
 296 

Grupo Tecnológico: Cerâmica Comum 
Subgrupo/origem: Importação de Aveiro 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

554 
JFM/06-22-3107 
JFM/06-22-3001 

TIGELA 

Dois fragmentos de bordos e paredes 
ligeiramente carenadas de uma tigela 
de cerâmica comum de pastas 
avermelhadas (P37), de proveniência 
de Aveiro, com abundantes 
desengordurantes distribuídos de 
forma regular (mica). Superfície 
interna engobada, brunida e 
acetinada (característica presente nas 
produções de Aveiro). Bordo com 
inflexão externa e lábio boleado. 

 DE: mm EB: 9mm, EBJ: 6mm.   
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555 
QP/00-323  
QP/00-324 

TIGELA 

Perfis de duas tigelas quinhentistas 
da região de Aveiro, de pastas de 
textura semi-compacta de cor 
vermelha (M20), com abundantes 
ENP’s quartzosos e micáceos. 
Superfícies almagradas e acetinadas 
e bases em pé de anel. Bordos 
ligeiramente extrovertidos e lábios 
afilados. Os diâmetros variam entre 
os 150 e 160mm.  

Nota: Exemplares provenientes de um 
contexto de forno da área urbana de 
Aveiro.   
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556 MJ-VW-99-XXX 

TIGELA 

Fragmento de bordo e parte do corpo 
de uma tigela de cerâmica comum 
importada de Aveiro. Perfil 
ligeiramente carenado. Bordo com 
orientação externa e lábio convexo. 
Apresenta uma linha incisa junto ao 
bordo. Pasta homogénea de cor 
alaranjada N39, apresentando 
desengordurantes quartzosos, de 
frequência escassa e média 
dimensão. A superfície externa 
mostra uma incisão junto ao bordo e 
uma leve carena, fazendo aproximar 
esta forma com os exemplos 
identificados na Ria de Aveiro (AAVV, 
1998: 192). Superfície interna 
engobada e cuidadosamente 
acetinada. 

EB: 14mm EP: 7mm 
  

557 QP/01-14 

PRATO  

Fragmento de base e arranque de 
parede de um prato de cerâmica 
comum com brunimento em banda na 
superfície interna. Pasta de textura 
semi-compacta de cor castanha 
(S53), com abundantes 
desengordurantes micáceos e 
quartzosos de pequena dimensão. 
Base de assentamento anelar.  

EP: 5mm, EF: 6mm 

Nota: Peça presumivelmente de 
fabrico de Aveiro, dos finais do séc. 
XVI.  
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558 MJ-VW-99 – XXXVII 

PRATO 

Fragmento de um bordo e bojo de um 
prato de cerâmica importada de 
Aveiro. Pasta semi-compacta com a 
tonalidade alaranjada (N39) e com 
ENP micáceos. Superfícies 
acetinadas numa cor avermelhada. 
Perfil tronco-cónico. 

EB: 5,5mm EP: 3,5mm EF: 6mm 

  

559 MJ-VW-99 – XXXIX 

PRATO 

Fragmento de um bordo e bojo de um 
prato de cerâmica importada de 
Aveiro. Pasta semi-compacta de 
tonalidade alaranjada (N39) e com 
ENP micáceos. Superfícies 
acetinadas numa cor avermelhada, 
distinta do resto da peça. Perfil 
tronco-cónico. 

EB: 5,5mm EP: 4mm 
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560 CPM/06-5-5842 

PRATO  

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato com as superfícies brunidas, da 
região de Aveiro. Pasta com 
abundantes desengordurantes 
micáceos e quartzosos de pequena 
dimensão, de textura semi-compacta 
de cor alaranjada (N39). Bordo 
espessado externamente e lábio 
ligeiramente aplanado.  

EB: 8mm; EBJ: 12mm.  

  

561 MJ.4.3/98.Peça n.º12 

PRATO 

Perfil de um prato de cerâmica 
comum de forma troncocónica com o 
bordo extrovertido e lábio afilado. 
Exibe as superfícies internas 
brunidas, formando alinhamentos, e a 
pasta de textura compacta 
acinzentada com abundantes ENP 
(micas e quartzo). Paralelos com os 
pratos de Aveiro. 

