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Grupo Tecnológico: Cerâmica Comum 
Subgrupo/origem: Importação do Continente Português 
Especificação: Cerâmica Fina Não Vidrada (Série Pintada) 
Série funcional: Lúdica ou decorativa 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

531 
MJ-VW-99-138 
MJ-VW-99-139 

PRATOS 

Conjunto de dois fragmentos de 
pratos, com decoração incisa e 
pintura a branco formando motivos 
geométricos. Pasta de textura 
compacta, alaranjada, M37, com 
desengordurantes de grão fino, 
distribuídos regularmente pelo 
objecto, destacando-se os elementos 
micáceos. Bordo direito e lábio 
afilado. As superfícies denunciam um 
engobe de cor rosadas, N39.  

EBJ: 5mm. 
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532 
MJ-VW-98- Peça n.º 

34 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato com decoração incisa 
combinado com pintura a branco 
formando motivos geométricos. As 
superfícies denunciam um engobe de 
cor rosadas, N39. Pasta de textura 
compacta,alaranjada, M37, com 
desengordurantes de grão fino, 
distribuídos regularmente pelo 
objecto, destacando-se os elementos 
micáceos. Bordo direito e lábio 
afilado. 

DE: 180mm EB: 4mm. 

 
 

 

533 JFM/00-3-442 

POTE 

Fragmento de parede de um possível 
pote de cerâmica fina não vidrada, 
exibindo uma pasta compacta e 
homogénea de tonalidade alaranjada 
(M20). A superfície externa exibe 
decoração geométrica incisa com 
apontamentos de pintura a branco.  

EP: 2mm 
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534 MJ-VW-99-Peça99 

POTE/CÂNTARO 

Fragmento de parede do corpo de um 
possível pote de cerâmica fina não 
vidrada, com pasta de textura 
compacta em tom alaranjado, M37, 
com elementos não plásticos 
micáceos de fina dimensão. A 
superfície externa exibe uma 
decoração a pintura branca, formando 
motivos geométricos.  

EP: 6mm. 

 

535 JFM/06-22-102 

PENDENTE? 

Fragmento de parede de um suposto 
pendente, de cerâmica comum 
vermelha, com orifício central, 
exibindo uma pasta de textura 
compacta de cor vermelha (S19). 
Decoração primorosa de traço inciso, 
formando um padrão reticulado 
obliquo, com acabamento em pintura 
branco.  

EP: 7mm  
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536 
MJ-VW-98- Peça n.º 

31 

TAMPA 

Tampa do grupo de cerâmica fina não 
vidrada de importação exibindo 
pintura externa triangulada a partir do 
centro de pitorra. Pasta de textura 
bem depurada de cor alaranjada M39, 
contendo escassos ENP micáceos de 
fina dimensão. Superfícies engobadas 
de cor alaranjada, N39. 

DE: 70mm EP: 2mm; AL: 28mm. 

 
 


