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Grupo Tecnológico: Faiança 
Subgrupo/origem: Faiança Portuguesa 
Série funcional: Cerâmica de Mesa e de Higiene Pessoal 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

631 MQC 2326 

TAÇA 

Taça de faiança exibindo uma pasta 
de textura compacta, com bordo 
direito e lábio convexo. Decoração 
externa com meios círculos a azul-
cobalto e espiral e linha circundante 
no interior.  

DE: 142mm, EB: 5mm, EBJ: 6mm, 
AL: 56mm 

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. Peça que se encontra 
em exposição no Museu Quinta das 
Cruzes, proveniente das escavações 
de António Aragão no Convento da 
Piedade.   
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632 MQC 2326-1 

TAÇA 

Taça de faiança portuguesa da 
primeira metade do séc. XVII, com 
apontamentos decorativos a azul-
cobalto apenas no interior, formando 
linhas concêntricas, e, no fundo, um 
apontamento floral.  

DE: 130mm, EB: 5mm, EBJ: 6mm, 
AL: 55mm 

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. Peça que se encontra 
em exposição no Museu Quinta das 
Cruzes, proveniente das escavações 
de António Aragão no Convento da 
Piedade.   
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632B CP/03-881 

TAÇA 

Fragmento de perfil de uma taça de 
faiança portuguesa, exibindo bordo 
espessado externamente e lábio 
aplanado. Base de assentamento 
anelar. Decoração interna a azul-
cobalto, formando temas geométricos, 
semi-círculos e, ao centro, possível 
tema floral. Pasta de textura 
compacta de cor creme, K71, sem 
ENP’s visíveis.  

DE: 165mm DB: 100mm EB: 8mm 

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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633 MJ-VS-98 – XLVIII 

TIGELA.  

Perfil de uma tigela de faiança 
portuguesa da segunda metade do 
século XVII. Pasta homogénea de cor 
branca (K73). Decoração geométrica, 
com linhas circulares a azul, 
possivelmente vegetalista, ao centro. 
Base de assentamento anelar. 

AL: 57mm  EB: 3,5mm  EBJ: 4mm  
EF: 3mm  EP: 5,5mm 

  

634 CP/03-912 

TIGELA 

Fragmento de base, fundo e arranque 
de parede de uma tigela de faiança do 
convento da piedade, exibindo ao 
centro, uma abreviatura de …. Pasta 
de textura compacta de cor creme, 
K71, sem desengordurantes visíveis. 
Base de assentamento anelar com 
diâmetro de 55mm. 

DB: 55mm EP: 9mm 

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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635 CP/03-600 

TIGELA 

Fragmento de base e arranque de 
parede de uma tigela da segunda 
metade do séc. XVIII, exibindo um 
tema floral central em tonalidade cor 
de vinho com algumas nuances em 
azul. Pasta de textura compacta de 
cor creme, K71, sem ENP’s visíveis. 
Base de assentamento anelar.  

DB: 50mm EP: 4mm 

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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636 CP/03-603 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato decorado com o tradicional 
tema de “aranhões”, executados a 
azul-cobalto e vinado. Pasta de 
textura semi- compacta de cor creme, 
K71, sem ENP’s visíveis. Bordo 
extrovertido e lábio afilado.  

DE: 316mm EB: 4mm EBJ: 5mm 

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 

 

 

 



 351 

637 CP/03-586 

PRATO 

Fragmento de perfil de um prato com 
decoração em rendas (azul e vinado) 
na superfície interna. Pasta de textura 
compacta de coloração rosada, L53. 
Bordo extrovertido, lábio afilado. Base 
de assentamento anelar.  

DE: 250mm EB: 4mm EBJ: 5mm DF: 
140mm.  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 
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638 CPM/05-3-3 

PRATO 

Fragmento de base em pé de anel de 
um prato de faiança portuguesa da 
segunda metade do séc. XVII, 
Decoração interna com motivos 
geométricos a azul vinoso e azul 
sobre esmalte branco. Pasta de 
textura compacta de cor clara (L71), 
com escassos ENP’s.  

EP: 7mm.  

