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Grupo Tecnológico: Esmaltada e Vidrada 
Subgrupo/origem: Importação Sevilhana 
Série funcional: Cerâmica de Mesa 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

688 JFM/06-22-5921 

ESCUDELA 

Fragmento de carena de uma 
escudela de mesa, decorada a azul-
linear, de pasta de textura semi-
compacta de cor creme (K51), com 
escassos desengordurantes.   

Superfícies esmaltadas exibindo 
decoração no interior e no exterior.  

EP: 12mm 

 

689 VFC/MSO-5 

PRATO  

Fragmento de um perfil de um prato 
de faiança andaluza do século XVI 
com decoração a azul e vinado, 
formando  temas geométricos. 

EB: 11mm EP: 14mm 

Nota: Fragmento recuperado pelas 
escavações de Manuel Sousa Oliveira 
em Vila Franca do Campo (25-9-
1981, T3-E4, profundidade 2,10m). 
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690 VFC MSO 6 

PRATO  

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato de Vila Franca do Campo, com 
pasta de textura compacta de cor 
creme. Decoração com motivos 
vegetalistas.  

EB: 9mm EP: 10mm 

 

 

691 JFM/06-22-3452 

INDETERMINADO 

Fragmento de parede com 12 mm de 
espessura e pasta de textura semi-
compacta de cor acastanhada (N27), 
com veio de 4mm alaranjado (N35) 
exibindo a superfície interna com 
decoração vidrada constituindo 
motivos geométricos. É um fragmento 
que mostra equivalência com alguns 
exemlares recolhidos em Isabela na 
América do Sul (bizcocho, cream-
colored unglazed", DEAGAN, 
CRUXENT, 2002:159). 

EP: 12mm   
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692 JFM/00-4-321 

INDETERMINADO 

Fragmento de bordo e parede de uma 
peça pretensamente quadrangular, 
com as superfícies esmaltadas de cor 
amarelo-palido e pasta muito bem 
depurada de cor creme (L75), 
observando-se na superfície externa 
uma decoração em baixo-relevo (com 
cordoes plásticos) e nuances a verde-
claro. Trata-se de um fragmento que 
levanta muitas interrogações quanto à 
sua origem e funcionalidade.  

EB: 16 mm EP: 7 mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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693   JFM/06-22-3045 

INDETERMINADO 

Fragmento de parede com cordão 
plástico das séries atribuídas às 
produções sevilhanas dos inícios do 
século XVI, conhecidas por “Azul-
lisas”. Pasta de trama semi-compacta 
de cor clara (K71), com escassos 
desengordurantes.   

EP: 10mm 

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. Pela tipologia do 
fragmento podemos estar na 
presença de uma forma fechada, 
provavelmente de um recipiente de ir 
à mesa.  
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694 ALF/00-5-378 

INDETERMINADO 

Fragmento de parede de um possível 
recipiente aberto. Pasta de textura 
compacta, creme (L70), com as 
superfícies decoradas a verde, sobre 
um esmalte creme, opaco, cuja 
origem se admite integrar no grupo da 
cerâmica esmaltada sevilhana do séc. 
XVI.   

EP: 10mm 

 

695 

JFM/06-22-3473 
JFM/06-22-3472 
JFM/04-22-254 

ALF/00-4-65 
JFM/06-22-3475 
JFM/04-22-277 

JFM/06-22-3474 
CTM/03-19-5 

JFM/06-22-3476 
JFM/06-22-3477 

JFM/00-3-504 

INDETERMINADO 

Conjunto de onze fragmentos de 
parede de peça fechada das series 
andaluzas, azul-lisas, exibindo as 
pastas de textura semi-compactas, de 
tonalidade clara, L71. A tonalidade 
azul surge apenas na superfície 
externa.  

EP: 7mm, EP: 6mm, EP 5mm, EP 
5mm; EP 6mm  EP: 5mm  EP: 4mm 
EP:4mm  EP: 3mm  EP: 7mm EP: 
6mm  
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696 
JFM/06-22-3499 
JFM/06-22-3495 

INDETERMINADOS 

Conjunto de dois fragmentos de 
parede de recipientes fechados, com 
bandas pintadas a azul sobre o 
esmalte branco, configurando serem, 
possivelmente, recipientes das séries 
sevilhanas azuis lineares. Pastas de 
textura compacta de tonalidade bege 
(K71).  

