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Quadro 4 - Grupo de Amostras de Análises Químicas 

 

Grupo Químico: Machico1 

 

 

Acrónimo Nº Lab. 
Grupos 

Químicos 
Descrição Imagem 

Fig.300 
 

 
CES/2005 

 
 

2189 

Machico 1 
 

(Similar ao grupo 
“Infante3”, 

constituído por 
12 amostras da 
Casa do Infante, 

Cuja 
proveniência se 
atribui à zona de 

Aveiro) 

  
 
Designação: Parede de Forma de Açúcar  
Local de Recolha: Ingenio de "Las 
Candelárias”, " Município de Agaete, Ilha de 
Gran Canaria 
Recolhido por: Elena Sosa 
Data da Recolha: 2005 
Descrição: Fragmento de parte de uma moldura 
que compõe o bordo de uma forma de açúcar. 
Exibe superfícies interna e externa brunidas, de 
cor castanho avermelhado, P27. pasta de 
textura compacta e densa apresentando 
escassos elementos não plásticos (micas de 
finas dimensões), de cor alaranjada P19, 
exibindo um cerne de cor acinzentada, N51. 
Espessura da parede(EP): 7mm e Espessura 
do bojo (EBJ), na zona de arranque da 
moldura: 9mm 
Tipo de Material: (CA) 
Notas:  
 

 

 
 

 

Fig.301 
 
JFM/06-3-

370 

2203 

Machico 1 
 

(Similar ao grupo 
“Infante3”, 

constituído por 
12 amostras da 
Casa do Infante, 

Cuja 
proveniência se 
atribui à zona de 

Aveiro) 

 
Designação: Fragmento de parede de uma 
forma indeterminada. 
Local de Recolha: Junta de Freguesia de 
Machico 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 2006 
Descrição: Fragmento de parede de uma forma 
indeterminada, de uma peça de cerâmica 
comum. Pasta de textura compacta e densa, de 
cor avermelhada, P37, com ENP’s em número 
razoável, de fina e média dimensão (quartzos e 
micas) e com distribuição regular. Exibe, na 
superfície interna, um acabamento brunido e 
polido, com aspecto acetinado, formando um 
padrão decorativo à base de linhas rectas 
horizontais paralelas, distanciadas entre si por 
4mm. Observa-se, na superfície externa, uma 
canelura com 25mm de extensão o que pode 
denunciar a proximidade do componente de 
bordo.   
EP: 6mm. 
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Exemplar tradicionalmente conectado 
com o grupo de pasta de Aveiro. Do ponto de 
vista tipológico podemos estar na presença de 
um possível alguidar. 

 

 
 
 

 

Fig.302 
 
JFM06-22-

2205 
Machico 1 

 

(Similar ao grupo 

 
Designação: Fragmento de base e pé de um 
púcaro ou cântaro.  
Local de Recolha: Junta de Freguesia de 

 

Instituição / Particular: Élvio Sousa  
Data: 2005        
Tipo de material: Cerâmica Arqueológica (CA), Cerâmica Etnográfica (CE), Amostras de Argila (AA) 
Proveniência: São Vicente (Olaria da Banda do Sol); Machico (Junta de Freguesia de Machico) e Palácio dos 
Cônsules – Funchal). 
Responsável (pela entrega): Élvio Sousa 

Para: Laboratório de Análises Químicas   Data:__________ 
Responsável (pela recepção):_________________________________________ 
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2603 “Infante3”, 
constituído por 
12 amostras da 
Casa do Infante, 

Cuja 
proveniência se 
atribui à zona de 

Aveiro) 

Machico 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 2006 
Descrição: Fragmento de base e pé de um 
púcaro de cerâmica comum. Pasta de textura 
compacta e depurada, exibindo abundantes 
ENP’s micáceos de grão fino, distribuídos 
regularmente nas superfícies interna e externa. 
Pasta de tonalidade vermelha clara, N20. 
Superfície externa com acabamento brunido e 
polido, formando linhas rectas horizontais 
paralelas. Superfície interior denunciando uma 
aguada à base de um engobe, cuja tonalidade 
se aproxima à pasta. Base de assentamento 
discoidal 
Espessura do fundo (EF): 5mm EP: 5mm. 
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento que se aproxima 
tipologicamente aos púcaros ou aos cântaros 
da região de Aveiro. Fragmento reconstituído 
graficamente. 

 
 

 
 

 

Fig.303 
 
 
PC/95-S-2 

 
 
 
 

2049 

Machico 1 
 

(similar ao grupo 
“Infante3”, 

constituído por 
12 amostras da 
casa do Infante, 

cuja 
proveniência se 
atribui à zona de 

Aveiro) 

 
Designação: Fragmento de bordo e bojo não 
emoldurado de uma forma de açúcar 
Local de Recolha: Funchal 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 8/06/2006 
Descrição: Fragmento de bordo e bojo não 
emoldurado com vestígios de uma aguada 
alaranjada. Pasta de textura pouco compacta, 
de cor acinzentada, N31. Exibe abundantes 
ENP (quartzos e micas). O cerne é 
acinzentado. Superfícies interna e externa de 
cor alaranjada, N20. Observa-se uma grande 
quantidade de mica dos componentes da pasta. 
Bordo não espessado e direito e lábio convexo. 
EB: 16mm; EP: 8mm; ALT: 120mm. 
Tipo de Material: (CA) 
 

 

 

 
 

Fig.304 
 
 
PC/95-S-3 

 
 
 

2050 

Machico 1 
 

(similar ao grupo 
“Infante3”, 

constituído por 
12 amostras da 
casa do Infante, 

cuja 
proveniência se 
atribui à zona de 

Aveiro) 

 
Designação: Fragmento de parede de uma 
forma de pão de açúcar 
Local de Recolha: Funchal 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 8/06/2006 
Descrição: Fragmento de parede. 
Pasta de trama semi-compacta com 
abundantes ENP (quartzosos, micáceos e 
partículas pétreas de cor alaranjada). Veio 
avermelhado, N39. Superfície interna engobada 
de cor avermelhada clara, M39. Superfície 
externa de tonalidade acinzentada, P51. 
EP: 9mm 
Tipo de Material: (CA) 
 

 

Fig.305 
 
 
PC/95-S-

23 

 
 

2051 

Machico 1 
 

(similar ao grupo 
“Infante3”, 

constituído por 
12 amostras da 
casa do Infante, 

cuja 
proveniência se 
atribui à zona de 

Aveiro) 

Designação: Fragmento de parede de uma 
forma de pão de açúcar 
Local de Recolha: Funchal 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 8/06/2006 
Descrição: Fragmento de parede que se 
aproxima tipologicamente a uma ponta da 
forma de açúcar. Pasta de textura semi-
compacta com um numero razoável de ENP. 
Pasta de cor avermelhada. M39. Superfície 
interna com vestígios de engobe e apreciáveis 
quantidades de mica. Superfície externa 
apresentando uma má qualidade de 
acabamento de tonalidade castanha 
avermelhada P29. 
EP: 6mm 
Tipo de Material: (CA) 

 



 144 

 

Fig.306 
 

 
 

PC/95-S-
45 

 
 
 

2052 

 
 

Machico 1 
 

(similar ao grupo 
“Infante3”, 

constituído por 
12 amostras da 
casa do Infante, 

cuja 
proveniência se 
atribui à zona de 

Aveiro) 

 
Designação: Fragmento de parede de uma 
forma de pão de açúcar 
Local de Recolha: Funchal 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 8/06/2006 
Descrição: Fragmento de parede. Pasta de 
textura semi-compacta de cor alaranjada M39, 
apresentando abundantes ENP micáceos e 
quartzosos de dimensões consideráveis (entre 
4mm e 2mm). Superfície interna com uma 
aguada de cor semelhante à da pasta. 
Superfície externa de cor acastanhada P30, 
com um indício de canelura mais ou menos 
saliente. 
EP: 7mm 
Tipo de Material: (CA) 
 

 
 

 

Fig.307 
 
 

PC/95-S-
32 

 
 

2053 

Machico 1 
 

(similar ao grupo 
“Infante3”, 

constituído por 
12 amostras da 
casa do Infante, 

cuja 
proveniência se 
atribui à zona de 

Aveiro) 

 
Designação: Fragmento de parede de uma 
forma de pão de açúcar 
Local de Recolha: Funchal 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 8/06/2006 
Descrição: Fragmento de parede. Pasta de 
trama semi-compacta de cor avermelhada 
clara, M37. ENP micáceos. Superfície interna 
tratada à base de uma aguada de cor castanha 
avermelhada clara, N35. Superfície externa de 
tonalidade castanha avermelhada, P50. 
EP: 8mm 
Tipo de Material: (CA) 
 

 

Fig.308 
 
 
PC/95-S-

33 

 
 

2054 

Machico 1 
 

(similar ao grupo 
“Infante3”, 

constituído por 
12 amostras da 
casa do Infante, 

cuja 
proveniência se 
atribui à zona de 

Aveiro) 

 
Designação: Fragmento de parede de uma 
forma de pão de açúcar 
Local de Recolha: Funchal 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 8/06/2006 
Descrição: Fragmento de parede. Superfície 
interna de tonalidade castanha acinzentada, 
P51. Parte externa de cor vermelha ténue, P25. 
Pasta de textura semi-compacta, com nuances 
cromáticas acastanhadas resultantes da 
cozedura. 
EP: 9mm 
Tipo de Material: (CA) 
 

 

 

Fig.309 
 
 
PC/95-S-

30 

 
 

2056 

Machico 1 
 

(similar ao grupo 
“Infante3”, 

constituído por 
12 amostras da 
casa do Infante, 

cuja 
proveniência se 
atribui à zona de 

Aveiro) 
 

 
Designação: Fragmento de parede de uma 
forma de pão de açúcar 
Local de Recolha: Funchal 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 8/06/2006 
Descrição: Fragmento de parede. Superfície 
interna de tonalidade castanha acinzentada, 
P51. Parte externa de cor vermelha ténue, P25. 
Pasta de textura semi-compacta, com nuances 
cromáticas acastanhadas resultantes da 
cozedura. 
EP: 9mm 
Tipo de Material: (CA) 
 

 

 

Fig.310 
 
 
 

PC/95-S-
31 

 
 
 

2057 

 
Machico 1 

 
(similar ao grupo 

“Infante3”, 
constituído por 
12 amostras da 
casa do Infante, 

cuja 
proveniência se 
atribui à zona de 

Aveiro) 
 

 
Designação: Fragmento de parede de uma 
forma de pão de açúcar 
Local de Recolha: Funchal 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 8/06/2006 
Descrição: Fragmento de parede.  
Exibe uma pasta de textura semi-compacta, 
com nuances de cozedura, de cor 
predominantemente castanha, P30.Superfície 
interna acinzentada, P51 e superfície externa 
avermelhada, P25. 
EP: 8mm 
Tipo de Material: (CA) 
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                                             Grupo Químico: Machico2  
 

 

 

Acrónimo 
Nº 

Lab. 
Grupos Químicos Descrição Imagem 

 

Fig.31
1 

 
 

 
JFM/06-

3070 

 
 
 

 
 
2201 

 
 

 
Machico 2 

 

(Composição 
que se 
assemelha às 
produções 
constantes na 
nossa base de 
dados de 
Taveiro, 
Barcouço e 
Mortágua, todas 
nas 
proximidades de 
Coimbra).  

 

 

 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede de uma 
forma de açúcar. 
Local de Recolha: Junta de Freguesia de 
Machico 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 2006 
Descrição: Fragmento de parede de uma 
forma de açúcar, com pasta de textura 
compacta e densa de cor avermelhada R19, 
com ENP’s, de grão fino, destacando-se a 
presença de nódulos pétreos de cor escura. 
Observa-se a superfície interna engobada 
numa tonalidade aproximada à pasta  
EP: 9mm. 
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Grupo de pasta cuja análise 
macroscópica difere das pastas 
tradicionalmente associadas à zona de Aveiro. 
Trata-se de um grupo residual cuja as análises 
químicas e mineralógicas poderão ser 
determinantes no avanço das investigações. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Fig.31
1 

 
 
 
 
 

JFM/06-
3068 

 
 
 
 
 
 
 
 

2202 

 
 
 
 

Machico 2 
 

(Composição 
que se 
assemelha às 
produções 
constantes na 
nossa base de 
dados de 
Taveiro, 
Barcouço e 
Mortágua, todas 
nas 
proximidades de 
Coimbra).  

 

 
 
Designação: Fragmento de bordo uma forma 
de pão de açúcar. 
Local de Recolha: Junta de Freguesia de 
Machico 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 2006 
Descrição: Fragmento de bordo uma forma de 
pão de açúcar de tipologia não emoldurado, 
com bordo recto ligeiramente espessado e 
lábio boleado. Pasta de textura semi-
compacta e semi-depurada com ENP’s em 
número razoável. Pasta de cor vermelha R20.  
DE: 200mm; Espessura do Bordo (EB): 14mm 
EP: 7mm. 
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Grupo de pasta cuja análise 
macroscópica difere das pastas 
tradicionalmente associadas à zona de Aveiro. 
Trata-se de um grupo residual cuja as análises 
químicas e mineralógicas poderão ser 
determinantes no avanço das investigações. 

 

 

 

 

Instituição / Particular: Élvio Sousa  
Data: 2004/ 2005/2008         
Tipo de material: Cerâmica Arqueológica (CA), Cerâmica Etnográfica (CE), Amostras de Argila (AA) 
Proveniência: Machico (Junta de Freguesia; Solar do Ribeirinho e Casa da Travessa do Mercado); Charneca 
(Olaria de Santo António); Lourinhã (Pai Mogo); Santa Maria, Açores. 
Responsável (pela entrega): Élvio Sousa 
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Fig.31
2 

 
 
 
 
 

JFM06-
22-3061 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2204 

 
 
 
 
 
 

Machico 2 
 

(Composição 
que se 
assemelha às 
produções 
constantes na 
nossa base de 
dados de 
Taveiro, 
Barcouço e 
Mortágua, todas 
nas 
proximidades de 
Coimbra).  

 

 
 
 
 
Designação: Fragmento de bordo e bojo de 
forma pão de açúcar. 
Local de Recolha: Junta de Freguesia de 
Machico 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 2006 
Descrição: Fragmento de bordo e bojo de uma 
possível de forma pão de açúcar de tipologia 
emoldurada, de pequena dimensão. Pasta de 
textura compacta, mais ou menos grosseira, 
de cor alaranjada, N59, contendo 
desengordurantes de calibre médio e grande, 
quartzosos. Bordo espessado externamente, 
lábio afilado. Superfície interna engobada de 
cor semelhante à pasta. 
DE: 165mm EB: 15mm EBJ: 8mm. 
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento resultante dos estratos do 
século XV da Junta de Freguesia da Machico, 
cuja funcionalidade se aponta para a presença 
de uma nova tipologia da cerâmica do açúcar, 
desconhecendo-se as áreas de fabrico e de 
produção. Fragmento reconstituído 
graficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.31
3 

 
 

JFM06-
22-2604 

 
 
 
 

2206 

 
Machico 2 

 

(Composição 
que se 
assemelha às 
produções 
constantes na 
nossa base de 
dados de 
Taveiro, 
Barcouço e 
Mortágua, todas 
nas 
proximidades de 
Coimbra).  

