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Grupo Tecnológico: Grés 
Subgrupo/origem: Importação Europeia (Alemã) 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

608 CTM/03-9-3264 

GARRAFA 

Fragmento de parede e arranque de 
asa de uma garrafa de grés do séc. 
XIX, com as superfícies vidradas a 
castanho e pasta de cor creme (M71).  

EP: 6mm 
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609 FX/1998-3 

GARRAFA 

Fragmento de semi-perfil de uma 
garrafa de grés do tipo “Bellarmine”, 
possivelmente de produção 
germânica da primeira metade do 
séc. XVII. Pasta de textura porosa, de 
coloração creme (L70). Na superfície 
externa observa-se a estilização da 
figura antropomórfica masculina, com 
barbas que encima um escudo de 
armas. Asa lateral fracturada de 
secção circular.  

EP: 7mm 

 

 

Pintura de Georg Flegel - Breakfast Image with herring, Bartmann pitcher and a stag beetle - 1635 
(1635) Kurt Wettengl; Georg Flegel (1994) - Georg Flegel 1566 - 1638 Stilleben, (Stilleben des 
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Historischen Museums Frankfurt am Main in Zsarb. mit der Schirn Kunsthalle Frankfurt vom 18. 
Dezember 1993 - 13. Februar, 1994). Fonte: ISBN 3775704728 

610 FX/1998-4 

GARRAFA 

Fragmento de parede de uma garrafa 
de grés do tipo “Bellarmine”, figurante 
uma estampilha com motivo floral, 
possivelmente de produção 
germânica da primeira metade do 
séc. XVII. Pasta de textura compacta, 
de coloração cinzenta (M73).  

EP: 8mm 

  

611 FX/98 

RECIPIENTE 

Perfil de um recipiente em grés com 
80mm de altura. Bordo direito com 
engrossamento externo e lábio 
boleado. Base de assentamento em 
aresta.  

DE: 50mm EB: 4mm  

Nota: Recipiente recuperado numa 
obra de construção civil da área 
urbana do Funchal, no Verão de 
1998. 
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612 CPM/06-5-102 

INDETERMINADO 

Fragmento de parede de um possível 
fabrico de grés do séc. XVII com 
pasta de textura semi-compacta de 
cor creme (M71).  

EP: 7mm 

 

613 JFM/06-22-3104A 

INDETERMINADO 

Fragmento de parede de um possível 
recipiente das tradicionais garrafas do 
tipo “Bellarmine”. Pasta homogénea, 
de cor cinzenta (N73).  

EP: 7mm 
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614 SCM/05-AP3-272 

INDETERMINADO 

Fragmento de fundo e arranque de 
parede de um recipiente fechado de 
grés Oitocentista, exibindo as pastas 
claras, de cor creme (M71) e 
diferentes colorações de vidrado (no 
exterior castanho mais escuro e no 
interior uma tonalidade mais clara).  

EF: 8mm EP: 7mm 

 

615 SCM/05-AP1-573 

INDETERMINADO 

Fragmento de parede de um 
recipiente fechado de grés de pasta 
de textura compacta, de coloração 
cinzenta (M73), possivelmente do 
séc. XVIII.   

EP: 4mm 

  
 