 

639 MJ- IV 

PRATO.  

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato de faiança portuguesa da 2ª 
metade do século XVII. Pasta 
compacta de cor creme. Bordo 
ligeiramente extrovertido e lábio 
pontiagudo. A superfície externa exibe 
uma decoração pretensamente 
vegetalista monocromática (azul), 
sobre esmalte creme. A interna exibe 
elementos vegetalistas em azul-
vinoso, articulados com linhas 
circulares nas extremidades, em 
tonalidade azul. Forma o padrão típico 
de “aranhões”. Decoração 
policromada no interior, com 
tonalidade de azul e vinoso, formando 
a típica decoração em aranhões.  

EB: 4mm EP: 6 mm 
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639B CP/03-914 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato de faiança portuguesa, exibindo 
decoração geométrica apenas na 
superfície interna. Círculos 
concêntricos e semi-arcos. Pasta de 
textura compacta de coloração clara, 
K71, com escassos ENP’s. Bordo 
extrovertido e lábio convexo.  

DE: 240mm EB: 5mm EBJ: 6mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 
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639C CP/03-911 

PRATO 

Fragmento de perfil de um prato 
executado em faiança portuguesa da 
primeira metade do século XVII, 
exibindo decoração geométrica 
apenas na superfície interna. Pasta 
de textura compacta de coloração 
clara, K71, com escassos ENP’s. 
Bordo extrovertido e lábio afilado. 
Base de assentamento anelar.  

DE: 220mm EB: 5mm EBJ: 6mm EF: 
120mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 
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640 CP/03-598 

PENICO (BACIO) 

Fragmento de semi-perfil de um 
penico de faiança portuguesa 
decorada a azul e vinado (motivos 
florais, apenas na superfície externa). 
Bordo extrovertido, lábio boleado. 
Pasta de textura semi-compacta de 
cor creme, K71.  

DE: 170mm EB: 6mm EBJ: 5mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 
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641 CP/06-6-327 

TIGELA 

Fragmento de bordo e bojo de uma 
tigela de faiança portuguesa 
policroma dos finais do séc. XVII ou 
dos inícios do séc. XVIII, exibindo a 
decoração do tipo “contas”. Bordo 
direito e lábio afilado. Pasta de textura 
semi-compacta de cor creme (K71).  

EB: 3mm EBJ: 4mm  

  

642 ALF/00-4-56 

TIGELA 

Fragmento de bordo e bojo de tigela 
esmaltada a branco, com pintura 
externa a azul e vinoso, formando um 
tema decorativo do tipo “contas”. 
Apresenta pasta de textura compacta, 
de paredes finas, exibindo bordo 
direito e lábio afilado. A pasta é de cor 
amarelada K91. 

DE: 100mm, EB: 3mm, EBJ: 4mm. 
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643 
ALF/00-4-51A; 
ALF/00-4-51 

TIGELA 

Base e parede de taça esmaltada a 
branco, com decoração combinada a 
azul e vinoso, em ambas as 
superfícies, formando uma 
interessante composição 
“orientalizante”, do tipo figura miúda. 
A pasta é de textura compacta, de cor 
amarela K90, com escassos 
desengordurantes. Fundo côncavo e 
base de assentamento anelar. 
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644 MJ-98-47 

SALSEIRA 

Fragmento de perfil de uma salseira 
de faiança portuguesa da 2ª metade 
do século XVII. O interior existe 
motivos fitomórficos a azul e vinado, 
sobre o esmalte amarelecido. Pasta 
de textura compacta, de cor creme 
(L47). Bordo extrovertido de 
construção rendilhada e lábio 
ligeiramente afilado. Base de 
assentamento anelar. 

EB: 3mm 

  

645 VFC MSO 7 

PRATO 

Fragmento de prato de faiança 
portuguesa da segunda metade do 
séc. XVII, de Vila Franca do Campo, 
com inscrição do proprietário.  
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646 CP/03-594 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato decorado a azul e vinado, de 
típica faiança de brioso. Pasta de 
textura compacta de cor creme, K71, 
sem ENP’s visíveis. Observam-se 
dois orifícios, possivelmente 
indicadores de suspensão. Bordo 
extrovertido e lábio afilado.  

