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Quadro 3 - Funcionalidade genérica da cerâmica dos séculos XV- XVII – Madeira e Açores 

(Relação adoptada aos grupos e sub-grupos tecnológicos da cerâmica comum, cerâmica vidrada, 

fina não vidrada, cerâmica preta, cerâmica esmaltada, faiança e porcelana) 

Série 
Funcional 

Utilização específica 
Nomenclatu
ra e Formas 

Descrição sumária Representação Gráfica 

 
Cerâmica 
de Serviço 

e de 
apresenta

ção de 
alimentos 

Cerâmica de Mesa 

Prato 

Prato – Recipiente usado 
normalmente na 
serventia à mesa. Surge 
numa tipologia variada 
ao nível do bordo e 
variantes de abertura. 
Confeccionado em 
cerâmica comum e 
vidada (estanho, 
chumbo e cobre, 
destacando-se os 
exemplares com 
decoração 
geometrizante a 
manganésio). 

 

Escudela 

Escudela – Peça de 
serviço de mesa, na 
linha morfológica da 
tigela, com uma carena 
que a singulariza. 

 

Malga 

Malga – Vasilha pequena 
em forma de calote de 
esfera, de tamanho mais 
reduzido que a escudela 
ou a tigela.  

Púcaro / 
Pucarinho 

Púcaro/Pucarinho – 
Peça geralmente 
globular, de tamanho 
distinto com uma asa 
vertical. 

 

Copo 
Copo – Recipiente usado 
para beber líquidos, 
contendo ou não asas. 

 
 
 
 
 
 
 

Salseira / 
Especieiro 

Salseira - pratinho 
pequena dimensão de 
apoio à serventia de 
mesa.( 
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Jarro / Bilha 

Jarro/ Bilha – Contentor 
de médio porte com 
asas verticais, usado 
para conter e verter 
líquidos. Surge na 
versão com uma única 
asa e um bico vertedor. 
Objecto eminentemente 
doméstico e que tanto 
pode servir à mesa 
como para contenção de 
líquidos. 

 

Tigela 

Tigela – As tigelas 
surgem nas variantes 
tecnológicas de 
cerâmica comum, 
vidrada, esmaltada, 
faiança e cerâmica 
preta. Distinguem-se 
das escudelas pela 
ausência de carena 
acentuada. 

 

Garrafa 

Garrafa - peças com um 
gargalo cilíndrico, 
ligeiramente alto e 
estreito, e bojo 
bitroncocónico 
(supondo-se que a base 
fosse de assentamento 
em aresta). 

 

Cerâmica 
de Cozinha 

Cerâmica 
de Ir ao 
Lume 

Panela 

Panela – Contentor 
adaptado para cozer 
alimentos em água 
abundante, na forma de 
guisado ou ebulições a 
fogo vivo, exibindo a 
boca mais ou menos 
fechada e paredes altas. 

 
 

Tacho 

Tacho - forma aberta 
que exibe pegas 
triangulares que partem 
do bordo ou nalguns 
casos do bojo. 
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Frigideira / 
Caçarola 

Frigideira/Caçarola – 
Recipiente de ir ao lume 
para cozidos com 
menos líquido e 
ebulições a lume 
brando. Exibe a s 
paredes mais baixas do 
que a congénere panela 
e preensões laterais. 

 
 

Cerâmica 
de 

Preparação 
de 

Alimentos 

Alguidar 

Alguidar – Contentor de 
forma aberta de 
funcionalidade múltipla. 
Paredes altas. Trata-se 
de uma peça 
estritamente de uso 
doméstico (pode servir a 
lavagem da roupa como 
a preparação de 
alimentos). 

 
 

Taça 

 
Taça – As taças 
equivalem 
morfologicamente à 
tigela e atingem maiores 
dimensões.  
 

 

 

Almofariz 

Almofariz: Recipiente de 
paredes espessas 
utilizado na cozinha 
mediterrânea para 
esmagar e pisar moer 
ervas aromáticas e 
triturar legumes. 

 

Disco 
Disco - Forma cilíndrica 
de cerâmica. 

 
 

Coador / 
Queijeira 

Coador/Queijeira: 
Utensílio cuja forma se 
desconhece, pois se 
contabiliza apenas 
fragmentos de paredes 
com orifícios, 
provavelmente para o 
fabrico do queijo ou para 
a preparação do cuscuz. 
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Cerâmica 
de 

Armazena
mento e 

Transporte 

Sólidos e líquidos Cântaro 

Cântaro - São vasos, 
em geral, de médio e 
grande porte e com uma 
dimensão superior às 
bilhas, e que 
morfologicamente se 
distinguem daquelas por 
terem duas asas 
verticais, colo alto e 
corpo tendencialmente 
globular e ovóide. 

