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Grupo Tecnológico: Vária/Faiança 
Subgrupo/origem: Importação valenciana 
Série funcional: Cerâmica de Mesa Gótico-mudéjar 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

577 JFM/06-22-3042 

TIGELA 

Tigela do sub-grupo Gótico-mudejar 
de pasta compacta esbranquiçada 
(L71), exibindo decoração com 
motivos dourados, com tonalidade 
metálica formando esquematizações 
geométricas e caracteres arabescos 
(?). Lábio de tipologia afilada, e bordo 
de orientação semi-vertical. 

DE: 113 mm EB: 5 mm EP: 9 mm  
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578 JFM/06-22-3041 

TIGELA 

Tigela do sub-grupo Gótico-mudejar 
de pasta compacta esbranquiçada 
(L71), exibindo decoração à base de 
motivos geométricos, realçando-se o 
interior com estilizações de linhas 
verticais e semi-onduladas. Lábio de 
tipologia pontiagudo, e bordo de 
orientação vertical. 

DE: 144 mm EB: 5 mm EP: 9 mm  

 

          

                  La Cerámica Paterna, pp.70 
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579 JFM/06-22-3042A 

TIGELA 

Fragmento de bordo e bojo de uma 
tigela de pasta de textura compacta, 
de cor rosada (L55), exibindo à 
semelhança da congénere JFM/06-
22-3030, vestígios de douramento 
formando motivos geométricos. Bordo 
direito e lábio afilado. 

EB: 5 mm EP: 100 mm  

  

580 JFM/06-22-3039 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato esmaltado com vestígios de 
decoração dourada e reflexos 
metálicos. No interior, apesar de 
ténue, os motivos decorativos 
assemelham-se a motivos vegetais, 
contrastando com o exterior que 
figura linhas paralelas douradas com 
pinceladas de 2mm de espessura. 
Observa-se ainda, no exterior, a 
marca do trempe de cozedura. Pasta 
de calibre homogéneo e compacto de 
cor clara (L71) não se identificando 
ENP’s. Bordo ligeiramente inflectido 
com lábio convexo.  

DE: 140 mm EB: 4 mm EBJ: 7 mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 
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La cerámica de Paterna, pp. 277 
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581 JFM/06-22-3074 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato esmaltado da tipologia Gótico-
mudejar exibindo as pastas rosadas 
(L55) muito bem depuradas. 
Decoração em tons dourados nas 
duas superfícies com aparente 
desgaste de uso ou das condições de 
deposição. Bordo com ligeira inflexão 
para o exterior e lábio convexo.  

DE: 310 mm EB: 5 mm EBJ: 10 mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente. 
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582 JFM/06-22-3034 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato esmaltado da tipologia Gótico-
mudejar exibindo as pastas rosadas 
(L55), de trama compacta. Decoração 
em tons dourados nas duas 
superfícies com aparente desgaste de 
uso ou das condições de deposição. a 
superfície interna mostra uma 
decoração com linhas verticais e 
horizontais e motivos vegetalistas.  
Bordo com ligeira inflexão para o 
exterior e lábio convexo.  

EB: 5 mm EBJ: 7 mm  
  

583 JFM/06-22-3467 

PRATO 

 

Fragmento de base de assentamento 
discoidal de um prato de cerâmica 
com decoração dourada sobre o 
esmalte branco. Pasta de trama 
compacta de tonalidade em tom 
rosado (L55), com escassos ENP’s. 

  

EP: 9mm 
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584 CTM/03-23-27 

PRATO 

 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato decorado a azul brilhante 
combinado com vermelho de pasta de 
textura compacta de cor creme (K71), 
com escassos ENP’s. Vestígios de 
douramento no lábio e na superfície 
externa. Bordo extrovertido e lábio 
convexo.  

   

EB: 6mm EBJ: 5mm. 
 

585 JFM/06-22-3048 

TAMPA  

Fragmento de um componente de 
tampa, visivelmente decorado com 
reticulas de transparência dourada 
sobre o esmalte branco, já 
deteriorado, de pastas rosadas 
escuras (M20) muito bem depuradas.  