DE: 245mm EB: 4mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 
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647 S.RIB/98-3-41 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato decorado a azul e vinado, de 
típica faiança de brioso. Pasta de 
textura compacta de cor creme, K71, 
sem ENP’s visíveis. Bordo 
extrovertido e lábio afilado.  

EB: 5mm  EBJ: 8mm.  

  

648 MJ-99-412 

PRATO  

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato decorado a azul e vinado, de 
típica faiança de brioso. Pasta de 
textura compacta de cor creme, K71, 
sem ENP’s visíveis. Bordo 
extrovertido e lábio afilado.  

DE: 240mm  
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649 

MJ-99-499 
MJ-99-500 
MJ-99-501 
MJ-99-502 
MJ-99-503 
MJ-99-504 
MJ-99-505 
MJ-99-506 
MJ-99-507 

PRATO 

Pormenores decorativos da faiança 
portuguesa da segunda metade do 
século XVII. 

 

650 
MJ-99-518 
MJ-99-519 
MJ-99-520 

PRATO 

Pormenores decorativos da faiança 
portuguesa da segunda metade do 
século XVII.  
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651 
M-VS-98- 508 
M-VS-98- 509 

TIGELA E PRATO 

Dois fragmentos de faiança português 
dos finais do século XVIII com 
motivos a vinado estilizados. Pasta de 
textura compacta de cor creme, K71. 

 

652 CP/03-869 

TAMPA 

Fragmento de uma tampa de faiança 
portuguesa, possivelmente de uma 
fase tardia da monocromia azul sobre 
branco. Pasta de textura compacta de 
cor creme, L75, com escassos ENP’s. 
Decoração a azul formando semi-
círculos na superfície externa.  

EP: 5mm 

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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653 CP/03-792 

TIGELA 

Fragmento de base, fundo e arranque 
de parede de uma tigela de faiança do 
convento da piedade, exibindo ao 
centro, uma espiral. Decoração 
externa com motivos geométricos 
(linhas concêntricas e semi-
circulares). Pasta de textura 
compacta de cor creme, K71, sem 
desengordurantes visíveis. Base de 
assentamento anelar. 

DB: 55mm EP: 7mm 

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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654 CP/03-396 

TIGELA 

Fragmento de base de assentamento 
anelar, fundo e arranque de parede 
de uma tigela de faiança, pintada a 
azul-cobalto, formando motivos 
geométricos. Pasta de textura semi-
compacta de cor creme, K71, sem 
desengordurantes visíveis.  

DB: 47mm EP: 5mm 

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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655 QP/01-12 

TIGELA 

Fragmento de base de assentamento 
anelar e arranque de parede de uma 
tigela de faiança portuguesa de 
meados do séc. XVIII, com 
apontamento a azul-cobalto, no 
interior. Pasta de textura semi-
compacta de cor creme (K90). 
Esmalte pouco denso, demonstrando 
a massificação destas produções. 
Observa-se, no interior, duas marcas 
de trempes.  

DB: 50mm EP: 6mm. 
 

656 JFM/00-4-4  

TIGELA 

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

DE: 110mm, EB: 4mm, EF: 7mm. 
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 367 

 

657 JFM/00-4-15  

TIGELA 

Base e arranque de parede de uma 
tigela monocroma, exibindo 
decoração a azul com motivos 
geométricos nas superfícies interna e 
externa. Base de assentamento 
anelar. Pasta de textura semi-
compacta de cor amarelada (K90).  

EF: 9mm, EP: 4mm DB : 43mm 
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658 CTM/03-9-14 

TIGELA 

Fragmento de base e parede de tigela 
de faiança, com superfícies 
esmaltadas a branco e decoradas a 
azul, de composição muito estilizada, 
com alguns elementos fitomórficos. 
Pasta de cor bege L75, compacta 
com escassos ENP de finíssima 
dimensão. Base de assentamento 
anelar.  