DE: 230mm; EB: 11mm 
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562 MJ-VW-99- XXXII 

PÚCARO 

Fragmento de corpo de um pucarinho 
de cerâmica comum importada. 
Superfície externa engobada de cor 
avermelhada P19, com acabamento 
polido. Pasta homogénea de cor 
alaranjada N39, com ENP finos 
(micas e quartzos) de distribuição 
regular. Observa-se o arranque da 
morfologia do bordo. 

EBJ: 5mm 

  

563 MJ-VW-99- XXV 

BILHA 

Fragmento de parede de uma bilha. 
Superfície externa engobada e 
brunida formando retículas de 
orientação vertical. Trata-se de uma 
gramática decorativa típica de Aveiro. 
Pasta de trama homogénea de cor 
avermelhado N39. ENP quartzosos e 
micáceos, de pequena e média 
dimensão.   

EP: 9mm 
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564 JFM/00-3-501 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de prato 
com a superfície interna engobada e 
brunida de cor vermelha M37. Pasta 
compacta, de cor cinzenta M71 e com 
abundantes ENP (micas e quartzo). 
Bordo extrovertido, de lábio afilado.  

DE: 210mm, EB: 10mm, EBJ: 12mm 

Nota: Peça presumivelmente de 
fabrico de Aveiro. Fragmento 
reconstituído graficamente.  

 

 

565 MJ-VS-99-IX 

CÂNTARO 

Fragmento de base e de arranque de 
parede de um cântaro de pequenas 
dimensões, Fragmento do grupo de 
pasta da região de Aveiro. A parte 
exterior evidencia traços radiais 
verticais e paralelos demonstrando 
um acabamento polido e acetinado, 
característico das produções de 
Aveiro. Pasta semi-compacta de 
coloração alaranjada (N39), com 
desengordurantes micáceos de 
pequena dimensão. 

EP: 8mm EF: 7mm   
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566 MJ-VW-99-XXXIII 

CÂNTARO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
cântaro da área de Aveiro. Pasta 
compacta com núcleo repartido entre 
a tonalidade amarelada e 
acinzentado. Bordo direito com uma 
ligeira inflexão interna e lábio 
boleado. Bordo repartido por 
caneluras. Superfícies aguadas de 
tonalidade vermelha. Pasta 
alaranjada N39, com 
desengordurantes micáceos e 
quartzosos. 

EB: 12mm EBJ: 6mm 

  

567 MJ-VW-99- XXVI 

CÂNTARO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
cântaro de cerâmica comum 
importada de Aveiro. Bordo 
extrovertido com lábio arredondado. 
Superfícies engobadas de cor 
alaranjada N39, observando-se linhas 
brunidas de aplicação vertical. Pasta 
homogénea N39 com componentes 
não plásticos assinaladamente 
micáceos, quartzosos, de distribuição 
regular. Observa-se uma saliência 
horizontal junto ao bordo.  

EB: 13mm EBJ: 4mm 
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568 MJ-VII 

TESTO 

Fragmento de um testo de um 
possível cântaro. Bordo em aba 
saliente e lábio afilado. Pasta 
compacta com ENP micáceos e de 
cor alaranjada (N39). Os 
desengordurantes apresentam-se 
distribuídos regularmente (micáceos e 
quartzitos). 

EB: 4mm EP: 4mm 

  

569 MJ-VW-99-LVII 

TESTO 

Fragmento de bojo e parede de um 
testo de cerâmica comum. Bordo de 
orientação extrovertida e lábio 
boleado. Nota-se a ausência da pega. 
Observa-se na superfície interna, 
junto ao acabamento do bordo, uma 
ligeira reentrância para encaixe no 
receptáculo de apoio. Mostra-se, 
também, partes carbonizadas. Pasta 
homogénea de cor alaranjada N39, 
com ENP de fina dimensão, 
nomeadamente componentes 
micáceos e feldespáticos. 