 

 
Designação: Fragmento de parede de uma 
forma de açúcar. 
Local de Recolha: Junta de Freguesia de 
Machico 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 2006 
Descrição: Fragmento de parede de uma 
forma de açúcar. Exibindo uma pasta de 
textura compacta e estratificada observando-
se uma diversidade cromática, resultante dos 
efeitos de cozedura. Destaca-se, assim, a 
partir da superfície externa, a seguinte 
estratificação: 1.5mm de cor rosa, L25; 1mm 
de cor cinzento, L50; 2mm de cor rosa, L25; 
1mm de cor castanho, L35. O barro cozido 
apresenta abundantes ENP’s micáceos, 
distribuídos homogeneamente.   
EP: 6mm 
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento de pasta clara proveniente 
dos estratos quinhentistas da área urbana de 
Machico, cuja origem se calcula o Sul 
peninsular. Tratando-se de um componente de 
uma forma de pão de açúcar é provável que 
corresponda a possíveis importações 
associados ao comércio açucareiro. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fig.31
4 

 
 

Fag01-
29-B/07 

 
 

 
 
 
 

2209 

 
 
 

Machico 2 
 

(Composição 
que se 
assemelha às 
produções 
constantes na 
nossa base de 
dados de 
Taveiro, 
Barcouço e 
Mortágua, todas 
nas 
proximidades de 
Coimbra).  

 

 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede forma de 
pão de açúcar. 
Local de Recolha: Olaria de Santo António da 
Charneca 
Recolhido por: Guilherme Cardoso  
Data da Recolha: 2004 
Designação: Fragmento de parede forma de 
pão de açúcar. Pasta de textura compacta, 
densa, de cor rosada, M67, com escassos 
ENP’s (quartzo) de calibre fino e médio 
Superfície interna impermeabilizada.  
EP: 4mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: 
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Fig.31
5 

 
 
 
 

Fag01-
29-B/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2210 

 
 
 
 
 

Machico 2 
 

(Composição 
que se 
assemelha às 
produções 
constantes na 
nossa base de 
dados de 
Taveiro, 
Barcouço e 
Mortágua, todas 
nas 
proximidades de 
Coimbra).  

 

 
 
 
Designação: Fragmento de bojo de forma de 
pão de açúcar. 
Local de Recolha: Olaria de Santo António da 
Charneca 
Recolhido por: Guilherme Cardoso 
Data da Recolha: 2004 
Designação: Exemplar contendo uma porção 
de bojo e arranque de moldura de uma forma 
de pão de açúcar, pasta de textura semi-
compacta de cor avermelhada, P45, com 
ENP’s (quartzo) finos distribuídos de forma 
regular. Na parede externa observa-se uma 
canelura com 5mm de espessura, coincidindo 
neste tipo de cerâmicas com o arranque da 
moldura. Superfície interna fracturada. 
EBJ: 12mm. 
Tipo de Material: (CA) 
Notas: 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

Fig.31
6 

 
 
 

Fag01-
29-B/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2211 

 
 
 

 
Machico 2 

 

(Composição 
que se 
assemelha às 
produções 
constantes na 
nossa base de 
dados de 
Taveiro, 
Barcouço e 
Mortágua, todas 
nas 
proximidades de 
Coimbra).  

 

 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede forma de 
pão de açúcar. 
Local de Recolha: Olaria de Santo António da 
Charneca 
Recolhido por: Guilherme Cardoso  
Data da Recolha: 2004 
Designação: Fragmento de parede forma de 
pão de açúcar. Pasta de textura compacta, 
densa, de cor rosada, L67, com escassos 
ENP’s (micas) de grão fino.  
EP: 3mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: 

 

 
 

 
 

 
 

Fig.31
7 

 
 
 
 
 
 
 

S.RIB/98
-4-378-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2212 

 
 
 
 
 

 
Machico 2 

 

(Composição 
que se 
assemelha às 
produções 
constantes na 
nossa base de 
dados de 
Taveiro, 
Barcouço e 
Mortágua, todas 
nas 
proximidades de 
Coimbra).  

 

 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede de forma 
de pão de açúcar. 
Local de Recolha: Solar do Ribeirinho 
Recolhido por: Élvio Sousa  
Data da Recolha: 1998 
Descrição: Fragmento de parede de forma de 
pão de açúcar. Exemplar contendo uma 
porção de parede tipologicamente próxima ao 
vértice, exibindo uma pasta de textura semi-
compacta e grosseira, com abundantes 
desengordurantes de grão fino e médio (com 
elevado destaque para a presença de mica). 
Cerne de tonalidade castanho claro, L71. 
Superfície interna e externa de cor 
ligeiramente alaranjada, M45, não se 
observando vestígios de impermeabilização. 
EP: 6mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento crono-estratigráfico do 
século XVII, cujo grupo de pasta se distingue 
das oriundas da zona de Aveiro. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fig.31
8 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Designação: Fragmento de parede de forma 
de pão de açúcar. 
Local de Recolha: Solar do Ribeirinho 
Recolhido por: Élvio Sousa  
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S.RIB/98
-4-378-B 

 
2213 

Machico 2 
 

(Composição 
que se 
assemelha às 
produções 
constantes na 
nossa base de 
dados de 
Taveiro, 
Barcouço e 
Mortágua, todas 
nas 
proximidades de 
Coimbra).  

 

Data da Recolha: 1998 
Descrição: Fragmento de parede de forma de 
pão de açúcar, exibindo uma pasta de textura 
semi-compacta e grosseira com abundantes 
desengordurantes de grão fino e médio (com 
elevado destaque para a presença de mica). 
Cerne de tonalidade castanho claro, L71. 
Superfície interna e externa de cor 
ligeiramente alaranjada, M45, não se 
observando vestígios de impermeabilização. 
EP: 4mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento crono-estratigráfico do 
século XVII, cujo grupo de pasta se distingue 
das oriundas da zona de Aveiro. 

 

 
 

 
 

 
 

Fig.31
9 

 
 
 

 
PML/05-

11 

 
 
 
 

 
 

 
2287 

 
 

 
 

Machico 2 
 

(Composição 
que se 
assemelha às 
produções 
constantes na 
nossa base de 
dados de 
Taveiro, 
Barcouço e 
Mortágua, todas 
nas 
proximidades de 
Coimbra).  

 

 
 
 
 
Designação: Fragmento de uma parede de 
forma pão de açúcar. 
Local de Recolha: Pai Mogo, Lourinhã 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: Julho 2005 
Descrição: Fragmento de parede de uma 
forma pão de açúcar. Exibe uma pasta de cor 
cinzenta escura, N73, com textura compacta e 
depurada, mostrando abundantes ENP's 
(micas, quartzos e nódulos líticos).  
EP: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fig.32
0 
 
 
 
 
 

 
 

PML/05-
7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2288 

 
 
 
 

 
 
 

Machico 2 
 

(Composição 
que se 
assemelha às 
produções 
constantes na 
nossa base de 
dados de 
Taveiro, 
Barcouço e 
Mortágua, todas 
nas 
proximidades de 
Coimbra).  

 

 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede de uma 
forma de pão de açúcar. 
Local de Recolha: Pai Mogo, Lourinhã 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: Julho 2005 
Descrição: Fragmento de parede de uma 
forma pão de açúcar, exibindo uma pasta de 
textura compacta e depurada, de cor 
avermelhada, P17. Apresenta abundantes 
ENP's (micas, quartzos e vestígios líticos). 
Superfícies engobadas de tonalidade 
vermelha clara, N20.  
EP: 10mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica 
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Fig.32
1 

 
 

CTM/03-
18-615 

 
 

 
 

2195 

 
 

Machico 2 
 

(Composição 
que se 
assemelha às 
produções 
constantes na 
nossa base de 
dados de 
Taveiro, 
Barcouço e 
Mortágua, todas 
nas 
proximidades de 
Coimbra).  

 

 
Designação: Fragmento de parede 
indeterminado 
Local de Recolha: Casa da Travessa do 
Mercado 
Recolhido por: Élvio Sousa  
Data da Recolha: 17/07/06 
Descrição: Fragmento de parede uma forma 
indeterminada, de cerâmica comum. Exemplar 
exibindo uma pasta compacta, bem depurada 
com elementos não plásticos (ENP) de grão 
fino e médio (quartzos e micas). Pasta de 
tonalidade vermelha, P37. Superfície interna 
de cor aproximada à pasta e superfície externa 
ligeiramente mais escura. Espessura da 
Parede (EP): 3mm 
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Exemplar típico dos contextos do 
século XVII na área urbana de Machico. Grupo 
de cerâmicas com externo característico 
(aspecto vitrificado) 

 

 
 

 

 
 

Fig.32
2 

 
 
 
 
 

JFM/06-
22-3064 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

2197 

 
 

 
 

Machico 2 
 

(Composição 
que se 
assemelha às 
produções 
constantes na 
nossa base de 
dados de 
Taveiro, 
Barcouço e 
Mortágua, todas 
nas 
proximidades de 
Coimbra).  

 

 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede 
indeterminado. 
Local de Recolha: Junta de Freguesia de 
Machico 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 2006 
Descrição: Fragmento de parede de forma 
indeterminada de tipologia bicurva de 
cerâmica comum. Superfície externa porosa, 
normal. Pasta de textura compacta e 
depurada, de cor avermelhada, R19, 
apresentando escassos elementos não 
plásticos (ENP). Superfície exterior de cor 
castanho-escuro, S30.  
Espessura da Parede (EP): 3mm. 
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Exemplar típico dos contextos do 
século XVII na área urbana de Machico. Grupo 
de cerâmicas com externo característico 
(aspecto vitrificado) 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 
323 

 
 

A7/08 

 
 
 
 
 

2190 

 
 

Machico 2 
 

(Composição 
que se 
assemelha às 
produções 
constantes na 
nossa base de 
dados de 
Taveiro, 
Barcouço e 
Mortágua, todas 
nas 
proximidades de 
Coimbra).  

 

 
 
Designação: Argila 
Local de Recolha: Santa Maria, Açores 
Recolhido por: Amostra fornecida pelo Museu 
de Santa Maria. Colecção etnográfica. 
Data da Recolha: Setembro de 2008 
Descrição: Pequena amostra de argila 
exibindo na zona de fractura uma coloração 
cinzenta clara, entre L92 e M92.  
Tipo de Material: (AA) 
Notas: Amostra de uma bola de argila da 
exposição permanente do museu. Note-se que 
este barro terá sido utilizado no fabrico de 
peças cerâmicas. 

 
 
 

 

 



 150 

 

 

Grupo Químico: Machico3 

 

 
 

 

Acrónimo 
Nº 

Lab. 
Grupos Químicos Descrição Imagem 

 
 

Fig. 
324 

 
 
FSJB/08-

2-99 

 
 

 
 
 

2219 

 
 

 
Machico 3 

 
(Não muito 

distante do grupo 
seguinte, 

Machico 4 (d = 
2,48), mas sem 

que nada se 
possa adiantar 

quanto à 
proveniência). 

 
Designação: Fragmento de possível fundo. 
Local de Recolha: Forte S. João Baptista, 
Santa Maria, Açores 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: Setembro 2008 
Descrição: Fragmento de fundo de uma forma 
utilitária de cerâmica comum, denunciando um 
ligeiro arranque, em curvatura, em direcção ao 
corpo da peça. Pasta de trama de compacta, 
grosseira, de tonalidade castanha 
avermelhada, P33. Exibe desengordurantes 
de grão fino e médio distribuídos regularmente 
pelo cerne do exemplar, com destaque para 
os nódulos líticos de cor escura e avermelhada 
Superfície interna com vestígios ténues de 
uma aguada de cor vinada, S19. Superfície 
externa rugosa de cor semelhante à pasta.  
EP: 10mm; EBJ: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Cerâmica utilitária, cuja características 
tecnológicas da pasta deduzem uma produção 
local. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fig. 
325 

 
 
 
 

FSJB/08-
2-

Sondage
m B-194 

 
 
 
 
 

 
 

2220 

 
 
 
 

 
Machico 3 

 

(Não muito 
distante do grupo 

seguinte, 
Machico 4 (d = 
2,48), mas sem 

que nada se 
possa adiantar 

quanto à 
proveniência). 

 
Designação: Fragmento de bordo e bojo de 
uma peça utilitária. 
Local de Recolha: Forte S. João Baptista, 
Santa Maria, Açores 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 17/09/2008 
Descrição: Fragmento de bordo e bojo de uma 
possível tigela de cerâmica comum, com as 
superfícies externa e interna engobadas de 
tonalidade avermelhada, P17. Bordo direito 
com ligeiro espessamento interno e lábio de 
tipologia boleada. Textura de pasta compacta 
e densa, com abundantes ENP’s de calibre 
fino, compostos por nódulos pétreos de cor 
escura. Cerne de tonalidade castanha, P20. 
EB: 7mm EBJ: 5mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Cerâmica utilitária, cuja características 
tecnológicas da pasta deduzem uma produção 
local. Fragmento reconstituído graficamente. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 
326 

 
 
 
 
 
 
 

FSJB/08-
2-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2221 

 
 
 
 
 
 
 

Machico 3 
 

(Não muito 
distante do grupo 

seguinte, 
Machico 4 (d = 
2,48), mas sem 

 
Designação: Fragmento de parede de uma 
forma indeterminada. 
Local de Recolha: Forte S. João Baptista, 
Santa Maria, Açores 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 17/09/2008 
Descrição: Fragmento de parede de uma 
forma utilitária de cerâmica comum, pasta de 
trama de compacta, ligeiramente densa, de 
tonalidade vermelha, P19. ENP’s de grão fino, 
distribuídos regularmente pelo cerne do 
fragmento, com destaque para os nódulos de 
barro cozido e líticos, de cor escura. Superfície 
interna com vestígios ténues de uma aguada 
de cor vinada, S19. Superfícies externa e 

 
 
 
 

 
 

Instituição / Particular: Élvio Sousa  
Data: 2008         
Tipo de material: Cerâmica Arqueológica (CA), Cerâmica Etnográfica (CE), Amostras de Argila (AA) 
Proveniência: Açores, Santa Maria (Forte de São João Baptista). 
Responsável (pela entrega): Élvio Sousa 
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Sondage
m B-199 

que nada se 
possa adiantar 

quanto à 
proveniência). 

interna rugosas, de cor avermelhada R19, 
notando-se uma ligeira aguada na parte 
exterior, que apresenta uma tonalidade 
castanha avermelhada forte, T20.  
EP: 7mm 
Tipo de Material: (CA) 
 
Notas: Cerâmica utilitária, cuja características 
tecnológicas da pasta deduzem uma produção 
local. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Fig. 
327 

 
 
 
 
FSJB/08-

2-116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2214 

 
 
 
 
 
 

Machico 3 
 

(Não muito 
distante do grupo 

seguinte, 
Machico 4 (d = 
2,48), mas sem 

que nada se 
possa adiantar 

quanto à 
proveniência). 