EP: 4mm, EF: 2mm. 
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659 CP/03-868 

TAÇA 

Fragmento de perfil de uma taça de 
faiança portuguesa, exibindo 
decoração geométrica e floral, apenas 
na superfície interna. Bordo 
espessado externamente e lábio 
boleado. Base em pé de anel. Pasta 
de textura compacta de cor creme, 
K71, sem ENP’s visíveis.  

DE: 200mm DB: 121mm EB: 9mm 

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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660 CP/03-649 

TAÇA 

Fragmento de bordo e bojo de uma 
taça de faiança portuguesa, exibindo 
decoração geométrica e floral, apenas 
na superfície interna. Bordo 
espessado externamente e lábio 
boleado. Pasta de textura compacta 
de cor creme, K71, sem ENP’s 
visíveis.  

EB: 7mm  
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661 
ALF/00-4-52  

 

TAÇA 

Fragmento de perfil de taça 
esmaltada a branco e pintada a azul-
cobalto. Predominam os motivos de 
natureza fitomórfica e geométrica. 
Pasta semi-compacta de cor 
amarelada K91 e com escassos ENP. 
Bordo espessado externamente com 
lábio convexo e fundo de 
assentamento discoidal. 

DE: 200mm, EB: 8mm, EBJ: 6mm. 
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662 CP/03-913 

PRATO 

Fragmento de perfil de um prato de 
faiança portuguesa, exibindo 
decoração geométrica a azul-cobalto, 
apenas na superfície interna. Pasta 
de textura compacta de coloração 
clara, L70, com escassos ENP’s. 
Bordo extrovertido e lábio boleado. 
Base de assentamento anelar.  

DE: 352mm EB: 7mm EBJ: 7mm  
EF:160mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 
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663 CP/03-644 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato de cerâmica de faiança 
portuguesa, exibindo decoração 
geométrica com semi-círculos 
concêntricos na superfície interna. 
Pasta de textura compacta de cor 
creme, K71, com escassos ENP’s. 
Bordo extrovertido e lábio semi-
convexo.  

DE: 240mm EB: 5mm EBJ: 6mm.  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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664 CP/03-864 

PRATO 

Fragmento de fundo e arranque de 
parede de um prato pintado a azul-
cobalto, formando temas geométricos 
e vegetalistas. Pasta de textura 
compacta de cor creme, K71, com 
escassos ENP’s. Base de 
assentamento anelar. 

DB: 126mm EF: 5mm EP: 5mm.  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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665 CP/03-915 

PRATO 

Fragmento de aba de um prato de 
faiança portuguesa de produção 
tardia (séc. XVIII) exibindo as 
superfícies esmaltadas e a decoração 
circular na área do bordo. Bordo 
extrovertido e lábio afilado.  

DB: 232mm EB: 6mm 

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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666 CP/03-877 

PRATO 

Fragmento de perfil de um prato com 
pasta de textura semi-compacta de 
coloração clara, K71, com decoração 
a azul-cobalto (círculos na superfície 
interna). Base de assentamento em 
aresta. Observam-se marcas de 
trempes na parte externa. Bordo com 
inflexão externa e lábio afilado.  

DE: 190mm EB: 6mm EBJ: 6mm DF: 
111mm.  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 
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667 CP/03-878 

PRATO 

Fragmento de perfil de um prato de 
faiança de uma produção mais tardia 
(séc. XVIII), com pasta de textura 
compacta de coloração creme, K71. 
Exibe duas linhas concêntricas na 
superfície interna. Bordo extrovertido, 
lábio afilado.  

DE: 170mm EB: 4mm EBJ: 9mm DF: 
80mm.  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 
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668 CP/03-892 

PRATO 

Fragmento de prato de faiança 
portuguesa de excelente qualidade, 
ao nível do esmalte e pintura a azul. 
Núcleo de textura compacta e 
homogénea de tonalidade creme, 
K71. Bordo extrovertido, lábio afilado. 
Decoração geométrica e vegetalista 
em ambas as superfícies.  

