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Quadro 6 – Inventário dos Grupos e Sub-Grupos de Materiais Cerâmicos. (Figs. 408 a 950). 

Grupo Tecnológico: Cerâmica Comum 
Subgrupo/origem: Importação do Continente português 
 

Figura 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

408 
JFM/06-22-31 

CTM/03-19-2495 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato de cerâmica comum com bordo 
espessado, com inflexão externa e 
lábio convexo. A superfície interna e a 
área do lábio encontram-se aguadas 
numa tonalidade rosa (M17), distinta 
da cor da pasta, que apresenta uma 
tonalidade creme (M73). 
Desengordurantes finos, distribuídos 
regularmente, destacando-se os 
componentes micáceos e quartzosos.  

EB: 14mm, EBJ: 7mm. 
  

409 JFM/00-Vala2-54 

PRATO 

Bordo e bojo de prato com superfície 
interna engobada, de cor 
avermelhada N37, e superfície 
externa de cor rosada M67. Pasta 
homogénea e compacta, com 
abundantes ENP, de grandes 
dimensões, constituídos por quartzo e 
micas. Bordo extrovertido, de lábio 
afilhado, com 12mm.  

DE: 280mm, EBJ: 6mm, DE: 260mm.   
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410 JFM/00-4-286 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de prato 
com superfície interna engobada, de 
cor rosada M37, com bordo 
ligeiramente manchado a cor escura. 
Superfície externa de cor acinzentada 
N73. Pasta homogénea e compacta, 
possuindo um cerne de cor escura, 
com ENP em número razoável, de 
média dimensão, constituídos por 
quartzo e micas. Cozedura redutora. 
Bordo extrovertido, de lábio afilhado, 
com 15mm.  

DE: 300mm, EB: 13mm, EBJ: 6mm.   

 

411 CTM/03-14-2253 

PRATO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato de cerâmica comum com bordo 
espessado externamente e lábio 
aplanado. 

Superfícies gastas com vestígios de 
uma aguada rosada e pasta de 
textura semi-compacta de cor 
avermelhada (M35) com 
desengordurantes micáceos e 
quartzosos.  

EB: 9mm, EBJ: 8mm. 
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412 JFM/06-22-96 

PRATO.  

Fragmento de semi-perfil de um prato 
brunido de cor vermelha M37. Pasta 
compacta, de cor acastanhada N33, 
com abundantes ENP quartzosos e 
nódulos de barro cozido. Bordo 
extrovertido e lábio afilado.  

 DE:  mm, EB: 11mm, EP: 5mm.  

Nota: A reconstituir Graficamente.  
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413 RJV/04-10 

PRATO 

Bordo e bojo de um grande prato de 
cerâmica comum cujas pastas 
apresentam abundantes 
componentes não plásticos de média 
e grande dimensão (quartzo e mica), 
exibindo as superfícies ligeiramente 
aguadas. Pasta de textura grosseira 
de coloração acinzentada (N31). 
Bordo extrovertido e lábio aplanado. A 
superfície interna exibe decoração 
incisa, ondulada. 

DE: 360mm EB: 19mm, EBJ: 16mm. 

Nota: Trata-se de um tipo de pasta 
extremamente raro no grupo das 
cerâmicas das ilhas, levantando-se a 
hipótese de constituir uma importação 
de uma outra área geográfica.  
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414 JFM/00-Vala1-10 

PANELA 

Fragmento de bordo e bojo de panela, 
com a superfície externa com 
caneluras, de cor rosada M47, 
engobada e manchada a negro. Pasta 
de cor rosada M767, compacta e com 
escassos ENP de fina dimensão 
(micas e quartzo). Bordo extrovertido 
e lábio aplanado.  

DE: 130mm, EB: 12mm; EBJ: 4mm 

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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415 JFM/06-22-3020 

PANELA 

Perfil de panela de cerâmica comum 
de pasta de trama semi-compacta de 
cor rosada (L45), com 
desengordurantes micáceos em 
número razoável e distribuídos 
regularmente. Superfície externa 
engobada de cor rosada com 
vestígios de carbonização na área da 
asa e corpo da peça. Asa vertical de 
secção semi-triangular. Bordo de 
tipologia extrovertido e lábio semi-
aplanado.  

DE: 160mm, EB: 15mm, EBJ: 4mm.  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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416 

JFM/06-22-5912 
JFM/06-22-5913 
JFM/06-22-5914 
JFM/06-22-5915 
JFM/06-22-5916 
JFM/06-22-5917 
JFM/06-22-5918 
JFM/06-22-5919 

PANELA 

Conjunto de oito fragmentos de 
componentes de panelas 
quinhentistas importadas da Junta de 
Freguesia de Machico. Exibem as 
pastas de textura compacta de cor 
avermelhada (M37) ou acinzentada 
(M30) com abundantes ENP’s 
quartzosos e micáceos. Pela utilidade 
no quotidiano exibem as superfícies 
carbonizadas.  

 

417 
CPM/06-5-5 

 

PANELA  

Fragmento de bordo e bojo de uma 
panela de cerâmica comum de pasta 
de textura semi-grosseira com sinais 
evidentes de exposição ao fogo, em 
ambas as superfícies. Bordo com 
espaçamento e canelura pela 
superfície externa e lábio convexo.  

