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Grupo Tecnológico: Cerâmica Comum 
Subgrupo/origem: Cerâmica de Produção Local Madeirense 
Especificação: Cerâmica Fina Não Vidrada de Imitação Local (Série Modelada)  
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

504 JFM.P/00-4-39 

TAMPA 
 
Tampa de cerâmica comum, de 
produção local, com a superfície 
externa engobada a vermelho escuro 
T20, com pasta ligeiramente grosseira 
de cor castanho avermelhado S27. 
Presença escassa de ENP  
 
DE:90mm, AL: 39mm 

 

Nota: Fabrico Local 
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505 CPM/06-5-6 

TAMPA? 
Fragmento de uma tampa de 
cerâmica comum de produção local, 
das séries modeladas madeirenses. 
Pasta de textura semi-compacta de 
cor avermelhada, T20, com escassos 
desengordurantes. Superfície externa 
almagrada e brunida, com especial 
cuidado, mostrando duas caneluras 
acentuadas ao gosto decorativo 
barroco deste tipo de cerâmicas.  
EP: 6mm 

  

506 
JFM/00-3-285 
JFM/00-3-209 

CÂNTARO  
Paredes de possíveis cântaros de 
cerâmica modelada de fabrico local 
com pastas de textura semi-
compacta, de cor vermelha 
acastanhada (R53), com abundantes 
componentes não plásticos arenosos 
de fina dimensão. Superfícies 
engobadas numa coloração 
semelhante à pasta (almagre ) e 
temas decorativos formando 
caneluras semi-circulares. Possível 
imitação da louça fina, não vidrada, 
barroca.  
Nota: Grupo pasta fabrico local 
(Madeira).   
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506B JFM/00-4-333 

CANTARO 
Fragmento de boca de um possível 
cântaro de cerâmica modelada de 
fabrico madeirense, exibindo as 
pastas almagradas de tonalidade 
castanho avermelhado (S20), com 
escassos ENP’s. Canelura horizontal 
com 3mm de espessura. Bordo 
extrovertido, repolgado, e lábio 
aplanado. Pequenas compressões de 
espátula formando faces oblíquas.  
DE: 130mm, EB: 15mm, EBJ: 8mm.    
Nota: Grupo pasta fabrico local 
(Madeira). 
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506C JFM/00-4-334 

CANTARO 
Fragmento de boca de um possível 
cântaro de cerâmica modelada de 
fabrico madeirense exibindo as 
pastas almagradas de tonalidade 
castanho avermelhado (S20), com 
escassos ENP’s. Presença de uma 
canelura horizontal com 4 mm de 
espessura. Bordo extrovertido, 
repolgado, e lábio aplanado. 
Pequenas compressões de espátula 
formando faces oblíquas. 
EB: 14mm, EBJ: 5mm.    
Nota: Grupo pasta fabrico local 
(Madeira). 

 

507 CPM/06-6-6121 

TAÇA 
Fragmento de parede de uma 
possível taça de cerâmica de fabrico 
local, exibindo um ônfalo oval 
característico das produções 
barrocas. Pasta de textura semi-
compacta de cor castanho 
avermelhado (R53), com escassos 
ENP’s.  
EP: 4mm.  
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508 ALF/00-4-420 

INDETERMINADO 
Fragmento de parede de uma peça 
fechada (possível cântaro). Cerâmica 
de produção local madeirense, 
exibindo a superfície externa com um 
brunimento cuidado. Pasta de textura 
semi-compacta avermelhada (R11), 
com elementos não plásticos líticos 
de tamanho reduzido. A parte externa 
exibe decoração incisa formando 
motivos vegetalistas, configurando ser 
uma peça ao gosto da tradição 
barroca do final do séc. XVII.  
EP: 6mm 
Nota: Grupo pasta fabrico local 
(Madeira).  

 