DE: 406mm EB: 5mm EBJ: 6mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 
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669 CP/03-604 

PRATO 

Fragmento de um possível prato de 
assentamento anelar de faiança fina, 
com as superfícies esmaltada a 
branco, exceptuando a interna, com 
motivos fitomórficos a cor-de-vinho e 
outros geométricos combinando o 
amarelo-torrado e o azul-cobalto.  As 
pastas são de textura compacta de 
cor clara (K71) e à, primeira vista, 
parecem tratar-se de produção de 
faiança portuguesa policromadas.  

EF: 12mm, EP: 9mm  

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. 

 

670 MJ/98-4-3 

PRATO  

Fragmento de bordo de um prato de 
faiança monocromo do séc. XVIII 
incrustado na argamassa do reboco 
do antigo Mosteiro de Jesus, Ribeira 
Grande.  
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671 JFM/00-3-79  

PRATO 

Fragmento de base e parede de prato 
esmaltado a branco, com pasta de 
textura compacta, de cor amarela 
K90. Mostra um interessante 
apontamento decorativo na superfície 
interna, com a letra “M” representada 
no interior de um coração ladeado por 
setas. A decoração combina as cores 
de azul-cobalto e vinoso. Base de 
assentamento anelar. 

EP: 5mm. 
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672 ALF/00-4-41 

PRATO 

Fragmento de perfil de prato com 
esmalte branco, pintado com 
decoração do tipo “contas” a azul e 
vinoso, apresentando também linhas 
concêntricas paralelas. Pasta 
compacta, de cor amarelada K90 e 
base de assentamento anelar. 

DE: 180mm, EB: 5mm, EBJ: 7mm. 

 

673 JFM/00-3-5780 

PRATO 

Fragmento de base anelar e arranque 
de parede de um prato de faiança 
portuguesa do séc. XVII, exibindo 
decoração vegetalista no interior e 
exterior do fragmento. Pasta de 
textura compacta, de cor creme K71, 
com escassos ENP’s.  

EP: 7mm 
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674 JFM/00-4-5909 

PRATO 

Fragmento bordo e bojo de um prato 
com bordo extrovertido e lábio afilado. 
Decoração com monocromia a azul 
sobre esmalte branco, formando 
temas geométricos em banda. Pasta 
de textura compacta (K71), com 
escassos ENP’s.  

EB: 3mm, EBJ: 5mm. 
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675 
MJ-VW-99- Peça n.º 

28 

CASTIÇAL 

Fragmento de base de um castiçal de 
faiança setecentista com arranque do 
componente cilíndrico do bocal (com 
12mm de espessura), onde se 
deposita a vela. Pasta de textura 
compacta de tonalidade creme, K91 
com escassos ENP. Superfície 
externa com cercadura a pintura de 
azul-cobalto. 
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676 CPM/06-5-579 

JARRO 

Componente de um bico vertedor de 
um jarro de faiança portuguesa do 
séc. XVII, com pasta de textura 
compacta de tonalidade creme (K90), 
com escassos ENP’s. Monocromia a 
azul-cobalto sob o esmalte branco.  

EP: 4mm. 

   

 

676A CP/03-508 

JARRO 

Fragmento de semi-perfil de um jarro 
com bico de faiança portuguesa do 
séc. XVII, exibindo uma decoração 
azul scobalte sobre esmalte branco, 
com figurações geométricas e 
motivos antropomórficos. Pasta de 
textura compacta de cor creme, L75, 
com escassos ENP’s.   

EP: 5mm. 
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677 
JFM/00-4-10F 

JFM/00-4-10A5 
JFM/00-4-10A6 

INDETERMINADOS 

Conjunto de três componentes de 
faiança portuguesa do séc. XVII. É 
possível que o fragmento JFM/00-4-
10F, corresponde a uma miniatura de 
uma pia de água benta. 

  

678 

MJ-VS-98 510  
MJ-VS-98 511 
MJ-VS-98 512 
MJ-VS-98 513 
MJ-VS-98 514 
MJ-VS-98 515 
MJ-VS-98 516 

Vários 

Conjunto de sete componentes de 
tampas, candelabros e outros 
fragmentos indeterminados, de 
faiança portuguesa da segunda 
metade do séc. XVII e inícios do séc. 
XVIII. Pastas claras e decoração 
policroma.  

 
 