EB: 14mm, EP: 5mm 
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418 JFM/06-22-3089 

PANELA 

Fragmento de bordo e bojo de uma 
panela de cerâmica comum, exibindo 
a superfície externa amplamente 
carbonizada, denunciando o uso de ir 
ao fogo. Bordo direito e lábio 
aplanado, com asa de secção semi-
circular disposto horizontalmente em 
relação ao perfil do fragmento. Pasta 
de textura semi-compacta de cor 
avermelhada (M37), possuindo 
abundantes desengordurantes 
micáceos e quartzosos de reduzida 
dimensão. Na asa observa-se 
vestígios do engobe acentuado de cor 
avermelhada.  

DE: 170mm EB: 13mm, EBJ: 6mm.  
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419 Leg.n.º26 

TACHO 

Tacho de cerâmica comum com duas 
pegas triangulares.  

DE: 210mm, AL: 120mm  

 

 

420 JFM/05-20-42 

TACHO 

Fragmentos (num total de sete) que 
compõem um tacho de cerâmica 
comum, exibindo uma pega triangular 
na extremidade e com nítidos sinais 
de fogo na área externa. Lábio 
boleado, com canelura junto à linha 
externa do bordo e acabamento 
engobado, de cor alaranjada. Pasta 
de textura semi-compacta, de cor 
castanha clara M49, com 
desengordurantes micáceos e 
quartzosos.  

DE: 260 mm, EB: 17mm, EP: 7mm.     
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421 JFM/06-22-740 

TACHO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
tacho de cerâmica comum. 
Superfícies engobadas em tom 
alaranjado com abundantes vestígios 
de carbonização. Pasta de textura 
semi-compacta de cor castanha. 
Bordo direito com espessamento 
interno e lábio aplanado. Pega 
triangular na extremidade.  

DE: 380mm, EB: 18mm, EBJ: 6mm.    

Nota: Peça reconstituída, por 
metodologia diferenciada, em 
exibição no Núcleo Museológico de 
Machico (NMM/06-29).  
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423 
QP/01-4-37 

 

TACHO 

Fragmento de um tacho de cerâmica 
comum, exibindo uma pega triangular 
na extremidade, com nítidos sinais de 
fogo na área externa. Pasta de textura 
semi-compacta, de cor castanha clara 
M49, com desengordurantes 
micáceos e arenosos de cor escura. 
Lábio boleado e bordo com 
espessamento externo.  

DE:  mm, EB: 21mm, EP: 6mm.    

 

424 JFM/00-4-33 

TESTO 

Fragmento de parede e base de testo 
com pega em forma de pitorra. 
Superfícies manchadas a negro e 
pasta compacta de cor alaranjada 
L47, com escassos ENP de finas 
dimensões. Base rasa de 
assentamento discoidal. 

 DE: 114mm, EF: 6mm 
 

425 JFM/00-3-61 

TESTO 

Fragmento de fundo e parede de testo 
de base plana, com pega central em 
forma de pitorra, com superfície 
externa de cor acastanhada P70 
manchada de negro e bordo com 
aproximadamente de 4mm. Apresenta 
pasta de textura compacta com ENP 
de dimensão fina, em número 
escasso, e constituídos sobretudo por 
micas.  

DE: 97mm, EBJ: 9mm, EF: 8mm. 
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426 JFM/00-3-29 

TESTO 

Testo. Fragmento de bordo e fundo 
de testo de pasta homogénea, com a 
superfície externa de cor rosada L47. 
A base de assentamento discoidal, 
apresenta-se estriada. Cozedura do 
tipo redutora. ENP de dimensão fina, 
distribuídos regularmente e em 
abundância, destacando-se a 
presença de micas. Bordo não 
espessado, de lábio boleado, com 
4mm.  

DE: 111mm, EBJ: 5mm, EF: 6mm. 

 

427 JFM/06-22-3103 

TESTO 

Fragmento de fundo e arranque de 
parede de um testo de base rasa de 
assentamento discoidal, com pega 
central em forma de pitorra e pasta de 
textura semi-compacta de cor 
acastanhada (R29), com escassos 
ENP’s. Superfícies aguadas de 
tonalidade semelhante à da pasta 
com manchas de carbonização.  

DB: 45mm, EP: 4mm 

Nota: Fotografar área carbonizada. 

 

 



 213 

428 QP/01-5 

TESTO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
testo de cerâmica comum, com as 
superfícies laterais do bordo, 
carbonizadas. Pasta de textura semi-
compacta de cor castanha clara M49, 
com desengordurantes micáceos de 
fina dimensão. Bordo com inflexão e 
ressalto, lábio boleado.  

 EB: 5mm EBJ: 4mm  

 

429 CTM/03-24-2252 

TESTO 

Fragmento de bordo e bojo de um 
testo de cerâmica comum, com as 
superfícies ligeiramente aguadas e 
com nítidos sinais de exposição ao 
fogo na reentrância interna. Bordo de 
ressalto com levantamento ondulado. 
Pasta de textura semi-compacta de 
cor rosada (M37), com abundantes 
elementos micáceos e quartzosos 
distribuídos regularmente.   

EB: 12mm, EP: 4mm 
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430 MJ -99- Peça n.º 35 

TESTO 

Tampa de uma possível talha (ou 
talhão para reservatório de água) de 
grandes dimensões, exibindo a pega 
central e o arranque de parede. Pasta 
de textura semi-compacta, de cor 
alaranjada N20, com ENP em número 
escasso. 