EP: 6mm, EP: 7mm  

  

697 CPM/06-5-16 

INDETERMINADO 

Fragmento de parede de peça 
fechada das series andaluzas, azul-
lisas, exibindo as pastas de textura 
semi-compactas, de tonalidade clara, 
L71. A tonalidade azul surge apenas 
na superfície externa.  

EP: 5mm 
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698 
CPM/06-5-15 
CPM/06-5-14 

INDETERMINADOS 

Dois fragmentos de parede de peças 
azul figurativo, com pasta de textura 
compacta de cor creme (K71) e 
escassos desengordurantes. 
Decoração a azul na superfície 
externa.  

EP: 9mm EP: 7mm.   

  

699   CTM/03-21-17 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de prato 
de faiança de produção sevilhana 
com decoração combinada de azul e 
vinoso (pela exiguidade do fragmento 
é difícil extrapolar a gramática 
decorativa). Pasta de textura 
compacta de cor creme (K51) com 
escassos ENP’s. Lábio convexo.  

EB: 5mm, EBJ: 8mm,  
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700 

JFM/06-22-3007 
JFM/06-22-3013 
JFM/00-Vala2-70 
JFM/06-22-3457 
JFM/06-22-3458 
JFM/06-22-3459 
JFM/06-22-3460 
JFM/06-22-3461 
JFM/06-22-3462 
JFM/06-22-3463 
JFM/06-22-3464 
JFM/06-22-3465 

PRATOS 

Conjunto de doze fragmentos de 
faianças andaluzas do séc. XVI, 
ostentando superfícies esmaltadas a 
branco com decoração policroma a 
azul e vinoso apenas na superfície 
interna (decoração representa 
motivos geométricos: linhas 
concêntricas e semicírculos). As 
pastas são geralmente de textura 
compacta de cor creme (K51),     

EP: 8mm, EP: 11mm, EP: 12mm, EP: 
11mm, EP: 8mm, EP: 6mm, EP: 
12mm, EP: 9mm, EP: 7mm, EP: 9mm, 
EP: 7mm, EP: 9mm,    

701 JFM/06-22-3029 

PRATO 

Fragmento de base e arranque de 
parede de um prato de cerâmica com 
a técnica de “corda seca”, nas 
tonalidades de azul, branco e 
amarelo-torrado. Pasta de textura 
compacta e homogénea de cor creme 
(K51). Superfície externa esmaltada 
sem decoração e fundo de 
assentamento em aresta. 

EP: 13 mm  EF: 8 mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. São peças que se 
enquadram nas produções, de 
manufactura sevilhana (atendendo à 
textura e coloração da pasta) dos 
finais do século XV, princípios do 
século XVI. Paralelos SUÁREZ, Elena 
Sosa, La cerâmica de “Cuerda Seca” 
del antiguo convento de San 
Francisco de Asís de las Palmas de 
Gran Canaria, Separata de 
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CuPAUAM, 33,  Madrid, p.169.  
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702 JFM/06-22-3024 

PRATO 

Fragmento de prato das séries 
Isabella Polychrome, com decoração 
a azul e vinoso na parte inferior 
denunciando um motivo esquemático. 
Pasta de textura compacta de cor 
creme (K51) sem ENP’s visíveis. 
Bordo ligeiramente inflectido para o 
exterior e lábio arredondado com 
apontamento afilado.    

DE: 192mm, EB: 5mm, EBJ: 7mm 

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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703 JFM/06-22-3026 

PRATO 

Fragmento de semi-perfil de um prato 
de fabrico andaluz das séries Isabella 
Polychrome, com decoração 
geométrica e vegetalista a azul e 
vinoso. Pasta de textura semi-
compacta de cor clara (K51), sem 
desengordurantes visíveis. Bordo 
ligeiramente extrovertido e lábio 
convexo.    

DE: 282mm, EB: 6mm, EBJ: 7mm, 
AL: 40mm 

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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704 
MJ/99- Peça 57 
MJ/99- Peça 58 
MJ/99- Peça 59 

PRATOS 

Conjunto de três fragmentos das 
produções andaluzas a azul e vinoso 
do séc. XVI, exibindo as pastas de 
textura compacta de cor clara (K51), 
com escassos desengordurantes. Os 
bordos apresentam uma tipologia 
ligeiramente extrovertida e o lábio 
frequentemente afilado. A decoração 
é típica deste grupo de produção, 
conhecidas por Isabella Polychrome. 
A espessura média das paredes varia 
entre os 7 mm e os 8 mm.     

