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RESUMO 
 

PALAVRAS-CHAVE: Convento de S. Francisco de Lisboa, Cerâmica Vidrada, 

Faiança Portuguesa, Porcelana Chinesa, Período Moderno 

 

Este trabalho tem por objectivo principal a análise do espólio cerâmico (c. 4.753 

fragmentos) recolhido em contexto de lixeira, numa das cisternas do antigo convento de 

S. Francisco de Lisboa, actual Faculdade de Belas Artes de Lisboa, Museu do Chiado e 

Governo Civil de Lisboa. Neste conjunto de peças encontramos exemplares de cerâmica 

vidrada, faiança portuguesa e porcelana chinesa, que se integram entre o século XVII e 

meados do século XVIII.  

Foi constituído um extenso catálogo com 286 peças, representadas 

individualmente com imagens, desenhos e respectivas descrições. Através da integração 

de documentação histórica, foi também possível compreender melhor a história da 

construção desta Casa assim como reconstituir alguns dos seus consumos. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

KEYWORDS: Monastery of Saint Francis of Lisbon, Glazed Pottery, Portuguese 

Faience, Chinese Porcelain, Modern Age 

 

The main objective of this study is the analysis of ceramic assets (c. 4.753 

fragments), recovered in a laystall context, in one of the cisterns of the convent of Saint 

Francis of Lisbon, currently the Faculty of Belas Artes of Lisbon, Museum of Chiado 

and Civil Government of Lisbon. In this set of pieces we find examples of glazed 

ceramic, Portuguese faience and Chinese porcelain, from the 17
th

 century till the middle 

of the 18
th

 century.  

An extensive catalog with 286 items was created, each item represented with 

images, drawings and due descriptions. Through integrating research of historical 

documentation, it was also possible to better understand the construction of this “Home” 

as well as retracing some of its consumptions. 
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I. CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA  

I.1. INTRODUÇÃO 

 A presente dissertação prevê o estudo sistemático do conjunto de cerâmicas 

encontradas numa pequena cisterna do antigo convento de S. Francisco de Lisboa. A 

relevância desta análise prende-se com a abundância do espólio, num contexto de lixeira 

que permaneceu “fechado” desde o início do seu entulhamento até ao século XVIII, 

limite cronológico dos vestígios recolhidos. Este conjunto foi-me sugerido pelo 

professor Rodrigo Banha da Silva, perante os meus sucessivos comentários em que 

afirmava gostar de tratar materiais modernos de um convento, de preferência 

franciscano, acabou poe me sugerir este espólio de S. Francisco de Lisboa. A partir 

daqui, contei com a disponibilidade da arqueóloga Dra. Maria Ramalho, que se mostrou 

desde o início disponível para que estes materiais fossem estudados. 

Apesar do entusiasmante começo, este trabalho não se vislumbrou de fácil 

desenvolvimento e pressupôs, pela inexistência de registo estratigráfico, a utilização 

sistemática e fundamental de tipologias dos materiais cerâmicos em causa. Tendo 

chegado a esta frustrante constatação após algum tempo de investigação, tive de regrar 

as minhas expectativas e aspirações, porque de facto não podia sugerir afinações da 

cronologia dos materiais, uma vez que me faltava a sustentação arqueológica. 

Assim, foi humildemente que continuei um caminho que procurava reconstituir 

alguns quotidianos daquela comunidade franciscana. Inicialmente, optei por fazer em 

paralelo uma abordagem histórica que trataria outros elementos deste quotidiano que 

não poderiam ser concluídos unicamente pela análise dos vestígios arqueológicos. 

Tentei assim, retratar vivências que têm como ponto de partida a cerâmica vidrada, 

faiança portuguesa e porcelana. 

A opção por estes três núcleos cerâmicos tem uma explicação simples. Tendo 

sido recolhidos nesta cisterna do convento porcelana chinesa, faiança portuguesa, 

cerâmica vidrada, cerâmica comum, cerâmica modelada e vidro, apenas estes dois 

últimos conjuntos materiais estavam a ser ou tinham já sido tratados. Assim, na 

impossibilidade temporal de tratar todo o restante espólio, devido à sua grande 

extensão, resolvi excluir a cerâmica comum, pois nele residia o maior número de peças 

e que, pela sua previvência tipológica num espectro cronológico mais alargado, seria 

bastante difícil de analisar sem os outros conjuntos em paralelo. Com muita pena minha 
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tive de fazer esta escolha, já que a opção contrária traria com certeza uma riqueza 

formal e utilitária a este estudo.  

Após esta selecção avancei então para o tratamento dos materiais e subsequente 

análise. Como já aflorei acima, pretendia-se que este fosse um estudo integrado, ou seja, 

que os fragmentos fossem um ponto de partida e de chegada de uma investigação 

histórica mais vasta. Por isso mesmo, ainda que seguindo uma estrutura relativamente 

semelhante à de outras dissertações de arqueologia que têm como objectivo a análise de 

um espólio cerâmico (enquadramento geofísico, histórico e estudo de espólio), esta 

abordagem é ligeiramente distinta. 

Por um lado, o capítulo inicial é dedicado a metodologias, pois para além dos 

métodos específicos aplicados ao tratamento de um espólio cerâmico, os caminhos que 

se trilham na investigação histórica que o contextualizam são igualmente importantes. 

Posteriormente, resolvi separar aquilo que é o enquadramento histórico e espacial deste 

convento da história do mesmo. Como tal, no segundo capítulo optei por fazer uma 

contextualização coeva, ou seja, que acompanhasse a história do convento e não o 

descrevesse ou à sua envolvente nos dias de hoje.  

Depois de uma resenha histórica do convento, que importa principalmente na 

documentação mais assertiva das suas fases de construção, para deslindar a datação da 

cisterna onde se encontravam os materiais; avançou-se para o estudo do espólio. Este 

compreende cinco grandes fases: uma primeira que prepara o leitor para a forma como o 

estudo foi feito e para os termos que aí são utilizados; as segunda, terceira e quarta fases 

correspondem à análise da cerâmica vidrada, da faiança e da porcelana chinesa; e, por 

último, a quinta fase faz uma leitura conjunta destes dados, juntando igualmente os 

elementos que nos são fornecidos pela documentação inédita analisada.  

Devo ressaltar que houve uma enorme preocupação pelo rigor metodológico, o 

que me levou a criar alguns sub-subcapítulos que me permitiram aprofundar algumas 

problemáticas relacionadas com terminologias formais, e ainda com a datação da 

produção de faiança portuguesa. 

Em suma, espero que esta dissertação possa honestamente contribuir para um 

maior e melhor conhecimento do desenrolar quotidiano no convento de S. Francisco de 

Lisboa, constituindo em paralelo um bom catálogo da cerâmica vidrada, faiança 

portuguesa e porcelana chinesa que consumiam e guardavam entre si. 
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I.2. METODOLOGIAS 

Por este trabalho pretender contribuir para um aprofundamento da história do 

convento de S. Francisco de Lisboa, à luz do estudo dos vestígios arqueológicos 

cerâmicos de uma das suas cisternas, a metodologia diferencia-se aquando da análise do 

espólio cerâmico e dados arqueológicos, e aquando da tentativa de reconstrução 

histórica desta comunidade de frades franciscanos. 

Como tal, utiliza-se o plural da palavra metodologia, pois verdadeiramente os 

caminhos que se percorrem são distintos, ainda que feitos em paralelo. Neste caso 

particular, começou-se por fazer um estudo preliminar dos materiais, pela necessidade 

de traçar de forma mais segura a cronologia que balizaria o trabalho. Quando 

encontrado o espectro cronológico, então o estudo material e o da documentação passou 

a fazer-se em simultâneo. 

Esta dissertação deu um enfoque especial ao enquadramento espacial e histórico do 

convento de S. Francisco de Lisboa (capítulos 1 e 2, respectivamente). O factor 

essencial desta premissa relaciona-se com a impossibilidade de reconstruir uma história 

do quotidiano sem uma definição do espaço e do tempo em que a vida das pessoas se 

desenrola. Sendo o Homem um ser territorial e um fruto do espaço e do tempo em que 

vive, é fulcral esta abordagem. 

Assim, tendo como ponto de partida obras historiográficas gerais, fez-se uma 

pesquisa exaustiva de historiografia mais específica que tratava de conventos de ordens 

religiosas em Época Moderna, e em particular de comunidades masculinas de 

franciscanos, como a de S. Francisco de Lisboa. Posteriormente, optou-se pelo 

levantamento sistemático de fontes documentais impressas e manuscritas, presentes em 

arquivos e bibliotecas. A pesquisa foi feita com o recurso às bases de dados desses 

mesmos arquivos e bibliotecas disponibilizadas online, mas também através da consulta 

de sistemas manuais de referenciação, para o caso específico dos reservados da 

Biblioteca Nacional de Portugal e do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 

Uma vez que foram encontrados alguns documentos que nunca haviam sido 

publicados, resolveu-se transcrever os documentos relativos ao convento de S. 

Francisco de Lisboa, que se consideraram mais pertinentes, e que, neste caso, aparecem 

integralmente em anexo. 
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Por último, na análise do espólio cerâmico, antes de mais teve de se abordar a 

instituição estatal (IGESPAR) que tinha à sua guarda esse mesmo espólio, indagando a 

sua disponibilidade em cederem temporariamente o material para estudo. Maria 

Ramalho, a arqueóloga contactada desde o início deste processo mostrou-se totalmente 

disponível, e após um requerimento ao director do IGESPAR, acabou por ser concedida 

autorização para tratar os treze caixotes de material. Porque depois deste momento, a 

metodologia adoptada para o tratamento destes materiais é muito específica, esta tratar-

se-á num subcapítulo do estudo dos materiais. 

 

 

I.2.1. Enquadramento Historiográfico 

Fazer um ponto de situação acerca dos trabalhos que têm sido realizados em torno 

dos assuntos que trato nesta dissertação, não é linear, uma vez que tem de se dividir em 

duas partes distintas. A primeira acerca da história do convento; e a segunda sobre os 

estudos de cerâmica vidrada, faiança portuguesa e porcelana que tem vindo a ser 

desenvolvidos no contexto da Arqueologia e da História de Arte.  

Assim, e debruçando-nos sobre a história deste convento, esta mostrou ser difícil de 

reconstruir, pois não existem trabalhos monográficos aprofundados, e as fontes 

documentais acerca deste rareiam e estão bastante dispersas. 

Em termos historiográficos, a obra de Margarida Calado distingue-se por 

aprofundar pela primeira vez a história, ainda que sumária, d’O Convento de S. 

Francisco da Cidade
1
, desde a sua fundação até à utilização que lhe é dada actualmente. 

O seu mérito estende-se à recolha de uma série de informações dispersas acerca deste 

convento em vários estudos historiográficos e fontes, preferencialmente crónicas e 

relatos produzidos no século XVII e XVIII como a Historia Seraphica da Ordem dos 

Frades Menores de S. Francisco na Provincia de Portugal
2
 ou a obra descritiva sobre a 

História dos Mosteiros, conventos e casas religiosas de Lisboa.  

Encontramos ainda alguns artigos monográficos sobre vestígios arquitectónicos e 

artefactuais encontrados em escavações arqueológicas na área do convento, 

                                                            
1 CALADO, Margarida (2000) – O Convento de S. Francisco da Cidade. Lisboa: Faculdade de Belas 

Artes / UL 
2 ESPERANÇA, Manuel da, e SOLEDADE, Fernando da, Historia Seraphica da Ordem dos Frades 

Menores de S. Francisco na Provincia de Portugal, lvs. 1-5. Lisboa, officina Craesbeeckiana, 1656-1721 
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desenvolvidos no contexto do acompanhamento arqueológico realizado durante as obras 

do actual Museu do Chiado, como As Intervenções Arqueológicas no Antigo Convento 

de S. Francisco da Cidade
3
 ou Cerâmica modelada ou o requinte à mesa do Convento 

de S. Francisco de Lisboa
4
. Estes estudos foram extremamente úteis para a 

compreensão da escavação, da qual é originário o material aqui em análise, bem como 

uma compreensão mais lata do quotidiano daquele convento durante os séculos XVII e 

XVIII. 

Finalmente, destacaria o artigo de Luís Cristino da Silva sobre A sede da Academia 

Nacional de Belas-Artes que faz ainda um importante contraponto das remodelações 

operadas para a adaptação de parte do antigo convento às instalações da Faculdade de 

Belas Artes de Lisboa, ajudando a melhor compreensão deste espaço antes do seu 

desmembramento. 

