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Grupo Tecnológico: Esmaltada 
Subgrupo/origem: Importação Nacional ou Europeia 
Série funcional: Cerâmica de Mesa 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

617   JFM/06-22-3047 

TAMPA? 

Fragmento de um componente de 
uma tampa de cerâmica vidrada a 
óxido de cobre de pasta com textura 
compacta de cor creme (K51), com 
escassos ENP’s. Base plana com 
16mm espessura. A 
impermeabilização a vidrado surge 
apenas na superfície externa que 
acumula, também, três caneluras 
salientes.  

DB: 106mm EB: 16mm EP:  7mm  

Nota: Pode tratar-se, também, de uma 
candeia de pé alto.  
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618   JFM/06-22-3050 

BICO DE JARRO? 

Componente de um bico vertedor de 
um possível Jarro em cerâmica 
esmaltada exibindo uma pasta de 
textura compacta, homogénea de cor 
rosada (K55). Ponta cuidadosamente 
aplanada e esmaltada.  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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619   JFM/06-22-3033 

SALSEIRA 

Fragmento de bordo e bojo de um 
salseiro de cerâmica com as 
superfícies vidradas, de tonalidade 
verde. Pasta de textura compacta de 
tonalidade bege (L71), observando-se 
nódulos de barro cozido de tonalidade 
castanha. Bordo direito e lábio 
tendencialmente convexo.  

DB: 57mm EB: 4mm EBJ: 3mm  
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620 JFM/00-4-70 

SALSEIRA  

Fragmento de perfil de uma pequena 
taça esmaltada a branco e de base 
rasa. Esmalte pouco espesso, com 
revestimento apenas na superfície 
interna. Pasta muito bem depurada de 
cor creme K91, com escassos ENP.  

DE: 82mm, EB: 5mm, EBJ: 6mm, EF: 
7mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 

 

 

621 CTM/03-20-5 

SALSEIRA  

Fragmento de perfil de uma tacinha 
esmaltada a branco e de base rasa. 
Pasta de textura compacta, muito 
bem depurada de cor creme K91, com 
escassos ENP’s. Bordo ligeiramente 
introvertido e lábio convexo.  

DE: 85mm, EB: 5mm, EBJ: 6mm, AL: 
21mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 
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622 CTM/03-18-1 

SALSEIRA  

Fragmento de bordo e parede de taça 
de pequenas dimensões com as 
superfícies esmaltadas de cor rosada. 
Pasta compacta, de cor 
esbranquiçada K71 e bordo direito de 
lábio afilado.  

DE: 80mm, EB: 5mm EBJ: 7mm 

 

 
 

623 JFM/06-22-5829 

SALSEIRA  

Fragmento de bordo e parede de taça 
de pequenas dimensões com as 
superfícies esmaltadas de cor rosada. 
Pasta compacta, de cor 
esbranquiçada K71 e bordo direito de 
lábio afilado.  

DE: 75mm, EB: 5mm EBJ: 7mm 
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623A CTM/03-20-5 

SALSEIRA  

Fragmento de bordo e parede de taça 
de pequenas dimensões com as 
superfícies esmaltadas de cor rosada. 
Pasta compacta, de cor 
esbranquiçada K71 e bordo direito de 
lábio afilado.  

DE: 85mm, EB: 4mm EBJ: 5mm 
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624 CTM/03-18-4 

ESCUDELA 

Fragmento de escudela carenada 
com superfícies esmaltadas de cor 
rosada. Pasta compacta, de cor 
creme K91 e com escassos ENP. 
Bordo não espessado, de lábio 
afilhado. 

DE: 140mm, EB: 5mm, EBJ: 11mm. 

 

625 JFM/06-22-3028 

ESCUDELA 

Fragmento de perfil de uma escudela 
com base de assentamento anelar e 
de bordo ligeiramente inclinado para o 
exterior e lábio afilado. Pasta de 
textura semi-compacta de cor rosada 
(L51), com escassos 
desengordurantes. Superfícies 
vidradas a óxido de estanho com 
desgaste significativo.  

DE: 142mm, EB: 5mm, EBJ: 14mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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626 Leg. N.º1 

ESCUDELA 

Corpo de uma escudela esmaltada a 
branco e com uma base em ônfalo. 
Esmalte pouco espesso, com 
revestimento em ambas as 
superfícies e pasta de cor branca 
rosada. Perfil com carena. 

DE: 94mm, EBJ: 8mm, AL: 470mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente (Extraída de GOMES; 
GOMES, 1989:35).  
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627 ALF/00-5-381 

ESCUDELA 

Fragmento de parede de escudela 
carenada. Superfícies esmaltadas de 
cor ligeiramente rosada. Bordo não 
espessado com lábio convexo. Pasta 
compacta, de cor creme K91 e com 
escassos ENP. 

DE: 140mm, EB: 6mm, EBJ: 8mm.   

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 
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628 ALF/00-5-382 

ESCUDELA 

Fragmento de bordo e parede de 
escudela carenada. Superfícies 
esmaltadas a branco. Bordo não 
espessado com lábio convexo. Pasta 
compacta, de cor creme K91 com 
escassos ENP 

 DE: 140mm, EB: 5mm, EBJ: 8mm. 

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 

  

 

629 JFM/00-Vala3-279 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de prato 
esmaltado de cor amarelada. Pasta 
compacta, de cor creme M75. Bordo 
ligeiramente extrovertido, de lábio 
convexo.  

DE: 210mm, EB: 5mm, EBJ: 9mm 
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630 JFM/06-22-5825 

PRATO 

Perfil de bordo e bojo de prato 
esmaltado de cor amarelada. Pasta 
compacta, de cor creme M75. Bordo 
ligeiramente extrovertido, de lábio 
convexo.  

DE: 210mm, EB: 5mm, EBJ: 9mm 

   

 