 
Designação: Fragmento cerâmica de 
construção, (telha de meia cana).   
Local de Recolha: Forte S. João Baptista, 
Santa Maria, Açores 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: Setembro 2008 
Descrição: Amostra de telha de meia cana. 
Pasta de cor vermelha, R15, exibindo uma 
textura grosseira, compacta, com ENP’s de 
calibre fino e médio, (micas, nódulos de barro 
cozido? e fragmentos líticos de tonalidades 
escuras e vermelhas). 
Superfície externa afagada de cor castanho 
clara, N40 e superfície interna rugosa de 
tonalidade vermelha, S35.  
EP: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Cerâmica construção cuja 
características tecnológicas da pasta deduzem 
uma produção local. Fragmento reconstituído 
graficamente. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig. 
328 

 
 

A6/08 

 
 
 
 

2191 

 
Machico 3 

 

 
(Não muito 

distante do grupo 
seguinte, 

Machico 4 (d = 
2,48), mas sem 

que nada se 
possa adiantar 

quanto à 
proveniência). 

 
Designação: Argila 
 
Local de Recolha: Santa Maria, Açores 
Recolhido por: Amostra fornecida pelo Museu 
de Santa Maria. Colecção etnográfica. 
Data da Recolha: Setembro de 2008 
Tipo de Material: (AA) 
Descrição: Pequena amostra de argila de cor 
castanha clara amarelada entre N70 e N50 
Notas: Amostra de uma bola de argila da 
exposição permanente do museu. Note-se que 
este barro terá sido utilizado no fabrico de 
peças cerâmicas. 
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Grupo Químico: Machico4 

 

Acrónimo 
Nº 

Lab. 
Grupos Químicos Descrição Imagem 

 
 

Fig. 
329 

 
 
FSJB/08-

2-119 

 
 
 
 

 
2215 

 
 

 
Machico 4 

 

(Não muito 

distante do grupo 
anterior, Machico 
3 (d = 2,48), mas 
sem que nada se 
possa adiantar 
quanto à 
proveniência).  

 

 
 
 
Designação: Fragmento de parede de forma 
indeterminada. 
Local de Recolha: Forte S. João Baptista, 
Santa Maria, Açores 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: Setembro 2008 
Descrição: Amostra de cerâmica comum. 
Pasta de textura compacta, densa, de 
tonalidade cinzenta, N71, notando-se a 
presença de ENP’s de grão fino (micas, 
nódulos brancos e líticos negros). Superfícies 
interna e externa engobadas de cor vermelha, 
R15. 
EP: 7mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Cerâmica utilitária cuja características 
tecnológicas da pasta deduzem uma produção 
local. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Fig. 
330 

 
 
 

 
FSJB/08-

2-124 

 
 
 
 
 
 

 
 

2216 

 
 
 
 
 

 
Machico 4 

 

(Não muito 

distante do grupo 
anterior, Machico 
3 (d = 2,48), mas 
sem que nada se 
possa adiantar 
quanto à 
proveniência).  

 

 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede de forma 
indeterminada. 
Local de Recolha: Forte S. João Baptista, 
Santa Maria, Açores 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: Setembro 2008 
Descrição: Amostra de parede de cerâmica 
comum. Pasta de textura compacta, semi-
estratificada, de tonalidade acastanhada, R33, 
embora o cerne nos apresente estratos 
cromáticos distintos resultantes dos efeitos de 
cozedura. Desengordurantes de calibre fino 
(micas), de distribuição regular. Superfícies 
afagadas exterior de tonalidade cinzento-
escuro S73 e interior castanho acinzentado 
escuro, T51.  
EP: 4mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Cerâmica utilitária cuja características 
tecnológicas da pasta deduzem uma produção 
local. 

 

 
 

 

 

 
 

Fig. 
331 

 
 

FSJB/08-
2-109 

 
 
 
 
 

2217 

 
Machico 4 

 

(Não muito 

distante do grupo 
anterior, Machico 
3 (d = 2,48), mas 
sem que nada se 
possa adiantar 
quanto à 

 
Designação: Fragmento de parede de forma 
indeterminada. 
Local de Recolha: Forte S. João Baptista, 
Santa Maria, Açores 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: Setembro 2008 
Descrição: Fragmento contendo uma porção 
de parede de uma peça utilitária de cerâmica 
comum, de pasta de textura compacta, de 
aspecto grosseiro, tonalidade castanha P30 
(observação cromática junto à camada interna 

 

 
 

Instituição / Particular: Élvio Sousa  
Data: 2008           
Tipo de material: Cerâmica Arqueológica (CA), Cerâmica Etnográfica (CE), Amostras de Argila (AA) 
Proveniência: Açores, Santa Maria (Forte de São João Baptista). 
Responsável (pela entrega): Élvio Sousa 
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proveniência).  

 

do fragmento). Distribuição de ENP’s de forma 
regular, de calibre fino e médio (micas, 
nódulos líticos de cor escura e cinzenta). 
Superfície externa engobada à base de uma 
aguada de tonalidade vermelha ténue, S20, 
possivelmente resultante de uma mistura de 
um agente colorante à base de almagre. 
Superfície interna de tonalidade idêntica à 
exterior, observando-se acabamento brunido 
de aspecto mais acetinado, formando linhas 
rectas paralelas horizontais.   
EP: 6mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Cerâmica utilitária cuja características 
tecnológicas da pasta deduzem uma produção 
local. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 
332 

 
 
 
 

FSJB/08-
2-103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2218 

 
 
 
 
 
 
 
 

Machico 4 

 

(Não muito 

distante do grupo 
anterior, Machico 
3 (d = 2,48), mas 
sem que nada se 
possa adiantar 
quanto à 
proveniência).  

 

 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede com 
arranque bojo. 
Local de Recolha: Forte S. João Baptista, 
Santa Maria, Açores 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: Setembro 2008 
 
Descrição: Amostra de parede com um 
componente de bojo de uma forma utilitária de 
cerâmica comum. Pasta de textura grosseira, 
semi-compacta, com abundantes ENP’s 
(nódulos líticos de cor escura e cinzenta), de 
calibre fino e médio, distribuídos de forma 
regular. No cerne, observa-se 
macroscopicamente 4 tonalidades distintas. 
Da parede interior para a exterior identificam-
se: 
- Castanho-vermelho claro, N35 
- Castanho, P30 
- Vermelho, R20 
- Vermelho, claro, M39. 
Superfície interna com vestígios de engobe, 
castanho-ténue, R11. Na parte externa 
observa-se o arranque do bojo e uma canelura 
com espessura de 11mm 
EP: 9mm  EBJ: 17mm 
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Cerâmica utilitária (possivelmente um 
alguidar), cuja características tecnológicas da 
pasta deduzem uma produção local. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 
333 

 
 
 

FSJB.SM
/08-2-85 

 
 
 
 
 
 
 

2222 

 
 
 
 
 

Machico 4 

 

(Não muito 

distante do grupo 
anterior, Machico 
3 (d = 2,48), mas 
sem que nada se 
possa adiantar 
quanto à 
proveniência).  

 

 
 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de bordo de um 
possível alguidar.  
Local de Recolha: Forte S. João Baptista, 
Santa Maria, Açores 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: Setembro de 2008 
Descrição: Fragmento de bordo de uma peça 
aberta, de cerâmica comum, cujo registo 
gráfico se interpreta como sendo um alguidar. 
Bordo espessado externamente e lábio 
boleado. Pasta de tonalidade avermelhada, 
P17, de textura compacta e grosseira com 
abundantes com ENP’s de grão fino e médio, 
compostos por vestígios pétrios de cor escura. 
Superfície externa rugosa e interna com 
vestígios de brunimento, resultante de uma 
aplicação de um engobe, de tonalidade 
vermelho-fusco, S15.  
EP: 10mm EB: 16mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Cerâmica utilitária, cuja características 
tecnológicas da pasta deduzem uma produção 
local. Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 
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Fig. 
334 

 
 

FSJB.SM
/08-2-117 

 
 
 

 
 
 

2223 

 
 

 
Machico 4 

 

(Não muito 

distante do grupo 
anterior, Machico 
3 (d = 2,48), mas 
sem que nada se 
possa adiantar 
quanto à 
proveniência).  

 

 
Designação: Fragmento de bordo e bojo de 
uma possível tigela. 
Local de Recolha: Forte S. João Baptista, 
Santa Maria, Açores 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: Setembro de 2008 
Descrição: Fragmento de bordo e bojo de uma 
possível tigela de cerâmica comum. Bordo 
espessado com inflexão externa e lábio de 
tipologia boleada. Pasta de tonalidade 
avermelhada, S37, exibindo uma trama 
compacta e grosseira com numerosos ENP’s 
de calibre fino e médio, compostos por 
vestígios líticos cor escura e vinada. 
Superfícies engobadas com uma aguada de 
cor vermelha, R17 (provavelmente com o uso 
do almagre de extracção local).  
EBJ: 7mm EB: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Cerâmica utilitária, cuja características 
da tecnológicas da pasta antevêem uma 
produção local. Fragmento sujeito a 
reconstituição gráfica. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Fig. 
335 

 
 

 
 

FSJB.SM
/08-2-93 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2224 

 
 
 
 
 
 
 

Machico 4 

 

(Não muito 

distante do grupo 
anterior, Machico 
3 (d = 2,48), mas 
sem que nada se 
possa adiantar 
quanto à 
proveniência).  

 

 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede 
indeterminado. 
Local de Recolha: Forte S. João Baptista, 
Santa Maria, Açores 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: Setembro de 2008 
Descrição: Porção de parede de uma peça de 
cerâmica comum de tipologia indeterminada. 
Pasta de textura compacta e grosseira com 
abundantes ENP’s de grão fino e grande, 
compostos por partículas líticas de tonalidade 
escura e avermelhada (sobretudo os 
desengordurantes de maior dimensão). Cerne 
de cor castanho avermelhado claro, N29. 
Superfícies rugosas, variando entre o 
castanho avermelhado claro, N49, no exterior 
e rosada, M49, no interior. 
EP: 8mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Possível produção local das olarias da 
ilha Santa Maria. 
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Grupo Químico: Machico 5 

 

Acrónimo 
Nº 

Lab. 
Grupos Químicos Descrição Imagem 

Fig. 336 

 
JFM06-22-

2605 

2207 

Machico 5 
 

(Composição 
típicas das pastas 

usadas nas 
faianças, embora 

não seja 
perceptível a 

origem, com base 
na nossa base de 

dados). 
 

  
 
 
 
Designação: Fragmento de ponta de uma forma 
de açúcar. 
Local de Recolha: Junta de Freguesia de 
Machico 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 2006 
Descrição: Fragmento de ponta de uma forma 
de açúcar. Pasta de tonalidade rosa, M49, com 
nuançes ligeiramente mais claras, textura 
compacta e depurada exibindo escassos 
elementos não plásticos micáceos e 
abundantes partículas de um material branco 
opaco, cuja identificação se torna de difícil 
destrinça. Superfície interna à base de uma 
aguada de tonalidade mais clara. O orifício do 
vértice apresenta um diâmetro aproximado de 
10mm, cujo tempo de confecção nos remete 
para a pré cozedura da peça.  
EP: 7mm. 
 
 
 
 
 
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento de pasta clara proveniente 
dos estratos quinhentistas da área urbana de 
Machico, cuja origem se calcula o Sul 
peninsular. Tratando-se de um componente de 
uma forma de pão de açúcar é provável que 
corresponda a possíveis importações 
associados ao comércio açucareiro. Fragmento 
sujeito a reconstituição gráfica. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 337 

 
JFM/06-

Vala2- 317 

2198 

Machico 5 
 

(Composição 
típicas das pastas 

usadas nas 
faianças, embora 

não seja 
perceptível a 

origem, com base 
na nossa base de 

dados). 
 

 
Designação: Fragmento de parede de uma 
forma indeterminado.  
Local de Recolha: Junta de Freguesia de 
Machico 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 2006 
Descrição: Fragmento de parede de forma 
indeterminado, possivelmente corresponderá a 
uma forma de pão açúcar. Pasta de textura 
semi-compacta de cor avermelhada R19, 
exibindo abundantes ENP’s de pequena e 
média dimensão, com distribuição regular 
(quartzo, feldspatos e mica). Superfície interna 
de cor vermelha fusca, T19 e superfície externa 
de cor ligeiramente escura. 
Espessura da Parede (EP): 9mm. 
Tipo de Material: (CA) 
Notas: 

 
 

 

Fig. 338 

 
 

JFM/06-
22- 2601 

2199 

Machico 5 
 

(Composição 
típicas das pastas 

usadas nas 

 
Designação: Fragmento de parede de um 
almofariz. 
Local de Recolha: Junta de Freguesia de 
Machico 
Recolhido por: Élvio Sousa 

 

Instituição / Particular:  Élvio Sousa 
Data:  2006           
Tipo de material: Cerâmica Arqueológica (CA), Cerâmica Etnográfica (CE), Amostras de Argila (AA) 
Proveniência: Machico (Junta de Freguesia de Machico). 
Responsável (pela entrega): Élvio Sousa 
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faianças, embora 
não seja 

perceptível a 
origem, com base 
na nossa base de 

dados). 
 

Data da Recolha: 2006 
Descrição: Componente de uma parede de um 
almofariz, exibindo uma pasta compacta de 
aspecto grosseiro de cor, creme, K91. Pasta 
profusamente abundante no que concerne a 
ENP’s, de fina e média dimensão e distribuição 
regular. Destaca-se os elementos quartzosos e 
nódulos de barro cozido?  
EP: 8mm Espessura do bordo (EB): 13mm. 
Tipo de Material: (CA) 
Notas: 

 

Fig. 339 

 
JFM/06-
22- 2602 

2200 

 
Machico 5 

 

(Composição 
típicas das pastas 

usadas nas 
faianças, embora 

não seja 
perceptível a 

origem, com base 
na nossa base de 

dados). 
 