EB: 7mm EP: 6mm 
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570 CPM/06-5-5934 

TESTO 

Exemplar de um testo com pitorra de 
cerâmica comum, de pasta com trama 
semi-compacta de cor acastanhada 
(N27), com abundantes quartzosos de 
tamanho pequeno e médio e 
micáceos de tamanho reduzido. 
Bordo extrovertido e lábio boleado. 
Base de assentamento em disco.  

ALT: 21mm EB: 6mm EP: 7mm 

  

571 MJ-43-98–LI 

ALGUIDAR 

Fragmento de bordo e bojo de um 
alguidar do grupo de pasta de Aveiro. 
Núcleo de cor rosada, N39, de textura 
homogénea com desengordurantes 
de grão médio e grande (micas e 
quartzo). Superfície interna engobada 
numa cor semelhante à pasta. Bordo 
extrovertido e lábio afilado. 

EB: 18mm EBJ: 5,5mm 
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572 MJ 4-3-98-XXIII 

ALGUIDAR 

Fragmento de bordo e bojo de um 
alguidar com o bordo de tipologia 
espessada. Pasta de textura 
compacta, observando-se um veio de 
cor acinzentado, P31, com 7 mm de 
espessura (ladeado por uma 
coloração mais clara de tonalidade 
avermelhada, N17). 
Desengordurantes de médias e 
grande dimensão (micas, feldspato e 
partículas líticas). Superfície interna 
engobada e brunida, formando linhas 
horizontais oblíquas, típicas das 
produções de Aveiro. Bordo 
extrovertido e lábio arredondado. 

EB: 21mm; EBJ: 11mm 

  

572A MJ-4-3-98–XLV 

ALGUIDAR 

Fragmento de bordo e de parede com 
o bordo extrovertido em aba e lábio 
convexo. Pasta de textura semi-
compacta de tonalidade alaranjada 
(N39) e com desengordurantes de 
tamanho médio (quartzo, mica). Parte 
externa com uma aguada saliente. 

Observações: Pormenor macro 
quartzo. 

EB: 23,5mm EP: 10mm 
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573 MJ 4-3-98-XVI 

ALGUIDAR? 

 Fragmento de uma possível parede 
de um alguidar do grupo de pasta de 
Aveiro, Pasta de textura compacta de 
cor avermelhada, N39, com escassos 
desengordurantes. Superfície interna 
engobada e acetinada, formando um 
padrão com linhas oblíquas, 
tradicionalmente características da 
louça utilitária de Aveiro.  

EP: 6mm 

  

574 MJ-VW-98 – LXIV 

INDETERMINADO 

Fragmento de bordo e de parede de 
um fragmento do grupo de pasta de 
Aveiro. Pasta alaranjada e com ENP 
de grão fino e médio. Superfície 
externa revestida com um engobe 
vermelho, exibindo uma decoração 
em linhas verticais. Possível 
fragmento de um pé de um 
candelabro. Pasta de cor vermelha, 
compacta, N39. 

EP: 5mm 
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575 

JFM/03-5-5901 
CTM/03-20-1010 
JFM/03-5-5902 
JFM/03-5-5904 
CTM/03-19-847 
JFM/06-22-5907 
JFM/06-22-5908 
JFM/03-5-5906 

JFM/06-22-5910 
JFM/06-22-5911 

INDETERMINADO 

Conjunto de dez fragmentos de 
paredes, alguns dos quais de 
cântaros, do grupo de pasta de 
Aveiro. Pastas de tonalidade 
alaranjada (N39), de trama semi-
compacta. Desengordurantes de grão 
fino predominantemente micáceo. 
Superfícies brunidas e polidas, 
formando linhas paralelas ou verticais 
e superfícies internas engobadas.  

EP: 5mm, EP: 6mm, EP: 6mm, EP: 
5mm, EP: 5mm, EP: 5mm, EP: 5mm, 
EP: 4mm, EP: 4mm, EP: 5mm.    

576 
CPM/06-5-24AA 

CPM/06-5-24AAA 

INDETERMINADO 

Conjunto de dois fragmentos do grupo 
de pasta de Aveiro, oriundos da Casa 
de Porta Manuelina. Superfícies 
típicas daquelas produções, 
observando-se os brunimentos 
característicos.  

EP: 5mm, EP: 9mm 

 
 