 

705 JFM/06-22-3469 

PRATO 

Fragmento de base e fundo de um 
prato sevilhano, do tipo “Columbia 
plain white and green”, isto é, verde 
repartido por metade, com paralelos 
conhecidos. Base de assentamento 
em aresta, repartido com verde e 
esmalte a branco. Pasta de textura 
semi-compacta de cor bege (L70), 
com escassos ENP’s.  

EF: 7mm EP: 9mm  

Nota: São produções típicas do séc. 
XV, contemporâneas dos esmaltados 
a branco e dos azuis e verdes lisos.   
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706 JFM/06-22-3044 

PRATO 

Fragmento de perfil de um prato de 
louça de mesa, decorado a azul-linear 
com base de assentamento em 
aresta. Superfícies esmaltadas 
exibindo, no interior, junto ao ônfalo e 
linha do bordo, duas linhas paralelas, 
onduladas e concêntricas. Pasta de 
textura compacta e homogénea de 
cor creme (K51) com escassos 
desengordurantes.   

DE: 223mm, EB: 6mm, EBJ: 10mm, 
AL: 30mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. Cerâmica de 
importação andaluza.   
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707 QP/01-11 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato sevilhano de azul-linear, com 
pasta de textura compacta e 
homogénea de cor creme (K51), com 
escassos ENP’s. Bordo extrovertido 
com inflexão externa e lábio boleado.  

EB: 6mm, EBJ: 9mm 

 

707A MJ-VW-99- XXXIV 

PRATO 

Fragmento de bordo e parede de um 
prato esmaltado de importação com 
duas linhas paralelas pintadas a azul, 
pelo interior. Bordo extrovertido com 
lábio boleado. Pasta muito bem 
depurada de cor rosada, L47. 
Exemplar pertencente às produções 
azuis lineares.  

EB: 7mm EP: 8mm 
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707B MJ-VS-98-XII 

PRATO 

Fragmento de fundo de um prato de 
cerâmica esmaltada, de tema azul-
linear. Pasta de trama compacta, 
observando-se um veio de cor 
rosada, L47, com 3 mm de espessura, 
ladeado por uma coloração rosada 
mais escura, L25. A característica da 
pasta faz antever uma importação das 
oficinas valencianas. Contém um 
número reduzido de ENP, 
nomeadamente, feldspatos de fina e 
de média dimensão (com 1 mm de 
espessura). Superfície interna com 
decoração geométrica, contendo uma 
linha recta a azul.  

EP: 11mm 

  

707C 

MJ-VW-99-199 
MJ-VW-99-201 
MJ-VW-99-202 
MJ-VW-99-203 
MJ-VW-99-204 
MJ-VW-99-205 
MJ-VW-99-206 

PRATO 

Conjunto de sete fragmentos de 
bordos e bojos de pratos andaluzos 
do tipo azul.linear, exibindo duas 
linhas concêntricas, na área do bordo 
e do fundo. Núcleos de textura 
homogénea de tonalidade clara (K71). 
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708 JFM/06-22-3043 

PRATO 

Fragmento de perfil de um prato de 
louça de mesa, branca lisa sem 
decoração (classificada de “Columbia 
Plain”), exibindo uma pasta de trama 
semi-compacta de cor rosada (K29). 
Superfícies esmaltadas a oxido de 
estanho, observando-se na parte 
inferior, um ônfalo saliente rodeado 
por um filete relevado e uma base 
concava. Bordo não espessado de 
lábio ligeiramente afilado.   

DE: 225mm, EB: 5mm, EBJ: 10mm, 
AL: 30mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 
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709 CP/03-976 

PRATO 

Exemplar de um prato de louça de 
mesa, branca lisa sem decoração 
(classificada de “Columbia Plain”), 
exibindo uma pasta de trama semi-
compacta de cor rosada (K29). 
Superfícies esmaltadas a oxido de 
estanho, observando-se na parte 
inferior, um ônfalo saliente e uma 
base concava. Bordo com inflexão 
externa e lábio aplanado.  