 
 
 
Designação: Fragmento de base e fundo de um 
almofariz. 
Local de Recolha: Junta de Freguesia de 
Machico 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 2006 
Descrição: Amostra de uma base e fundo de 
um almofariz, exibindo uma pasta compacta 
homogénea de tonalidade esbranquiçada, L92, 
com escassos ENP’s.   
Espessura do Fundo (EF): 10mm EP: 11mm. 
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Ultima metade do século XV 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Grupo Químico: Machico6 

 

Acrónimo 
Nº 

Lab. 
Grupos Químicos Descrição Imagem 

 

Fig. 340 

 
 
 

OBS/SV-
08-Ext-20 

 
 
 
 

2249 

 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 
 

Designação: Fragmento de cerâmica de 
construção. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento exíguo de cerâmica de 
construção. Pasta de textura semi-compacta de 
cor vermelha P39, contendo escassos ENP’s. 
Superfície interna rugosa, característica 
essencial da identificação da tipologia e 
funcionalidade da peça.  
EP: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 

 
 

Instituição / Particular: Élvio Sousa  
Data: 2008           
Tipo de material: Cerâmica Arqueológica (CA), Cerâmica Etnográfica (CE), Amostras de Argila (AA) 
Proveniência: São Vicente (Olaria da Banda do Sol). 
Responsável (pela entrega): Élvio Sousa 
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Fig. 341 
 

 
OBS/SV-
08-Ext-24 

 
 

2253 

 
 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede de cerâmica 
de construção 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
 
Descrição: Fragmento de parede de cerâmica 
de construção, exibindo uma extremidade de 
acabamento. Pasta de textura compacta e 
homogénea, de tonalidade castanho 
avermelhado, M25. 
EP: 16mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fig. 342 
 

OBS/SV-
08-Ext-25 

2254 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
Designação: Fragmento de parede de uma 
forma indeterminada de cerâmica comum.  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de uma forma 
indeterminada de cerâmica comum, de trama 
compacta e depurada de cor avermelhada, N25. 
Superfície interna engobada de tonalidade 
vermelha N35, observando-se um ligeiro 
ressalto horizontal. Superfície externa 
igualmente tratada à base de uma aguada muito 
ténue. 
EP: 11mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 

 

Fig. 343 
 
BS/SV-08-

Ext-26 

2255 

 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 
 
Designação: Fragmento de parede de cerâmica 
de construção.  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de cerâmica 
de construção (telha de canudo). Pasta de 
textura grosseira, semi-compacta, exibindo 
fendas de cozedura, e de tonalidade 
avermelhada M25. Desengordurantes visíveis 
(partículas pétreas de cor escura). Parte interna 
rugosa.  
EP: 15mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 
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Fig. 344 
 
OBS/SV-
08-Ext-28 

 
 
 
 
 

2257 

 
 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede de cerâmica 
de construção.  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de cerâmica 
de construção (telha de canudo). Superfície 
interna rugosa de cor rosada, M49. Pasta de 
trama compacta, depurada, de tonalidade 
castanho avermelhado, N35. 
EP: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 

Fig. 345 
 
OBS/SV-
08-Ext-29 

2258 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
Designação: Fragmento de parede de possível 
cerâmica de construção.  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de possível 
cerâmica de construção de pasta de trama 
compacta, de cor rosada, M33, com escassos 
ENP’s. Superfícies ligeiramente engobadas. 
EP: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 

 
 
 

Fig. 346 
 

OBS/SV-
08-Ext-30 

2259 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
Designação: Fragmento de parede de possível 
cerâmica de construção.  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de possível 
forma de cerâmica de construção. Pasta de 
textura compacta, de cor avermelhado, N50, 
com escassos ENP’s. Superfícies ligeiramente 
engobadas de tonalidade vermelha (N29 na 
externa). 
EP: 12mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 

 
 

Fig. 347 
 

OBS/SV-
08-Ext-31 

2260 

 
Machico 6 

 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 

 
 
Designação: Fragmento de parede de possível 
cerâmica de construção. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
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bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de possível 
cerâmica de construção. Pasta de textura 
compacta, depurada, de cor castanho 
avermelhado, N37. Superfícies ligeiramente 
engobadas de tonalidade vermelha (N35 na 
externa e P49 na interna). 
EP: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 
 

 
 

 
Fig. 348 
 

OBS/SV-
08-Ext-32 

 
 

2261 

 
 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 
 
 
Designação: Fragmento de cerâmica de 
construção.  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de possível 
forma de cerâmica de construção Exemplar 
afagado no exterior e rugoso no interior. Pasta 
de textura compacta e depurada, de cor M37, 
vermelha clara, sem ENP’s. 
EP: 16mm  
Tipo de Material: (CA)  
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 

 
 

Fig. 349 
 

 
OBS/SV-
08-Ext-33 

 
 
 

2262 

 
 
 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
Designação: Fragmento de cerâmica de 
construção.  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de possível 
forma de cerâmica de construção. Pasta de 
textura compacta depurada, de cor vermelha, 
N25, sem ENP’s visíveis. Superfície externa de 
cor castanho avermelhado, M25 e superfície 
interna de cor, vermelho clara, N25.  
EP: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 

 
 

Fig. 350 
 
 

OBS/SV-
08-Ext-34 

2263 

 
Machico 6 

 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 

 
 
Designação: Fragmento de cerâmica de 
construção. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
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Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importan 
te das produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

Descrição: Fragmento de parede de possível 
forma de cerâmica de construção Fragmento 
rugoso. Pasta de textura compacta e depurada 
de cor castanho avermelhado P27, com, 
escassos ENP’s.  
EP: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica.  

 
Fig. 351 
 
 

OBS/SV-
08-Ext-35 

 
 
 
 

2264 

 
 

 
 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 
 

 
 
 
 
Designação: Fragmento de cerâmica de 
construção. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de possível 
forma de cerâmica de construção, apresentando 
as superfícies engobadas avermelhadas, N35. 
Pasta de textura compacta de tonalidade 
castanha, M35, com ENP’s de tamanho médio 
(líticos). EP: 15mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Fig. 352 
 
 

OBS/SV-
08-Ext-37 

 
 
 
 

2266 

 
 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 
 
Designação: Fragmento de cerâmica de 
construção. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de possível 
forma de cerâmica de construção, exibindo uma 
pasta de textura compacta, densa, avermelhada, 
N39, com escassos ENP’s.  
EP: 14mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica 

 

 

Fig. 353 
 

OBS/SV-
08-Ext-38 

2267 

 
Machico 6 

 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 

 
 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de cerâmica de 
construção.  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
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barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de possível 
forma de cerâmica de construção. Pasta de 
textura compacta, de cor vermelha, M37, com 
escassos ENP’s de calibre fino.  
EP: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 
 

 
 

 

 
Fig. 354 

 
 

OBS/SV-
08-Ext-42 

 
 
 

2271 

 
 
 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
Designação: Fragmento de cerâmica de 
construção.  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de cerâmica de 
construção, exibindo uma pasta de tonalidade 
rosa, M40 e textura compacta, bem depurada, 
apresentando escassos ENP's de grão fino, 
(quartzos e micas). Superfície externa afagada e 
superfície interna rugosa com tonalidades 
vermelhas claras.  
EP: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 
 
 

 
 

 
 

Fig. 355 
 

OBS/SV-
08-Ext-44 

2273 

 
 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de cerâmica de 
construção.  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de cerâmica de 
construção. Pasta de tonalidade avermelhada, 
M20 e textura compacta, apresentando 
escassos ENP's (partículas quartzosos de grão 
fino). Superfície externa e interna afagada com 
tonalidade vermelha clara.  
EP: 16mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 

 
 

 
 

Fig. 356 
 

OBS/SV-
08-Ext-45 

2274 

 
Machico 6 

 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 

 
 
Designação: Fragmento de cerâmica de 
construção. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de cerâmica de 
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estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

construção (telha). Pasta de trama compacta, 
bem depurada, de cor avermelhada, M45, 
apresentando escassos ENP's (partículas líticas 
de cor branca  de grão fino). Superfície externa 
afagada e superfície interna rugosa com 
tonalidade vermelha clara, M39.  
EP: 17mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 
 

Fig. 357 
 

OBS/SV-
08-Ext-46 

2275 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
 
Designação: Fragmento de cerâmica de 
construção.  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de cerâmica de 
construção. Com as superfícies lisas e pasta de 
características compacta e homogénea de 
tonalidade rosa, M40. Desengordurantes de 
grão muito fino (elementos pétrios de cor 
escura)  
EP: 12.5mm  
Tipo de Material: (CA) 
 
 
 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Fig. 358 
 

OBS/SV-
08-Ext-47 

 
 
 
 
 

2276 

 
 
 
 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de cerâmica de 
construção.  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de cerâmica 
de construção, exibindo uma pasta de 
tonalidade vermelha clara, N20, de textura 
compacta e depurada. Mostra escassos ENP's 
de grão fino (partículas pétreas de cor negra).  
EP: 13mm  
Tipo de Material: (CA)  
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 
 

 
 

 
 

Fig. 359 
 

OBS/SV-
08-Ext-48 

2277 

 
 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 

 
 
 
 
Designação: Fragmento de cerâmica de 
construção. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
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Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de cerâmica 
de construção, exibindo uma pasta de 
tonalidade vermelha clara, M39 de textura 
compacta e depurada. Mostra escassos ENP's 
de grão fino (partículas pétreas de cor negra). 
Superfície externa afagada e superfície interna 
rugosa com tonalidade amarela avermelhada, 
M45.  
EP: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 
 

Fig. 360 
 

OBS/SV-
08-Ext-50 

2278 

 
Machico 6 

 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
Designação: Fragmento de cerâmica de 
construção (amostra de telha).  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de cerâmica de 
construção (amostra de telha). Pasta de 
tonalidade vermelha clara, M39 e textura 
compacta, depurada, apresentando escassos 
ENP's pétreos negros e quartzos de grão fino. 
Superfície externa afagada e superfície interna 
rugosa de cor, vermelha clara, N37. 
EP: 17mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 

 
 

 
 

Fig. 361 
 

OBS/SV-
08-Ext-51 

2279 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
Designação: Fragmento de parede de cerâmica 
(possível exemplar de telha). 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de cerâmica 
(possível exemplar de telha). Pasta textura semi-
compacta de tonalidade vermelha clara, N20 
apresentando escassos ENP's. Observa-se 
fendas de cozedura na pasta.  
EP: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Fig. 362 
 

OBS/SV-
08-Ext-53 

2280 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 

 
 
 
Designação: Fragmento de parede de cerâmica 
de construção (possível exemplar de telha). 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
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barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de cerâmica 
de construção (possível exemplar de telha). 
Pasta de tonalidade rosada, M40 e textura 
compacta, apresentando escassos ENP's 
(quartzos) de finas dimensões.  
EB: 12mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 
 

 
 

Fig. 363 
 

OBS/SV-
08-Ext-54 

2281 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede de possível 
cerâmica de construção.  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de possível 
cerâmica de construção. Pasta de cor 
avermelhada, M45, e textura compacta, bem 
depurada. Superfícies lisas com vestígios de 
engobe de cor rosada, M40.  
EP: 12mm  
Tipo de Material: (CA) 
 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 364 
 
 

OBS/SV-
08-Ext-55 

2282 

 
Machico 6 

 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
Designação: Fragmento de parede de cerâmica 
de construção (possível exemplar de telha). 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de cerâmica 
de construção (possível exemplar de telha). 
Pasta de trama compacta e homogénea, cor 
avermelhada, M39, com desengordurantes 
pouco visíveis a olho nu. EP: 12mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Junto à extremidade observa-se uma 
possível dedada do artífice. Fragmento recolhido 
nas imediações da Olaria da Banda do Sol, 
provavelmente associada à cultura material 
ceramológica. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fig. 365 
 

OBS/SV-
08-Ext-56 

2283 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 

 
 
 
Designação: Fragmento de parede de cerâmica 
de construção (possível exemplar de telha). 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de cerâmica 
de construção (possível exemplar de telha). 
Pasta de cor vermelha clara, N39 e textura 
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produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

compacta e depurada, observam-se escassos 
ENP's (partículas líticas de cor branca). 
Superfícies, externa e interna com vestígios de 
engobe. 
EP: 12mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 
 
 
  
 
 

 

Fig. 366 
 

OBS/SV-
08-Ext-57 

2284 

 
Machico 6 

 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
Designação: Fragmento de parede de cerâmica 
de construção (exemplar de telha). 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de cerâmica 
de construção, de tipologia de meia-cana, 
exibindo uma pasta de cor vermelha clara, M39. 
A pasta apresenta-se compacta e depurada, 
com escassos ENP's.  
EP: 12mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Fig. 367 
 
 

OBS/SV-
08-Ext-58 

2285 

 
 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
Designação: Fragmento de parede de possível 
cerâmica de construção. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de um possível 
de cerâmica de construção. Pasta de trama 
compacta, de cor vermelha, P39. Superfícies, 
externa e interna lisas com vestígios de engobe 
de tonalidade vermelha clara, N37.  
EP: 14mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Fig. 368 
 

OBS/SV-
08-Ext-59 

2286 

 
Machico 6 

 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 

 
 
Designação: Fragmento de parede de cerâmica 
de construção (exemplar de telha). 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de cerâmica 
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estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

de construção (exemplar de telha). Pasta de cor 
vermelha clara, M39, textura compacta, com 
escassos ENP's (partículas líticas de cor escura 
e nódulos de barro cozido?) Superfície externa 
afagada e superfície interna rugosa de 
tonalidade vermelha clara, N40.  
EP: 15mm  
 Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 
 

Fig. 369 
 

OBS/SV-
08-Ext-7 

2236 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
Designação: Fragmento de parede de uma 
forma indeterminada. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de uma forma 
indeterminada. Pasta de textura compacta e 
homogénea, com escassos ENP’s de tonalidade 
castanha avermelhada, P27. Superfície interna 
de cor castanho avermelhado, P27, 
denunciando caneluras horizontais resultantes 
alegadamente do molde da peça. Superfície 
externa engobada, de cor castanho 
avermelhada clara, N27, notando-se duas linhas 
ténues de configuração recta.  
EP: 8mm  
Tipo de Material: (CA) 
 
 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 370 
 

OBS/SV-
08-Ext-11 

2240 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
Designação: Fragmento de bordo de uma forma 
indeterminada.  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de bordo de uma forma 
indeterminada de pasta de textura compacta e 
depurada, de cor vermelha-ténue, P11, com 
escasso ENP’s. Possível bordo, de tipologia 
vertical com um lábio aplanado.  
EP: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 
Exemplar de difícil percepção tipológica, embora 
se admita pertencer ao universo restrito da 
cerâmica de construção. 