DP: 59mm 

 

431 JFM/00-4-162 

ALMOFARIZ  

Fragmento de bordo e parede de 
almofariz, de perfil troncocónico 
invertido. Pasta grosseira de cor 
rosada M67, com escassos ENP.  

DE: 130mm, EB: 23mm, EBJ: 9mm.  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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432 JFM/06-22-3025 

ALMOFARIZ 

Fragmento de bordo e bojo de um 
almofariz de perfil troncocónico de 
cerâmica comum de pasta de textura 
mais ou menos grosseira de cor 
creme (K71), com desengordurantes 
micáceos e quartzosos, de pequena e 
média dimensão, distribuídos 
regularmente sobre a peça. Bordo de 
tipologia introvertido e lábio afilado. O 
bordo exibe uma reentrância em 
forma de bico vertedor.   

DE: 120mm, EB: 30mm, EBJ: 10mm.  

Nota: Fragmento reconstituído 
graficamente.  
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433 JFM/00-Vala2-225 

ALMOFARIZ 

Fragmento de bordo e parede de 
almofariz de pasta rosada, M70, 
grosseira muito compacta exibindo 
abundantes ENP de médias e 
grandes dimensões (micas, 
feldspatos e quartzo). Provavelmente 
possuía um bico para verter Bordo de 
tipologia triangular mostrando estrias 
na superfície interna. 

DE: 140mm, EB: 27mm EBJ: 16mm. 
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434 S.RIB/98-4-394 

ALMOFARIZ 

Fragmento de bordo e bojo de 
almofariz com pasta de textura semi- 
compacta de cor rosada, K70, com 
bordo saliente e lábio aplanado. Exibe 
duas estrias salientes na superfície 
externa.  

DE: 137mm, EB: 19mm EBJ: 9mm. 
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435 JFM/06-22-3085 

TIGELA 

Fragmento de perfil de uma tigela de 
cerâmica comum de pasta 
acastanhada (M49), possuindo uma 
pasta de trama pouco compacta com 
desengordurantes distribuídos de 
forma irregular (mica e quartzo). 
Bordo direito e lábio aplanado. Base 
de assentamento discoidal.  

DE: 175mm EB: 7mm, EBJ: 6mm.  
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436 JFM/06-22-98A 

TIGELA 

Fragmento de bordo e bojo de uma 
tigela de cerâmica comum com bordo 
espessado externamente e lábio 
convexo, com as superfícies 
engobadas em tonalidade rosa (M37), 
e decoração incisa com reticulado. 
Pasta de textura semi-compacta de 
tonalidade castanha clara (M33), com 
elementos não plásticos pouco 
visíveis.  

EB: 150mm, EBJ: 6mm. 
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437 JFM/06-22-3088 

TIGELA 

Fragmento de bordo e bojo de uma 
tigela de cerâmica comum com nítidos 
sinais de exposição ao fogo, notando-
se, na superfície interna, um engobe à 
base de uma solução avermelhada. 
Pasta de textura semi-compacta com 
abundantes ENP’s micáceos e 
quartzosos de coloração acastanhada 
(N49) Bordo direito com canelura 
externa e lábio arredondado.  

DE: 185mm EB: 14mm, EBJ: 5mm.  
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438 MJ-V.W-99-XVII 

TAÇA.  

Fragmento de bordo e bojo de uma 
taça de cerâmica comum de 
importação. Pasta de textura 
compacta, observando-se um veio de 
cor castanha clara, M47, com 4 mm 
de espessura (ladeado por uma 
coloração mais clara de tonalidade 
avermelhada, N20). 
Desengordurantes de fina dimensão 
em número razoável (micas). 
Superfície contendo cordas com 
ângulos em baixo-relevo e uma linha 
incisa a circundar a decoração 
modelada. Bordo espessado e lábio 
boleado. 

EB: 16mm EBJ: 9mm 

  

439 MJ-VW-99-XV 

POTE?  

Fragmento de bordo e bojo de um 
pote com o bordo espessado 
externamente. Pasta de textura 
estratificada e compacta, observando-
se um veio acinzentado, P31, 
variando entre 1 a 2 mm de 
espessura, e outro avermelhado, N17, 
com um número reduzido de ENP 
(destacando-se micas de fina 
dimensão). Superfície externa 
engobada. Existe uma decoração 
incisa, formando três salientes 
caneluras (variando entre os 10 mm e 
os 5 mm). Bordo direito, possuindo 
um lábio de perfil triangular. 

EB: 11mm; EBJ: 5mm 
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440 JFM/05-20-43 

TAMPA 

Elemento de tampa em cerâmica fina, 
de pasta de textura semi-compacta de 
cor avermelhada (N35), com ENP’s 
de calibre muito fino. Acabamento em 
pega triangular.  

EP: 4mm  
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441 JFM/00- Vala1-6 

ALGUIDAR  

Fragmentos de bordo e corpo de 
alguidar. Bordo extrovertido, de lábio 
afilhado, com superfícies, interna e 
externa, de cor avermelhada N19. A 
superfície interna apresenta-se 
engobada e polida. Pasta de cor 
rosada L25, de textura homogénea e 
com abundância de ENP, 
nomeadamente quartzo, micas e 
feldspatos distribuídos irregularmente. 
Cozedura redutora.  

DE: 420mm, EB: 33mm, EBJ: 9mm, 
AL: 165mm.   
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442 CTM/03-18-6 

FOGAREIRO  

Fragmento de base rasa e parede de 
fogareiro. Pasta grosseira, com 
abundantes ENP de médias 
dimensões, de cor acastanhada M29 
(CAILLEUX). Superfície externa com 
manchas negras e com decoração 
incisa, formando linhas onduladas. 

