaro de cerâmica 
esmaltada verde lisa, com duas 
caneluras na superfície externa. Pasta 
de textura compacta de cor rosa claro 
(L49), e escassos ENP’s. O vidrado 
exibe um brilho metálico.  

EF: 11mm EP:  7mm 

  

769 
CP/03-65 
CP/03-34 
CP/03-1 

ALGUIDAR 

Conjunto de três bordos e bojos de 
alguidares vidrados com bordo com 
espaçamentos externos e lábios 
boleados. Pastas de textura semi-
compactas a oscilar a tonalidade de 
cor de tijolo (S37) e cor bege (L45).  

EB: 23mm EBJ: 7mm EB: 24mm EBJ: 
7mm EB: 31mm EBJ: 15mm.   
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770 JFM/06-22-3073 

ALGUIDAR 

Fragmento de bordo e bojo de um 
alguidar de cerâmica vidrada a óxido 
de cobre, com o bordo decorado. 
Pasta de textura compacta de 
tonalidade oscilando entre o cinza e o 
castanho, verificando-se que o 
vidrado configura apenas a superfície 
interna e a área do lábio. Bordo 
espessado externamente, extrovertido 
e lábio boleado.  

DE: mm EB: 33mm EBJ: 17mm   

 

771 
CP/03-995 
CP/03-994 
CP/03-993 

ALGUIDAR 

Fragmentos que compõem um 
alguidar, de pasta de textura semi-
compacta de cor creme, L50, com as 
superfícies vidradas a verde brilhante. 
Bordo extrovertido com 
espassamento externo e lábio 
arredondado.   

EB: 18mm EBJ:9mm 

  

771A CTM/03-20-19 

ALGUIDAR 

Fragmento de bordo e bojp de 
alguidar com vidrado interno a verde-
escuro e de pasta semi-compacta de 
cor creme, M75, exibindo um orifício 
logo abaixo do bordo. Bordo 
extrovertido com espessamento 
externo, se, a presença de lábio 
(/devido á peça estar fragmentada). 
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DE:400mm, EB:23mm, EBJ :17mm. 

 

772 JFM/00-3-127 

BARRIL 

Fragmento de base de assentamento 
anelar e arranque de parede de um 
recipiente de tipologia fechada com 
vidrado melado na superfície interna. 
Pasta de tonalidade rosada (M25) 
textura de calibre compacto, com 
escassos ENP’s (destacando-se os 
componentes micáceos).  

EP: 7mm 
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773 MJ.4.3/98.Peça n.º17 

ANFORETA 

Fragmento e de gargalo e parte do 
corpo tendencialmente ovóide de uma 
anforeta, com bordo tendencialmente 
extrovertido e lábio ligeiramente 
afilado. Pasta de textura semi-
compacta, de cor rosada L47, com 
abundantes desengordurantes 
(quartzo, micas e feldspato) 
distribuídos irregularmente. Superfície 
interna vidrada de cor melada. 

DE: 50mm; EG: 10mm; EP: 7mm 
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774 JFM/06-22-3096 

CANDEIA DE PÉ ALTO 

Fragmento de base de uma possível 
candeia de pé alto, com base de 
assentamento discoidal, de pasta de 
textura semi-compacta de tonalidade 
rosa (L51), com escassos ENP’s. 
Superfícies vidradas e tom melado.  

EF: 9mm EP: 5mm.  

 

 

775 JFM/06-22-3536 

CANDEIA DE PÉ ALTO 

Fragmento de base de uma possível 
candeia de pé alto, com base de 
assentamento discoidal, de pasta de 
textura semi-compacta de tonalidade 
castanha (M53), com 
desengordurantes micáceos e 
quartzosos. Bordo com ressalto e 
lábio arredondado.  

EB: 9mm EP: 7mm.  
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776 JFM/06-22-3097 

ASA 

Fragmento de asa de uma candeia 
vidrada de pé alto, de pasta de textura 
semi-compacta de tonalidade 
castanha (T39), com ENP’s de fina 
dimensão. Asa de secção oval.  

EP: 4mm.  

 

 

 