 

 
 

 
 

 
Fig. 371 

 
 
 

OBS/SV-
08-Ext-12 

2241 

 
Machico 6 

 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 

 
 
Designação: Fragmento de parede de uma 
forma indeterminada. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de uma forma 
indeterminada. Pasta de textura compacta e 
homogénea de cor vermelha pálida, M11. 
Escassos ENP’s. Superfície interna de cor 
castanho avermelhado claro, N27 e superfície 
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produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

externa de cor, vermelho-pálido, N25. 
EP: 6mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 
Fig. 372 
 

OBS/SV-
08-Ext-13 

 
 
 
 
 

2242 

 
 
 
 
 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede de forma 
indeterminada. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de forma 
indeterminada, exibindo uma pasta de textura 
compacta de cor, rosada, N35. Escassos ENP’s. 
A observação atenta da peça permite discernir 
um acabamento que dificilmente se identifica 
como bordo. 
EP: 11mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 
Exemplar de difícil percepção tipológica, embora 
se admita pertencer ao universo restrito da 
cerâmica de construção. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 373 
 
 
 

OBS/SV-
08-Ext-14 

 
 
 
 
 
 
 

2243 

 
 
 
 
 
 
 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede de forma 
indeterminada. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de forma 
indeterminada. Textura da pasta compacta de 
cor rosada, M29, sem ENP’s visíveis a olho-nú. 
Superfície interna composta por estrias.  
EP: 5mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 

 
 

 
 

Fig. 374 
 
 
 
 

OBS/SV-

2244 

 
Machico 6 

 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 

 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede de forma 
indeterminada de grandes dimensões. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
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08-Ext-15 característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de forma 
indeterminada de grandes dimensões. Pasta de 
textura compacta e homogénea, de cor 
castanha, M29, com escassos ENP’s. Superfície 
externa engobada, com aspecto brunido de 
tonalidade rosada, N35. Superfície interna 
estriada, igualmente impermeabilizada à base 
de um engobe. 
EP: 11mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 
 

 
 

 
 

Fig. 375 
 

OBS/SV-
08-Ext-16 

2245 

 
Machico 6 

 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede de forma 
indeterminada de grandes dimensões. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de forma 
indeterminada de grandes dimensões. Pasta de 
textura compacta e homogénea, de cor 
castanho avermelhado claro, N35, com 
escassos ENP’s. Superfície interna engobada de 
cor castanho rosada, P27. Exterior com 
apontamentos ligeiramente impressos cuja 
tipologia se desconhece dada à exiguidade do 
fragmento.  
EP: 16mm 
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 376 
 
 
 

OBS/SV-
08-Ext-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2248 

 
 
 
 
 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 

 
 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede não 
identificado. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de forma 
indeterminada de grandes dimensões. Pasta de 
textura compacta e homogénea, de cor 
vermelho-ténue, P13, com escassos ENP’s. 
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importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

Superfícies engobadas de tonalidade vermelha, 
exibindo, na interna, decoração impressa. 
Exemplar cuja tipologia se desconhece dada à 
exiguidade do fragmento. 
EP: 15mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fig. 377 
 

OBS/SV-
08-Ext-21 

 
 
 
 
 

2250 

 
 
 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  
 

 
 
 
 
Designação: Fragmento de cerâmica de forma 
indeterminada. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de cerâmica de forma 
indeterminada, exibindo uma pasta de textura 
compacta e depurada, de tonalidade vermelha 
N65. ENP’s escassos e superfícies denunciando 
um acabamento engobado  
EP: 13,5mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 

 
 

 

 
Fig. 378 

 
OBS/SV-
08-Ext-39 

 
 
 

2268 

 
 
 
 
 
 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede de forma 
indeterminada.  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de cerâmica de forma 
indeterminada. Pasta de textura compacta, 
depurada, de cor vermelha clara, M37, com 
escassos ENP de grão fino. Superfícies, externa 
e interna engobada  
EP: 12mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 
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Fig. 379 
 

OBS/SV-
08-Ext-41 

 

 
 
 

2270 

 
Machico 6 

 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
Designação: Fragmento de parede de forma 
indeterminada.  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de cerâmica de forma 
indeterminada, (possível telha), exibindo uma 
pasta de textura compacta, depurada, de cor 
avermelhada, M20, sem ENP’s visíveis 
macroscopicamente. Superfícies engobadas de 
cor avermelhada, M45.  
EP: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 
 

 
 

 
 

Fig. 380 
 

OBS/SV-
08-A8 

2225 

 
Machico 6 

 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 
Designação: Amostra de Argila 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Fernando Castro/Isabel 
Fernandes  
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Amostra de argila recolhida das 
imediações do forno do Sítio da Banda do Sol, 
Lameiros, São Vicente, exibindo uma 
tonalidade, amarela avermelhada (a variar entre 
N60 e N65). Textura arenosa e macia.  
Tipo de Material: (AA) 
Notas: De acordo com a tradição oral, o local de 
extracção da argila abasteceria o forno das 
imediações. A operação de recolha foi registada 
em vídeo e fotografia. 

 
 

 

 

Fig. 380 
 

OBS/SV-
08-A9 

2226 

Machico 6 
 

(Apresenta-se como 
um grupo muito 
coeso e bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante um 
grupo importante 
das produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores de 
Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

Designação: Amostra de Argila. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Joel Freitas e Fernando Castro 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Amostra de argila recolhida das 
imediações do forno do Sítio da Banda do Sol, 
Lameiros, São Vicente, exibindo uma 
tonalidade, castanho avermelhado (a variar 
entre R45 e P39).  
Tipo de Material: (AA) 
Notas: De acordo com a tradição oral, o local de 
extracção da argila abasteceria o forno das 
imediações. A operação de recolha foi registada 
em vídeo e fotografia. 
 
 

 
 

 

Fig. 381 
 

OBS/SV-
08-A10 

2227 

 
Machico 6 

 
(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 

 
Designação: Amostra de Argila 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Alexandre Brazão e Isabel 
Fernandes 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Amostra de argila recolhida das 
imediações do forno do Sítio da Banda do Sol, 
Lameiros, São Vicente, exibindo uma 
tonalidade, amarela avermelhado, N57. Textura 
arenosa e de aspecto macia. 
 Tipo de Material: (CA) 
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um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

Notas: De acordo cAm a tradição oral, o local de 
extracção da argila abasteceria o forno das 
imediações. 
 A operação de recolha foi registada em vídeo e 
fotografia. 

Fig. 382 
 

OBS/SV-
08-A11 

2228 

 
Machico 6 

 
(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 
 
 
Designação: Amostra de Argila 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Fernando Castro e Joel Freitas 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Amostra de argila recolhida das 
imediações do forno do Sítio da Banda do Sol, 
Lameiros, São Vicente, exibindo uma tonalidade 
avermelhada (a variar P19 e P39). Textura 
arenosa. 
Tipo de Material: (AA) 
Notas: De acordo com a tradição oral, o local de 
extracção da argila abasteceria o forno das 
imediações. A operação de recolha foi registada 
em vídeo e fotografia. 

 
 
 

 
 

Fig. 383 
 

OBS/SV-
08-Int-2 

2231 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
Designação: Fragmento de porção de parede de 
uma peça de cerâmica comum de grandes 
dimensões. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Joel Freitas 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de porção de parede de 
uma peça de cerâmica comum de grandes 
dimensões. Pasta de textura compacta, 
depurada e homogénea, de tonalidade rosada, 
L25, observando-se escassos ENP’s. Superfície 
interna afagada, notando-se alguns ENP’s 
incrustados na pasta. Superfície externa de 
acabamento brunido de cor acastanhada, P27. 
EP: 12mm 
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento retirado do entulho do forno 
de época contemporânea. Estrutura de elevado 
interesse arqueológico ao nível regional. A 
análise mineralógica do fragmento permitirá 
discernir a composição plástica, havendo a forte 
probabilidade do uso de desengordurantes de 
origem geológica local. 

 

 
 

 
 

 

Fig. 384 
 

OBS/SV-
08-Ext-6 

2235 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 

 
Designação: Fragmento de contendo uma 
porção de parede de uma forma fechada de 
cerâmica comum. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de contendo uma porção 
de parede de uma forma fechada de cerâmica 
comum. Pasta de textura compacta e 
homogénea, com escassos ENP’s e de 
tonalidade castanho avermelhado, P27. 
Superfícies engobadas, observando-se na 
exterior, um padrão decorativo em linguagem 
incisa à base de linhas onduladas e rectas 
paralelas. A parte superior do colo descreve 
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de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

uma canelura com uma espessura média de 
5mm. 
EP: 8mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 
Fragmento sujeito a reconstituição gráfica. 

 
 

Fig. 385 
 

OBS/SV-
08-Ext-10 

2239 

Machico 6 
 

(Apresenta-se 
como um grupo 
muito coeso e 
bem 
característico. 
Admitindo que os 
barros são locais, 
estamos perante 
um grupo 
importante das 
produções 
cerâmicas do 
Machico (?). os 
elevados teores 
de Fe, Ti e Mn são 
característicos de 
barros em zonas 
vulcânicas).  

 

 
 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede de uma 
forma indeterminada de cerâmica comum. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de uma forma 
indeterminada de cerâmica comum. Superfície 
externa profusamente decorada à base de um 
alinhamento geométrico conjugado entre 
apontamentos ondulados, formando grupos de 7 
linhas paralelas, e apontamentos horizontais em 
direcção ao corpo da peça. Observa-se, ainda, 
uma canelura junto ao arranque da abertura da 
peça com 4mm de espessura média. Cerne de 
trama depurada e homogénea, de tonalidade 
rosada, M35.  
EP: 7mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 
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Grupo Químico: Machico7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acrónimo 
Nº 

Lab. 
Grupos Químicos Descrição Imagem 

Fig. 386 
 

A5/07 

2194 

Machico 7 
 
(Barro 
extremamente 
ferruginoso, que 
não apresenta 
qualquer 
similitude com 
qualquer outra 
amostra da 
nossa base de 
dados). 

  
 
Designação: Argila 
Local de Recolha: Sítio do Barrinho, Lameiros, 
S.Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa  
Data da Recolha: Setembro 2007 
Descrição: Argila castanho acinzentado entre 
P73 e P67. Julga-se ter sido utilizado para o 
fabrico de cerâmicas.  
Tipo de Material: (AA) 
Notas: 

 

 
 

Fig. 387 
A3/06 

2196 

Machico 7 
 

(Barro 
extremamente 

ferruginoso, que 
não apresenta 

qualquer 
similitude com 
qualquer outra 

amostra da 
nossa base de 

dados). 

Designação: Argila 
Local de Recolha: Sítio da Torre, Machico 
Recolhido por: Sr. Aveiro  
Data da Recolha: 17/07/2006 
Descrição: Argila castanha acinzentada entre 
P71, muito gorduroso. 
Tipo de Material: (AA) 
Notas: 

 

 
 

 
Grupo Químico: Machico 8 

 
 

Acrónimo 
Nº 

Lab. 
Grupos 

Químicos 
Descrição Imagem 

Fig. 388 
 
OBS/SV-
08-Int-1 

2230 

Machico 8 
 

(Este grupo de 
amostras é 

característico e 
único na nossa 
base de dados. 

O grupo que 
mais se 

aproxima é o 
Machico 6 (d = 

  
 
Designação: Fragmento de porção de parede 
de uma peça de cerâmica comum de grandes 
dimensões. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Joel Freitas 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de porção de parede de 
uma peça de cerâmica comum de grandes 
dimensões, exibindo uma pasta de textura 
compacta, homogénea de tonalidade rosada, 

 

 
 
 

Instituição / Particular: Élvio Sousa 

Data: 2006/2007 

Tipo de material: Cerâmica Arqueológica (CA), Cerâmica Etnográfica (CE), Amostras de Argila (AA) 

Proveniência: São Vicente (Sítio do Barrinho); Machico (Sítio da Torre). 

Responsável (pela entrega): Élvio Sousa 

Instituição / Particular: Élvio Sousa 

Data: 2008 

Tipo de material: Cerâmica Arqueológica (CA), Cerâmica Etnográfica (CE), Amostras de Argila (AA) 

Proveniência: São Vicente (olaria da Banda do Sol). 

Responsável (pela entrega): Élvio Sousa 
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4,18), 
distanciando-se 

dele 
principalmente 
pelos teores de 
Ti e de Fe, que 

aqui são um 
pouco mais 

baixos. Devem 
ser, por isso, de 
produção local, 

sendo 
eventualmente o 

barro local 
misturado com 

outro barro 
diferente). 

 

M53. Superfícies engobadas de cor semelhante 
à pasta, observando-se no interior da peça 
marcas da roda do oleiro, formando linhas 
horizontais paralelas. EP: de 14mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento retirado do entulho do forno 
de época contemporânea. Estrutura de elevado 
interesse arqueológico ao nível regional. A 
análise mineralógica do fragmento permitirá 
discernir a composição plástica, havendo uma 
forte probabilidade do uso de desengordurantes 
de origem geológica local. 

Fig. 389 
 
OBS/SV-
08-Int-3 

 
 

2232 

 
 

Machico 8 
 

(Este grupo de 
amostras é 

característico e 
único na nossa 
base de dados. 

O grupo que 
mais se 

aproxima é o 
Machico 6 (d = 

4,18), 
distanciando-se 

dele 
principalmente 
pelos teores de 
Ti e de Fe, que 

aqui são um 
pouco mais 

baixos. Devem 
ser, por isso, de 
produção local, 

sendo 
eventualmente o 

barro local 
misturado com 

outro barro 
diferente). 

 
 
 
Designação: Fragmento de porção de parede 
de uma peça de cerâmica comum de grandes 
dimensões. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Joel Freitas 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de porção de parede de 
uma peça de cerâmica comum de grandes 
dimensões, exibindo uma pasta de textura 
compacta, homogénea de tonalidade rosada, 
M53. Superfícies engobadas de cor semelhante 
à pasta, observando-se no interior da peça 
marcas da roda do oleiro, formando linhas 
horizontais paralelas.  
EP: 8mm 
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento retirado do entulho do forno 
de época contemporânea. Estrutura de elevado 
interesse arqueológico ao nível regional. A 
análise mineralógica do fragmento permitirá 
discernir a composição plástica, havendo a 
forte probabilidade do uso de desengordurantes 
de origem geológica local. 

 

 
 
 

 
 

 
 

Fig. 390 
 
OBS/SV-
08-Ext-5 

2234 

Machico 8 
 

(Este grupo de 
amostras é 

característico e 
único na nossa 
base de dados. 

O grupo que 
mais se 

aproxima é o 
Machico 6 (d = 

4,18), 
distanciando-se 

dele 
principalmente 
pelos teores de 
Ti e de Fe, que 

aqui são um 
pouco mais 

baixos. Devem 
ser, por isso, de 
produção local, 

sendo 

 
 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de bordo e bojo de 
uma tigela de cerâmica comum. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de bordo e bojo de uma 
tigela de cerâmica comum, apresentando um 
bordo extrovertido e lábio aplanado. Superfície 
externa com marcas da roda de oleiro (linhas 
rectas horizontais). Pasta de textura compacta, 
densa e homogénea, de tonalidade vermelha 
pálido, N25. Cerne com escassos 
desengordurantes. Superfícies afagadas de 
tonalidade, vermelho claro, M37. 
EBJ: 5.5mm EB: 11mm 
Tipo de Material: (CA) 
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eventualmente o 
barro local 

misturado com 
outro barro 
diferente). 

Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica 
Fragmento sujeito a reconstituição gráfica. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Fig. 391 
 
OBS/SV-
08-Ext-8 

 
 
 
 
 
 

2237 

 
 
 
 
 
 

Machico 8 
 

(Este grupo de 
amostras é 

característico e 
único na nossa 
base de dados. 