 EF: 7mm, EP: 9mm. 

 

 

443 MJ.4.3/98.Peça n.º22 

FOGAREIRO  

Fragmento contendo uma porção de 
base e de parede para alimentação 
do fogo de um fogareiro de cerâmica 
comum. Pasta de textura grosseira, 
com veios cromáticos a variar entre a 
cor cinza, M73 e o rosa escuro, L50. 
Desengordurantes de calibre fino, 
distribuídos irregularmente, 
destacando-se os elementos 
micáceos e líticos. Superfície externa 
engobada de cor rosada, observando-
se o registo de caneluras paralelas. 
Base rasa. 
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DB: 124mm; AL: 106mm, EP: 8mm 

 

444 JFM/06-22-3101 

CANDEIA 

Fragmento de bordo e parede de uma 
candeia de bordo tri-lobado de 
cerâmica comum de importação, de 
pasta de textura compacta de cor 
acastanhada (P70), com escassos 
ENP’s. Lábio convexo.  

EB: 5mm, EBJ: 4mm. 

Nota: Paralelos CARMONA, Rosalina, 
SANTOS, Cátia (2005) - Olaria da 
Mata da Machada. Cerâmicas dos 
Séculos XV-XVI, Barreiro, Câmara 
Municipal do Barreiro; FERNANDES, 
Isabel Cristina e SANTOS, Michelle 
Teixeira (2009) – “Arqueologia no 
Centro Histórico de Palmela. Rua de 
Nenhures e Paços do Concelho", 
Roteiro Palmela Arqueológica. 
Espaços, Vivências, Poderes, 
Catálogo de Exposição, 17 de Maio 
de 2008 a 18 de Maio de 2009, 
Palmela, Município de Palmela, pp. 
69-71; AAVV (2009) - Roteiro Palmela 
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Arqueológica. Espaços, Vivências, 
Poderes, Catálogo de Exposição, 17 
de Maio de 2008 a 18 de Maio de 
2009, Palmela, Município de Palmela. 

445 JFM/05-22-5830 

CANDEIA 

Exemplar restaurado de uma candeia 
de formato trilobado de cerâmica 
comum de importação, de pasta de 
textura compacta de cor acastanhada 
(N35), com abundantes ENP’s 
micáceos distribuídos regularmente. 
Bordo com inflexão externa e lábio 
boleado. A área do bico encontra-se 
bastante queimada, provavelmente 
pela proximidade do uso do pavio. 
Base de assentamento discoidal e 
vestígios de aguada em ambas as 
superfícies. 

ALT: 255mm; EB: 3mm; EP: 4mm. 
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446 SCM/05-AP9-259 

CANDEIA 

Exemplar ligeiramente fragmentado 
de uma candeia de formato trilobado 
de cerâmica comum de importação, 
de pasta de textura compacta de cor 
acastanhada (N35), com abundantes 
ENP’s micáceos distribuídos 
regularmente. Bordo com inflexão 
externa e lábio boleado. A área do 
bico encontra-se bastante queimada, 
provavelmente pela proximidade do 
uso do pavio. Base de assentamento 
discoidal e vestígios de aguada em 
ambas as superfícies. 

ALT: 260mm; EB: 3mm; EP: 4mm. 

Nota: Paralelos CARMONA, Rosalina, 
SANTOS, Cátia (2005) - Olaria da 
Mata da Machada. Cerâmicas dos 
Séculos XV-XVI, Barreiro, Câmara 
Municipal do Barreiro; FERNANDES, 
Isabel Cristina e SANTOS, Michelle 
Teixeira (2009) – “Arqueologia no 
Centro Histórico de Palmela. Rua de 
Nenhures e Paços do Concelho", 
Roteiro Palmela Arqueológica. 
Espaços, Vivências, Poderes, 
Catálogo de Exposição, 17 de Maio 
de 2008 a 18 de Maio de 2009, 
Palmela, Município de Palmela, pp. 
69-71; AAVV (2009) - Roteiro Palmela 
Arqueológica. Espaços, Vivências, 
Poderes, Catálogo de Exposição, 17 
de Maio de 2008 a 18 de Maio de 
2009, Palmela, Município de Palmela; 
DEAGAN, Kathleen e CRUXENT, 
José María (2002), Columbus's 
Outpost among the Taínos: Spain and 
America at La Isabela, 1493-1498, 
New Haven & London, Tale University 
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Press, pp.148.    

447 JFM/06-22-93 

CANDEIA DE PÉ ALTO? 

Fragmento de semi-perfil de uma 
possível candeia de cerâmica comum 
de pasta rosada (M25), com escassos 
desengordurantes visíveis, exibindo 
as superfícies aguadas. Base de 
assentamento discoidal e lábio 
boleado. A parte externa exibe duas 
linhas incisas.  

EB: 18mm  EP: 7mm 

 

448 JFM/06-22-3104 

MEDIDA?  

Fragmento de parede de pasta semi-
compacta avermelhada (N35), com 
abundantes desengordurantes 
micáceos e quartzosos. Superfície 
externa exibe uma marca de 
fabricante ou de capacidade incisa 
(com uma espessura de 2mm), 
formando um semi-circulo.  

EP: 6mm 
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449 JFM/06-18-79 

MEDIDA? 