DE: 200mm, EB: 12mm, AL: 40mm  

 

710 

JFM/06-22-3522 
JFM/06-22-3508 
JFM/06-22-250 

JFM/06-22-3501 
JFM/06-22-3513 
JFM/06-22-3505 
JFM/06-22-3509 
JFM/06-22-3502 
JFM/06-22-3506 
JFM/06-22-3510 
JFM/06-22-3511 
JFM/06-22-3504 

PRATO 

Conjunto de doze fragmentos de 
bordos de pratos sevilhanos com 
decoração a azul-linear (duas linhas 
concêntricas azuis na superfície 
interna, junto ao bordo). Núcleo de 
textura compacta de cor creme (K51), 
com escassos ENP’s. Os bordos são 
extrovertidos e os lábios afilados.  

EB: 5mm, EB: 5mm, EB: 6mm, EB: 
5mm, EB: 5mm, EB: 5mm, EB: 5mm, 
EB: 4mm, EB: 4mm, EB: 6mm, EB: 
5mm, EB: 5mm. 
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711 MJ-4-3-98-32 

PRATO 

 Fragmento de bordo e aba de um 
prato de faiança com decoração a 
azul-cobalto na superfície externa. A 
decoração obedece tradicionalmente 
ao traço pincelado concêntrico. Bordo 
direito com lábio convexo. Provável 
importação anadaluza do tipo azul-
linear. 

DE: 210mm; EB: 8mm; EBJ: 9mm. 

 

 



 411 

712 MJ-4-3-48 

PRATO 

 Fragmento de uma parede 
indeterminada de um possível prato 
esmaltado. Pasta compacta de cor 
rosada, L47. Superfície interna 
decorada a azul com o padrão azul-
linear. A pasta demonstra uma 
possível origem valenciana. 

EP: 11mm 

 

713 CP/03-576 

PRATO 

Fragmento de ante-fundo de um prato 
sevilhano, azul figurativo, com núcleo 
de textura compacta de cor creme 
(K71) e escassos desengordurantes. 
O motivo central parece representar 
uma ave ladeada por folhagens. 

EP: 12mm.   

Notas: Paralelos com GUTTIÉRREZ, 
2011  
http://www.dur.ac.uk/spanish.pottery/
Page22.htm 
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714 CP/03-582 

PRATO 

Fragmento de parede de um prato 
sevilhano, azul figurativo, com núcleo 
de textura compacta de cor creme 
(K71) e escassos desengordurantes.  

EP: 11mm.   

 

715 
CP/03-574 
CP/03-577 
CP/03-637 

PRATO 

Conjunto de três bases de 
assentamento anelar, de pratos 
esmaltados azuis figurativos, 
exibindo, como decoração central, 
motivos zoomorfos e fitomórficos. 
Pastas de texturas compactas, de cor 
creme (K71) com escassos 
desengordurantes.  

EP: 6mm.  EP: 6mm.  EP: 7mm.   
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716 
MJ-VW-98-226 
MJ-VW-98-227 
MJ-VW-98-228 

PRATO 

Conjunto de três bases de 
assentamento anelar, de pratos 
esmaltados com decoração a azul 
figurativo na superfície interna, 
exibindo decorações fitomórficas. 
Pastas de texturas compactas, de cor 
creme (K71) com escassos 
desengordurantes.  

 

717 JFM/00-Vala3-276 

ESCUDELA? 

Conjunto de dois fragmentos de base 
e fundo em pé de anel de uma 
possível escudela de cerâmica 
esmaltada com superfícies que 
ostentam manchas de cor verde forte 
sobre o esmalte branco. Pasta de 
textura compacta de cor rosada (L50), 
com escassos ENP’s.  

DB: 76mm EB: 12mm  
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718   JFM/06-22-3027 

ESCUDELA 

Fragmento de semi-perfil de uma 
escudela carenada com decoração 
geométrica a azul e vinoso. Pasta de 
textura semi-compacta de cor clara 
(K51). Bordo direito e lábio afilado.  