O grupo que 
mais se 

aproxima é o 
Machico 6 (d = 

4,18), 
distanciando-se 

dele 
principalmente 
pelos teores de 
Ti e de Fe, que 

aqui são um 
pouco mais 

baixos. Devem 
ser, por isso, de 
produção local, 

sendo 
eventualmente o 

barro local 
misturado com 

outro barro 
diferente). 

 
 
 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede de uma 
forma indeterminada de cerâmica comum. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de uma forma 
indeterminada de cerâmica comum, exibindo 
uma pasta de textura compacta e homogénea, 
de tonalidade castanho avermelhado, N35, com 
escassos ENP’s. Superfície externa 
ligeiramente engobada, formando um padrão 
decorativo em linguagem incisa à base de 
linhas onduladas e rectas paralelas.  
EP: 11mm   
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fig. 392 
 
OBS/SV-
08-Ext-9 

2238 

 
Machico 8 

 

(Este grupo de 
amostras é 

característico e 
único na nossa 
base de dados. 

O grupo que 
mais se 

aproxima é o 
Machico 6 (d = 

4,18), 
distanciando-se 

dele 
principalmente 
pelos teores de 
Ti e de Fe, que 

aqui são um 
pouco mais 

baixos. Devem 
ser, por isso, de 
produção local, 

sendo 
eventualmente o 

barro local 

 
 
 
Designação: Fragmento de parede de uma 
forma indeterminada de cerâmica comum. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de uma forma 
indeterminada de cerâmica comum. Pasta de 
textura compacta, densa e homogénea, de 
tonalidade alaranjada, M20, com escassos 
ENP’s de calibre fino (destacando-se partículas 
pétreas escuras). 
 EP: 11mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 
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misturado com 
outro barro 
diferente). 

Fig. 393 
 
OBS/SV-
08-Ext-27 

 
2256 

 
Machico 8 

 

(Este grupo de 
amostras é 

característico e 
único na nossa 
base de dados. 

O grupo que 
mais se 

aproxima é o 
Machico 6 (d = 

4,18), 
distanciando-se 

dele 
principalmente 
pelos teores de 
Ti e de Fe, que 

aqui são um 
pouco mais 

baixos. Devem 
ser, por isso, de 
produção local, 

sendo 
eventualmente o 

barro local 
misturado com 

outro barro 
diferente). 

 
 
 
 
Designação: Fragmento contendo uma porção 
de parede de cerâmica comum. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento contendo uma porção de 
parede de cerâmica comum, exibindo uma 
pasta de textura compacta de tonalidade 
castanho-avermelhada, M47. Superfícies 
tenuemente acabadas, possivelmente à base 
de um engobe através de um coloração 
próxima à da pasta 
EP: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 

 
 

 
 

Fig. 394 
 
OBS/SV-
08-Ext-17 

2246 

Machico 8 
 

(Este grupo de 
amostras é 

característico e 
único na nossa 
base de dados. 

O grupo que 
mais se 

aproxima é o 
Machico 6 (d = 

4,18), 
distanciando-se 

dele 
principalmente 
pelos teores de 
Ti e de Fe, que 

aqui são um 
pouco mais 

baixos. Devem 
ser, por isso, de 
produção local, 

sendo 
eventualmente o 

barro local 
misturado com 

outro barro 
diferente). 

 
 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede de uma 
forma não identificada. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de uma forma 
não identificada, contendo escassos ENP’s. 
Pasta de textura compacta e depurada de cor 
avermelhada, M57. Superfícies engobadas de 
tonalidade vermelha, P13.  
EP: 9mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 

 
 
 

 
 

Fig. 395 
 
OBS/SV-
08-Ext-18 

2247 

Machico 8 
 

(Este grupo de 
amostras é 

característico e 
único na nossa 
base de dados. 
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O grupo que 
mais se 

aproxima é o 
Machico 6 (d = 

4,18), 
distanciando-se 

dele 
principalmente 
pelos teores de 
Ti e de Fe, que 

aqui são um 
pouco mais 

baixos. Devem 
ser, por isso, de 
produção local, 

sendo 
eventualmente o 

barro local 
misturado com 

outro barro 
diferente). 

Designação: Fragmento de parede de uma 
forma não identificada. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de uma forma 
não identificada, exibindo uma pasta compacta 
e homogénea, de perfil estratificado, variando 
entre a cor rosada e acastanhada (L29 e P27). 
EP: 10mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 

 
 

 
 
 

Fig. 396 
 
OBS/SV-
08-Ext-40 

 
 
 

2269 

 
 
 

Machico 8 
 

(Este grupo de 
amostras é 

característico e 
único na nossa 
base de dados. 

O grupo que 
mais se 

aproxima é o 
Machico 6 (d = 

4,18), 
distanciando-se 

dele 
principalmente 
pelos teores de 
Ti e de Fe, que 

aqui são um 
pouco mais 

baixos. Devem 
ser, por isso, de 
produção local, 

sendo 
eventualmente o 

barro local 
misturado com 

outro barro 
diferente). 

 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede de forma 
indeterminada.  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de cerâmica de forma 
indeterminada. Pasta de textura compacta cor 
avermelhada, M45, sem ENP’s visíveis 
macroscopicamente. Superfície interna, rugosa 
e engobada de cor vermelho claro, M39 e 
superfície externa afagada e engobada de cor 
vermelho claro, M39.  
EP: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Fig. 397 
 
OBS/SV-
08-Ext-43 

2272 

Machico 8 
 

(Este grupo de 
amostras é 

característico e 
único na nossa 
base de dados. 

O grupo que 
mais se 

aproxima é o 
Machico 6 (d = 

4,18), 
distanciando-se 

dele 
principalmente 
pelos teores de 
Ti e de Fe, que 

aqui são um 
pouco mais 

 
 
 
 
 
 
Designação: Fragmento de cerâmica de forma 
indeterminada.  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de cerâmica de forma 
indeterminada. Pasta de tonalidade rosa, M40 e 
textura compacta, bem depurada, 
apresentando escassos ENP's de grão fino 
(pequenos nódulos pétreos de cor escura). 
Superfície externa e interna afagada com 
tonalidade vermelha clara.  
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baixos. Devem 
ser, por isso, de 
produção local, 

sendo 
eventualmente o 

barro local 
misturado com 

outro barro 
diferente). 

EP: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

Fig. 398 
 
OBS/SV-
08-Ext-22 

2251 

Machico 8 
 

(Este grupo de 
amostras é 

característico e 
único na nossa 
base de dados. 

O grupo que 
mais se 

aproxima é o 
Machico 6 (d = 

4,18), 
distanciando-se 

dele 
principalmente 
pelos teores de 
Ti e de Fe, que 

aqui são um 
pouco mais 

baixos. Devem 
ser, por isso, de 
produção local, 

sendo 
eventualmente o 

barro local 
misturado com 

outro barro 
diferente). 

 
Designação: Fragmento de cerâmica de 
construção. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento contendo uma porção de 
parede de cerâmica de construção, de pasta de 
textura compacta, avermelhada, N40. 
Superfície interna rugosa, característica que 
indicia a classificação como cerâmica de 
construção. 
EP: 15mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 
 

 
 

Fig. 399 
 
OBS/SV-
08-Ext-23 

2252 

Machico 8 
 

(Este grupo de 
amostras é 

característico e 
único na nossa 
base de dados. 

O grupo que 
mais se 

aproxima é o 
Machico 6 (d = 

4,18), 
distanciando-se 

dele 
principalmente 
pelos teores de 
Ti e de Fe, que 

aqui são um 
pouco mais 

baixos. Devem 
ser, por isso, de 
produção local, 

sendo 
eventualmente o 

barro local 
misturado com 

outro barro 
diferente). 

 
 
 
 
Designação: Fragmento de parede de cerâmica 
de construção 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de cerâmica 
de construção, mostrando superfície interna 
ligeiramente rugosa. Pasta de trama compacta, 
avermelhada, N39. A pasta coincide 
macroscopicamente com o grupo de Olaria da 
Banda do Sol  
EP: 14mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 

 

 

 
 

 
 

Fig. 400 
 
OBS/SV-
08-Ext-4 

2233 

 
 

Machico 8 
 

(Este grupo de 

 
 
 
Designação: Fragmento de bordo e bojo de 
uma possível salgadeira. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
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amostras é 
característico e 
único na nossa 
base de dados. 

O grupo que 
mais se 

aproxima é o 
Machico 6 (d = 

4,18), 
distanciando-se 

dele 
principalmente 
pelos teores de 
Ti e de Fe, que 

aqui são um 
pouco mais 

baixos. Devem 
ser, por isso, de 
produção local, 

sendo 
eventualmente o 

barro local 
misturado com 

outro barro 
diferente). 

Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre 
Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de bordo e bojo de uma 
forma fechado, bordo espessado com inflexão 
externa e lábio aplanado. Colo tendencialmente 
divergente, exibindo na superfície externa 
linhas rectas horizontais caneladas, com 
apontamento decorativo à base de uma linha 
semi-circular incisa. Pasta de textura muito bem 
depurada e homogénea de tonalidade 
avermelhada, M37, com escassos ENP’s.  
EBJ: 10mm EB: 13mm 
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 
Fragmento sujeito a reconstituição gráfica. 

 
 

 
 

 

Grupo Químico: Machico 9 

 

 

Instituição / Particular: Élvio Sousa  

Data: 2008            

Tipo de material: Cerâmica Arqueológica (CA), Cerâmica Etnográfica (CE), Amostras de Argila (AA) 

Proveniência: São Vicente (olaria da Banda do Sol). 

Responsável (pela entrega): Élvio Sousa 

 

 

Acrónimo 
Nº 

Lab. 
Grupos 

Químicos 
Descrição Imagem 

Fig. 401 
 
OBS/SV-08-

Ext-20 

2249 
Machico 9 

 

  
 
 
 
Designação: Fragmento de cerâmica de 
construção. 
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento exíguo de cerâmica de 
construção. Pasta de textura semi-compacta de 
cor vermelha P39, contendo escassos ENP’s. 
Superfície interna rugosa, característica essencial 
da identificação da tipologia e funcionalidade da 
peça.  
EP: 13mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 
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Grupo Químico: Sem Grupo 

 

Instituição / Particular: Élvio Sousa  

Data: 2004/2006/ 2008           

Tipo de material: Cerâmica Arqueológica (CA), Cerâmica Etnográfica (CE), Amostras de Argila (AA) 

Proveniência: São Vicente (Olaria da Banda do Sol); Santa Maria Açores; Sítio do Povo, Gaula; Junta de 

Freguesia de Machico; Palácio dos Cônsules, Funchal 

Responsável (pela entrega): Élvio Sousa 

 

 

Acrónimo 
Nº 

Lab. 
Grupos 

Químicos 
Descrição Imagem 

Fig.402 
 

Almagre/08 

2192 Sem Grupo 

  
 
Designação: Almagre 
Local de Recolha: Santa Maria, Açores 
Recolhido por: Amostra fornecida pelo Museu de 
Santa Maria. Colecção etnográfica. 
Data da Recolha: Setembro de 2008 
Descrição: Pequena amostra de almagre de cor 
vermelha entre a P17 e a R17. 
Tipo de Material: (AA) 
Notas: Amostra da exposição permanente do 
museu. Note-se que este almagre terá sido 
utilizado no fabrico de peças cerâmicas. 
 
 

 

 
 

 
 

Fig.403 
 

A4/08 

2193 Sem Grupo 

  
 
Designação: Argila 
Local de Recolha: Sitio do Povo, Gaula, Santa 
Cruz 
Recolhido por: Élvio Sousa  
Data da Recolha: 24/11/2004 
Descrição: Argila castanha acinzentada P71, algo 
arenoso. 
Tipo de Material: (AA) 
Notas: 
 

 

 
 
 
 

Fig.404 
 

JFM/06-22-
3076 

2208 

Sem Grupo 
 

(Redondo- 
Alentejo? Os 

valores não são 
muito normais 
para Portugal) 

  
Designação: Fragmento de parede de uma forma 
de açúcar. 
Local de Recolha: Junta de Freguesia de 
Machico 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 2006 
Descrição: Fragmento de parede de uma forma 
de açúcar extraída de um perfil semi-completo, 
que inclui o bordo emoldurado e uma parte 
substancial do corpo da peça, proveniente dos 
estratos quinhentistas da Junta de Freguesia de 
Machico. Textura de pasta compacta e grosseira, 
apresentando abundantes ENP’s, de grão fino e 
médio, com destaque para componentes líticos 
de tonalidade escura. Mostra, também, 
abundantes desengordurantes micáceos. Barro 
de tonalidade predominantemente avermelhada, 
clara, N39. Superfície interna exibindo uma 
aguada ténue com uma coloração distinta, 
vermelha pálida, N13. Observa-se ainda, no 
interior da peça uma confecção estriada. 
DE: 365mmEP: 12mm   
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Exemplar atípico do ponto de vista do 
grupo de pasta da cerâmica de uso industrial da 
área urbana de Machico. 
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Fig.405 
 
OBS/SV-08-

Ext-36 

2265 Sem Grupo 

  
 
 
Designação: Fragmento de cerâmica de 
construção.  
Local de Recolha: Olaria da Banda do Sol, S. 
Vicente 
Recolhido por: Élvio Sousa, Fernando Castro, 
Isabel Fernandes, Joel Freitas, Alexandre Brazão 
Data da Recolha: 06/12/2008 
Descrição: Fragmento de parede de possível 
forma de cerâmica de construção, exibindo uma 
pasta de textura semi-compacta de tonalidade 
vermelha, N19, com abundantes ENP’s 
(partículas líticas). 
EP: 10.5mm  
Tipo de Material: (CA) 
Notas: Fragmento recolhido nas imediações da 
Olaria da Banda do Sol, provavelmente 
associada à cultura material ceramológica. 
 