Fragmento de bordo e parede de uma 
possível medida de cerâmica comum 
fina, exibindo uma marca de 
fabricante em técnica incisa na 
superfície externa. Pasta de textura 
semi-compacta de cor castanha 
(N45), com abundantes 
desengordurantes líticos de cor 
escura. É curioso observar-se que a 
composição mineralógica da pasta é 
muito próxima das peças de fabrico 
açoriano, provenientes do Mosteiro de 
Jesus (MJ-VW-99-VIII) e do Forte de 
São João Baptista (FSJB/08) Bordo 
direito e lábio aplanado.  

DE: 70mm EB: 3mm EP: 3mm. 
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450 JFM/06-22-3110 

COPO OU MEDIDA? 

Fragmento de bordo e bojo de um 
possível copo de cerâmica comum de 
pasta compacta de cor alaranjada 
(M20) contendo abundantes 
desengordurantes micáceos e 
quartzosos. Superfície externa 
apresenta um grafito após cozedura, 
aparentemente triangular, dado que 
pode traduzir tratar-se de uma medida 
de um copo. Bordo direito, lábio 
aplanado.  

DE: 95mm EB: 3mm EP: 3mm. 

Nota: MENDES, PIMENTA, 2007: 42 
Contexto quinhentista das 
escavações do museu do neo-
realismo. Henrique Mendes e João 
Pimenta, Vila Franca de Xira. Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira 
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451 MJ.4.3/98.Peça n.º11 

Copo? 

Possível copo ou boca de cântaro de 
cerâmica comum de importação, 
exibindo a superfície externa 
canelada, em linhas paralelas. Pasta 
de textura semi-compacta de 
tonalidade cinzenta, R70, com 
razoáveis desengordurantes 
micáceos de grão fino, distribuídos 
regularmente. Bordo direito e lábio 
boleado. 

DE: 75mm; EB: 5mm, EBJ: 6mm. 

  

 

452 JFM/06-22-77 

DISCOS 

Fragmento de base de uma possível 
forma de biscoito de pasta de textura 
semi-compacta de cor acinzentada 
(P71), com ENP’s quartzosos e 
micáceos de pequena dimensão, 
distribuídos regularmente. O interior 
exibe as superfícies aguadas com 
caneluras.  

EP: 7mm 

NOTA: Paralelos com CARMONA, 
SANTOS, 2005: 27 
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453 JFM/00-22-76 

DISCO 

Fragmento de base e bordo de um 
possível disco de cerâmica comum de 
pasta com trama semi-compacta de 
cor cinza (M31) e alaranjado (M25), 
com abundantes componentes 
micáceos. Bordo direito e lábio 
aplanado.  

DE: 180mm, EB: 12mm, EB: 7mm  
 

 

454 
JFM/06-22-78 

JFM/06-22-78A 
CTM/03-22-1308 

DISCO 

Conjunto de três fragmentos, 
possivelmente pertencentes a uma 
mesma peça, contendo pastas de 
textura semi-compacta de cor rosada 
(M37), com abundantes 
desengordurantes micáceos e 
quartzosos. Bordo em ressalto com 
lábio aplanado. Base de 
assentamento discal. Superfície 
interna com uma ligeira aguada.  

  

EB: 13mm, EP: 9mm   
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455 
CPM/06-5-24 
CPM/06-5-23 

CPM/06-5-24A 

DISCO 

Conjunto de três fragmentos de base, 
possivelmente pertencentes a vários 
discos de cerâmica comum. Pastas 
de textura grosseira de cor rosada 
(M37), com abundantes 
desengordurantes micáceos e 
quartzosos. O exemplar CPM/06-5-24 
exibe na superfície interna um 
tratamento à base de um engobe e 
brunido, formando círculos 
concêntricos. Base de assentamento 
discoidal.  

EF: 10mm, EF: 7mm, EF: 6mm  

458 SCM/05-AP9-579 

CÂNTARO  

Fragmento de parede com decoração 
incisa de um cântaro de cerâmica 
comum, resultante do enchimento da 
parede de argamassa do edifício da 
Santa Casa da Misericórdia.  

EP: 8mm 

Nota: Utilização no enchimento de 
estruturas.  
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459 CG-PS/07-12 

ASA DE CÂNTARO? 

Fragmento de asa de grandes 
dimensões de um possível cântaro, 
cuja tipologia da pasta se supõe ser 
de produção local da ilha de Porto 
Santo. Abundantes desengordurantes 
arenosos e pasta de textura semi-
compacta de coloração castanha 
(P33). Asa de secção oval.  

Nota: Sujeito a Análise Química.  

Cerâmica de produção local (Porto 
Santo)  

 

460 JFM/06-22-97 

BARRIL 

Fragmento de gargalo e arranque de 
corpo de um barril de cerâmica 
comum sem revestimento interno, 
sendo caracterizado por uma pasta 
de textura semi-compacta de 
tonalidade rosada (L51) com 
elementos não plásticos líticos. Bordo 
com inflexão externa, lábio 
arredondado.  