DE: 130mm, EB: 4mm, EBJ: 11mm,  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  

 

 



 415 

718A CTM/03-21-28A 

ESCUDELA 

Escudela. Fragmento de bordo e 
parede de escudela esmaltada de 
fabrico sevilhano com decoração 
esquematizada e motivos florais a 
azul e vinoso nas duas superfícies. 
Pasta de textura compacta de cor 
creme, K75. Bordo direito e lábio 
afilado.  

DE:168 mm  EB: 5mm EP: 11mm.  

 

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 
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719 JFM/04-22-154 

ESCUDELA 

Fragmento de carena de uma 
escudela esmaltada, possivelmente 
decorada com cordões verticais. 
Pasta de textura compacta de cor 
creme (L71).  

EP: 10mm  

 

720 

JFM/06-22-3481 
CTM/03-18-188 
JFM/06-22-3485 
JFM/06-22-3484 
JFM/06-22-3483 
JFM/06-22-3489 

ESCUDELA 

Conjunto de seis fragmentos de 
carenas e bordos de escudelas 
verdes-lisas, sevilhanas, exibindo, 
nos componentes de bordo, inclusões 
plásticas (mamilos). Pasta de textura 
homogénea de cor clara (L71), com 
escassos desengordurantes. Bordo 
direito e lábio ligeiramente afilado.  

EP: 12mm, EB: 8mm, EB 5mm, EB:5 
mm  EB: 5mm EB: 5mm.   
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720A 

JFM/06-22-3478 
JFM/04-22-2301 
JFM/06-22-3479 
JFM/06-22-3482 
JFM/04-22-263 

JFM/06-22-3480 
 

ESCUDELA 

Conjunto de seis fragmentos de 
carenas de escudelas sevilhanas do 
séc. XVI, da tipologia verde-lisa, 
exibindo as pastas de trama 
compacta, com tonalidade a oscilar o 
creme (L71) e o rosa claro (M67). 
Note-se que a coloração verde é 
representada apenas na superfície 
externa. 

EP: 10mm, EP: 11mm, EP 11mm, EP 
11mm; EP: 9mm  EP: 10mm  

Nota: Paralelos com GUTTIÉRREZ, 
2011  
http://www.dur.ac.uk/spanish.pottery/
Page14.htm 

 

721 JFM/06-22-3520 

ESCUDELA 

Fragmento de carena de escudela 
com vidrado em ambas as 
superfícies, com pasta de trama semi-
compacta, com tonalidade rosada 
(M47), de coloração divergente das 
restantes congéneres valencianas.  

EP: 5mm 
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722 JFM/00-4-322 

ESCUDELA 

Fragmento de base em pé de anel de 
uma possível escudela com as 
superfícies esmaltadas de cor creme, 
exibindo no fundo convexo, círculos 
concêntricos. São produções mais 
raras, no contexto arqueológico 
insular. Pasta de textura compacta, 
de tonalidade clara (L71), com 
escassos desengordurantes.  

DB: 78mm, EF: 17mm 

Nota: Insere-se nas produções 
sevilhanas, do tipo negra-linear, 
contemporâneas às azuis-lineares.   

723 JFM/06-22-3521 

ESCUDELA 

Fragmento de uma possível asa de 
uma escudela de formato triangular 
(escudela de orelhas). Pasta de 
textura compacta, de tonalidade clara 
(L71), com escassos 
desengordurantes. Bordo direito, lábio 
afilado.  

EB: 25mm  
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724 

JFM/04-22-250 
JFM/06-22-3512 
JFM/06-22-3514 
CTM/03-20-544 
JFM/00-4-319 
CTM/03-18-3 

JFM/06-22-3519 

ESCUDELA 

Conjunto de sete fragmentos de 
fundos de escudelas do grupo azul-
linear sevilhano, com de pastas de 
tonalidade rosa, (M27), e bege (K71). 
Bases de assentamento em aresta, 
alguns dos quais côncavos e de 
assentamento anelar. Os exemplares 
exibem linhas concêntricas azuis, no 
fundo, com uma espessura que varia 
entre 1mm a 3mm.  

EP: 11mm, EP: 10mm EP: 13mm EP: 
19mm EP: 11mm EP: 11mm EP: 
12mm  

 

725 MJ-VW-99-20 

ESCUDELA 

Perfil de uma escudela de faiança 
com decoração geométrica interna a 
azul-cobalto. Decoração com temas 
geométricos e duas linhas 
concêntricas na superfície interna. 
Pasta de textura compacta, de cor 
creme com bordo ligeiramente 
extrovertido e lábio afilado. Base de 
assentamento anelar. As 
características da pasta e decoração 
antevêem uma possível importação 
andaluza. 