Quanto às fontes documentais, estas são raras e encontram-se dispersas à excepção 

do fundo do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, da Ordem dos Frades Menores. Este 

facto pode explicar-se tanto pelas catástrofes de índole natural e humana que sucederam 

ao longo do século XVIII, como pela nacionalização dos bens eclesiásticos no século 

XX. Estes acontecimentos levaram a que muitos documentos do convento tivessem 

ardido em diversos incêndios que se sucederam, mas também que tivessem sido 

dispersos por arquivos e bibliotecas da cidade de Lisboa. Paralelamente, encontrou-se 

disperso pelo fundo do Corpo Cronológico (ANTT) vários documentos que mencionam 

o convento de S. Francisco, que se somam a outros já publicados por Vergílio Correia e 

Sousa Viterbo
5
.  

Não se pode diminuir o papel de obras históricas dos séculos XVII e XVIII que 

sobressaem neste contexto pelo seu rigor historiográfico. Neste pequeno rol integram-se 

a História Seráfica da Ordem dos Frades Menores de S. Francisco na Província de 

Portugal
6
, principalmente os dois primeiros volumes de Frei Manuel da Esperança, do 

                                                            
3 AMARO, Clementino; LOURENÇO, Fernanda e RAMALHO, Maria (1995), «As Intervenções 

Arqueológicas no Antigo Convento de S. Francisco da Cidade», in OBRAÇOM. Museu do Chiado: 

histórias vistas e contadas, Lisboa, Instituto Português de Museus, pp.37-42 
4 RAMALHO, Maria M. B. Magalhães e FOLGADO, Deolinda (2002) – «Cerâmica modelada ou o 

requinte à mesa do Convento de S. Francisco de Lisboa» in 3º Encontro de Arqueologia Urbana: actas, 

coord. Luis de Barros e Fernando R. Henriques. Almada: Câmara Municipal, pp. 247-268 
5 Cf. Sousa Viterbo (1988) – Dicionário Histórico e Documental dos Arquitectos, Engenheiros e 

Construtores Portugueses ou a Serviço de Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional e Vergílio Correia (1953) 

– Obras, vol. 3. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. 
6 ESPERANÇA, Manuel da, Historia Seraphica da Ordem dos Frades Menores de S. Francisco na 

Provincia de Portugal, vol. 1-2. Lisboa, officina Craesbeeckiana, 1656-1666 
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século XVII; a Demonstraçam Historica da primeira, e real Parochia de Lisboa de que 

é singular Patrona, e Titular N. S. dos Martyres
7
, de Frei Apolinário da Conceição, do 

século XVIII, e a História dos Mosteiros, conventos e casas religiosas de Lisboa
8
, de 

um anónimo no início de século XVIII. 

 No que respeita à análise do espólio cerâmico, temos de distinguir claramente a 

cerâmica vidrada, da faiança portuguesa e da porcelana, pois aquela, ao contrário das 

outras, não foi tratada de forma tão sistemática pela História de Arte, mas antes e apenas 

pela Arqueologia, aquando de intervenções em que apareciam os ditos materiais. Já no 

caso da faiança portuguesa e da porcelana, a literatura historiográfica em seu torno tem 

sido em muito maior número.  

No caso da faiança, temos alguns artigos e livros, nos quais se evidenciam em 

maior número os catálogos de peças de colecções portuguesas enquadrados não raras 

vezes por artigos científicos de contextualização desta produção, comercialização e 

consumo. Sem dúvida que, pela sua qualidade gráfica, mas principalmente por terem 

sido historiograficamente pioneiros nas teorias de síntese e explicação acerca destes 

objectos têm de constar obrigatoriamente neste trabalho. Trabalhos de Reynaldo dos 

Santos, José Queirós, Artur de Sandão, Vergílio Correia e Joaquim Teixeira de 

Carvalho, Rafael Salinas Calado, Alexandre Pais e João Pedro Monteiro. 

Por outro lado, a investigação científica que conclui a partir de artefactos 

arqueológicos, está neste momento a conhecer um claro desenvolvimento, tendo já no 

ano de 2010 sido apresentadas três importantes teses de doutoramento, de Luís 

Sebastian
9
, Rui Trindade

10
 e Tânia Casimiro

11
. Estas debruçam-se sobre a produção de 

faiança em Portugal, a partir da reunião e estudo de fontes documentais e arqueológicas. 

                                                            
7 CONCEIÇÃO, Apolinário (1750) – Demonstraçam Historica da primeira, e real Parochia de Lisboa de 

que é singular Patrona, e Titular N. S. dos Martyres: devedida em dous tomos. Tomo primeiro, em que se 

trata da sua origem, e antiguidade, e se mostra a sua Primasia, a respeito das mais Parochias da mesma 

Cidade. Lisboa: Officina de Ignacio Rodrigues 
8 «Noticia do convento de Sam Francisco da Cidade» (1946), in História dos Mosteiros, conventos e 

casas religiosas de Lisboa, de autor anónimo, c. 1707, tomo 1, cap. 2, Lisboa, Câmara Municipal de 

Lisboa, pp. 57-99 
9 Cf. SEBASTIAN, Luís (2011) – A Produção Oleira de Faiança em Portugal (séculos XVI-XVIII). 

Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
10 Cf. TRINDADE, Rui André Alves (2009) – A Produção de Louça no Reino de Portugal. Século XII 

aos meados do século XVI. Leitura para uma visão de conjunto. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas 
11 Cf. CASIMIRO, Tânia Manuel (2011) – Faiança Portuguesa nas Ilhas Britânicas (Dos Finais do 

século XVI aos inícios do XVIII). Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
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As teses de L. Sebastian e R. Trindade concentram-se na compreensão da 

produção oleira em Portugal, abarcando os séculos XII a XVII, e XVI a XVIII, 

respectivamente. Aqui encontramos dados extremamente interessantes relativos ao 

início da produção da faiança portuguesa, bem como a exploração do significado e 

aplicação de conceitos e termos, relacionados com esta actividade, e utilizados na 

documentação medieval e moderna.  

Já a dissertação de T. Casimiro explora as evoluções crono-estilísticas da faiança 

portuguesa, a partir da compilação em catálogo de fragmentos de faiança portuguesa 

encontradas nas Ilhas Britânicas. Esta definição crono-estilística foi particularmente útil, 

pois consegue estreitar as datações apontadas para certas decorações e formas
12

, uma 

vez que parte do cruzamento dos dados estratigráficos e da aferição tipológica de outras 

cerâmicas dos mesmos contextos arqueológicos.  

No caso da porcelana chinesa encontramos uma bibliografia nacional, mas 

principalmente internacional extensíssima. Internacionalmente, destacamos as obras de 

Maura Rinaldi e de Daisy L. Goldschmidt, que continuam a ser obras de referência tanto 

conceptual como metodologicamente. A nível nacional, é inevitável mencionar os 

vários trabalhos de fundo de Maria António de Pinto Matos, nos tantos artigos e 

contributos em catálogos de colecções particulares portuguesas, que assim passaram a 

ter enquadramentos e uma análise aprofundada. 

 

 

I.2.1. Tratamento do Espólio Cerâmico 

As metodologias no tratamento de materiais arqueológicos são muito específicas, 

mas ainda assim variáveis entre os arqueólogos. Assim, porque as sistematizações 

metodológicas não são muitas, opto por definir a metodologia que aqui seguirei para o 

estudo deste espólio cerâmico. 

Este conjunto teve antes de mais de ser todo ele lavado e colado. Após esta primeira 

fase, foi feita a marcação das peças, optando pelo seguinte sistema: espaço da 

                                                            
12 Esta observação não deve ser entendida como um esquecimento ou menosprezo de outros quadros 

crono-estilísticos, como por exemplo o de José Queirós na primeira década do século XX. De facto, sem 

esta preciosa análise, baseada no seu enorme conhecimento da cerâmica portuguesa, e astuta observação 

de que este autor era detentor. Os seus conceitos são ainda hoje reproduzidos na historiografia, por serem 

tão operativos. Cf. QUEIRÓS, José (2002), Cerâmica portuguesa e outros estudos, Lisboa, Editorial 

Presença, p. 44 
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intervenção arqueológica (Convento de São Francisco- CSF); local onde se integra 

aquele espaço (Lisboa- Lx); ano da escavação (1993); e, por fim, o número da peça (a 

partir do número 73
13

).  

A contabilização do espólio foi fundamental e compreendeu desde logo uma 

separação tipológica, tendo em conta: primeiro, o tipo de pasta e vidrado (se era 

cerâmica vidrada, porcelana chinesa e faiança); segundo, o tipo de decoração, e por fim, 

a forma das peças. 

Após esta fase, procedeu-se à sua caracterização tipológica e tecnológica. Assim, 

com a numeração apresento o tipo de peça que se trata, a partir daquilo que a forma me 

sugere, seja um bordo, um fundo ou um perfil completo. Assim, na indicação da forma 

são descritos os bordos, bojos, asas ou fundos. 

No caso de não conseguir apreender com exactidão o tipo em causa, optei por 

indicar apenas a forma do fragmento. Seguidamente, segue-se uma descrição detalhada 

da peça, com a indicação dos pormenores da sua forma; com a apresentação da 

constituição e características da pasta; com o modo como foi montada a peça; e, 

finalmente, com as dimensões, e o acabamento da peça.  

Na caracterização da pasta teve-se em atenção a sua coloração, dureza, tipo de 

fractura e elementos não plásticos constituintes, tendo por base uma observação 

macroscópica. No que respeita à coloração utilizou-se a referência do código Munsell 

Soil Color Charts
14

 que permite uma uniformidade da paleta de cores e tons utilizados 

na descrição. A dureza da pasta é lida por quatro ordens abstractas de grandeza: dura; 

semi-dura; branda e muito branda. O tipo de fractura é entendido como regular ou 

irregular. Os elementos não plásticos serão identificados pela sua natureza, tamanho e 

quantidade. Em relação ao tamanho, consideram-se de grão grosso (superior a 0,005 m), 

médio (de 0,005m a 0,002m), fino (inferior a 0,002 m) e finíssimo (quase 

imperceptíveis). A sua quantidade será medida em grande, média e pequena. 

                                                            
13 Comecei no número 73, uma vez que já existe uma publicação com cerâmicas modeladas do convento 

de S. Francisco, desta mesma intervenção, que publica um catálogo onde numera as peças até ao número 

72. Cf. Maria M. B. Magalhães RAMALHO e Deolinda FOLGADO, «Cerâmica modelada ou o requinte 

à mesa do Convento de S. Francisco de Lisboa» in3o Encontro de Arqueologia Urbana: actas, Almada, 

Câmara Municipal, 2002, pp. 247-268 
14 Munsell Soil Color Charts, Baltimore, MD: Kollmorgen Corporation, 1975 
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No que respeita à montagem da peça esta é integralmente a torno rápido. Na análise 

do acabamento, avalio elementos decorativos, mas igualmente eventuais testemunhos de 

utilização quotidiana, como marcas de fogo. 

A constituição do catálogo não abarca todos os fragmentos existentes. Na realidade, 

pela grande quantidade de fragmentos, optou-se por fazer uma selecção dos mais 

significativos, sem deixar de fora qualquer tipo de forma ou temática decorativa 

presente no conjunto. Será anexada depois uma lista com os restantes fragmentos 

devidamente marcados e identificados por registo fotográfico, por modo a não serem 

totalmente evadidos do estudo. 

Numa fase posterior avançou-se para o desenho técnico destas peças, que mostra do 

lado esquerdo o corte, e do lado direito o perfil da peça. Na fase de digitalização dos 

desenhos, recorri à utilização do Adobe Illustrater e Photoshop C55 para um maior rigor 

gráfico e estético. Neste tratamento de imagem devo ressalvar a possibilidade de haver 

algum desfasamento nas escalas dos desenhos, ainda que este não exceda sequer o 

milímetro. 

Dado o facto que todas estas fases de tratamento dos materiais foram 

essencialmente levadas a cabo por mim, e dada a escassez de tempo, não foi possível 

avançar para o desenho de outras perspectivas das peças, nomeadamente dos seus 

elementos decorativos. Assim, optei por um método – o registo fotográfico - que 

permitisse uma captação fidedigna e uma visualização o mais real possível da peça, de 

modo a captar com pormenor as nuances dos diferentes vidrados e decorações 

presentes. Creio que esta estratégia se traduziu numa boa conciliação entre recursos e 

resultados, visto não ter prejudicado ou diminuído o volume de informação que as peças 

nos podem dar. 
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II. O CONVENTO DE SÃO FRANCISCO DE LISBOA: SUA ORIGEM E 

IMPLANTAÇÃO NO ESPAÇO 

II.1. A escolha do local: questões de estratégia política, económica e social 

O ano de 1217é apontado, por Frei Manuel da Esperança, como data fundacional do 

convento de S. Francisco de Lisboa, por iniciativa de Frei Zacarias, e patrocínio da 

rainha D. Urraca, esposa de D. Sancho II.  