DE: 70mm EB: 7mm EP: 6mm 

Nota: Paralelos GUTIERREZ, 
Alejandra (2007) – “Portuguese 
coarsewares in early modern England 
: reflections on an exceptional pottery 
assemblage from Southampton”', 
Post-Medieval Archaeology, 41. p.70 
(pp.64-79) 
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461 JFM/06-22-3055 

BARRIL 

Fragmento de gargalo e arranque de 
pança de um barril de cerâmica 
comum com pasta de textura semi-
compacta de tonalidade rosada 
(M37), com abundantes 
desengordurantes (nódulos de barro 
cozido e quartzo. Bordo extrovertido e 
lábio de tipologia boleada. A 
superfície interna encontra-se vidrada.  

DE: 95mm EB: 10mm EP: 5mm 

Nota: RECONSTITUIDO 
GRAFICAMENTE. Paralelos 
GUTIERREZ, Alejandra (2007) – 
“Portuguese coarsewares in early 
modern England : reflections on an 
exceptional pottery assemblage from 
Southampton”', Post-Medieval 
Archaeology, 41. p.70 (pp.64-79).  

Fragmentos de Barris são 
encontrados também, na área da 
Graça, Porto Santo.  
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462 CG-PS/07-02 

BARRIL 

Fragmento de gargalo de um barril de 
cerâmica comum com pasta de 
textura compacta de tonalidade creme 
(L71), com desengordurantes 
quartzosos e líticos. Bordo direito com 
ligeira inflexão externa e lábio 
convexo.  

EB: 17mm  

Nota: Paralelos GUTIERREZ, 
Alejandra (2007) – “Portuguese 
coarsewares in early modern England 
: reflections on an exceptional pottery 
assemblage from Southampton”', 
Post-Medieval Archaeology, 41. p.70 
(pp.64-79). Exemplares deste tipo de 
recipientes globulares têm sido 
recolhidos em Inglaterra, encontrando 
aí paralelos sob a designação de 
“Merida-type” (HURST, NEAL, 
BEUNINGEN, 1986: 70-71).  
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463 

JFM/06-22-3077 
JFM/06-22-3059 
CTM/03-9-3489 
JFM/06-22-3062 
JFM/06-22-3051 

JFM/06-22-97 
CTM/03-14-736 
JFM/06-22-3053 
JFM/06-22-3054 
JFM/06-22-3044 
JFM/06-22-3065 
JFM/06-22-3052 

BARRIL 

Conjunto de doze componentes 
(asas, bordos, gargalos, paredes e 
fundos) de barris de cerâmica 
comum, contendo as pastas de 
textura compacta de cor rosada (M47) 
e creme (L71), com desengordurantes 
quartzosos de grão fino e médio.  

   

464 
MJ–VS-98-42 

 

 

GARRAFA? 

Fragmento de um gargalo de uma 
possível garrafa, com bordo 
tendencialmente extrovertido e lábio 
aplanado. Superfície externa 
suavemente engobada e acabada 
com quatro caneluras espessas. O 
gargalo exibe duas linhas horizontais. 
Desengordurantes de calibre fino, 
distribuídos irregularmente 
(elementos micáceos). Pasta 
compacta de tonalidade alaranjada, 
S39. 

EB:4mm EBJ:4mm 
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465 CG-PS/07-04 

ANFORETA 

Fragmento de gargalo com bordo 
vertical e lábio afilado. Pasta de 
textura semi-compacta de coloração 
avermelhada (M37), com abundantes 
ENP’s quartzosos de média e elevada 
dimensão. Superfície interna exibe 
vestígios de impermeabilização à 
base de um vidrado de coloração 
verde-clara.  

DE: 60mm, EB: 17mm 

Nota: RECONSTITUIDO 
GRAFICAMENTE. 
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466 CG-PS/07-05 

ANFORETA 

Fragmento de gargalo com bordo de 
orientação vertical e lábio pontiagudo. 
Pasta de textura semi-compacta de 
coloração a variar entre o cinza e 
castanho, com vidrado interno de 
coloração verde. Desengordurantes 
finos e médios quartzosos e 
micáceos.  

DE: 85mm, EB: 20mm 
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467 CG-PS/07-09 

ANFORETA 

Fragmento de gargalo de anforeta, 
com bordo direito e lábio convexo, 
exibindo a pasta rosada (L25) com 
escassos ENP’s. Vestígios de vidrado 
interno com desgate significativo.  

DE: 95mm, EB: 14mm 

Nota: RECONSTITUIDO 
GRAFICAME NTE. 

 

 

468 

MJ-VW-98-432 
MJ-VW-98-433 
MJ-VW-98-434 
MJ-VW-98-435 
MJ-VW-98-436 
MJ-VW-98-437 

Anforetas. 

Conjunto de seis gargalos de 
anforetas de cerâmica comum com as 
superfícies internas vidradas. 
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469 VFC/MSO-18 

ANFORETA 

Exemplar de pastas de trama semi-
compacta, de cor rosada, com 
elementos não plásticos quartzosos, 
vidrada pelo interior.  
Bordo espessado, engrossado.  
DE: 70mm, ALT. 190mm 

       

470 
 

JFM/05-22-4 

PÚCARO 

Perfil de um púcaro de corpo esférico, 
com pasta semi-compacta, de 
tonalidade rosa escuro M33, com 
ENP em quantidade escassa (micas e 
feldspato), distribuídos regularmente. 
Superfícies engobadas de cor rosada 
M35, com vestígios de carbonização. 
Bordo ligeiramente introvertido e lábio 
boleado. Base e fundo ligeiramente 
convexos. 