DE: 164mm DB: 65mm EB: 4mm AL: 
72mm DB: 70mm. 
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726 

MJ-VW-99-207 
MJ-VW-99-208 
MJ-VW-99-209 
MJ-VW-99-210 
MJ-VW-99-211 
MJ-VW-99-213 
MJ-VW-99-214 
MJ-VW-99-215 
MJ-VW-99-216 
MJ-VW-99-217 
MJ-VW-99-218 
MJ-VW-99-219 
MJ-VW-99-220 
MJ-VW-99-221 
MJ-VW-99-222 
MJ-VW-99-223 
MJ-VW-99-224 
MJ-VW-99-225 

ESCUDELA 

Conjunto de bordos e bojos de 
escudelas integrantes nas produções 
azuis-lineares, com pastas de 
tonalidade rosa ou bege, de trama 
compacta. A decoração compõe-se 
por linhas concêntricas e 
ocasionalmente, com motivos simples 
(espirais ou estilizações geométricas 
ao centro).  

 

727 MJ-VW-99-XIX 

ESCUDELA 

Fragmento de carena de uma 
escudela de importação de tema azul-
linear. Pasta de trama compacta, bem 
depurada e de cor rosada, M15. 
Número escasso de ENP (feldspato) 
de média dimensão, com 1 mm de 
espessura. Superfície interna pintada 
com tema geométrico, contendo duas 
linhas concêntricas, com variação de 
espessura entre os 4 e os 2 mm. 
Esmalte creme, L47.  

EP: 12mm 
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728 JFM/06-22-3040 

ESCUDELA 

Fragmento de perfil de uma escudela 
esmaltada com escorrimentos de cor 
verde-claro junto à área do bordo, 
exibindo uma pasta de calibre 
homogéneo e de cor creme (K30). A 
superfície externa exibe um cordão 
plástico, meramente decorativo, com 
banho de esmalte de tonalidade 
verde.  Bordo direito e lábio 
ligeiramente afilado.  

DE: 100 mm EB: 5 mm EP: 9 mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  

 

 

 



 422 

729 JFM/06-22-5828 

ESCUDELA  

Perfil completo de escudela carenada 
melada com escorrimentos verdes, de 
pasta compacta, de tonalidade 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 

 

 

730 JFM/00-3-74 

ESCUDELA  

Fragmento de bordo e bojo de 
escudela vidrada a melado, de cor 
rosada L47 e com escassos ENP. 
Superfície externa ligeiramente 
estriada, bordo direito de lábio 
afilhado. Possível reconstituição da 
peça de pé em anel.  

DE: 190mm, EB: 6mm, EBJ: 11mm. 
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731 JFM/06-22-5826 

ESCUDELA  

Perfil completo com fragmentos 
associados de escudela carenada, de 
cerâmica verde lisa. Pasta de textura 
semi-compacta de tonalidade creme 
K91, com escassos ENP e superfícies 
meladas. Bordo ligeiramente 
extrovertido, de lábio boleado e base 
de assentamento anelar.  

DE: 160mm, EB: 7mm 

 

732 

CP/03-581 
CP/03-583 
CP/03-571 
CP/03-579 
CP/03-557 

ALGUIDAR 

Conjunto de cinco bordos e bojos de 
alguidares esmaltados, com 
decoração a azul, formando temas 
geométricos. Pasta compacta, de cor 
creme K71 com escassos ENP. Bordo 
espessado externamente com 
ressalto e lábio aplanado.  

 EB: 24mm, EB: 26mm, EB: 27mm, 
EB: 27mm, EB: 19mm 
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733 CP/03-543 

TAÇA 

Fragmento de bordo e bojo de uma 
taça esmaltada com bordo de 
engrossamento externo e lábio 
boleado, exibindo decoração linear 
com duas linhas concêntricas, apenas 
no interior do fragmento. Pasta de 
textura compacta de cor rosada 
(M49), com escassos ENP’S.  

