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Grupo Tecnológico: Cerâmica Fina Não Vidrada 
Subgrupo/origem: Importação Nacional 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

514 Leg.n.º23 

COPO 

Copo ou ventosa de forma globular, 
de bordo ligeiramente espessado e 
extrovertido. Pasta de textura 
compacta, fina, contendo ENP 
quartzosos e micáceos de fina 
dimensão. Superfícies brunidas com 
duas incisões paralelas na exterior.  

DE: 40mm, EBJ: 2mm; AL: 63mm 
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515 CTM/03-18-589 

PUCARINHO  

Fragmento de bordo e corpo de um 
pucarinho, com superfícies interna e 
externa engobados, de cor alaranjada 
M37, apresentando decoração 
reticulada e caneluras no arranque do 
colo. Pasta bem depurada e 
compacta, com escassos ENP. Bordo 
espessado externamente e lábio 
boleado.  

DE: 90mm, EB: 5mm, EP: 3mm.  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  

 

516 JFM/06-22-3094 

PÚCARINHO 

Perfil de um pucarinho de cerâmica 
fina não vidrada com pasta de textura 
compacta, de tonalidade alaranjada 
(M49), com elementos não plásticos 
micáceos de fina dimensão. Bordo 
espessado externamente, lábio 
boleado e base de assentamento em 
aresta. As superfícies apresentam 
uma aguada ténue na cor semelhante 
à pasta. Fractura exposta na área do 
bordo, denunciando vestígios de uma 
asa.  

DE: 70mm, DB: 49mm, AL: 70mm EB: 
5mm EP: 3mm. 
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517 MJ-99- Peça n.º 30 

PÚCARINHO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
pucarinho de cerâmica fina não 
vidrada de importação. Pasta de 
textura bem depurada de cor 
alaranjada M39, contendo escassos 
ENP micáceos de fina dimensão. 
Superfícies engobadas com padrões 
incisos e excisos formando semi-
círculos. Bordo extrovertido e lábio 
superficialmente aplanado. 

DE: 62mm EB: 4mm; EBJ: 3mm. 
 

518 JFM/05-22-110 

PUCARINHO 

Fragmento de base e parede, com 
superfícies engobadas, de cor 
alaranjada N20. Pasta fina, compacta, 
de tonalidade alaranjada, M37, com 
escassos ENP. Base de 
assentamento discoidal e fundo 
plano.  

DB: 63mm, EP: 3mm, EF: 4mm. 
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519 

JFM/06-22-375 
JFM/06-22-376 
JFM/06-22-377 
JFM/06-22-378 
JFM/06-22-379 
JFM/06-22-380 
JFM/06-22-381 
JFM/06-22-382 
JFM/06-22-383 
JFM/06-22-384 

PÚCARO 

Conjunto de dez fragmentos de 
púcaros de cerâmica fina não vidrada, 
com pasta de textura compacta em 
tom alaranjado (M49), cuja cronologia 
incide sobre o final do séc. XVI e 
inicio do séc. XVII. Os bordos são 
frequentemente direitos com 
engrossamento externo e os lábios 
boleados. As espessuras variam entre 
os 2 e os 4 mm.  
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520 
JFM/06-22-373 
JFM/06-22-374 

PÚCARO 

Conjunto de duas bases e arranques 
de parede de pucarinhos de cerâmica 
fina não vidrada, com pasta de textura 
compacta em tom acastanhado (R71) 
e alaranjado (M49), com elementos 
não plásticos micáceos de fina 
dimensão. As superfícies surgem 
engobadas e acetinadas e decoradas 
com reticulado. As bases são de 
assentamento discoidal.  

EP: 5mm. 

 

521 CPM/06-5-8 

PÚCARO  

Fragmento de bordo e bojo de um 
possível púcaro de cerâmica comum 
de aspecto fino, exibindo a pasta de 
textura semi-compacta de cor 
castanha (M29), com inclusões 
plásticas quartzosas e micáceas de 
grão fino. Superfícies engobadas 
numa solução de borbotina de 
tonalidade rosa escuro (N15) 
evidenciado a superfície externa, 
incisões oblíquas de intencionalidade 
decorativa. Bordo espessado 
externamente e lábio convexo.  

EB: 12mm EBJ: 6mm.  
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522 

JFM/06-22-104 
JFM/06-22-106 
JFM/06-22-108 
JFM/06-22-105 

PÚCARO? 

Conjunto de quatro fragmentos do 
grupo da cerâmica fina não vidrada 
de importação, exemplificativos do 
tipo de decoração incisa e excisa (um 
dos quais com perfurações para 
incrustação de quartzo).  Pastas de 
textura bem compacta de cor 
avermelhada, exibindo as superfícies 
com uma aguada rosada.  