  
DE: 72mm, EB: 4mm, EBJ: 4mm, EP: 
5mm, AL: 83mm.    
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471 MJ-XXI 

PUCARINHO  

Fragmento de fundo e arranque de 
parede de um pucarinho de 
acabamento cuidado. O fundo 
encontra-se fragmentado. Pasta de 
textura compacta e bem depurada de 
cor avermelhado claro, N39, com um 
número razoável de ENP 
(destacando-se componentes 
micáceos de fina dimensão). 
Superfície externa engobada e 
brunida, formando padrões aleatórios 
figurativos. 

DB: 50mm; EBJ: 6mm   

472 MJ.4.3/98.Peça n.º21 

PUCARINHO 

 

Fragmento de perfil de um pucarinho 
de cerâmica, sem o componente de 
bordo. Superfície externa de cor 
rosada, M47, engobada, com 
pequenas nuances escuras, 
provavelmente resultantes da acção 
de carbonização. Pasta de textura 
semi-compacta, de cor acastanhada 
R29, com escassos ENP micáceos, 
em número reduzido. Apresenta 
vestígios do arranque de uma 
componente de asa observando-se, 
também, no corpo da peça, uma 
canelura saliente. Base de 
assentamento discoidal. 

DB: 46mm, EP: 5mm, AL: 84mm. 
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473 
MJ-VW-99- Peça n.º 

29 

BILHA OU ALMOTOLIA 

 

Fragmento contendo uma porção de 
bordo trilobado e asa de orientação 
vertical. O núcleo das paredes é de 
cor rosado, M35, com uma textura 
compacta com ENP em número 
razoável (quartzo e mica). Bordo 
decorado com duas caneluras 
espessas e gargalo exibindo linhas 
verticais. Surge nas variantes 
vidradas a verde dos contextos 
quinhentistas de Cascais, 
(CARDOSO; RODRIGUES, 1999). 

EB: 4mm 

 
 

474 MJ-VS-99–XXXVIII 

PENICO (BACIO)? 

Fragmento de bordo e parede. Pasta 
alaranjada (N39) e com ENP finos e 
médios (micas e nódulos pétreos). 

EP: 3mm EB: 16mm 
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475 MJ 4-3-98-XXII 

PENICO (BACIO)? 

Fragmento de bordo e bojo de um 
possível penico de cerâmica comum 
de importação (Aveiro). Bordo 
ligeiramente espessado, de tipologia 
em aba. Pasta de trama compacta de 
cor acinzentada, P31, com ENP em 
número razoável (micas e feldspatos) 
de fina dimensão. Superfície externa 
engobada de cor alaranjada, com 
padrões incisos formando caneluras. 
Bordo extrovertido, e lábio boleado. 

EB: 7mm; EBJ: 8mm 
 

476 
 

JFM/00-Vala1-47 
 

TALHA 

Fragmento de parede de uma talha 
com pasta de textura semi-compacta 
de cor avermelhada (M11), com 
abundantes ENP’s quartzosos. 
Superfícies engobadas numa cor 
creme, exibindo decoração incisa na 
superfície externa.  

EP: 12mm.    
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477 

JFM.PC/03-22-1924 
CTM/03-20-1128 
JFM/06-22-5910 
JFM/06-22-5911 

JFM/00-Vala3-272 

TALHA 

Conjunto de cinco fragmentos de 
paredes de talhas com pasta de 
textura semi-compacta de cor creme 
(L50) ou avermelhada (M11), com 
abundantes ENP’s quartzosos e 
nódulos de barro cozido de tamanho 
médio. Superfícies engobadas em 
cores distintas.  

EP: 32mm, EP: 16mm , EP: 30mm, 
EP: 30mm , EP: 27mm 

  

478 
MJ-99- Peça n.º 36 

 
 

QUEIJEIRA/COADOR 

Fragmento contendo uma porção de 
parede de uma possível queijeira, 
exibindo perfurações com um 
diâmetro médio de 2mm. Núcleo de 
textura compacta, de cor castanha 
N27 e escassos ENP. 

EP: 5mm. 
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479 S.RIB98-3-432 

PENDENTE 

Exemplar circular de paredes mais ou 
menos finas (3mm) de um possível 
pendente com orifício central com 5 
mm de diâmetro. Pasta de textura 
semi-compacta, com abundantes 
desegordurantes de grão-fino, 
distribuídos de forma irregular (micas 
e quartzos).  

DE: 37mm  

 

480 

RJV/04-01 
RJV/04-02 
RJV/04-03 
RJV/04-04 
RJV/04-06 
RJV/04-07 
RJV/04-08 

INDETERMINADO 

Conjunto de sete fragmentos de 
cerâmica preta (de recipientes 
abertos e fechados), com pastas de 
textura grosseira com abundantes 
ENP’s quartzosos e micáceos de 
calibre médio e grande. Pastas de 
coloração cinzenta (N73). Fragmentos 
recolhidos numa obra de saneamento 
da Rua Justiniano Jovino 
Vasconcelos. 

EP: 6mm, EP: 5mm EP: 5mm EP: 
11mm EP: 6mm EP: 11mm EP: 5mm  

Nota: Trata-se de um tipo de pasta 
extremamente raro no grupo das 
cerâmicas das ilhas, levantando-se a 
hipótese de constituir uma importação 
de uma outra área geográfica.  
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481 RJV/04-07 

INDETERMINADO 

Fragmentos de parede de cerâmica 
preta, com pasta de textura grosseira 
com abundantes ENP’s quartzosos e 
micáceos de calibre médio e grande. 
Pastas de coloração cinzenta (N73). 
Fragmento recolhido numa obra de 
saneamento da Rua Justiniano Jovino 
Vasconcelos. 