EB: 12mm, EBJ: 7mm 

 

734   JFM/06-22-3012 

TAMPA 

Fragmento de semi-perfil de uma 
tampa das séries importadas “Azul-
lisas”, exibindo a monocromia apenas 
na superfície externa. Pasta de 
textura semi-compacta de tonalidade 
bege (K51) com vestígios de mica em 
escassa frequência.  

DB: 100 mm EB: 21 mm ? EP:  9mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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734A CP/03-549 

JARRO? 

Fragmento de parede com arranque 
de asa de um jarro quinhentista 
sevilhano do tipo “plain blue”, isto é, 
azul-lisa, constituído pelas pastas de 
tonalidade creme (L71) de textura 
semi-compacta, com escassos ENP’s.  

EP: 13mm  

Nota: Estas produções de azul-lisas 
estão associados, normalmente a 
formas fechadas, tais como jarros ou 
canudos. Paralelos: GUTTIÉRREZ, 
2011  
http://www.dur.ac.uk/spanish.pottery/
Page14.htm  



 426 

 

735 JFM/06-22-3049 

ASA ? 

Fragmento de uma possível asa 
vidrada a verde com cordões 
plásticos adoçados, exibindo uma 
pasta de textura compacta de cor 
creme (K51).  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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736 CTM/03-23-26 

PÚCARO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
possível púcaro de cerâmica vidrada 
fina, com decoração relevada, 
destacando-se os cordões na área do 
lábio e as caneluras da superfície 
externa. Pasta de textura muito bem 
depurada (L70). Superfície interna 
apresenta uma tonalidade 
esverdeada mais clara relativamente 
à exterior. Bordo de tipologia direita, 
lábio arredondado.  

DE: 90mm EB: 4mm EBJ:  3mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 
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737 
JFM/06-22-3470A 
JFM/06-22-3471 

JFM/00-Vala3-271 

Conjunto de três fragmentos de 
pastas claras (L71), com escassos 
ENP’s, pertencentes a importações 
sevilhanas, algumas das quais com 
inclusões plásticas.  

EP: 5mm, EP: 11mm, EP: 5mm 

 

738 VFC MSO 17 

TAMPA 

Fragmento de tampa com decoração 
a azul linear de Vila Franca do 
Campo. Pasta de textura compacta, 
com escassos ENP’s.  
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739 
CP/03-987 
CP/03-989 

PIA 

Dois fragmentos de bordos e bojos de 
uma possível pia baptismal vidrada do 
Convento da Piedade de Santa Cruz, 
exibindo as superfícies externas 
profundamente decoradas, de índole 
geométrica, vidradas a verde, e 
internas numa tonalidade mais clara 
(cinza). Pastas de textura muito 
porosa e compacta de tonalidade 
cinza (M31). Bordos com 
espaçamento externo e lábios 
aplanado.  

DE: 385mm, EB: 22mm, EP: 13mm  

739A JFM/06-22-3468 

ESCUDELA 

Fragmento de bordo e bojo de uma 
escudela esmaltada com coloração 
esverdeada, exibindo cordões 
verticais na área do bojo, bem ao 
gosto das produções sevilhanas dos 
finais do séc. XV, primeira metade do 
séc. XVI. Pasta de textura semi-
compacta, de cor clara (L71), com 
escassos ENP’s. Bordo direito e lábio 
afilado.  

EB: 4mm, EBJ: 7mm 
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739B   JFM/06-22-3467B 

ESCUDELA 

Fragmento de bordo e bojo de uma 
escudela esmaltada com coloração 
esverdeada, exibindo cordão vertical 
saliente na superfície externa típica 
das produções sevilhanas dos finais 
do séc. XV, primeira metade do séc. 
XVI. Pasta de textura semi-compacta, 
de cor clara (L71), com escassos 
ENP’s. Bordo direito e lábio afilado.  

EB: 5mm, EBJ: 10mm 

  

  

739C CP/03-58 

PIA 

Fragmento de fundo de uma possível 
pia baptismal vidrada a verde, com 
pasta de textura semi-compacta de 
coloração castanho (M53), com 
escassos ENP’s. Observa-se na 
pasta, vestígios de argamassa que 
pode deduzir a aplicação do caco no 
enchimento. A superfície externa 
exibe decoração modelada com 
cordões plásticos, um dos quais com 
orifício de saída de líquidos.  

EP: 12mm 
  

 


