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Grupo Tecnológico: Cerâmica Comum 
Subgrupo/origem: Cerâmica de Produção Local Madeirense 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

491 JFM/00-3-362 

COADOR  

Fragmento contendo uma porção de 
base e arranque de parede de um 
possível coador de um grupo de pasta 
de fabrico local. A base exibe quatro 
furos (apenas um deles completo) 
com diâmetro de 5mm. Núcleo de 
textura compacta, de cor 
avermelhada (R11), contendo 
desengordurantes líticos em número 
reduzido.  

EP: 4mm. 

Nota: Pasta de Fabrico Local.  

491A 
CPM/06-5-40 
CPM/06-5-41 

TAÇA 

Dois fragmentos de paredes de taças 
do séc. XVII, com decoração 
modelada (caneluras horizontais e 
verticais e ônfalos acentuados) 
pertencentes às olarias madeirenses. 
Pasta de textura semi-compacta de 
cor castanho-avermelhada (T20) com 
inclusões arenosas. Superfícies 
almagradas com uma solução 
espessa.  

EP: 6mm  
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492 JFM.PC-4-434 

TACHO 

Fragmento (num total de quatro), 
proveniente da unidade estratigráfica 
4 do poço cisterna da junta de 
freguesia de Machico, exibindo as 
superfícies brunidas na cor 
semelhante à pasta com nitidos 
vestigios de uso ao fogo.Pasta de 
textura semi-compacta de cor 
castanha escura (S53), com 
desengordurantes não visíveis. Pega 
triangular na extremidade. Lábio 
boleado, com canelura junto à linha 
externa do bordo (3mm de 
espessura).  

 DE: 240mm, EB: 18mm, EP: 8mm.    

Nota: Grupo pasta fabrico local 
(Madeira). 
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493 JFM/06-22-3105 

TACHO 

Fragmento de uma pega e arranque 
de parede de um tacho de cerâmica 
de fabrico madeirense com pasta de 
textura semi-compacta de cor 
castanha escura (S53), com 
desengordurantes não visíveis. Pega 
triangular na extremidade com 
vestígios de exposição ao fogo. 
Superfícies almagradas. Bordo 
introvertido e lábio boleado, com 
canelura junto à linha externa do 
bordo (3mm de espessura).  

 EB: 17mm, EP: 6mm.    

Nota: Grupo pasta fabrico local 
(Madeira). 

 

493A CG-PS/07-01 

TACHO 

Fragmentos de bordo e pega de um 
tacho de cerâmica comum, exibindo 
uma pega triangular na extremidade 
sem sinais evidentes de fogo. Lábio 
boleado, e acabamento almagrado. 
Pasta de textura semi-compacta, de 
cor castanha S37, com 
desengordurantes pétreos de calibre 
fino e médio.  

DE: 240mm, EB: 14mm, EP: 7mm.    

Nota: Grupo pasta fabrico local 
(Madeira).   
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494 ALF/00-5-391 

FRIGIDEIRA.  

Fragmento de bordo e bojo de 
frigideira, com pega triangular. 
Superfície externa canelada e 
engobada a cor avermelhada R25. 
Pasta porosa, com escassos ENP, de 
cor avermelhada N35.  

DE: 391mm, EB: 13mm, EBJ: 7mm. 

Nota: Grupo pasta fabrico local 
(Madeira). 

 

 

495 CG-PS/07 

Cerâmica utilitária do Grupo de Pasta 
de fabrico Regional (Porto Santo)  

Conjunto de seis fragmentos de bordo 
e bojo (sobretudo de tigelas) do grupo 
de pasta de fabrico madeirense, séc. 
XVII.  
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496 CTM/03-15-9 

FOGAREIRO.  

Fragmento de base e parede de 
fogareiro de pasta grosseira com ENP 
de média dimensão em número 
razoável. Pasta vermelha S20. 
Superfície externa com canelura. 
Base rasa. 

 EP: 16mm, EF: 9mm. 

Nota: Pasta de Fabrico Local.  
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497 JFM.PC/00-3-40 

FOGAREIRO.  

Fragmento de parede e base de 
fogareiro de pasta grosseira, 
vermelha T37. Superfícies 
manchadas a negro, destacando-se 
na externa inscrições circulares e 
caneluras (que parece tratar-se de 
uma marca de oleiro). Base rasa.  