 

 
 
 

 

 
 

Fig.406 
 

PC/95-S-31 

2055 

Sem grupo 
seguro. O mais 
próximo é Porto 

2 (amostras 
arqueológicas 

do centro 
histórico do 

Porto), a 
d=2,42 e 

depois vem 
Infante 3 a 2,60 

Designação: Fragmento de parede de uma forma 
de pão de açúcar  
Local de Recolha: Funchal – Palácio Cós 
Cônsules 
Recolhido por: Élvio Sousa 
Data da Recolha: 8/06/2006 
Descrição: Fragmento de parede.  
Pasta de trama semi-compacta com ENP 
(destacando-se os nódulos de quartzosos 
boleados e micas) de tonalidade avermelhada 
clara, N39. Superfície externa de tonalidade 
avermelhada clara N37. e superfície interna com 
vestígios de uma aguada muito ténue de cor 
semelhante à da pasta. 
EP: 8mm 
Tipo de Material: (CA) 
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Quadro 5 – Inventário dos Materiais Arqueológicos do Forte de São João Baptista – 
Santa Maria (1.ª campanha – 2008) 

 

Grupo Tecnológico: Cerâmica Comum 

Subgrupo/Origem: Produção Local Açoriana 

Especificação: Brunimento externo 

Série Funcional: utilitária 

 

N.º de Registo 

Acrónimo 

Designação 

Descrição 
Imagem 

FSJB.SM/08-2-

16 

 

SONDAGEM A UE2 
Porção de parede de uma peça 
utilitária de cerâmica comum de 
fabrico local. Pasta de textura 
compacta, de aspecto grosseiro, 
tonalidade castanha avermelhada 
P29, com ENP de distribuição regular 
e de calibre fino e médio (micas, 
nódulos líticos de cor escura e clara). 
Superfície interna engobada e 
brunida à base de uma aguada de 
cor vermelha R13, possivelmente 
resultante de uma mistura de um 
agente colorante (almagre). Observa-
se uma perfuração circular do tipo 
“gato” Superfície externa de 
tonalidade idêntica à da pasta. 
EP: 14mm 

 

 

FSJB.SM/08-2-

20 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de base e fundo, com 
arranque do corpo, de um púcaro de 
cerâmica comum. Pasta de trama 
compacta e depurada, de tonalidade 
vermelha clara N37, com um razoável 
número de inclusões de grão fino 
(micas e nódulos líticos de cor clara). 
Superfície externa engobada e 
brunida num cromatismo vermelho 
R15, observando-se apontamentos 
decorativos tendencialmente verticais 
de tonalidade castanha, S30. 
Superfície interna de tonalidade 
avermelhada clara, N35, com 
vestígios de engobe, observa-se um 
orifício executado no fundo do 
fragmento. Base de assentamento 
discoidal. Peça de maior requinte ao 
nível do acabamento técnico. 

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

DB:44mm EP: 5mm EF: 5mm 
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FSJB.SM/08-2-
36 
 

SONDAGEM A UE2 
Fragmento de parede fina de uma 
forma indeterminada. Pasta de 
textura semi-compacta, de tonalidade 
castanho avermelhada P27, com 
abundantes ENP de distribuição 
regular e de calibre fino e médio 
(nódulos líticos de cor escura e clara). 
Superfície externa delicadamente 
brunida e engobada à base de uma 
aguada de cor vermelha R13, 
possivelmente resultante de uma 
mistura de um agente colorante 
(almagre).  
EP: 4mm 

 

FSJB.SM/08-2-

42 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de parede fina de uma 
forma indeterminada. Pasta de 
textura semi-compacta, de tonalidade 
castanho avermelhado P27, com 
abundantes ENP de distribuição 
regular e de calibre fino e médio 
(nódulos líticos de cor escura e clara). 
Superfície externa brunida e 
engobada à base de uma aguada de 
cor vermelha R13, possivelmente 
resultante de uma mistura de um 
agente colorante (almagre).  

EP: 3mm 
  

FSJB.SM/08-2-
37 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de parede de cerâmica 
fina de uma forma indeterminada. 
Pasta de textura compacta e bem 
depurada, tonalidade castanho 
avermelhada clara, N29 com 
escassos ENP de calibre fino 
(micas). As superfícies apresentam-
se cuidadosamente brunidas, à base 
de uma aguada de cor vermelha P13, 
possivelmente resultante de uma 
mistura de um agente colorante 
(almagre).  

EP: 4mm 

   

FSJB.SM/08-2-
115 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato de cerâmica comum de fabrico 
local. Bordo espessado externamente 
e lábio ligeiramente boleado. Núcleo 
de textura compacta de tonalidade 
castanha avermelhada P29, com 
escassos ENP de calibre fino (micas, 
nódulos líticos de cor escura, 
vermelha e clara). Superfícies 
vincadamente brunidas e engobadas 
de cor vermelha R13, possivelmente 
resultante de uma mistura de um 
agente colorante (almagre). A 
superfície externa apresenta vestígios 
de polimento, dando ao fragmento 
um aspecto acetinado 

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica 

DE: 250mm EP: 9mm EB: 11mm 

   



 184 

FSJB.SM/08-2-

17 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de base, fundo e arranque 
do corpo de um possível alguidar de 
cerâmica comum. Núcleo de textura 
compacta e semi-depurada, de 
tonalidade cinzenta N71, com um 
razoável número de ENP de grão 
fino, médio e grande (micas, nódulos 
líticos de cor escura e clara). 
Superfície externa deteriorada com 
porções originais aparentemente 
afagadas de cor vermelha P11. Parte 
interior engobada de tonalidade 
vermelha R13, possivelmente 
resultante de uma mistura de um 
agente colorante à base de almagre, 
sendo de notar as incrustações de 
argamassa à base de cal (o que pode 
indicar uma possível utilização na 
arquitectura construtiva).  

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica 

DB: 162mm  EP: 8mm EF: 7mm 

 

 

 

FSJB.SM/08-2-

85 

 

SONDAGEM A UE2 
Fragmento de base e fundo de uma 
peça utilitária de fabrico local 
(possível púcaro). Pasta de textura 
compacta de aspecto grosseiro, de 
tonalidade castanho avermelhada 
P29, com abundantes ENP de 
distribuição regular e de calibre fino, 
médio e grande (micas, nódulos 
líticos de cor escura e clara). 
Superfície externa engobada de cor 
vermelha S20, possivelmente 
resultante de uma mistura de um 
agente colorante à base de almagre. 
Superfície interna de tonalidade 
vermelha acastanhada, R20, sendo 
perceptível as estrias resultantes da 
confecção tecnológica da peça. 

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

Achado n.º4, georeferenciado 
DB:75mm EP: 6mm EF: 11mm 

 

 

FSJB.SM/08-2-

123/139 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de base, fundo e arranque 
do corpo de uma peça de tipologia 
fechada, utilitária, de fabrico local. 
Pasta de textura compacta, semi-
depurada e estratificada. Apresenta 
três tonalidades (da parede interior 
para o exterior): 

- Cinzenta, R73 com uma espessura 
média de 4mm; 

- Vermelha, P15, com uma espessura 
média de 1mm; 

- Vermelha, P25, com uma espessura 
média de 3mm; 

ENP de grão fino, médio e grande 
(micas, nódulos líticos de cor escura 
e clara). Superfície externa 
ligeiramente engobada de cor 
vermelha, P11 e superfície interna 
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com engobe mais acentuado de 
tonalidade vermelha R13. Base de 
assentamento discoidal. 

Exemplar resultante da colagem de 
dois fragmentos. 

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

DB:110mm  EP: 7mm EF: 6mm 

 

FSJB.SM/08-2-

2/29/4 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de bordo de um possível 
alguidar de cerâmica de fabrico local. 
Bordo ligeiramente espessado e lábio 
semi-boleado. Colo divergente. Pasta 
de textura compacta e grosseira, 
exibindo três camadas cromáticas 
distintas, a contar da parede exterior 
para a interior: 

– Vermelha clara, N37 com uma 
espessura de 4mm 

– Vermelha, N17 com espessura de 
3mm 

– Castanho avermelhada, N30 com 
espessura de 4mm 

A pasta mostra abundantes inclusões 
de grão fino e médio (micas e 
nódulos líticos de cor escura e clara). 
Superfícies com uma aguada à base 
de um engobe de cor vermelho fusco, 
S11. 

Exemplar resultante da colagem de 
três fragmentos. 

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

Fragmento georreferenciado. 

DE: 430mm EP: 12mm EB: 18mm 

 

 

 

FSJB.SM/08-2-
90 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de bordo de uma tigela de 
cerâmica comum de fabrico local. 
Bordo de orientação vertical, 
ligeiramente espessado e lábio 
convexo. Pasta de trama semi-
compacta e cerne de cor vermelha 
clara P13, com escassos ENP de 
calibre fino (micas). Superfícies 
externa e interna engobadas à base 
de uma aguada de cor vermelha clara 
P13, (almagre).  

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

DE: 175mm EB: 6mm EP: 5mm  
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FSJB.SM/08-2-
96/105 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de bordo e bojo de uma 
tigela de cerâmica comum de 
produção local. Bordo vertical não 
espessado e lábio boleado. Pasta de 
textura semi-compacta de tonalidade 
castanha avermelhada, P33, com 
escassos ENP de calibre fino e médio 
(micas, nódulos líticos de cor escura, 
vermelha e clara). Superfícies, 
interna engobada na totalidade do 
fragmento, de cor vermelha P13 e 
externa com um ligeiro apontamento 
de orientação horizontal, entre a linha 
do bordo e o alcance do bojo( com 
6mm de altura)  

Exemplar resultante de colagem de 
dois fragmentos. 

EB: 6mm EP: 5mm  

 

 

FSJB.SM/08-2-
101 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de bordo e bojo de uma 
tigela de cerâmica comum de fabrico 
local. Bordo vertical não espessado e 
lábio boleado. Pasta de textura semi-
compacta de tonalidade castanho 
avermelhada P33, com escassos 
ENP de calibre fino e médio (micas, 
nódulos líticos de cor escura, 
vermelha e clara). Superfícies, 
interna engobada na totalidade do 
fragmento, de cor vermelha P13 e 
externa com um ligeiro apontamento 
de orientação horizontal, entre a linha 
do bordo e o alcance do bojo (com 
6mm de altura)  

EP: 5mm EB: 6mm 

 

 

FSJB.SM/08-2-
64 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de bordo e bojo de uma 
tigela de cerâmica comum de fabrico 
local. Bordo vertical não espessado e 
lábio boleado. Pasta de textura semi-
compacta de tonalidade castanho 
avermelhada clara N33, com 
escassos ENP de calibre fino e médio 
(micas, nódulos líticos de cor escura, 
avermelhada e clara). Superfícies, 
interna engobada na totalidade do 
fragmento de cor vermelha P13 e 
externa com um ligeiro apontamento 
de orientação horizontal, entre a linha 
do bordo e o alcance do bojo (com 
7mm de altura).  

EP: 5.5mm EB: 6mm 
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FSJB.SM/08-2-
81 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de bordo e bojo de uma 
tigela de cerâmica comum de fabrico 
local. Bordo vertical não espessado e 
lábio boleado. Pasta de textura semi-
compacta de tonalidade castanho 
avermelhada clara N33, com 
escassos ENP de calibre fino e médio 
(micas, nódulos líticos de cor escura, 
vermelha e clara). Superfícies, 
interna engobada na totalidade do 
fragmento de cor vermelha P13 e 
externa com um ligeiro apontamento 
de orientação horizontal, entre a linha 
do bordo e o alcance do bojo (com 
5mm de altura).  

EP: 6mm EB: 5mm 

 

 

FSJB.SM/08-2-
80 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de bordo e bojo de uma 
tigela de cerâmica comum de fabrico 
local. Bordo vertical não espessado e 
lábio boleado. Pasta de textura semi-
compacta de tonalidade castanha 
avermelhada P29, com escassos 
ENP de calibre fino e médio (micas, 
nódulos líticos de cor escura, 
vermelha e clara). Superfícies, 
interna engobada na totalidade do 
fragmento de cor vermelha R13, e 
externa com um ligeiro apontamento 
de orientação horizontal, entre a linha 
do bordo e o alcance do bojo (com 
3mm de altura). Nota-se, nesta 
parede, linhas paralelas horizontais 
da tonalidade do almagre, embora 
ligeiramente mais escuras.  

EP: 6mm EB: 5mm 

 

 

FSJB.SM/08-2-
91 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato de cerâmica comum de 
produção local. Bordo espessado 
externamente e lábio boleado. 
Núcleo de textura compacta de 
tonalidade cinzenta avermelhada 
P53, com escassos ENP de calibre 
fino e grande (micas, nódulos líticos 
de cor escura e avermelhada). 
Superfícies engobadas à base de 
uma aguada de cor vermelha R13, 
possivelmente resultante de uma 
mistura de um agente colorante 
(almagre). Nota-se na parede 
externa, junto à parte inferior do 
bordo três caneluras de gramática 
excisa, formando linhas paralelas 
horizontais. 

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

DE: 480mm EP: 6mm EB: 12mm 
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FSJB.SM/08-2-
64 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de bordo de um prato de 
cerâmica comum de fabrico local. 
Bordo espessado extrovertido e lábio 
boleado. Núcleo de textura compacta 
de tonalidade castanha avermelhada 
P33, com escassos ENP de calibre 
fino (micas, nódulos líticos de cor 
escura, clara e avermelhada). 
Superfícies engobadas à base de 
uma aguada, possivelmente 
resultante de uma mistura de um 
agente colorante (almagre) de cor 
vermelha, R13. Observa-se na 
parede externa, junto à parte inferior 
duas linhas paralelas horizontais de 
confecção excisa. 

EP: 6mm EB: 12mm 

 

 

FSJB.SM/08-2-
19 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato de cerâmica comum de fabrico 
local. Bordo espessado externamente 
e lábio boleado. Núcleo de textura 
compacta de tonalidade castanha 
avermelhada P33, com escassos 
ENP de calibre fino e médio (micas, 
nódulos líticos de cor escura e clara). 
Superfícies engobadas à base de 
uma aguada de cor vermelha R13, 
(almagre). Observa-se na parede 
externa uma ligeira canelura excisa. 

EP: 7mm EB: 12mm 

 

 

FSJB.SM/08-2-
66 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de bordo e bojo de um 
prato de cerâmica comum de 
produção local. Bordo espessado 
externamente e lábio boleado. 
Núcleo de textura compacta de 
tonalidade castanha avermelhada 
P33, com escassos ENP de calibre 
fino (micas, nódulos líticos de cor 
escura, clara e avermelhada). 
Superfícies engobadas à base de 
uma aguada de cor vermelha R13, 
(almagre). Observa-se, na parte 
exterior do bordo, apontamentos 
impressos na matriz da pasta 
formando linhas verticais. 

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

DE: 320mm EP: 7mm EB: 12mm  
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FSJB.SM/08-2-
222 

 

SONDAGEM B UE2 
Fragmento de bordo e arranque de 
colo de um possível alguidar de 
cerâmica comum, de fabrico local. 
Bordo espessado externamente. 
Lábio boleado e colo convergente. 
Pasta de textura compacta e 
grosseira. Mostra abundantes 
inclusões de grão fino, médio e 
grande (micas e nódulos líticos de cor 
escura, clara e avermelhada). A 
superfície interna exibe uma aguada 
à base de um engobe de cor 
vermelho fusco, S11.  
EP: 11mm EB: 17mm DB: 

 

 

FSJB.SM/08-2-
160 

 

SONDAGEM B UE2 

Fragmento de parede, de um possível 
cântaro de água de cerâmica de 
fabrico local. Pasta de tonalidade 
vermelha clara N30 e de trama 
compacta e depurada, com um 
razoável número de inclusões de 
grão fino e médio (micas, nódulos 
líticos de cor clara e escura). 
Superfície externa engobada num 
cromatismo vermelho fusco, P13. 
Observa-se uma canelura excisa com 
3mm de largura. Superfície interna de 
tonalidade igual à da pasta. 