EP: 11mm. 

Nota: Trata-se de um tipo de pasta 
extremamente raro no grupo das 
cerâmicas das ilhas, levantando-se a 
hipótese de constituir uma importação 
de uma outra área geográfica. Sujeito 
a Análise Química.  

 

482 RJV/04-04 

INDETERMINADO 

Fragmentos de parede de cerâmica 
preta, com pasta de textura grosseira 
com abundantes ENP’s quartzosos e 
micáceos de calibre médio e grande. 
Pastas de coloração cinzenta (N73). 
Fragmento recolhido numa obra de 
saneamento da Rua Justiniano Jovino 
Vasconcelos. 

EP: 11mm. 

Nota: Trata-se de um tipo de pasta 
extremamente raro no grupo das 
cerâmicas das ilhas, levantando-se a 
hipótese de constituir uma importação 
de uma outra área geográfica. Sujeito 
a Análise Química.  
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483 RJV/04-08 

INDETERMINADO 

Fragmentos de parede de cerâmica 
preta, com pasta de textura grosseira 
com abundantes ENP’s quartzosos e 
micáceos de calibre médio e grande. 
Pastas de coloração cinzenta (N73). 
Fragmento recolhido numa obra de 
saneamento da Rua Justiniano Jovino 
Vasconcelos. 

EP: 5mm.    

Nota: Trata-se de um tipo de pasta 
extremamente raro no grupo das 
cerâmicas das ilhas, levantando-se a 
hipótese de constituir uma importação 
de uma outra área geográfica. Sujeito 
a Análise Química.  

 

484 JFM/06-22-75 

INDETERMINADO 

Fragmento de uma peça de formato 
rectangular com as arestas 
recortadas, polidas e engobadas de 
funcionalidade discussão. Pasta de 
textura semi-compacta de cor rosada 
(M47), com abundantes componentes 
micáceos. Bordo extrovertido e lábio 
afilado.  

EB: 13mm, EP: 12mm.  

Nota: Parece tratar-se de um 
reaproveitamento recortado em pasta 
mole, de um recipiente aberto.  
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485 JFM/00-3-367 

INDETERMINADO 

Fragmento de parede de um possível 
cântaro de cerâmica comum de pasta 
de textura semi-compacta de cor 
avermelha (P27), com escassos 
desengordurantes visíveis. Superfície 
externa engobada, exibindo vestígios 
de pintura a branco, formando uma 
linha vertical.  

EP: 6mm  

 

486 ALF/00-9-409 

INDETERMINADO 

Fragmento de base e arranque de 
parede de uma peça de cerâmica 
comum de pasta de textura semi-
compacta de cor avermelhada (N19), 
exibindo na superfície externa uma 
pintura a cor escura.  

EP: 7mm  
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487 RJV/04-09 

INDETERMINADO 

Fragmentos de parede de cerâmica 
comum, exibindo a superfície externa 
com decoração geométrica em 
técnica incisa. Pasta de textura 
grosseira com abundantes ENP’s 
quartzosos e micáceos de calibre 
médio, e de coloração cinzenta (N73). 
Fragmento recolhido numa obra de 
saneamento da Rua Justiniano Jovino 
Vasconcelos. 

EP: 4mm. 

Nota: Trata-se de um tipo de pasta 
extremamente raro no grupo das 
cerâmicas das ilhas, levantando-se a 
hipótese de constituir uma importação 
de uma outra área geográfica.   

 

488 

JFM/00-3-351 
JFM/00-3-351A 

JFM/00-Vala2-2225 
CTM/03-23-427 
JFM/00-3-6112 
CTM/03-9-3469 
JFM/00-3-6113 
JFM/00-3-6114 

CTM/03-23-1463 
CTM/03-23-346 
JFM/00-3-6115 

INDETERMINADO 

Conjunto de onze fragmentos 
exemplificativos dos pormenores 
decorativos (incisos, excisos e 
digitados) da componente artefactual 
da cerâmica comum utilitária da Junta 
de Freguesia de Machico. As pastas 
são, normalmente de textura 
compacta de cor alaranjada ou 
acastanhada, e com as superfícies 
aguadas. 

EP: 5mm, EP: 4mm, EP: 7mm, EP: 
5mm, EP: 5mm, EP: 4mm, EP: 6mm, 
EP: 4mm, EP: 4mm, EP: 8mm, EP: 
5mm.  
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489 
JFM/03-5-6101 
JFM/06-5-6120 

 

INDETERMINADO 

Conjunto de dois fragmentos que 
exibem na superfície externa, 
indicadores de uma possível marca 
de fabrico. Pastas de textura semi-
compacta de cor avermelhada (P19) e 
acastanhada (N35), com 
componentes micáceos e quartzosos. 
Os fragmentos exibem as superfícies 
externas engobadas.  

EP: 6mm, EP: 6mm  

 

490 JFM/00-3-3357 

INDETERMINADO 

Fragmento de base e fundo de 
assentamento anelar, de um 
recipiente de morfologia 
desconhecida, com superfície interna 
engobada e as pastas de texturas 
semi-compactas, avermelhadas, N37, 
com abundantes componentes 
micáceos e quartzosos. Ao centro, na 
base, observa-se o negativo de uma 
possível marca de fabricante.  

EF: 4mm  

 
 