Esta implantação dá-se numa zona fora das muralhas da cidade, relativamente 

despovoada, mas com a possibilidade de contactar com maior facilidade o núcleo 

urbano lisboeta.  

A escolha deste local não se evidencia aleatória ou impensada. Em primeiro 

lugar era habitual que o local de fixação fosse um terreno doado pelo rei ou por nobres. 

Neste caso, apesar de não termos confirmação de um documento coevo, a fixação dos 

franciscanos em Lisboa terá tido autorização régia, pelo grande incentivo da rainha 

D.Urraca e da Infanta D. Sancha
15

. Por outro lado, havia a preocupação dos frades se 

encontrarem perto de comunidades populosas para desempenharem dois dos objectivos 

maiores da Ordem Primeira dos Frades Menores: a pregação do «evangelho de Nosso 

Senhor Jesus Cristo»
16

e o auxílio aos pobres. Paralelamente, era importante que a 

população fosse suficientemente numerosa para sustentar esta comunidade de religiosos, 

a par de outras já implantadas na cidade. 

Para tal eram preferidos os centros urbanos, espaços com um maior índice 

populacional, onde se congregavam pessoas de vários estratos socioeconómicos, e que 

desde o início do franciscanismo o acolhiam de forma indiscriminada. É sobretudo em 

grupos sociais “intermédios”que este acolhimento da vivência religiosa franciscana se 

denota com mais força, pelo surgimento de novas formas de espiritualidade, resultado 

de uma nova dinâmica comercial medieval dos séculos XIII. O seu objectivo primordial 

era torná-los mais sensíveis e pró-activos no apoio aos mais pobres e marginalizados
17

. 

É, por isto, que se tornava premente a sua presença nas cidades, pois podiam intervir de 

                                                            
15 Cf. Margarida Calado (2000) – O Convento de S. Francisco da Cidade. Lisboa, Faculdade de Belas 

Artes/Universidade de Lisboa, p.10 
16Cf. «Textos Legislativos», nº 9, in Fontes Franciscanas, vol I, Braga, Editorial Franciscana, 1994, 

p.161 
17 Cf. José Mattoso (2002) – “O enquadramento social e económico das primeiras fundações 

franciscanas”, in Portugal Medieval. Novas Interpretações. Lisboa, Círculo de Leitores, pp. 250 
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perto no auxílio a este estrato mais desfavorecido, que afluía aos centros urbanos em 

busca de novas oportunidades. 

Contudo, apesar desta necessidade prática de proximidade, para os “primeiros” 

frades franciscanos era essencial: manter um contacto com a natureza, espaço adequado 

ao retiro espiritual, pelas características solitárias que invoca; e, ainda, ter espaço 

suficiente para poderem desenvolver actividades agrícolas que permitissem parte da sua 

subsistência física. Se é verdade que parte da subsistência dos frades deveria advir da 

prática da esmola
18

, não é menos verdade que os irmãos deviam alimentar-se do seu 

próprio trabalho
19

. 

Tendo estes dois últimos elementos em conta, o local mais apropriado para o 

desenvolvimento deste “estilo de vida” era o dos terrenos fora do perímetro amuralhado 

onde a pressão urbanística não era tão forte, havendo assim mais espaço disponível. 

Podem igualmente invocar-se outros aspectos que possivelmente poderão ter 

contribuído para esta opção por um terreno “extra-muros”, nomeadamente o facto de 

não entrarem directamente em conflito com os interesses de outras ordens e entidades 

da Igreja, previamente instalados na orgânica urbana, religiosa e socioeconómica de 

Lisboa. Com efeito, instalando-se fora do centro nevrálgico da cidade, mas com a 

facilidade de ter boas vias de acesso por perto, os franciscanos podiam fazer a sua 

aparição de forma paulatina e mais natural, sem afectar o seu raio de acção
20

. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
18 Cf. «Textos Legislativos», nº 9, in Fontes Franciscanas, vol I, Braga, Editorial Franciscana, 1994, 

p.138-140 
19 Cf. «Textos Legislativos», nº 7, in Fontes Franciscanas, vol I, Braga, Editorial Franciscana, 1994, 

p.136 
20 Esta mobilidade que caracterizava a localização destes mosteiros é tanto mais significativa se 

atendermos ao elevado número de fiéis que frequenta as Igrejas dos mesmos (patentes no elevado número 

de doações e nas obras de ampliação registadas para alguns mosteiros, como S. Francisco de Lisboa), bem 

como as tendências de ampliação das cidades, que se fazem exactamente pelas zonas com melhor acesso 

ao centro. 
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II.2. A escolha do local: questões espaciais  

O espaço conventual em análise fixou-se no Monte Fragoso
21

, no lado ocidental 

da cidade, zona do actual Chiado. A opção por este local não se justifica simplesmente 

pelas razões já acima mencionadas. 

De modo claro, o facto de este se enquadrar no planalto de Lisboa
22

, faz com 

que o seu relevo não seja demasiado elevado, mas antes uma encosta suave que permite, 

por um lado, uma maior acessibilidade àquele espaço
23

, e, por outro, o destacamento na 

paisagem suficiente para se ter um controlo visual sobre toda a cidade e o rio Tejo, bem 

como para ser facilmente visualizado por um qualquer habitante de Lisboa. Esta era 

uma posição territorial estratégica, uma vez que se conseguia aliar um dos principais 

objectivos do convento, com a possibilidade de controlar e conhecer o que se passava na 

cidade e nos seus acessos.  

 

  

Imagem 1: Lisboa, por G. Braunio 

                                                            
21 Cf. Margarida Calado (2000) – O Convento de S. Francisco da Cidade, Lisboa, Faculdade de Belas 

Artes/Universidade de Lisboa 
22Cf. Orlando Ribeiro (1994) – Opúsculos Geográficos. Temas Urbanos., vol V. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, p.63 
23 Esta acessibilidade está bem patente na Historia Seraphica… de Fr. Manuel da Esperança e do autor 

anónimo da Historia dos Mosteiros... (este último provavelmente baseado naquele), quando mencionam a 

necessidade de ampliar a primitiva igreja, tal era o número de gente que aí afluía. Cf. História dos 

Mosteiros, conventos e casas religiosas de Lisboa, de autor anónimo, c. 1707, tomo 1, cap. 2, Lisboa, 

Câmara Municipal de Lisboa, p. 61 
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Assim, a escolha por um espaço como estes pretendia aliar o contacto com a 

comunidade com o recolhimento; daí o convento criar em torno do seu perímetro uma 

cerca, que encerrava o convento naquela comunidade de irmãos, sem no entanto deixar 

de reservar alguns espaços a leigos, como a sua igreja e a portaria dos pobres
24

. A somar 

a esta questão, temos outras, que também têm um papel activo na selecção de um 

determinado espaço: as qualidades do solo e o fácil acesso à água.  

Efectivamente, este terreno caracterizava-se pelos seus solos basálticos, a par de 

uma “terra vermelha-escura”, formação datada do Terciário antigo
25

, e que se destaca 

pela sua fertilidade, permitindo um cultivo intensivo, nomeadamente de cereais
26

. Como 

à data da instalação deste convento, a pressão urbanística ainda não se fazia sentir na 

zona extra-muros da cidade, como referimos anteriormente, os frades conseguiram 

constituir uma cerca em torno do convento, suficientemente ampla para possibilitar a 

edificação de um grande complexo conventual, bem como reservar áreas de jardim e 

horta, para usufruto desta Casa.  

Infelizmente, não sabemos exactamente a dimensão destas zonas, nem tão pouco 

o que teriam cultivado. Contudo, podemos extrapolar a partir de descritivos 

toponímicos, que marcam no tempo elementos de uma paisagem que algures deixaram, 

ou não, de existir.  

Segundo Júlio de Castilho, na localização da horta do Duque, ter-se-iam aberto 

entre outras a Travessa da “Parreirinha” [leia-se da Oliveira]
27

 (actual R. do Capelo) e a 

Rua da Figueira (actual R. da Anchieta). Ainda na envolvência do convento encontrava-

se a Rua do Ferragial (actual R. Victor Cordon)
28

. Estas designações estendem-se pelo 

menos desde o século XVI até ao século XIX, data a partir da qual se iniciam sucessivas 

alterações toponímicas em Lisboa. 

                                                            
24A acessibilidade de leigos à portaria dos pobres, que terá também uma cozinha, dispensa e refeitório a si 

associados, apenas se aplica no século XVIII. Cf. ANTT, Ordem dos Frades Menores 
25Cf. Orlando Ribeiro, Opúsculos Geográficos. Temas Urbanos., vol V, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1994, p.55 
26Este factor é um importante, pois o pão é uma das bases da alimentação medieval e moderna. 
27 Apesar de Júlio Castilho, e mais tarde M. Calado, mencionarem a R. da Parreirinha (que corresponderia 

à actual R. do Capelo), a verdade é que não encontrei este topónimo em nenhuma outra fonte que 

consultei. Creio tratar-se de um erro daquele autor, que depois foi reproduzido por alguma historiografia, 

tendo este eventualmente trocado o topónimo por Oliveira ou Oliveirinha. Efectivamente, verificamos 

que no Livro do lançamento e serviço… de 1565 (vol. II, p.188) aquando da descrição das ruas, na zona 

do convento, não aparece qualquer Rua da Parreirinha, mas beco da Oliveira. Também o mapa de Lisboa 

de Lés-a-Lés não faz menção à outra rua, mas antes à da Oliveirinha, que coincide exactamente com a 

actual R. do Capelo. 
28As ruas da Figueira e Ferragial aparecem já referidas no Sumário de Cristóvão Rodrigues de Oliveira, 

em 1551 (p. 26), e no Livro do lançamento e serviço… de 1565 (vol. II, pp. 191 e 196). 
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Imagem 2: Fragmento Topográfico da Cidade (1:2500), in Lisboa de Lés-a-Lés, de 

Luís P. de Macedo, vol. II. 

 

Destacam-se então os topónimos oliveira, figueira e ferragial; ambos 

substantivos comuns que apontam para a existência de uma área com árvores de fruto, 

mas também uma zona que estaria destinada ao cultivo de cevada
29

. No caso da 

“oliveira”, esta seria com certeza ainda um resquício dos olivais que povoavam 

Lisboa
30

.  

Estas pequenas extrapolações dão luz, por um lado à utilização daquele espaço 

envolvente (fora ou dentro da sua cerca do convento) para o cultivo de alimentos que 

asseguravam provavelmente parte da alimentação dos frades; por outro lado, fazem 

adivinhar uma evolução da paisagem desde o século XIII até ao século XVI e daí em 

                                                            
29 Cf. R. Bluteau, Vocabulario Portuguez & Latino…, vol. 4. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia 

de Jesus, 1728, p. 87 
30D. Manuel I ordena o abate de vários olivais da cidade com o objectivo de aumentar espaço a urbanizar. 

Cf. H. Carita (1999) – Lisboa Manuelina e a formação de modelos urbanísticos da Época Moderna. 

Lisboa: Livros Horizonte, p. 93 
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diante. A par destes topónimos, e com base no Livro de Lançamento e Serviço de 

Lisboa
31

, encontramos ainda nas proximidades do convento a Rua da Amendoeira. 

Em torno da cerca, haveria provavelmente, do lado ocidental, zonas de mata e 

bosque, onde os frades também podiam aceder a outros bens de consumo como fosse a 

lenha, caça e vegetais e frutos
32

 que pudessem crescer de forma aleatória num ambiente 

sobre o qual o Homem não tinha um domínio tão abrangente. Estas circunstâncias 

espaciais acabariam por se alterar logo no século XIV, quando os frades, já rodeados 

por habitações, vêem-se incluídos no novo traçado que tomará a Muralha Fernandina. 

 

 

Imagem 3: Traçado da “Cerca nova” ou muralha fernandina. A. Vieira da Silva, A Cerca 

Fernandina de Lisboa, vol. 1. Lisboa: CML, 1987 

 

Evidência similar desta expansão e pressão urbanística crescente, é a redução 

substancial da cerca conventual, nos anos de 1500 e 1502, pela venda de duas parcelas 

do seu terreno. A 21 de Julho de 1500, o duque de Bragança D. Jaime
33

compra parte da 

                                                            
31 Cf. Livro do Lançamento e Serviço que a Cidade de Lisboa fez a El Rei nosso Senhor no ano de 1565. 

Lisboa: CML, 1948 
32 No caso dos vegetais, temos o exemplo dos cogumelos, beldroegas; para os frutos, encontramos amoras 

ou castanhas, mas também se podiam encontrar ainda que com certeza de forma mais pontual outras 

árvores de fruto… 
33 Cf. Júlio de Castilho, Lisboa Antiga. Bairros Orientais, vol VIII. Lisboa: CML, 1937, p. 73. Citando a 

Historia Seraphica… de Fr. Manuel da Esperança. 
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cerca dos frades, para aumentar a sua horta. Esta operação repete-se em 1502, mas 

através de dois aforamentos feitos ao tabelião Afonso Eanes e ao piloto Afonso Eanes
34

. 