EP: 6mm  
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FSJB.SM/08-2-
229 

 

SONDAGEM B UE2 

Porção de parede de uma cerâmica 
comum de fabrico local. Pasta de 
textura compacta, de tonalidade 
castanha avermelhada clara N30, 
com abundantes ENP de distribuição 
regular e de calibre fino (nódulos 
líticos de cor escura e clara). 
Superfície externa engobada à base 
de uma aguada de cor vermelha R13, 
possivelmente almagre. Assinala-se, 
na face externa, uma linha horizontal 
incisa, com 4mm, formando no seu 
interior um conjunto de linhas 
paralelas horizontais 

EP: 4mm 

 

 

FSJB.SM/08-2-
203 

 

SONDAGEM B UE2 

Fragmento de uma parede com 
decoração de uma forma 
indeterminada. Fracção de uma 
parede de cerâmica comum de 
fabrico local. Pasta de textura 
compacta, tonalidade castanha 
avermelhada clara N27, com 
abundantes ENP de distribuição 
regular e de calibre fino e médio 
(nódulos líticos de cor avermelhada, 
escura e clara). Superfície externa 
engobada à base de uma aguada de 
cor avermelhada P13, possivelmente 
resultante de uma mistura de um 
agente colorante (almagre) Notando-
se um embelezamento na forma de 
linhas incisas, uma horizontal e duas 
linhas onduladas com 2mm. A 
superfície interna aparenta ter sofrido 
também um tratamento de 
impermeabilização.  

EP: 6mm  

 

 

FSJB.SM/08-2-
(1) 

 

SONDAGEM B UE2 

Fragmento de uma parede com 
decoração de uma forma 
indeterminada. Porção de parede de 
uma cerâmica comum de fabrico 
local. Núcleo de textura compacta e 
tonalidade castanha avermelhada 
clara, N29, com abundantes ENP de 
calibre fino médio e grande (nódulos 
líticos de cor avermelhada, escura). 
Superfície interna engobada à base 
de uma aguada de cor vermelha, P13 
possivelmente resultante de uma 
mistura de um agente colorante 
(almagre). A superfície externa 
apresenta uma decoração à base de 
linhas paralelas horizontais.  

EP: 6mm 
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FSJB.SM/08-2- 
(2) 

 

SONDAGEM B UE2 

Porção de parede de cerâmica 
comum. Pasta de trama compacta e 
semi-depurada de tonalidade 
vermelha clara, N37 com razoável 
número de inclusões de grão fino 
(nódulos líticos de cor clara e escura). 
A superfície externa apresenta uma 
linha incisa horizontal.  

EP: 4mm 

 

 

FSJB.SM/08-2 

 

SONDAGEM B UE2 

Conjunto de seis bordos 
indeterminados.  

 

FSJB.SM/08-2-
305 

 

SONDAGEM B UE2 
Fragmento de bordo de uma tigela de 
uma cerâmica fina não vidrada, de 
fabrico local. Bordo vertical, não 
espessado e lábio boleado. Pasta de 
trama compacta e depurada. Cerne 
de cor castanha avermelhada clara, 
P13. Apresenta ENP em número 
razoável de grão fino (micas e 
nódulos líticos de cor escura). 
Superfície externa e interna 
engobadas e brunidas.  

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

DE: 89mm EP: 3.5mm EB: 3mm 
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FSJB.SM/08-2-
305 (1) 

 

SONDAGEM B UE2 

Porção de parede de uma peça 
utilitária de cerâmica comum de 
fabrico local. Pasta de textura 
compacta e depurada, tonalidade de 
castanho avermelhada P50, com 
razoável número de ENP de calibre 
fino (micas, nódulos líticos de cor 
escura). Superfícies engobadas e 
brinidas, observando-se uma aguada 
de cor vermelha R13, possivelmente 
resultante de uma mistura de um 
agente colorante (almagre). 

EP: 3mm 

 

 

FSJB.SM/08-2-
204 

 

SONDAGEM B UE2 

Fragmento de bordo de uma peça 
utilitária de fabrico local, 
possivelmente de um exemplar de 
testo ou tampa. Núcleo de textura 
compacta e depurada e cerne de 
tonalidade castanho avermelhada, 
P29, com abundantes ENP de 
distribuição regular e de calibre fino 
(micas, nódulos pétreos de cor 
escura e clara). Superfícies 
engobadas à base de uma aguada de 
cor vermelha P11. Bordo ligeiramente 
espessado internamente e lábio 
boleado, sendo perceptível as estrias 
resultantes da confecção tecnológica 
da peça.   

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

DE: 196mm EP: 5.5mm EB: 5mm  

 

 

FSJB.SM/08-2-
209 

 

SONDAGEM B UE2 

Fragmento de bordo com decoração 
e arranque de corpo de uma forma 
indeterminada (tigela ou tacho). 
Núcleo de textura compacta e semi-
depurada, de tonalidade castanho 
avermelhada clara, N30 com 
razoáveis ENP de grão fino e médio 
(micas e nódulos líticos de cor 
escura). Superfícies engobadas à 
base de uma aguada de cor vermelha 
R13. 

Bordo não espessado e lábio boleado 
sendo perceptível, na parede externa, 
uma decoração incisa na forma de 
uma linha ondulada. 

Fragmento sujeito a reconstituição 
gráfica. 

DE: 174mm EP: 13mm EB: 6mm 
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FSJB.SM/08-2 

 

SONDAGEM B UE2 

Conjunto de seis exemplares de 
paredes indeterminadas. 

 

 

Grupo Tecnológico: Cerâmica Comum 

Subgrupo/Origem: Importação do Continente Português 

Série Funcional: Varia 

 

N.º de Registo 

Acrónimo 

Designação 

Descrição 
Imagem 

FSJB.SM/08-2-98 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de asa de um recipiente 
indeterminado de cerâmica comum Pasta 
de textura compacta e depurada, de 
cromatismo alaranjado P37, com um 
razoável número de inclusões de grão fino 
(micas). Superfícies da mesma tonalidade 
da pasta. Fragmento cuja composição e 
tipologia se assemelham 
macroscopicamente às produções de 
Aveiro. 

Achado n.º 3 georeferenciado 

Fragmento sujeito a reconstituição gráfica. 

EP: 12mm   

FSJB.SM/08-10-
171 

 

SONDAGEM A UE10 
Fragmento de parede de uma peça 
utilitária de cerâmica comum. Pasta de 
textura compacta e depurada de cor 
castanha avermelhada clara N30, com um  
número razoável de ENP de calibre fino 
(micas, nódulos líticos de cor escura, 
avermelhada e clara). Superfície externa 
de tonalidade castanha avermelhada, P27 
e superfície interna de cor cinzenta 
rosada, M53. 
EP: 3mm 
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FSJB.SM/08-10-
169 

 

SONDAGEM A UE10 

Fragmento de base, de assentamento 
discoidal, de uma peça de cerâmica 
comum. Pasta de trama compacta e 
depurada, de tonalidade cinzenta escura, 
N37. Mostra um escasso número de 
inclusões de grão fino (micas, nódulos 
líticos de cor escura). Superfície externa 
rugosa num cromatismo vermelho, N25. 
Superfície interna de tonalidade 
avermelhada, N47. 

EP: 8mm EF: 6mm 

 

   

FSJB.SM/08-10-
163 

 

SONDAGEM A UE10 
Fragmento de parede do grupo de pasta 
das anforetas. Núcleo de textura 
compacta de tonalidade cinzenta rosada 
M33, com abundantes ENP de calibre fino 
e médio (elementos micáceos, quartzosos 
e nódulos líticos de cor vermelha). 
Superfícies de tonalidade rosada, M69. 
Parte interna estriada. 
EP: 8mm 

 

   

 

Grupo Tecnológico: Cerâmica Comum e Vidrada 

Subgrupo/Origem: Importação Nacional, Europeia e ou Fabrico Local 

Série funcional: Vária 

 

N.º de Registo 

Acrónimo 

Designação 

Descrição 
Imagem 

FSJB.SM/08-2-13 

 

Sondagem A UE2 

Exemplar de uma forma de jogo, alicatada 
de um fragmento de uma parede de 
cerâmica comum de fabrico local. Pasta 
de textura compacta, semi-depurada e 
estratificada. Observam-se, do exterior 
para o interior, três estratos cromáticos no 
cerne: 

– Castanho avermelhado, R35 

– Vermelho, R20 

- Cinzento avermelhado forte, S31 

Apresenta abundantes ENP de grão fino e 
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médio (micas e nódulos líticos de cor 
escura e clara). As superfícies exibem 
uma ligeira aguada. 

DE: 32mm, EP: 10mm 

 

FSJB.SM/08-2-49 

 

Sondagem A UE2 

Fragmento semi-circular de uma forma de 
jogo, executada a partir de um 
componente de parede de cerâmica 
comum de fabrico local. Pasta de textura 
compacta, semi-depurada, de tonalidade 
vermelha clara, N25. Expõe abundantes 
ENP de grão fino e médio (nódulos líticos 
de cor escura e avermelhada). 

EP: 6mm   

FSJB.SM/08-2-
121 

 

Sondagem A UE2 

Exemplar de uma forma de jogo 
executada a partir de um componente de 
uma parede de cerâmica comum, de 
produção local. Pasta de textura 
compacta, semi-depurada, de tonalidade 
cinzenta avermelhada N51. Exibe 
abundantes ENP de grão fino (nódulos 
líticos de cor escura, clara e 
avermelhada). Superfícies engobadas de 
tonalidade vermelha P13, possivelmente 
resultantes de uma mistura de um agente 
colorante à base de almagre. 

DE: 29mm EP: 6mm 

 

 

 

Grupo Tecnológico: Cerâmica de Construção 

 

N.º de Registo 

Acrónimo 

Designação 

Descrição 
Imagem 

FSJB.SM/08-2-38 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de tijoleira, exibindo um núcleo 
de textura compacta e semi-depurada, de 
tonalidade avermelhada P11. 
Desengordurantes em número razoável 
de tamanho fino e médio (micas, nódulos 
líticos de cor escura, vermelha e clara). 
Apresenta uma das superfícies polidas, 
sendo difícil a identificação dada à 
exiguidade do fragmento.  

Fragmento sujeito a reconstituição gráfica. 

EP: 22mm  
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Grupo Tecnológico: Faiança de Produção Local 

Subgrupo/Origem: Local (São Miguel) 

Série Funcional: Louça de Mesa 

 

N.º de Registo 

Acrónimo 

Designação 

Descrição 
Imagem 

FSJB.SM-08-2- 

SONDAGEM A UE2  

Bordo de um prato de faiança polícroma 
do século XIX. Pasta de textura compacta, 
de cor amarelada, L70, com escassos 
ENP. Bordo direito e lábio ligeiramente 
afilado.  

Séc. XIX 

EB: 5mm 

 

 

Grupo Tecnológico: Materiais em Osso 

Série Funcional: Variada 

 

N.º de Registo 

Acrónimo 

Designação 

Descrição 
Imagem 

FSJB.SM/08-2-19 

 

SONDAGEM A UE 2 

Objecto indeterminado em osso de 
tonalidade branca K91. Exibe dois cortes 
contíguos com profundidades de 9 e 
16mm e uma espessura de 1mm, 
respectivamente. É provável que seja um 
indicador físico do ensaio de talhe para a 
confecção de objectos de uso quotidiano. 

 

 

   

FSJB.SM/08-2-
400 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento semi-circular de botão em 
osso, com 14mm de diâmetro externo. 
Dado o estado fracturação do objecto 
torna-se difícil conjecturar o número de 
perfurações, embora se possa admitir a 
existência de duas. Exemplar de 
tonalidade rosada, L70. 
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Fragmento sujeito a reconstituição gráfica. 

EP: 2mm  

 

Grupo Tecnológico: Materiais Metálicos  

 

N.º de Registo 

Acrónimo 

Designação 

Descrição 
Imagem 

FSJB.SM/08-2-
401  

 

SONDAGEM A UE2 

Cinco amostras de pregos em ferro. 

 

FSJB.SM/08-2-
402 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento metálico de forma 
indeterminada, em liga metálica. 

 

FSJB.SM/08-2- 
403 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento metálico de forma 
indeterminada em ferro.  

 

FSJB.SM/08-2-
404 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento metálico de forma 
indeterminada em liga metálica, possível 
adereço de roupa. 

 

FSJB.SM/08-2- 
405 

 

SONDAGEM A UE2 

Fragmento de alfinete, sem cabeça. 
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FSJB.SM/08-10-
407 

 

SONDAGEM A UE10 

Amostra de escória em ferro.  

 

FSJB.SM/08-10-
408 

 

SONDAGEM A UE10 

 

Dois exemplares de pregos  

 

FSJB.SM/08-2- 
409/413/414 

 

SONDAGEM B UE2 

Três elementos de pregos em liga de 
ferro. 

 

FSJB.SM/08-2- 
410/411/412 

 

SONDAGEM B UE2 

Três exemplares de escórias. 
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FSJB.SM/08-2-
415  

 

SONDAGEM B UE2 

Fragmento metálico indeterminado. 

 

 

 

Grupo Tecnológico: Materiais Líticos 

 

N.º de Registo 

Acrónimo 

Designação 

Descrição 
Imagem 

FSJB.SM/08-2- 
406 

 

SONDAGEM A UE2 

Esférico Basáltico. 

DE: 34mm 

 

 

Grupo Tecnológico: Esmaltada 

Subgrupo/Origem: Importação Nacional ou Europeia 

Série Funcional: Cerâmica de Mesa 

 

N.º de Registo 

Acrónimo 

Designação 

Descrição 

Imagem 

FSJB.SM/08-2-85 

 

SONDAGEM B UE2 

Fragmento de bordo de uma escudela 
pequena de esmaltada. Núcleo de textura 
compacta e depurada de tonalidade 
rosada, L70 com escassos ENP de grão 
fino, médio (nódulos líticos de cor escura 
e clara). Superfícies deterioradas, com 
porções originais vidradas de cor 
amarelada M60.  

Fragmento sujeito a reconstituição gráfica 

DE:120mm EP: 8mm EB: 6mm 
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Grupo Tecnológico: Faiança 

Subgrupo/Origem: Faiança Portuguesa 

Série Funcional: Cerâmica de Mesa 

 

N.º de Registo 

Acrónimo 

Designação 

Descrição 

Imagem 

FSJB.SM/08-2-
214 

 

SONDAGEM B UE2 

Fragmento de parede de uma forma 
indeterminada de faiança portuguesa com 
decoração. Pasta de trama compacta e 
depurada de tonalidade branca K71 com 
escassas inclusões. Superfícies 
esmaltadas a branco, com decoração a 
azul-cobalto com um motivo 
possivelmente geométrico. 

EP: 4mm 

 

 

FSJB.SM/08-2-
423 /424 

 

SONDAGEM B UE2 

Dois fragmentos contendo uma porção de 
parede e de bordo de faiança portuguesa 
do século XVII. Pasta de textura semi-
compacta, e pintura a azul-cobalto sobre 
esmalte branco.  

 

 

 