DB: 94 mm EP: 8 mm  

Nota: Pode tratar-se, também, de uma 
candeia de pé alto. Fragmento 
reconstituído graficamente. 
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586 JFM/00-3-65 

ESCUDELA 

 

Fragmento de base de uma possível 
escudela ou taça de fabrico 
valenciano apresentando pasta 
compacta rosada L33. A superfície 
interna mostra uma decoração 
dourada de tonalidades metálicas 
com motivos decorativos 
(vegetalistas) sobre o esmalte branco, 
pouco espesso.  

 EF: 7mm. 
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587 JFM/06-22-3030 

ESCUDELA 

Fragmento de parede de uma 
escudela contendo uma decoração 
dourada em mal estado de 
conservação. Pasta de textura 
compacta de tonalidade rosada (L55), 
contendo escassos 
desengordurantes. O interior reserva 
uma decoração complexa 
combinando motivos geométricos, 
linhas concêntricas paralelas e 
motivos estilizados de teor vegetal, ao 
invés do exterior que exibe linhas 
paralelas. Na superfície externa 
observa-se o negativo de arranque de 
uma orelha.   

EP: 100 mm  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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589 Leg. Nº 4 

ESCUDELA 

 

Fragmento de escudela esmaltada a 
branco com decoração dourada 
formando estilizações geométricas, 
proveniente da Camada e Sector nº.4 
das escavações da casa de João 
Esmeraldo-Cristóvão Colombo. Pasta 
de textura compacta de tonalidade 
rosa com escassos desengordurantes 
visíveis macroscopicamente. Bordo 
com inflexão externa e lábio afilado.  

  

DE: 236mm; EB: 12 mm.  

 

590 Leg. Nº 5 

ESCUDELA 

 

Fragmento de parede de uma 
escudela do grupo gótico-mudejar, 
exibindo as superfícies com 
decoração em tom dourado, no 
interior com pautas e no exterior, com 
espigas. Pasta de textura semi-
compacta de tonalidade rosa.  

  

EB: 14 mm.  

 

Nota: Peça proveniente da Camada e 
Sector nº.4 das escavações da casa 
de João Esmeraldo-Cristóvão 
Colombo.   
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591 JFM/06-22-3467A 

ESCUDELA 

 

Fragmento de bordo e bojo de uma 
escudela com bandas douradas na 
superfície externa e com a superfície 
interna decorada a azul. Pasta de 
textura semi-compacta de tonalidade 
bege (L71). Bordo direito e lábio 
ligeiramente afilado.  

 

EB: 6mm EBJ: 8mm  

  

592 CTM/03-20-545 

ESCUDELA 

Fragmento de base de assentamento 
em aresta de uma escudela 
esmaltada, possivelmente das 
oficinas valencianas do séc. XVI, 
exibindo uma pasta de textura 
compacta de tonalidade clara (K51), 
com escassos desengordurantes. Ao 
centro, e no interior, observa-se 
vestígios de douramento, com 
contorno a azul, formando temas 
geométricos e vegetalistas.  

EF: 11mm, EP: 6mm 
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593 ALF/00-5-3791 

ESCUDELA 

 

Fragmento de fundo de assentamento 
em aresta, côncavo, de uma escudela 
do grupo de pasta valenciana 
(tonalidade rosa, M47). Superfícies 
esmaltadas, observando-se, no 
interior, vestígios de pintura azul 
(linhas geométricas) e nuances de 
pintura a dourado, formando círculos 
concêntricos.  

   

EF: 19 mm  

594 
JFM/06-22-3466 
JFM/06-22-3468 

INDETERMINADO 

 

Dois fragmentos de parede com 
pastas de textura semi-compacta de 
tonalidade rosada (L55), com 
escassos ENP’s, exibindo vestígios 
de decoração dourada com motivos 
geométricos no exterior e interior da 
peça.  

 

EP: 8mm EP: 7mm   

  
 