Ora, para lá, das potencialidades agrícolas ou da proximidade de zonas de 

bosque (mesmo que a sua área tenha vindo a ser reduzida pela urbanização da cidade), a 

ligação privilegiada a um porto simultaneamente de rio e de mar, bem como a fruição de 

um clima temperado
35

 terão em muito beneficiado o estabelecimento e a continuidade 

temporal que este convento teria. 

Por fim, não menos pertinente era fundamental o abastecimento de água potável. 

Não sabemos ao certo como se faria este abastecimento no início desta comunidade 

monacal; contudo, sabemos que o convento tinha no período moderno um sistema 

hidráulico que assentava na recolha e aproveitamento das águas pluviais, pela 

construção de duas cisternas de menores dimensões, a par de uma grande cisterna
36

. 

Estas construções não se conseguem facilmente associar de forma diacrónica, pois a 

documentação coeva é escassa e não se refere a estas construções particulares.  

Contudo, dada a dimensão do convento e o grande número de frades que 

congregava durante a Época Moderna, não é de estranhar a construção de duas cisternas 

de dimensões singelas em duas zonas diferentes do complexo conventual para recolher 

as águas pluviais e, simultaneamente, abastecer essas mesmas zonas. Assim, a 

existência de uma grande cisterna (que ainda hoje se integra na Faculdade de Belas 

Artes) para aprovisionar e assegurar água nas estações mais secas do ano. Não é ainda 

compreensível a desactivação de ambas as cisternas, reaproveitadas pelo menos a da 

zona do “pátio” como lixeira ao longo do século XVII e XVIII.  

Podemos extrapolar se os melhoramentos no abastecimento de água, pela 

multiplicação de chafarizes, bicas de água e posteriormente a construção do Aqueduto 

das Águas Livres, terão contribuído para obsoletar as duas cisternas de pequenas 

                                                            
34Cf. Júlio de Castilho, Lisboa Antiga. Bairros Orientais, vol VIII. Lisboa: CML, 1937, p. 170. Citando a 

Historia Seraphica… de Fr. Manuel da Esperança. 
35Nas palavras de A. H. Oliveira Marques “gozava de um dos melhores climas de Portugal e era 

considerada saudável ao modo medievo (muito ventosa, logo propícia a libertar-se de pestes e de ar 

poluído)”. Cf. A. H. Oliveira Marques (2003) – “Enquadramento Histórico”, in Atlas da Área 

Metropolitana de Lisboa. Lisboa: Área Metropolitana de Lisboa, p. 18 
36 As duas cisternas de menores dimensões foram descobertas um na zona do “edifício anexo” e outra na 

zona do “pátio”, onde foram realizadas as escavações arqueológicas. Cf. Clementino Amaro, Fernanda 

Lourenço e Maria Ramalho (1995) – “As Intervenções Arqueológicas no Antigo Convento de S. 

Francisco da Cidade”, in OBRAÇOM. Museu do Chiado: histórias vistas e contadas, Lisboa, Instituto 

Português de Museus, pp.38-41 
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dimensões. Apesar de tudo, este elemento não fez com os frades dispensassem, como 

veremos mais à frente, o fornecimento mensal de água pelos aguadeiros da cidade.  

Esta evolução do espaço e paisagem ao longo dos anos e séculos de existência 

deste convento é importante, pois a própria comunidade se vai moldando ou vai 

moldado o seu “ambiente” em função da sua identidade, características e funções. 
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III. HISTÓRIA E HISTÓRIAS 

III.1- Evolução do espaço conventual. As grandes reformas manuelinas  

 A construção do convento de S. Francisco não é fácil de delinear, principalmente 

se tentarmos traçar uma evolução da mesma ao longo do tempo. Tendo sido fundado no 

primeiro quartel do século XIII, poucas são as notícias dadas acerca dos seus primeiros 

três séculos de existência.  

As informações mais consistentes que nos chegam datam do início do século XVI, 

no reinado de D. Manuel I, fruto de um forte incentivo construtivo impulsionado por 

este monarca, e que, sem dúvida parece ter dado uma dimensão e relevância 

arquitectónica na paisagem que este convento não teria. 

Fazendo uma breve resenha diacrónica começamos por mencionar o relato de Fr. 

Manuel da Esperança que revela um importante pormenor acerca do que era o convento 

no período anterior. Este autor copia e traduz uma inscrição em bronze, que dizia que o 

“claustro, capella e [sala do?] capitulo”
37

 teriam sido construídos em 1272, por João 

Moniz, tesoureiro do rei.  

Sabemos ainda que a 21 de Julho de 1500, o duque de Bragança D. Jaime
38

compra 

parte da cerca dos frades para aumentar a sua “horta”. Esta operação repete-se em 

1502, mas através de dois aforamentos feitos ao tabelião Afonso Eanes e ao piloto 

Afonso Eanes, que tinham, contudo, como condição a impossibilidade de se 

construírem casas com janelas que dessem para a cerca do convento, de modo a que se 

preservasse a privacidade daquela comunidade
39

. É igualmente nesta altura que se terá 

constituído a Rua do Saco, da Figueira (Anchieta) e da Ametade
40

. Segundo Júlio 

Castilho, a Rua do Saco terá ficado depois conhecida por Rua dos Confeiteiros, por ter 

sido lá colocado o ofício de confeiteiro, por decisão do Senado da Câmara de Lisboa no 

ano de 1533
41

. Contudo, como salienta Luís P. de Macedo, é provável que a Rua do 

                                                            
37 ESPERANÇA, Manuel da (1566) – Historia Seraphica da Ordem dos Frades Menores de S. Francisco 

na Provincia de Portugal, lv. 2. Lisboa: officina Craesbeeckiana, p. 188 
38 Cf. Júlio de Castilho, Lisboa Antiga. Bairros Orientais, vol VIII. Lisboa: CML, 1937, p. 73. Citando a 

Historia Seraphica…de Fr. Manuel da Esperança. 
39 Cf. Júlio de Castilho, Lisboa Antiga. Bairros Orientais, vol VIII. Lisboa: CML, 1937, p. 170. Citando a 

Historia Seraphica…de Fr. Manuel da Esperança. 
40 Cf. Júlio de Castilho, Lisboa Antiga. Bairros Orientais, vol VIII. Lisboa: CML, 1937, p. 168. 
41 Luiz Pastor de Macedo transcreve uma carta régia de 2 de Junho de 1534 dirigida aos vereadores de 

Lisboa, onde se fala da transferência deste ofício para a Rua do saco, no ano de 1533. Cf. L. P. de 

Macedo, Lisboa de Lés a Lés, vol. II, Lisboa: CML, 1941, pp.44-45. 
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Saco para onde foram transferidos os confeiteiros fosse a que se encontrava na freguesia 

de S. Julião
42

. 

Depois destas notícias Fr. Manuel da Esperança volta a dar-nos mais alguns 

pormenores estruturais sobre o convento quando trata das construções levadas a cabo 

por D. Manuel I. E é aqui que podemos comparar algumas das informações que este 

cronista veicula com documentos avulsos do Corpo Cronológico que mencionam 

algumas dessas obras. Ora, segundo o cronista, D. Manuel I teria mandado construir o 

refeitório, “como se ve pelas quinas reaes, & pela sua esfera sobre a porta travessa, no 

painel, & nas vidraças antigas do anno de 1518”
43

. Coloquei propositadamente esta 

citação no corpo do texto, porque sabemos que a 7 de Junho de 1521, Pero Luís, 

medidor das obras de Lisboa, vai medir e avaliar as vidraças que Mestre João havia feito 

para o convento
44

. Estas últimas vidraças não eram para o refeitório, mas para o 

dormitório e capela; no entanto, pareceu-me pertinente colocar aqui um exemplo 

demonstrativo destas encomendas que são claramente coevas às mencionadas por Fr. 

Manuel da Esperança
45

.  

Nesta História Seráfica, sabemos ainda que existia uma enfermaria no convento, 

que teria sido construída algures entre o final do século XV e o início do século XVI, 

uma vez que os seus mecenas terão sido Fernão Castilho, Diogo Torres e Alonso 

Torres
46

. 

Voltando aos documentos avulsos do Corpo Cronológico, a maior parte destes são 

ou doações régias para a construção de “partes” do convento, ou medições e avaliações 

de obras que já haviam sido feitas no mesmo convento de S. Francisco. Estas obras de 

construção concentradas principalmente entre os anos de 1518 a 1520, compreendem 

construções de raiz, mas também, em menor número, obras de remodelação ou 

melhoramento. 

                                                            
42 Cf. L. P. de Macedo, op. cit., pp. 48-49. 
43 ESPERANÇA, Manuel da (1566) – Historia Seraphica da Ordem dos Frades Menores de S. Francisco 

na Provincia de Portugal, lv. 2. Lisboa: officina Craesbeeckiana, p. 194 
44 Cf. ANTT, Corpo Cronológico, Parte 2, Maço 96, Documento 163. Ver apêndice A 
45 Este aspecto, em conjugação com outros, permite-me acreditar que as afirmações deste autor são 

relativamente fidedignas, pois parecem estar continuamente a ser sustentadas por bons argumentos ou 

fontes que o autor parece ter utilizado.  
46 Esta indicação é dada por uma inscrição de uma pedra da enfermaria, que faz referência à sua 

construção em 1523, por mandado de Fernão de Castilho, Diogo Torres e Alonso de Torres. 

ESPERANÇA, Manuel da (1566) – Historia Seraphica da Ordem dos Frades Menores de S. Francisco 

na Provincia de Portugal, lv. 2. Lisboa: officina Craesbeeckiana, p. 194 
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Efectivamente, e seguindo uma sucessão cronológica das obras, a 21 de Outubro 

de 1518 foram medidas as obras do dormitório “de fora” de S. Francisco, feitas por 

Nuno Vaz (carpinteiro) e Álvaro Pires (pedreiro), assim como a correcção do telhado e 

a acafeladura do dito dormitório por Gil Fernandes (pedreiro)
47

. 

A 2 de Março de 1519, o mesmo Gil Fernandes fez o campanário do relógio, 

assim como várias janelas, frestas, portas, etc
48

.   

Em 2 de Maio de 1519, Pero Luís mede a ladrilhagem das varandas que fez João 

Gonçalves
49

; e no dia seguinte o mesmo medidor das obras, foi medir as paredes do 

dormitório, e as partes de paredes que faltavam na sacristia, feitas por Gil Fernandes
50

. 

Em Janeiro de 1520, numa carta escrita por Bartolomeu de Paiva, em Évora, este 

dá indicações ao escrivão das obras d’el rei, Álvaro Vieira, acerca do processo de 

concessão a Rodrigo Alvares, da obra de carpintaria para “compor” o dormitório, que 

está por baixo do dormitório de cima; bem como, o forramento da parte de cima e de 

baixo do segundo claustro
51

. A 27 de Março de 1520, Pero Luís mede umas paredes do 

convento que estão ao longo da rua que vai para a Porta de Santa Catarina. A 31 de 

Março, André Pires, mestre das obras d’el rei, mede um frontal, quatro portais, um arco, 

frestas e buracos que Gil Fernandes havia tapado
52

. Em 29 de Julho de 1520, Gil e Brás 

Fernandes (pedreiros) fizeram uma escada no segundo claustro
53

.  

Aos 3 dias de Setembro de 1520, Pero Luís mede a ladrilhagem do dormitório, 

feita por Gil Fernandes
54

. No mesmo mês, dia 14, Álvaro Pires e Diogo Gonçalves 

avaliaram o madeiramento que fez Rodrigo Álvares, bem como as escadas que iam do 

claustro “grande” para o segundo claustro
55

. Dois meses depois, a 13 de Novembro, é 

medido a ladrilhagem das varandas, feito por Gil Fernandes, Álvaro Eanes e António 

Nunes
56

. 

                                                            
47À excepção do que foi feito por Gil Fernandes, as outras obras no dormitório não são especificadas. Cf. 

