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Grupo Tecnológico: Cerâmica Comum 
Subgrupo/origem: Importação do Continente Português 
Especificação: Cerâmica Fina Não Vidrada (Séries Empedradas) 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

541 CTM/03-19-797 

TAMPA 

Fragmento de uma possível tampa de 
cerâmica comum, com incrustação de 
pedras de quartzo, cuja tipologia se 
enquadra num outro paralelo da 
segunda metade do séc. XV, 
recolhida nas escavações da Mata da 
Machada, Barreiro (imagem 
reproduzida de Eugénio Carneiro, 
Empedrado. Técnica de Decoração 
Cerâmica, 1989, Figura 1.) Pasta de 
trama compacta de cor vermelha 
(R39), com aberturas incisas e dois 
fragmentos de quartzo incrustados na 
pasta pela superfície externa. Lábio 
pontiagudo.   

EB: 12mm 
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542 CPM/06-5-7 

TAMPA 

Fragmento de uma possível tampa de 
cerâmica comum, com incrustação de 
pedras de quartzo e linhas incisas 
paralelas ao bordo. Pasta de textura 
semi-compacta de cor alaranjada 
M20, com inclusões plásticas 
micáceas de fina dimensão, 
distribuídas regularmente na 
superfície da pasta.    

EP: 5mm 

 

543 JFM/06-22-103 

TAMPA 

Elemento de tampa em cerâmica, de 
pasta de textura semi-compacta de 
cor acastanhada (M47), com 
escassos ENP’s. Superfície interna 
engobada com tonalidade cinza e a 
externa denunciado negativos (vinte e 
seis orifícios), provavelmente 
resultantes de incrustações pétreas. 
Canelura acentuada na área do 
bordo, sendo este de tipologia 
ligeiramente extrovertida e lábio 
convexo.  

DE: 70mm EB: 4mm EP: 6mm.  
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544 SCM/05-AP9-577 

TAMPA 

Fragmento de bordo e arranque de 
parede de uma possível tampa, 
notando-se a extremidade do bordo 
com marca de exposição ao calor. 
Pasta de textura semi-compacta de 
cor castanha (M47), com abundantes 
componentes micáceos de calibre 
fino. Superfícies aguadas num tom 
avermelhado (P20). Superfície interna 
com duas incrustações de quartzo e 
outros tantos negativos.  

EB: 6mm 
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545 JFM/06-22-99 

TIGELA (?) 

Fragmento de base em pé de anel e 
arranque de parede de uma possível 
tigela de cerâmica fina, exibindo, na 
área do fundo, quatro petrificações de 
quartzo anguloso e dois negativos. 
Pasta de textura compacta de cor 
avermelhada (S11), com escassos 
ENP’s. Superfície externa engobada e 
acetinada com tonalidade vermelha 
(R19).  

EP: 4mm  

 

 

546 JFM/06-22-100 

INDETERMINADO 

Fragmento de parede, mais ou menos 
fina, de pasta de textura compacta de 
cor avermelhada (P37), com 
escassos ENP’s, destacando-se na 
superfície externa, nove incisões 
circulares, duas delas com 
incrustações quartzosas. Superfícies 
engobada.  

EP: 4mm  
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547 JFM/06-22-104 

INDETERMINADO 

Fragmento de parede, mais ou menos 
fina, de pasta de textura compacta de 
cor avermelhada (P37), com 
escassos ENP’s, destacando-se na 
parede interna, duas incrustações de 
quartzo.  

EP: 4mm  

 

548 JFM/06-22-98 

INDETERMINADO 

Fragmento de parede de um 
extraordinário exemplar de cerâmica 
empedrada, exibindo padrões 
decorativos geométricos com técnica 
incisa. As incrustações de quartzo 
exibem tamanhos diferenciados, 
sendo os maiores de 5mm e os mais 
pequenos de 1mm. Pasta de textura 
compacta de cor castanha (M67), com 
escassos ENP’s.  

EP: 6mm  

Nota: Pode tratar-se de um 
componente de uma tampa.   



 293 

549 SP/97-97 

INDETERMINADO 

Fragmento de parede de uma peça 
indeterminada de cerâmica fina não 
vidrada de pasta de textura compacta 
de cor avermelhada (M37), exibindo 
superfície externa com linhas 
onduladas incisas e incrustações 
quartzosas.  

EP: 3mm.  

Nota: Fragmento recolhido em 
prospecção no Sítio do Povo, Gaula, 
1997. 

 

550 MJ/99-VW-110 

INDETERMINADO 

Fragmento de parede de cerâmica 
empedrada, formando seis círculos 
impressos sobre a pasta mole. Pasta 
de textura compacta de cor 
avermelhada.  
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551 
CPM/06-5-26 
CPM/06-5-28 

 

INDETERMINADOS 

Conjunto de dois fragmentos de 
parede de cerâmica fina empedrada 
com incrustações de quartzo e linhas 
incisas. Pasta de textura semi-
compacta de cor alaranjada, M20, 
com inclusões micáceas. 

EP: 4mm 

 

 

552 

MJ/99-VW-110 
MJ/99-VW-111 
MJ/99-VW-112 
MJ/99-VW-113 
MJ/99-VW-114 
MJ/99-VW-115 
MJ/99-VW-116 
MJ/99-VW-117 
MJ/99-VW-118 
MJ/99-VW-119 
MJ/99-VW-120 

VÁRIOS 

Conjunto multiformal de paredes de 
cerâmica empedrada, com 
incrustações de partículas de quartzo, 
nas superfícies externas combinando 
técnicas decorativas com linhas 
incisas e motivos circulares 
impressos. Pasta de textura compacta 
de cor avermelhada. Superfícies 
exibem vestígios de um engobe.  

EB: 6mm 
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553 VFC MSO 8 

INDETERMINADO  

Fragmento de parede de cerâmica 
empedrada com incrustações de 
quartzo e incisões internas. Pasta de 
textura semi-compacta de cor 
acastanhada.  

EP: 6mm 

 
 


