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Grupo Tecnológico: Cerâmica Comum e Vidrada 
Subgrupo/origem: Importação Nacional, Europeia e ou Fabrico Local 
Série funcional: Cerâmica de Uso Lúdico 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

595 
QP/01-6 

QP/01-78 
QP/01-16 

MARCAS DE JOGO 

Conjunto de três modelos em 
cerâmica comum, cerâmica de 
construção e cerâmica esmaltada de 
peças de jogo, executadas através de 
alicatagem de paredes de cerâmica. 
As peças de cerâmica comum exibem 
as pastas alaranjadas (P39) com 
abundantes componentes quartzosos 
e micáceos. As esmaltadas são de 
textura compacta de cor creme (K51).  

DE: 43mm EP: 7mm DE: 28mm EP: 
9mm DE: 25mm EP: 7mm 

 

596 

MJ-VW-98-420 
MJ-VW-98-421 
MJ-VW-98-422 
MJ-VW-98-423 
MJ-VW-98-424 
MJ-VW-98-425 
MJ-VW-98-426 
MJ-VW-98-427 
MJ-VW-98-428 
MJ-VW-98-429 

MARCAS DE JOGO 

Marcas de jogo executadas em 
cerâmica comum de importação e de 
fabrico local. 
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597 

CTM/03-23-1323 
CTM/03-19-2463 

CTM/03-21-33 
CTM/03-19-753 

MARCAS DE JOGO 

Conjunto de quatro fragmentos de 
marcas de jogo, duas das quais com 
orifício central. Deste conjunto, dois 
exemplares (CTM/03-23-1323 e 
CTM/03-19-2463) são de cerâmica 
comum de importação, um, com 
superfícies brunidas, de cerâmica de 
produção local (CTM/03-19-753) e um 
outro de faiança de importação, 
possivelmente italiana (CTM/03-21-
33). 

DE: 31mm EP: 8 mm EP: 6mm DE: 
27mm EP:7mm EP: 8mm   

598 

MJ-VW-98-414 
MJ-VW-98-415 
MJ-VW-98-416 
MJ-VW-98-417 
MJ-VW-98-418 
MJ-VW-98-419 

MARCAS DE JOGO 

Marcas de jogo executadas em 
faiança portuguesa e de importação 
europeia. 
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599 
ALF/00-3-2077 
ALF/00-3-2079 

MARCAS DE JOGO 

Conjunto de duas marcas de jogo, 
executadas em cerâmica comum de 
importação e cerâmica de construção. 
Pastas de textura semi-compacta de 
cor acastanhada e rosada.  

DE: 31mm, EP: 6mm, DE: 33mm, EP: 
12mm 

 

600 
CTM/03-23-24 
CTM/03-23-70 

MARCAS DE JOGO 

Dois exemplares de grandes 
dimensões de marcas de jogo, 
executados em cerâmica de 
construção (engobadas) e cerâmica 
vidrada. Pasta de textura grosseira, 
de cor castanha, com abundantes 
ENP’s (nódulos de barro cozido e 
quartzo) compacta.  

EP: 13mm EP: 12mm  
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601 JFM/06-22-4530 

MARCAS DE JOGO 

Modelos em cerâmica de construção 
de peças de jogo, executadas através 
de alicatagem de paredes de 
cerâmica. Pasta com núcleo 
alaranjado (N39) com escassos 
ENP’s. 

 EP: 14mm 

   

602 

CTM/03-23-25 
ALF/00-4-12 
CTM/03-9-1 

S.RIB/98-3-21 
S.RIB/98-4-33 
CTM/03-20-11 

 CTM/03-20-543 

MARCAS DE JOGO 

Conjunto de sete peças de jogo 
executadas em cerâmica vidrada, em 
cerâmica de construção, esmaltada e 
faiança portuguesa, com diâmetros a 
variar entre os 26 e os 60mm. As 
espessuras também apresentam 
valores variáveis, entre os 5mm e os 
10mm. Algumas mostram um melhor 
acabamento, denotando um maior 
cuidado no trabalho de polimento das 
superfícies fracturadas. 
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603 
CTM/03-21-32 
CTM/03-18-25 

MARCAS DE JOGO 

Duas peças de jogo com perfuração 
central executadas em cerâmica 
esmaltada e em majólica italiana com 
tema decorativo "alla porcelana". 

 

604 JFM/00-Vala1-10 

MARCA DE JOGO 

Fragmento de uma marca de jogo 
executada num fragmento de parede 
de uma faiança de importação 
sevilhana, do tipo Isabela polychrome. 
Pasta de textura compacta de cor 
rosada. 
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605 MJ-VW-99-411 
Disco com furo 

DE: 31mm  

 

606 SCM/05-AP3-5794 

DISCO/PENDENTE 

Fragmento de uma forma circular 
fracturada em cerâmica comum, com 
22mm de diâmetro, exibindo, ao 
centro, um orifício central. Pasta de 
textura compacta de cor alaranjada, 
N37, com abundantes componentes 
quartzosos e micáceos.  

EP: 8mm 
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607 
MJ-VW-99- Peça n.º 

27 

PEÃO?  

Peça de uso de jogo exibindo duas 
extremidades opostas: uma para 
deslizar o objecto com auxílio manual, 
outra para apoio giratório sobre uma 
superfície mais ou menos plana. Peça 
confeccionada sobre o grupo de pasta 
local (de tonalidade castanha, N53, 
observando ENP em número 
razoável, sobretudo componentes 
arenosos e nódulos de barro cozido), 
com vestígios de um engobe à base 
de almagre. 

AL: 45mm; DE: 45mm 
  

 