ANTT, Corpo Cronológico, Parte 2, Maço 78, Documento 11. Ver apêndice A 
48 Cf. ANTT, Corpo Cronológico, Parte 2, Maço 80, Documento 95. Ver apêndice A 
49 Cf. ANTT, Corpo Cronológico, Parte 2, Maço 81, Documento 150. Ver apêndice A 
50 Cf. ANTT, Corpo Cronológico, Parte 2, Maço 80, Documento 95. Ver apêndice A 
51 Cf. ANTT, Corpo Cronológico, Parte 1, Maço 25, Documento 105. Ver apêndice A 
52 Cf. ANTT, Corpo Cronológico, Parte 2, Maço 88, Documento 121. Ver apêndice A 
53 Cf. ANTT, Corpo Cronológico, Parte 2, Maço 80, Documento 42. Ver apêndice A 
54 Cf. ANTT, Corpo Cronológico, Parte 2, Maço 91, Documento 101. Ver apêndice A 
55 Cf. ANTT, Corpo Cronológico, Parte 2, Maço 91, Documento 118. Ver apêndice A 
56 Cf. ANTT, Corpo Cronológico, Parte 2, Maço 92, Documento 99. Ver apêndice A 
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No ano de 1521, à imagem do ano anterior, assistimos a uma série de novas 

medições e avaliações de obras: a 7 de Março André Pires mediu o pé direito do arco da 

capela, e duas frestas, que fez Pero de Trilho
57

; a 1 de Maio mediram-se inúmeras obras 

de melhoramento que Gil Fernandes fez
58

; e, finalmente, a 7 de Junho, Mestre João, faz 

as vidraças do dormitório, quatro vidraças na capela e mais duas frestas no corpo do 

convento. 

Ao contrário da maior parte dos documentos, existe um conjunto que se destaca 

por concentrar folhas soltas daquilo que parece ser parte do livro do almoxarifado das 

obras d’el rei. O facto de serem folhas soltas e de não serem sequenciais, não nos 

permite ter a certeza do ano de algumas entradas, podendo apenas dizer-se que grosso 

modo estas se devem ter feito circa de 1520
59

.  

Por último, gostaria de reforçar a ideia que creio ser quase imediata ao ler esta 

enumeração de obras, que é a de D. Manuel I ter sido sem dúvida um grande mecenas 

deste convento. Não temos por hora mais informações acerca do modo como se 

desenrolaram outras obras do convento, ou como se combinam em planta todos os 

espaços aqui mencionados, porém, creio ser muito importante este primeiro contributo 

de sistematização e interpretação destas fontes coevas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
57 Cf. ANTT, Corpo Cronológico, Parte 2, Maço 94, Documento 160. Ver apêndice A 
58 Cf. ANTT, Corpo Cronológico, Parte 2, Maço 95, Documento 167. Ver apêndice A. 
59 Uma das entradas indica o ano de 1520. Cf. ANTT, Corpo Cronológico, Parte 2, Maço 80, Documento 

42, fl.7v. Ver apêndice A. 
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III.2- Um Convento, Uma Casa, Uma Fraternidade 

III.2.1- Espaço conventual: organização e funcionalidades dos espaços  

O sucessivo reaproveitamento, adaptação e remodelação que as instalações deste 

convento sofreram para a integração de novas instituições neste espaço, tornam a sua 

leitura espacial histórica desafiante e complexa. Paralelamente, a documentação que nos 

chega até hoje não é de interpretação linear e condensam muitas vezes parcas 

informações, relativamente à organização desta grande Casa Conventual. 

Na Tabela 9 resolvi organizar a vária informação dispersa que existe acerca dos 

espaços do convento desde o século XVI até ao XVIII, com a respectiva indicação da 

fonte que os documenta. 

 

Tabela 9: Identificação dos espaços conventuais 

ESPAÇO 1ª INDICAÇÃO CRONOLÓGICA 

Claustro (primeiro) [1272
60

]  

Claustro (segundo) 1521
61

 

Capela [1272
62

] 

Dormitório Grande, de Cima ou de fora 1518
63

 
64

 

Dormitório de Baixo c. 1520
65

 

Sala do Capítulo 1272
66

 

Campanário do Relógio 1519
67

 

Refeitório 1518
68

 

Cozinha 1518
69

 

                                                            
60ESPERANÇA, Manuel da (1566) – Historia Seraphica da Ordem dos Frades Menores de S. Francisco 

na Provincia de Portugal, lv. 2. Lisboa: officina Craesbeeckiana, p. 188 
61 Cf. ANTT, Corpo Cronológico, Parte 1, Maço 25, Documento 105; CC, 2, Mç 9, nº 167. Ver apêndice 

A 
62ESPERANÇA, Manuel da (1566) – Historia Seraphica da Ordem dos Frades Menores de S. Francisco 

na Provincia de Portugal, lv. 2. Lisboa: officina Craesbeeckiana, p. 188 
63 ANTT, Corpo Cronológico, Parte 1, Mç 25, Documento 105. Ver apêndice A 
64À excepção do que foi feito por Gil Fernandes, as outras obras no dormitório não são especificadas. Cf. 

ANTT, Corpo Cronológico, Parte 2, Mç 78, Documento 11. Ver apêndice A 
65 Cf. ANTT, Corpo Cronológico, Parte 1, Mç 25, Docuumento 105. Ver apêndice A 
66ESPERANÇA, Manuel da (1566) – Historia Seraphica da Ordem dos Frades Menores de S. Francisco 

na Provincia de Portugal, lv. 2. Lisboa: officina Craesbeeckiana, p. 188 
67 Cf. ANTT, Corpo Cronológico, 2, Maço 80, Documento 95; Corpo Cronológico, Parte 2, Mç 9, 

Documento 167 Ver apêndice A 
68 ESPERANÇA, Manuel da (1566) – Historia Seraphica da Ordem dos Frades Menores de S. Francisco 

na Provincia de Portugal, lv. 2. Lisboa: officina Craesbeeckiana, p. 194; ANTT, Corpo Cronológico, 

Parte 2, Mç 9, Documento 167. Ver apêndice A 
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Enfermaria Final do séc. XV-inícios do séc. XVI
70

 

Sacristia 1519
71

 

Portaria Século XVIII 

Livraria Século XVIII 

Noviciado Século XVIII 

Secretaria Século XVIII 

Horta, Palheiro, Galinheiro, Tanque Século XVIII 

 

Parece-me que é claro que existia logo na primeira década do século XVI pelo 

menos dois claustros, um primeiro, possivelmente datando do século XIII, conforme 

relata Frei Manuel da Esperança; o segundo, iniciado com D. Manuel I, parece 

concentrar em seu torno as grandes obras de vulto patrocinadas por este monarca.  

Na realidade, apesar de não termos a certeza de algumas localizações, intuo que 

estas estariam neste claustro e não no primeiro. No documento 167 do Corpo 

Cronológico
72

, é-nos dito que tanto o campanário do relógio, um dormitório, como o 

refeitório e cozinha estão no segundo claustro. Ora, se a este juntarmos o documento 

105
73

, que menciona as obras de carpintaria do dormitório de baixo, que está, passo a 

redundância, debaixo do dormitório de cima, e que refere em paralelo obras no segundo 

claustro, começa-se a perceber que, na realidade, aqui parece estar o centro nevrálgico 

das novas construções.  

As obras que aqui se operaram pressupõem a colocação de um forro em madeira e 

“paneado” nos telhados das varandas do segundo claustro que teriam “por bayxo das 

abas seu cordam por Remate ou sua moldura de Rotollos e diamantes a que milhor 

pareçer”. Já as celas e o corredor do dormitório de baixo teriam um forro de madeira e 

de esteiras, e um chão de soalho. As suas portas e janelas deveriam ser feitas à imagem 

do dormitório de cima, já existente, e cada cela deveria ter um leito, uma mesa um 

escritório e um “escabelo” (leia-se arca). 

                                                                                                                                                                              
69 ESPERANÇA, Manuel da (1566) – Historia Seraphica da Ordem dos Frades Menores de S. Francisco 

na Provincia de Portugal, lv. 2. Lisboa: officina Craesbeeckiana, p. 194; ANTT, Corpo Cronológico, 

Parte 2, Mç 9, Documento 167. Ver apêndice A 
70Esta indicação é dada por uma inscrição de uma pedra da enfermaria. Em paralelo, é indicado que em 

1523, Diogo Torres era apelidado de “o velho”, sendo sua filha casada com o “trinchante do rei D. João 

III”. ESPERANÇA, Manuel da (1566) – Historia Seraphica da Ordem dos Frades Menores de S. 

Francisco na Provincia de Portugal, lv. 2. Lisboa: officina Craesbeeckiana, p. 194 
71 Cf. ANTT, Corpo Cronológico, Parte 2, Maço 80, Documento 95. Ver apêndice A 
72 ANTT, Corpo Cronológico, Parte 2, Mç 9, Documento 167. Ver apêndice A 
73 ANTT, Corpo Cronológico, Parte 1, Mç 25, Documento 105. Ver apêndice A 
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A documentação diz-nos ainda que os dois claustros estariam a cotas de chão 

diferentes, havendo mesmo a necessidade de construir umas escadas, que iam do 

claustro “grande” para o segundo claustro
74

. 

Neste sentido, sintetizo as informações que são mais assertivas:  

1º claustro “claustro grande”; casa do capítulo; capelas 

2º claustro: dormitórios, refeitório, refeitório, cozinha, campanário do relógio. 

A minha opção por esta organização por claustros, prende-se com o facto de ser 

em torno destes que se organizavam as “actividades que marcavam o quotidiano dos 

religiosos”
75

. 

Por não ser meu propósito uma reconstituição do convento ao longo dos tempos, 

mas antes compreender certas evoluções espaciais, não posso avançar mais com as 

hipóteses que aqui exponho, já que não houve possibilidade para fazer outras 

simulações. Esta enumeração e enquadramento do espaço serve então para que se possa 

ter uma noção mais apurada da dinâmica deste convento, sem ter de o assumir apenas 

por comparação com outros conventos do mesmo período.  

Sem informações mais específicas, somam-se outras já da primeira metade do 

século XVIII. Presume-se que a escassez de documentação produzida pelo próprio 

convento advenha dos sucessivos desastres naturais a que esteve sujeito especialmente 

durante o século XVIII
76

. Infelizmente, até à data não se conseguiu encontrar 

documentação sobre construções relativa ao século XVII.  

Ainda assim, logo nos primeiros anos de 1700, contamos com o texto de um 

anónimo, que descreve os mosteiros, conventos e casas religiosas de Lisboa
77

. Este diz-

nos que próxima à porta da sacristia fica a Capela do Santuário. No claustro existiam 5 

capelas. Num lanço deste claustro estava a Casa do Capítulo, sendo os outros 4 lanços 

de capelas para sepulturas. No outro claustro se encontram igualmente outras 5 capelas, 

                                                            
74 Cf. ANTT, Corpo Cronológico, Parte 2, Maço 91, Documento 118. Ver apêndice A. 
75Cf. ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da (2006-2007) – “O Mosteiro-cidade na Génese e 

Desenvolvimento Urbano: Uma interpretação do espaço”, in Revista da Faculdade de Letras, Iªsérie, vol. 

V-VI. Porto: Universidade do Porto, p. 529 
76 Por exemplo, em 19 de Junho de 1707, a Igreja de Nossa Senhora dos Mártires escapou ilesa ao 

incêndio que se propagou pelo convento de S. Francisco. Cf. Demonstração Historica da Parochia dos 

Martyres, de Frei Apolinário da Conceição, p. 258 
77 «Noticia do convento de Sam Francisco da Cidade» (1946), in História dos Mosteiros, conventos e 

casas religiosas de Lisboa, de autor anónimo, c. 1707, tomo 1, cap. 2, Lisboa, Câmara Municipal de 

Lisboa, pp. 57-99 
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com paredes azulejadas e os tectos cobertos de pinturas
78

. Existia ainda outro claustro 

num local mais alto, pois ficava no andar da Portaria, sendo todo ele composto por 6 

capelas, para sepultura dos irmãos da Ordem Terceira. Depois encontrava-se um 

corredor comprido azulejado e com pinturas no tecto, que tinha no final a capela da 

Senhora da Soledade.  

A casa da Portaria tinha a capela do Anjo S. Miguel pertencente à Irmandade das 

Almas. Existia ainda mais três capelas: no Noviciado, na Enfermaria e na zona depois 

do coro
79

. A livraria localizava-se junto à portaria, mas mais elevada. Os seus 

dormitórios são descritos como modestos, mas albergando mais de cem religiosos.  

Se fizermos uma breve pausa para comparar dados, acabamos por ver que algumas 

informações batem certo com as parcas descrições do século XVI. Assim: 

1º claustro “claustro grande”; casa do capítulo; 4 capelas de oração; e capelas para 

sepulturas 

2º claustro: 5 capelas.  

3º claustro: 6 capelas. Perto da portaria e livraria. 

Em 1728 temos conhecimento da existência do Hospício da Terra Santa, 

documentada pelos livros de despesa desta estrutura conventual, que vão até 1731. Este 

elemento leva-me a afirmar que parece não haver dúvida que o quotidiano deste 

convento e da sua comunidade era segmentado, organizando-se e administrando-se 

como que em “células” mais pequenas, até chegar à supervisão do guardião e do síndico 

do convento. Assim, espaços como a enfermaria, o hospício da Terra Santa ou a Portaria 

dos Pobres, parecem ter tido os seus próprios livros de receita e despesa
80

, que depois 

deviam ser verificados e integrados nas despesas gerais da Casa. 