EP: 7mm, EP: 4mm, EP: 3mm, EP: 
3mm    

 

523 CPM/06-5-93 

PÚCARO  

Fragmento de corpo e asa de um 
pucarinho com as superfícies 
aguadas numa tonalidade mais 
escura que a pasta. Asa de 
orientação vertical.  

EP: 4mm  
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525 CTM/06-5-5841 

PÚCARO 

Base e parte do corpo de um púcaro 
de cerâmica fina não vidrada, com 
pasta de textura compacta em tom 
acastanhado (R71), com elementos 
não plásticos micáceos de fina 
dimensão. As superfícies exibem 
decoração engobadas e acetinadas, 
decoradas com reticulado. A base é 
de assentamento discoidal.  

EP: 4mm DB: 44mm. 

 

525A JFM/00-Vala1-3 

Pucarinho?  

Fragmento de bordo e bojo de um 
possível pucarinho, com superfícies 
interna e externa engobadas, de cor 
rosada M15, destacando-se a 
decoração exterior em linhas 
onduladas. Pasta muito bem 
depurada e compacta, com escassos 
ENP, de muito pequena dimensão. 
Bordo espessado externamente, com 
4mm.  

DE: 60mm, EBJ: 2mm. 
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526 MJ.4.3/98.Peça n.º5 

TAMPA 

Elemento de tampa em cerâmica fina 
não vidrada, provavelmente de uma 
bilha. Pasta de textura compacta de 
tonalidade rosada, L35, com ENP de 
calibre muito fino. Superfícies 
engobadas numa cor mais escura que 
a pasta, M 39.Peça de grande 
requinte e qualidade de acabamento, 
apresentando algumas semelhanças 
morfológicas com os modelos 
confeccionados localmente. 

DE: 52mm; AL: 40mm 

 

 



 280 

527 

MJ-99-VW-128 
MJ-99-VW-129 
MJ-99-VW-130 
MJ-99-VW-131 
MJ-99-VW-132 
MJ-99-VW-133 
MJ-99-VW-134 
MJ-99-VW-135 

TAÇA 

Conjunto de fragmentos de bordo de 
cerâmica modelada de importação 
caracterizados por caneluras largas, 
ônfalos, asas entrelaçadas, de pastas 
bem cozidas de cor avermelhada, 
com vestígios de um engobe em 
ambas as superfícies. São peças que 
obedecem às produções portuguesas 
do séc. XVII, com paralelos 
identificados não só em Portugal 
(MACIAS, REGO, 2005:19-45) como 
também Norte da Europa (BAART, 
1992:273-278). 

 

528 
MJ-99-VW-132 

 

TAÇA 

Fragmento de bordo, bojo e asa de 
uma taça de bordo ondulado, 
delimitado por caneluras e bojo de 
paredes convexas formando semi-
ônfalos. Paralelos com MACIAS, 
REGO, 2005:19-45; BAART, 
1992:273-278.  

 

 



 281 

529 MJ-VW-99- Peça100 

TAÇA DE PÉ-ALTO 

Fragmento de corpo de uma possível 
taça de pé-alto de cerâmica fina não 
vidrada de perfil troncocónico 
invertido, exibindo uma canelura no 
ante pé. Pasta de textura compacta 
em tom avermelhada, N45, com 
escassos ENP’s, mostrando, na 
superfície interna, decoração farpas 
de argila e rolinhos em junção, com 
vestígios de pintura a branco. A 
superfície externa exibe uma canelura 
que servia de ligação ao pé.  

EP: 6mm 

Notas: Paralelos com MACIAS, 
REGO, 2005:38.  

  

530 

CPM/06-5-18 
CPM/06-5-19 
CPM/06-5-27 

CPM/06-5-27A 
CPM/06-5-29 
CPM/06-5-31 
CPM/06-5-43 

VÁRIOS 

Conjunto de sete fragmentos de 
paredes e asas do grupo de cerâmica 
fina não vidrada da Casa com a Porta 
Manuelina, caracterizando-se por 
diferentes técnicas decorativas 
(modelados com pequenos ônfalos, 
linhas paralelas e semi-circulares 
incisas e incisões obliquas). Pastas 
de textura semi-compacta de tons 
alaranjadas (M20), com abundantes 
componentes não plásticos micáceos. 
Alguns dos fragmentos parecem 
pertencer a cerâmicas cuja decoração 
utilizava incrustações de quartzo. As 
espessuras das paredes variam entre 
os 5 e os 6 mm.   

 

 