 

 

Balsa/Talha 

Balsa/Talha - Recipiente 
de grande porte, 

singularizado pelos 
bordos espessados e 

extrovertidos, usadas no 
armazenamento de 

produtos alimentares 
(cereais, vinho, azeite, 

água, etc.). 

 

Barril 

Barril – peça fechada de 
corpo globular de perfil 
ovóide, um gargalo do 
tipo anforeta, estreito e 

tendencialmente de 
lábio extrovertido. 

 

Jarro / Bule 
Jarro/bule: peças de serviços, executadas em faiança 

portuguesa, com um bico vertedor. 

Anforeta 

Anforeta – peça de 
formato globular, com 
um gargalo apertado, 

tipologicamente diverso. 
     

Pote 

Pote - Receptáculo de 
uso multifacetado de 
corpo bitroncocónico, 

sem asas. 
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Cerâmica 
de 

Aquecime
nto e de 

Iluminação 

Aquecimento Fogareiro 

Fogareiro – Peça de uso 
portátil usada para 

funções culinárias ou de 
aquecimento doméstico 

      

 
 

Iluminação 

Candeia 

Candeia – Elemento 
portátil para iluminação 
doméstica Possui um 

reservatório para o 
azeite, que pode ser 
simples ou trilobado. 

 

 

Candelabro/ 
candeia de 
pé-alto 

 
Candelabro – peça com 
um reservatório e um pé 
tubular, acompanhado 
por uma asa verticais. 

 

Cerâmica 
de Higiene 
Pessoal e 
da Casa 

Bacio/Vaso de Noite 
Bacio – Vaso de noite, geralmente com 
duas asas laterias. 

 

Alguidar 
 

Cerâmica 
de Uso 

Compleme
ntar 

Cerâmica de Cobertura e de 
Protecção 

Testo/Tamp
a 

Testo – Peça de tipologia 
variada, e elemento de 

cobertura das peças 
fechadas, geralmente 

com uma pega saliente. 
 

 

Escritório Tinteiro 

 
Tinteiro – Peça em calote 

de esfera, 
tipologicamente 

semelhante às candeias 
simples.  

Cerâmica 
de Uso 

Artesanal 
e Industrial 

Fabrico de Açúcar e outros 
derivados 

Sino, 
Forma, 

Porrão e 
Panela 

Forma de açúcar /Sino – 
recipiente cónico, de 
diferentes tipologias, 

com orifício no vértice. 
 
 

 

 
Porrão – Peça de 

tipologia fechada que 
servia de apoio á forma 

de açúcar (para 
purgação). 
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Fundição 
Cadinho 

 

Cadinho – peça em 
calote de esfera e base 
rasa. 

 

Cerâmica 
de Uso 
Lúdico 

Miniaturas dos serviços de 
cozinha 

 
Miniaturas – peças utilitárias 
reproduzidas em miniatura. 

 
 

Jogo 

Peças ou 
Marcas 

Marcas – pequenos 
esféricos executados em 
vários tipos de cerâmica. 

 

Peças 
figurativas 

(antropomór
ficas e 

zoomórficas
) 

Peças figurativas – 
elementos cerâmicos 
em miniatura com 
conotação didáctica. 

 

Pião 

Pião - Peça de uso de 
jogo exibindo duas 
extremidades opostas: 
uma para deslizar o 
objecto com auxílio 
manual, outra para 
apoio giratório sobre 
uma superfície mais ou 
menos plana. 

 

 
 
 

Cerâmica 
de 

Revestime
nto e de 

Construçã
o 

Revestimento Azulejos 
Azulejo – Placa de 
vidrado estanífero de 
carácter decorativo. 

 

Construção 
Tubo de 

canalização. 
Tubo – tubo de cerâmica 
para drenagem de água. 
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Telha 

Telha - Elemento de 
revestimento de 
cobertura das 
habitações e outras 
construções. 
(Modalidade de meia 
cana). 

 

Tijolo / 
Tijoleira 

Tijolo / Tijoleira – Placa 
maciça de barro cozido 
para pavimento ou 
construção. Exibe uma 
forma prismática. 

 

 
 

Cerâmica de Utilização 
Variada 

Pote 
 

Fogareiro 
 

Taça 
 

Púcaro 
 

Garrafa 
 

Alguidar 
 

 