Também em 1741, um relato de um incêndio que deflagrou na Igreja e se 

alastrou ao restante convento, aparentemente coetâneo da época, dá algumas pistas 

                                                            
78 Uma das capelas é jazigo para os frades do mosteiro; outra para a Irmandade de S. Diogo, outra para os 

Irmãos das Chagas de S. Francisco, outra de vários particulares. 
79 Segundo Saul António Gomes, a instituição de capelas fúnebres intensificou-se nos séculos XIV e XV, 

um elemento de singular importância na caracterização da “espiritualidade leiga”. GOMES, Saul António 

(2000) – «Vivendo a Palavra de Deus», in História Religiosa de Portugal, vol. I, dir. de Carlos de 

Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, pp. 480-181. Existe inúmera documentação acerca das capelas do 

convento de S. Francisco, ainda que para o estudo não tenham sido tratadas, por não revelarem 

informação por demais relevante ao tema. 
80 Falo de indícios que são apenas comprováveis para o caso do Hospício da Terra Santa, e dedutíveis 

para a enfermaria e portaria dos pobres, a partir dos livros de despesa gerais bianuais. 
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acerca da disposição de zonas do convento, enquanto traça as aflições e peripécias 

porque passaram os frades. Como tal: 

1º claustro “claustro grande”; casa do capítulo e capelas; 

2º claustro: dormitórios
81

, noviciado
82

, enfermaria (teria dois andares, ou seria que 

do lado do claustro ficava no rés-do-chão e no lado oposto ficava no primeiro, o que 

justificava uma varanda
83

).  

3º claustro: capelas. Perto da portaria e livraria. 

Precioso, é um termo de mediação do convento de S. Francisco e sua Igreja, 

datado de 21 de Maio de 1756, e copiado por Frutuoso Alvares de Carvalho
84

. 

Infelizmente, a complexidade de leitura deste documento, não possibilitou um deslindar 

claro da estrutura externa do convento, pelo que optei apenas por fazer a sua transcrição, 

permitindo leituras posteriores a pessoas mais treinadas em linguagem técnica, 

relacionada com arquitectura e construção. 

O conjunto mais coeso e completo que possuímos para reconstituir os espaços e 

consumos do convento de S. Francisco é já da segunda metade do século XVIII, por via 

de uma série de inventários
85

 que esta Casa fez e que, felizmente, chegaram até nós. 

Estes inventários são realizados de dois em dois anos, aproximadamente, e destinavam-

se a materializar o número de pessoas que integravam aquele convento, e as despesas 

que os mesmos faziam, durante o mandato do Provincial eleito no Capítulo. 

Nos anos de 1760 e 1761, podemos observar que segundo Frei Inácio de Santa 

Rosa, porteiro dos pobres, foram encomendadas para a Portaria dos Pobres as seguintes 

obras de remodelação: uma dispensa para guardar os provimentos para os pobres, uma 

cela (quarto) para o porteiro, um refeitório para os pobres, uma cozinha com fogão, casa 

para lenha, dispensa para talhas de azeite, dois oratórios, casa para hortaliça, um 

alpendre e pinturas (no valor 855$470).  

                                                            
81 “no arco que ficava por baixo do81drumitorio dos padres [ou de cima]”, in Relação do Notável Incêndio 

de fogo que se ateou no Real Convento de S. Francisco da Cidade, a 30 de Novembro de 1741…, fl. 1 
82 “que morava no drumitorio de baixo junto ao noviciado” , in Relação do Notável Incêndio de fogo que 

se ateou no Real Convento de S. Francisco da Cidade, a 30 de Novembro de 1741…, fl. 1 
83 “no arco que ficava por baixo do83drumitorio dos padres no çham do quintal das galinha [sic] da 

infermaria donde se achava muita coantidade de madeira vella e aparas de carpinteiros das obras que nela 

se fizeram”; “e foi pelos tilhados sahir a baranda da infermaria”, in Relação do Notável Incêndio de fogo 

que se ateou no Real Convento de S. Francisco da Cidade, a 30 de Novembro de 1741…, fl. 1 
84 Termo de mediação da Igreja e Convento de S. Francisco da Cidade de 1756, certidão passada por 

Frutuoso Alvares de Carvalho em 1779. 
85 Cf. Jnventario do Real Convento de S. Francisco da Cidade de Lizboa desde o Capitulo celebrado em 4 

de Junho de 1760 pera hir a Congregaçam que se ha de celebrar em 19 de Dezembro de 1761 no sobre 

dito Convento… 
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Nestes mesmos anos, na enfermaria, declara o enfermeiro Frei António, que se 

fizeram duas celas novas (100$000). Mandaram também concertar o palheiro e o 

“tanque da cerca” (pelo que se pressupõe que os teriam). Estas são as mais importantes 

construções que este conjunto documental trata, ainda que este se prolongue por anos 

posteriores. 

Para terminar, fazemos uma breve compilação de toda a informação recolhida. 

Sabemos então que no século XVI existiam dois claustros no convento de S Francisco, 

tendo o primeiro a casa do capítulo e um número considerável de capelas, ora para 

oração ora para sepultamento (cuja descrição só aparece em pormenor no início do 

século XVIII).  

O segundo claustro concentrava dois dormitórios (um por cima do outro), o 

refeitório, a cozinha e o campanário do relógio. Podemos ainda inferir o 

acrescentamento de um terceiro andar, em que sabemos localizar-se o dormitório dos 

músicos da Patriarcal, já no século XVIII
86

. Este claustro terá ainda integrado, pelo 

menos no século XVIII, o noviciado, que estava ao lado do “dormitório de baixo”. 

Provavelmente, a enfermaria localizava-se perto do segundo claustro, dada a 

indicação documental, de estar próxima de um dos dormitórios.  

O terceiro claustro existia já nos primeiros anos do século XVIII, pelo que pode 

ter sido construído entre os séculos XVI e XVII. Este congregava capelas, e tinha nas 

suas imediações a portaria e a livraria, pré-existentes ao mesmo. 

Todos estes pormenores são importantes para conseguirmos aceder a algumas 

dinâmicas conventuais, que se operarão em espaços físicos, mas que não existem sem a 

interacção dos seus protagonistas… 

 

 

III.2.2- Uma Casa Conventual na Ordem dos Frades Menores 

Este subcapítulo pretende-se sumário, apenas para fazer uma contextualização ao 

leitor, uma vez que esta realidade acaba por estar subentendida em descrições e 

conclusões que estabeleço ao longo deste trabalho. 

                                                            
86 “que os muzicos da patriarcal que tinhão o seu dumicilio no terceiro e suprior do durmitorio”, in 

Relação do Notável Incêndio de fogo que se ateou no Real Convento de S. Francisco da Cidade, a 30 de 

Novembro de 1741…, fl. 2 
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Como tal, temos de compreender que a comunidade de franciscanos residente no 

convento de S. Francisco de Lisboa, pertencia antes de mais à Ordem dos Frades 

Menores. Esta compartimentava-se em termos de organização em várias Províncias 

(regionais, nacionais ou supra-nacionais, dependendo do número de mosteiros fundados 

numa determinada zona), que por sua vez, se subdividiam ainda em Custódias, de 

carácter regional. 

Assim, segundo o relato de Frei Manuel da Esperança, em 1219 este mosteiro 

integrava a intitulada Custódia de Portugal, dependente da Província de Espanha
87

. 

Contudo, esta situação alterar-se-ia logo em 1233, ano em que a Província de Espanha 

dá lugar às Províncias de Castela, Aragão e Santiago, passando a Custódia de Portugal a 

incorporar esta última. Pelo aumento significativo de mosteiros fundados na Península 

Ibérica, é novamente alterado o número de custódias da Província de Santiago em 1272: 

passando a existir as custódias de Leão, Coimbra, Lisboa
88

 e, mais tarde, Évora
89

. 

A autonomização dos mosteiros de Portugal em relação aos de Santiago, acaba por 

se proporcionar aquando da bipolarização do Papado em Avinhão e Roma. Ao passo 

que as restantes províncias e custódias ibéricas apoiaram Avinhão, em Portugal apoiava-

se o Papa de Roma. Assim se deu então a cisão, surgindo a Província de Portugal em 

1417. 

Ao longo dos séculos XV e XVI, surge uma via observante na Ordem franciscana, 

que pretendia seguir a Regra de S. Francisco de forma mais restrita, do que os 

conventuais ou claustrais. Em 1517, o papa leão X define então que estes se deviam 

separar em dois ramos distintos, passando, em Portugal, a existir a Província de 

Portugal dos Conventuais (sede no convento de S. Francisco do Porto) e a Província de 

Portugal da Regular Observância, que agregava 27 conventos com sede em S. Francisco 

de Lisboa. Esta situação viria a desaparecer, com a incorporação dos conventuais na 

estrutura observante, por breve papal de 1567
90

.  

                                                            
87 Cf. Ana P. V. Figueiredo (2008) – Os Conventos franciscanos da Real Província da Conceição, 

Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, p. 14. António Moreira ressalva que o primeiro 

documento em que esta Custódia é mencionada data de 1248. Cf. António Montes Moreira, (1994), “O 

Franciscanismo em Portugal – Séculos XIII-XVI”, in I-II Seminário. O Franciscanismo em Portugal. 

Actas, p. 17 
88 Determinado no Capítulo em Leão de 1272, segundo a Historia Seraphica… de Frei Manuel da 

Esperança. Cf. Ana P. V. Figueiredo, op.cit., p. 14 
89 Criada em 1330. Cf. Ana P. V. Figueiredo, op.cit., p. 14 
90 Cf. António Montes Moreira, (1994), “O Franciscanismo em Portugal – Séculos XIII-XVI”, in I-II 

Seminário. O Franciscanismo em Portugal. Actas, p. 22 
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Antes desta incorporação generalizada, S. Francisco de Lisboa já seria observante, 

pela declaração de Cristóvão R. de Oliveira, que em 1551, diz que aquando da 

transformação do convento de claustral para observante, alguns dos seus bens teriam 

sido enviados para o convento de Santa Clara. 

No ano de 1532, a Província de Portugal verá o surgimento da Província do 

Algarve, tendo a primeira sede no convento de S. Francisco de Lisboa, e a segunda no 

Convento de S. Francisco de Xabregas.  

 

 

III.2.3- A Casa Conventual na comunidade da cidade de Lisboa 

Uma comunidade religiosa como esta, de religiosos que seguem o ideal de vida 

de S. Francisco de Assis, não se compreende sem a comunidade de fiéis em que se 

insere. Efectivamente, se atendermos ao ideal de vida de S. Francisco de Assis, este 

procura, pela aproximação aos evangelhos e pelo reviver do estilo de vida apostólico, 

evangelizar
91

. Como já vimos acima, este objectivo da disseminação da “palavra de 

Deus” é um dos elementos que justifica a implantação dos mosteiros franciscanos em 

cidades. Por isso assistimos, até à primeira metade do século XIV, a uma implantação 

sistemática de mosteiros franciscanos em zonas desde o Norte de Portugal até ao “Reino 

do Algarve”.  

A partir desta data e ao longo do século XIV, assiste-se à fundação de mosteiros, 

que já não aparecem nas imediações das cidades, mas antes em locais mais afastados, 

procurando um maior isolamento, que parece anunciar a chegada oficial da Observância 

a Portugal em 1392
92

. Assim, a partir da segunda metade do século XIV e com um 

predomínio total no século XV, proliferam os conventos de cariz observante, onde a 

cidade deixa de ser um palco de acção prioritária para esta nova via franciscana. Apesar 

disto, os mosteiros de fundação anterior a esta data, como o de S. Francisco de Lisboa, 

continuam a sua acção evangelizadora voltada para a comunidade. Mesmo depois de 

todos os mosteiros terem sido integrados na via observante em 1568
93

, por esta altura já 

                                                            
91 Cf. «Textos Legislativos», nº 14 e 16, in Fontes Franciscanas, vol I, Braga, Editorial Franciscana, 

1994, p.142-3 
92 CALADO, Margarida, op. cit., p. 11 
93 Data de emissão da bula do papa Pio V, extinguindo os Conventuais em Portugal. Cf. Ana Paula 

Valente Figueiredo, op. cit., p. 18 
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se notava uma adaptação desta última à vida urbana e comunitária (tal como havia 

acontecido outrora com os conventuais)
94

. 

Mas voltando ao nosso convento e à nossa cidade de Lisboa… O convento de S. 