EP: 12mm, EF: 150mm, DB: 190mm 

Nota: Pasta de Fabrico Local. 
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498 FSJ/06-S1-24 

CANDEIA OU TINTEIRO 

Exemplar de fabrico local com as 
superfícies almagradas contendo 
elementos não plásticos líticos de 
grande dimensão. Base de 
assentamento discoidal irregular, 
bordo direito e lábio afilado. O 
recipiente poderá ter servido a função 
de tinteiro ou de cadinho.  

DE: 59mm; ALT: 24mm; EB: 5mm  

Nota: Pasta de Fabrico Local 
(Madeira). 
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499 FSJ/06-S1-83 

CANDEIA  

Perfil de uma candeia de cerâmica de 
produção local, com pasta de textura 
semi-compacta de cor avermelhada 
(T39), contendo ENP’s líticos de cor 
escura e de pequenas dimensões. 
Superfícies almagradas, notando-se 
na superfície interna, vestígios de 
exposição ao fogo. Bordo 
ligeiramente extrovertido e lábio 
arredondado. Base de assentamento 
discoidal.  

EB: 7mm  EBJ: 10mm, EF: 5mm 

Nota: Pasta de Fabrico Local 
(Madeira). 

 

500 FSJ/06-S1-192 

CANDEIA  

Fragmento de bordo e bojo de uma 
possível candeia de cerâmica de 
produção local, exibindo a parede 
interna altamente carbonizada. Pasta 
grosseira de tonalidade castanha T30, 
com ENP’s líticos de grão fino. Bordo 
ligeiramente extrovertido e lábio 
aplanado.  

EB: 11mm EBJ: 9mm 

Nota: Pasta de Fabrico Local 
(Madeira).  
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501 Achad.ocas./1991 

CANDEIA 

 

Candeia de iluminação de possível 
fabrico local, com a superfície externa 
ligeiramente avermelhada, T30, com 
nuances mais escuras. Superfície 
interna mais negra. Bordo com lábio 
boleado e base de assentamento 
discoidal. 

DE:60mm EB: 4mm ALT. 21mm 

 

Observações: Peça encontrada em 
1991 no interior dpo enchimento de 
uma habitação em pedra de alvenaria 
possivelmente dos finais do século 
XVII ou meados do século XVIII 
localizadas nas imediações do 
Convento de São Bernardino, em 
Câmara de Lobos. 
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502 JFM/06-22-3071 

CÂNTARO 

Fragmento de gargalo de um cântaro 
com bordo de tipologia vertical e lábio 
pendente para o exterior. Superfícies 
almagradas com tonalidade vinada 
(P13) e pasta de textura semi-
compacta com coloração 
avermelhada (P13)  

DE: 120mm, EB: 11mm    

Nota: Grupo pasta fabrico local 
(Madeira). 
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502B NMM-SR/09-29 

BALSA/TALHA 

Peça de fabrico local madeirense 
pertencente à família Cupertino 
Câmara, cuja cronologia remonta ao 
século XVIII. 

Pasta vermelha com brunido 
característico. 

Observações: Recipiente usado para 
a fermentação do vinho e para 
armazenamento de água de serventia 
da cozinha do Solar Cupertino 
Câmara. 

ALT:720mm DE: 300mm 

 

503 SCM/05-AP3-578 

ASA 

Fragmento de uma asa de uma peça 
utilitária de cerâmica de fabrico 
madeirense de pasta de textura semi-
compacta de cor acastanhada (T39) 
com abundantes componentes 
pétreos de calibre fino. Superfícies 
aguadas à base de uma solução de 
almagre e decoração em modelada 
formando ônfalos. Asa de secção 
ovalada.  

Nota: Pasta de Fabrico Local 
(Madeira).  
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503A Leg. N.º20 

PÚCARO 

Peça de produção local exibindo uma 
pasta castanho avermelhada, não 
muito bem depurada. 

DE: 102mm, AL: 285mm 

Nota: Proveniente das Escavações 
das Casas de João Esmeraldo, 
Funchal, 1989. Poço1, Sector I. 

 
 