Francisco encontrava-se na freguesia [de Nossa Senhora] dos Mártires, que segundo 

Cristóvão Rodrigues de Oliveira, incluía “dentro de muros” e “arrabaldes junto dos 

muros”
95

, um total de 1 209 casas, 2 552 vizinhos, ou seja, 12 435 almas
96

, numa cidade 

que teria no total 10 000 casas, 18 000 vizinhos (sem contabilizar a Corte) o que 

equivale a 100 000 almas
97

.  

Segundo o Livro de Lançamento e serviço que a cidade de Lisboa fez… no anno 

de 1565, podemos apurar dados mais precisos, pois consegue-se chegar ao detalhe do 

morador das ruas de cada freguesia. Acerca destas informações é extremamente 

precioso o trabalho de José Albertino Rodrigues, que faz uma análise comparativa das 

três fontes acima referidas. Assim, parece-me útil que, a partir deste estudo e utilizando 

alguns dos termos e metodologias do autor, se avance para a caracterização 

socioprofissional particular da freguesia de Nossa Senhora dos Mártires, por modo a 

conseguir ter uma visão das pessoas que viviam quotidianamente em torno do convento 

de S. Francisco e que, como tal, deveriam constituir o grosso da sua comunidade de 

fiéis mais regulares (mais que não fosse por uma questão de proximidade). Uma vez que 

José A. Rodrigues congregou os dados de todas as freguesias em grandes unidades, 

como é o caso do “Bairro Ocidental” (ver Tabela 7 do Apêndice B), em que a freguesia 

de Nossa Senhora dos Mártires se insere, optei por fazer uma contabilização que 

isolasse os dados desta freguesia (ver Tabela 8).  

 

 

                                                            
94 Prova disto mesmo é o surgimento da Recolecção em Portugal, em 1486, uma forma ainda mais rígida 

de viver a observância em alguns conventos, como o de Santa Catarina de Carnota e Santo António da 

Castanheira. Cf Ana Paula Valente Figueiredo, op. cit., p. 18. Isto não quer, contudo, dizer que esta 

mudança não tenha afectado a vida material dos frades, pois, o próprio Cristóvão R. de Oliveira indica de 

aquando da mudança do mosteiro de claustral para observante, alguns bens foram enviados para o 

mosteiro de Santa Clara. Cf. OLIVEIRA, Cristóvão Rodrigues de (1987) – Lisboa em 1551. Sumário. 

Lisboa: Livros Horizonte, p. 70 
95 Cf. OLIVEIRA, Cristóvão Rodrigues de (1987) – Lisboa em 1551. Sumário. Lisboa: Livros Horizonte, 

p. 27 
96 Esta informação é também tratada por António Borges Coelho. COELHO, António Borges (1986), 

Quadros para uma viagem a Portugal no século XVI, Lisboa, Caminho  
97 António B. Coelho sublinha o facto desta contabilização não contempla os escravos, os estrangeiros, os 

clérigos e os privilegiados. 
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TABELA 8: Número e média socioprofissional da freguesia dos Mártires, por 

actividade 

Profissões Nº % 

Actividades relacionadas com comércio 40 3,7% 

Actividades relacionadas com o exército 17 1,6% 

Actividades relacionadas com a navegação marítima 129 12,0% 

Músicos 6 0,6% 

Actividades relacionadas com têxteis 39 3,6% 

Actividades relacionadas com administração 29 2,7% 

Actividades relacionadas com o ensino 3 0,3% 

Ofícios mecânicos diversos 105 9,7% 

Ofícios relacionados com arte 12 1,1% 

Actividades relacionadas com agricultura e pecuária 41 3,8% 

Actividades domésticas 50 4,6% 

Actividades relacionadas com construção 18 1,7% 

Homens sem ofício 218 20,2% 

Mulheres sem ofício 287 26,6% 

Actividades ligadas à saúde 7 0,6% 

Actividades diversas 78 7,2% 

TOTAL 1079
98

 100,0% 

 

Se ampliarmos o nosso campo de análise e nos restringirmos às ruas nas 

imediações do convento de S. Francisco, nomeadamente a rua do Saco, do Ferragial e 

da Oliveira, conseguimos apurar os seguintes dados: na rua do Saco existiam 21 

moradores, dos quais se referem algumas características socioprofissionais, como um 

carpinteiro de maçanaria, um atafaneiro, um escrivão dos feitos da Fazenda, um 

colchoeiro e um reposteiro; já na rua do Ferragial havia 20, dos quais há um mareante, 

um inquiridor, um mestre de navios, três alfaiates, um marinheiro, um homem de mar, 

                                                            
98 Existe uma pequena discrepância de cinco moradores para esta freguesia em relação aos dados 

recolhidos por José A. Rodrigues. Tendo já conferido a minha contabilização, acredito que aquele autor, 

uma vez que teve que lidar com muito mais informação possa ter cometido esta gralha. Ainda assim, não 

ponho de lado a hipótese de haver um erro de contagem da minha parte. 
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um piloto e um sapateiro. Na rua da Oliveira encontraram-se apenas 9 moradores
99

, 

entre os quais dois criados, um vedor, um escrivão e um atafaneiro. 

De um modo geral, as pessoas que aqui viviam pertencem a grupos intermédios, 

onde sobressaem os ligados a actividades marítimas e a ofícios mecânicos. 

Depois desta visualização mais de perto da comunidade dos Mártires, voltemos à 

sua evolução numérica. Ora, António B. Coelho diz-nos que de 1551
100

 até 1565
101

, a 

freguesia de Nossa Senhora dos Mártires desce de segunda freguesia mais populosa de 

Lisboa, para a quinta mais populosa, o que pode explicar-se não por uma diminuição da 

população, mas possivelmente por causa do nascimento da freguesia de Santa Catarina, 

que assim reduz o território da freguesia de Nossa Senhora dos Mártires. 

 Avançamos para o século XVII, com os dados de Nicolau de Oliveira em 1620, 

que aponta para a existência de 1120 vizinhos
102

, 4530 pessoas, num total de 120.000 

almas (maiores de 7 anos) para a cidade de Lisboa. Mais uma vez, guiando-nos pelo 

argumento de A. B. Coelho, e se tivermos em atenção que a freguesia de Santa Catarina 

tinha 2020 vizinhos, compreendemos que provavelmente ambas as freguesias teriam 

tido um aumento populacional
103

. Este, ainda que pequeno, não ficou registado de forma 

óbvia para o caso de Nossa Senhora dos Mártires, por ter sido esta freguesia a dividir-

se, para que se criasse a nova de Santa Catarina.  

 As descrições da cidade de Lisboa fornecem-nos novos dados pela feitura de 

diferentes documentos, que pretendiam registar o estado de cada freguesia de Lisboa 

após o terramoto de 1755. Donde, o Mapa de moradores por freguesias, e outras 

indicações…
104

, indica-nos que a freguesia de Nossa Senhora dos Mártires, antes do 

terramoto, teria cerca de 1 600 fogos e 7 000 almas, números que decresciam 

abruptamente no ano de 1756, em que haveria apenas 2 288 almas (não se encontra 

indicação do número de fogos). Acredito que, apesar de esta ter sido uma freguesia 

                                                            
99 Cf. Livro do Lançamento e Serviço que a Cidade…, vol 2. Lisboa: CML 
100 Cf. OLIVEIRA, Cristóvão Rodrigues de (1987) – Lisboa em 1551. Sumário. Lisboa: Livros Horizonte, 

p. 27 
101 Cf. Livro do Lançamento e Serviço que a Cidade de Lisboa fez a El Rei nosso Senhor no ano de 1565. 

Lisboa: CML, 1948 
102 OLIVEIRA, F. Nicolau de (1804) – Livro das Grandezas de Lisboa. Lisboa: Impressão Régia, p. 123 
103 Houve grosso modo um aumento de cerca de 20.000 vizinhos na população da cidade de Lisboa. 
104 Memórias de uma cidade destruída, pref. de Manuel Clemente. Lisboa, Aletheia Editores, 2005, 151 
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muito afectada, esta diferença de número de pessoas, não advém apenas do aumento da 

taxa de mortalidade, mas do êxodo populacional que afectou esta zona
105

. 

 Termino aqui este breve enquadramento, uma vez que chega também ao fim o 

espectro cronológico definido para o estudo em questão. 

 

 

III.2.4 - A fraternidade dos irmãos: uma hierarquia, distintas tarefas 

Segundo Cristóvão R. de Oliveira, o convento de S. Francisco contava com 120 

frades, e dez servidores
106

, no ano de 1551.  

 

Tabela 11: Nº de frades, servidores e esmolas dos mosteiros de Lisboa, em 1551, 

segundo Cristóvão R. de Oliveira 

Nome Número de 

frades 

Número de 

servidores 

Esmolas/Rendiment

os 

Mosteiro de N. Senhora da Graça 70 10 350 cruz. + 2500 

cruz. 

Mosteiro de S. Vicente de Fora 30 10 3000 cruz. 

Mosteiro de S. Domingos 100 20 800 + 5800 cruz. 

Mosteiro de S. Francisco 120 10 12800 cruz. 

Mosteiro de S. Jerónimo de 

Belém 

55 40 5000 cruz. 

Mosteiro de S. Domingos de 

Benfica 

33 6 2500 cruz. 

Mosteiro de S. Bento de Xabregas 37 26 2000 cruz. 

Mosteiro de S. Francisco de 

Enxobregas 

50 6 4650 cruz. 

                                                            
105 Memória disto, dizem-nos Fernando Portugal e Alfredo de Matos que os próprios religiosos de S. 

Francisco da Cidade ter-se-iam mudado para Campolide e depois para o Rato, esperando não só pela 

reconstrução do seu convento, mas também pelo medo que se havia instalado e que levava a procurar 

zonas da cidade mais abertas e desimpedidas. Cf. MATOS, Alfredo de e PORTUGAL, Fernando () – 

Lisboa em 1758. Lisboa: CML  
106OLIVEIRA, Cristóvão Rodrigues de (1987) – Lisboa em 1551. Sumário. Lisboa: Livros Horizonte, p. 

70 
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Mosteiro do Salvador [freiras] 80 15 1100 cruz. 

Mosteiro de Nossa Senhora de 

Rosa [freiras] 

33 12 500 cruz. 

Mosteiro das penitentes da Paixão 

de Cristo [freiras] 

27 Escravos 

servidores 

250 cruz. +  

30 moios de trigo 

Mosteiro das Órfãs [freiras] Sob a alçada 

das penitentes 

  

Mosteiro da Anunciada [freiras] 53 15 50 + 1000 cruz. 

 

Em 1620, Nicolau de Oliveira aponta para a presença de 130 religiosos no 

convento
107

. Na primeira metade do século XVII, este é o convento com mais religiosos 

em Lisboa, segundo os dados do mesmo autor. Logo abaixo dele estava o mosteiro de 

Nossa Senhora da Graça (120), e o mosteiro dos Dominicanos (110).  

As Memórias Paroquiais em 1758, indicavam que normalmente o convento 

tinha entre 115 e 120 frades
108

, sendo que no presente ano teria 130 frades. Voltamos a 

ter contagens dos habitantes do convento, de dois em dois anos, entre os anos de 1760 a 

1766, em todos são indicados um total de 160 moradores.  

No que respeita às funções e hierarquias dentro do convento, sabemos para o 

século XVI, alguns dos irmãos que desempenharam a função de guardião, como Pero do 

Campo em 1516, Pero de Santa Catarina nos anos de 1522 e 1538, e ainda Vasco Coreia 

no ano de 1528. 

Pelo contrário, para o século XVIII, os detalhes avolumam-se e, sem dúvida, que 

os inventários bi-anuais dos anos de 1760 a 1766, em tudo contribuem para isso. Assim, 

na contabilização dos moradores do convento, há uma organização pelas seguintes 

categorias: religiosos, pregadores, sacerdotes, estudantes, leigos, doentes, noviços, 

donatos, Hospício, encarcerados. Esta separação pressupõe duas premissas: a função ou 

condição de cada um, e o espaço em que estavam (aplicado apenas ao caso hospício). 

Por outro lado, esta partição é acompanhada por uma série de “cargos” que 

pressupõem a supervisão de algumas tarefas: provincial, síndico da Província, secretário 

                                                            
107 OLIVEIRA, F. Nicolau de (1804) – Livro das Grandezas de Lisboa. Lisboa: Impressão Régia, p. 127 
108 Segundo a mesma fonte, já teria chegado aos 150 frades. Cf. Memórias de uma cidade destruída, pref. 

de Manuel Clemente. Lisboa, Aletheia Editores, 2005, 151 
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da Província; presidente do Hospício, síndico do Hospício; guardião; mestre de 

cerimónias; mestre dos estudantes; porteiro-mor, porteiro, porteiro dos pobres; 

sacristão-mor, organista; pateiro, refeitoreiro, enfermeiro, livreiro, carcereiro. Através 

desta enumeração, percebe-se perfeitamente como as funções e actividades do convento, 

se interligavam tão intrinsecamente com os seus espaços, e com o quotidiano do 

convento. Só para a administração da Província estavam aqui concentrados três cargos 

(provincial, secretário e síndico), que teriam um espaço físico onde podiam tratar dos 

assuntos da Província de Portugal.  

O Hospício da Terra Santa parece efectivamente organizar-se como uma unidade 

autónoma, tendo o seu próprio presidente e síndico. Por último, o guardião do convento 

estava acima das outras actividades integradas ali: o noviciado, representado pelo 

mestre dos estudantes; o acolhimento, personificado no porteiro-mor, porteiro e porteiro 

dos pobres (espaço constituído apenas no ano de 1760); as funções litúrgicas, 

concentradas no sacristão-mor e organista; as tarefas ligadas à alimentação, no pateiro e 

refeitoreiro; e ainda, a enfermaria do convento com o enfermeiro, o livreiro para a 

livraria, e também o carcereiro que assegurava a prisão e castigo de frades daquele 

convento. 

Algumas tarefas estão obviamente ausentes destas que mencionámos, uma vez 

que parte das tarefas da Casa eram supridas pela contratação de criados, como o/a 

cozinheiro/a, a lavadeira, o hortelão e até o barbeiro (Ver Tabela 2 do apêndice B). À 

excepção do/a cozinheiro, todos os outros estão registados nas despesas do Hospício da 

Terra Santa. Outros criados podiam ser igualmente utilizados para tarefas pontuais, 

como fosse descarregar lenha que vinha de barco para o convento, ou trazer a água 

precisa para o convento, ou mesmo limpar as divisões da Casa, caiá-las… 

Por fim, para os períodos cronológicos apurados existe uma constância nos 

números, percebendo-se igualmente que, em comparação com outras Casas da época, 

nenhuma parecia superar, pelo menos numericamente a de S. Francisco da Cidade. Esta 

superioridade numérica, foi provavelmente muito potenciada no século XVI pelas 

grandes obras do convento, que permitiram o aumento da sua capacidade em acolher 

religiosos. Já ao longo do século XVII e especialmente com as evidências documentais 

do século XVIII, as estruturas administrativas assistiram a uma crescente 

especialização, potenciando a sua autonomia, manutenção e melhoramentos dos seus 

espaços. 

35



CAPÍTULO IV- ESPÓLIO CERÂMICO 

IV.1- A escavação da cisterna do convento de S. Francisco 

Os materiais que se encontram agora em estudo fazem parte do conjunto muito 

mais vasto que foi exumado de uma cisterna do antigo convento de São Francisco de 

Lisboa, que se encontrava numa zona de pátio. Estas informações são-nos dadas com 

detalhe num artigo da autoria dos arqueólogos intervenientes nesta escavação: 

Clementino Amaro, Fernanda Lourenço e Maria Ramalho
109

, bem como na análise do 

próprio relatório de escavação
110

.  

Empreendidas no ano de 1993, estas campanhas, inicialmente de acção 

preventiva, tituladas pelo ex-IPPAR, tinham por objectivo acompanhar as obras que 

tinham como função remodelar o Museu Nacional de Arte Contemporânea, actual 

Museu do Chiado. Contudo, ao descobrir-se uma cisterna totalmente entulhada de 

material arqueológico, esta intervenção passou a ter contornos de uma acção de 

emergência, onde o objectivo era recolher os materiais e registar a estrutura, antes da 

sua destruição
111

.  

 Quando se descobriu a presença desta cisterna, os arqueólogos dataram-na como 

manuelina, pela existência de relatos como o de Frei Manuel da Esperança que 

salientavam o forte impulso mecenático deste monarca na construção de infra-estruturas 

deste convento
112

. Contudo, e embora contemos com algumas fontes de época que 

comprovam esta situação, a construção de cisternas não se encontra aqui documentada, 

pelo que assumir esta cisterna como uma construção do primeiro quartel do século XVI 

com base apenas nestes elementos não estaria metodologicamente correcto. De facto, se 

nela encontramos depositadas peças que datam do século XVII até ao início do século 

XVIII, largo é o espectro cronológico que se tem de assumir. Porém, existe um 

pormenor que pode justificar de modo mais coerente o pressuposto inicial: o modo de 

construção da cisterna.  

                                                            
109 Cf. C. Amaro, F. Lourenço e M. Ramalho (1995) – “As Intervenções Arqueológicas no Antigo 

Convento de S. Francisco da Cidade”, in OBRAÇOM. Museu do Chiado: histórias vistas e contadas, 

Lisboa, Instituto Português de Museus, pp.37-42. 
110 Cf. Trabalhos arqueológicos no convento de S. Francisco da Cidade de Lisboa, processo nº S-16837 
111Segundo os arqueólogos, a integração da cisterna na reabilitação daquele espaço não era viável com os 

projectos de arquitectura já delineados para aquele espaço, uma vez que ali deveria instalar-se o sistema 

anti-incêndio, com o respectivo tanque de emergência. Cf. C. Amaro, F. Lourenço e M. Ramalho (1995), 

op. cit., p. 41. 
112 Cf. C. Amaro, F. Lourenço e M. Ramalho (1995), op. cit., p. 39. 
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Na realidade, é-nos dito que esta tinha 2,40 m de largura por 3,40 m (ver 

imagem 1
113

), e que se “caracterizava por paredes de alvenaria, fundo lajeado e a 

abóbada de tijoleira”
114

. Ora, Hélder Carita chama a atenção para o facto de durante o 

reinado de D. Manuel I, se ter apostado no “aperfeiçoamento de técnicas construtivas 

com argamassas à base de cal”
115

, assentando a construção em pedra e cal, geralmente 

combinada com “coberturas em abóbada de tijolo”
116

.  

Com efeito, sabemos que esta cisterna dificilmente se construiu antes de D. 

Manuel I. A partir daqui e até ao século XVII, altura em que a cisterna terá passado a 

ser utilizada como lixeira, temos ainda de admitir um período de funcionamento, 

mesmo que curto. Fazendo as contas, o mais provável era a cisterna ter sido construída 

algures entre o reinado de D. Manuel I e o de D. João III. Sabendo a priori que, as 

grandes obras do convento decorreram nos primeiros 20 anos de 1500, então muito 

provavelmente esta cisterna terá sido construída nestes anos por D. Manuel I
117

. 

                                                            
113 Imagem retirada de Maria M. B. Magalhães Ramalho e Deolinda Folgado, op. cit., p.  
114 Cf. Idem, Ibidem, p. 38. 
115Cf. H. Carita (1999) – op. cit., p. 157. 
116Cf. H. Carita (1999) – op. cit., p. 160. 
117Cf. Nota de rodapé número 25. 

Imagem 4: Corte da cisterna.  
 

37



Assumo que a desactivação desta cisterna se tenha dado entre o final do século 

XVI e o início do século XVII, passando a servir como lixeira e aterro de materiais que 

deixaram, eles próprios, de ter utilidade.  

Parece ser ainda relevante, no contexto destas escavações feitas no actual Museu 

do Chiado, as escavações realizadas em 1992 no “edifício anexo”, actual recepção do 

museu, em que junto a uma das suas portas de acesso foi descoberta uma cisterna, com 

as mesmas características da já descrita acima, que também estava entulhada, mas sem 

revelar materiais (pelo menos não é feita qualquer menção a isso)
118

. Resta-me supor 

que o seu interior tivesse um entulhamento não equivalente a um contexto de lixeira, 

pelo que assim, podemos acreditar que esta cisterna continuou em utilização 

possivelmente até à extinção do convento no século XIX.  

 Neste momento, posso indicar que o período em que a cisterna foi utilizada 

como lixeira se estendeu até à primeira metade do século XVIII, visto terem sido 

detectados três fragmentos de faiança do convento com a suposta data de 1738. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
118 Cf. C. Amaro, F. Lourenço e M. Ramalho (1995), Ibidem, p. 38. 
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IV.2- Conceitos operativos 

 Fazer um estudo de cerâmicas pressupõe uma problematização e definição de 

conceitos operativos. Na verdade, pela atenta consulta da bibliografia especializada (e 

centremo-nos apenas na portuguesa para não alargar a dimensão da questão) 

percebemos desde logo que os tipos de cerâmica são classificados e nomeados por 

diferentes investigadores, de forma igualmente distinta.  

Esta diferente utilização aplica-se não só a tipos de cerâmica, como também às 

suas formas e métodos de fabrico. Infelizmente, o consenso não é fácil, pois as muitas 

teorias esgrimidas assentam em argumentos ligados a períodos históricos e identidades 

geográficas, o que torna tudo muito variável, e nada linear. Porque não quero contribuir 

para leituras equívocas, opto por fazer esta breve introdução, que define de forma clara 

os nomes e morfologias que aplico à descrição da cerâmica. 

Antes de tudo defini três grandes tipos em que agrupei o espólio que irei estudar: 

cerâmica vidrada, faiança portuguesa e porcelana chinesa; conceitos perfeitamente 

actuais na historiografia mais recente.  

Já o mesmo não se aplica na definição da nomenclatura das formas de cerâmica, 

em que optei por tentar reproduzir a que está presente em fontes coevas à sua época de 

produção e utilização, nomeadamente os regimentos de oleiros
119

, mas também 

inventários ou dicionários de língua portuguesa, como o de Raphael Bluteau. 

Esta minha opção prende-se com a tentativa de evitar anacronismos, quando se 

estuda em paralelo artefactos e documentos. Com efeito, a arqueologia e a 

documentação podem, quando conjugadas, contribuir para um mais profundo 

conhecimento dos nomes que certas formas que hoje se encontram em contextos 

arqueológicos tinham na sua época. Esta troca de informação poderá levar a que, no 

futuro, quando se consulta documentação, seja ela medieval ou moderna, possamos 

desde logo ligar termos com objectos, em função do período histórico que se trata. 

Nesta minha pesquisa daqueles que me pareciam os melhores termos para 

aplicar às formas de cerâmica que me surgiam, foi fundamental a consulta do 

Vocabulario Portuguez & Latino…, de R. Bluteau (1638-1734), pois este enquadra-se 

                                                            
119 Indico apenas os regimentos referentes à cerâmica vidrada e louça branca, de 1572 a 1719, compilados 

por Isabel M. Fernandes (1998) – «Do uso das peças: diversa utilização da louça de barro», in Actas do IV 

Encontro de Olaria Tradicional de Matosinhos. Matosinhos: C.M, pp. 12-34 
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na cronologia atribuída às peças que estudo neste trabalho
120

. Assim, optei pela 

sistematização de uma terminologia em tabela (Ver Tabela 12).  

 

Tabela 12: Terminologia e seu significado, segundo R. Bluteau 

TERMO SIGNIFICADO 

Alguidar “Vaso de barro, com mayor circumferencia, que fundo” (Bluteau, v. 1, 

p. 251)
121

 

Bilha “Vaso de barro, em que se deita vinho, leite, agoa, etc.” (Bluteau, v. 2, 

p. 173) 

Boião “Vaso de barro, que tem a boca larga, & duas azas…Tambem hà 

boyoens sem azas” (Bluteau, v. 2, p. 173) 

Castiçal “em que se mete a vella para alumiar” (Bluteau, v. 2, p. 187) 

Covilhete “Vaso pequeno de barro de figura concava. Difere da tigella na forma. 

Em covilhetes costumão pôr doces” (Bluteau, v. 2, p. 594) 

Escudela “era hum vaso a modo de Tigella” (Bluteau, v. 3, p. 233) 

Garrafa  “entre nós he hum vaso de vidro de collo angusto, e bojo largo” 

(Bluteau, v. 4, p. 34) 

Jarro “Jarro pequeno” (Bluteau, v. 4, p. 16) 

Jarra “Vaso. Jarro. Jarra de duas azas” (Bluteau, v. 4, p. 16) 

Panela “Vaso de barro, em que se coze carne, hervas, e outras cousas de 

comer. Ainda que ordinariamente por esta palavra se entenda hum vaso 

de barro” (Bluteau, v. 6, p. 222)
122

 

Pote  

ou 

Asado 

“Vaso de barro alto com azas, e com boca larga, em que se guarda 

agua” (Bluteau, v. 6, p. 222)
123

 

“ou Pote azado. Aquelle, que tem azas” (Bluteau, v. 1, p. 689) 

                                                            
120 A obra deste autor é muito importante para compreensão de termos aplicados principalmente na 

segunda metade do século XVII, pois considera-se que o autor terá iniciado esta sua obra a partir de 1680. 

Cf. Murakawa, Clotilde de Almeida Azevedo (2006) – António de Morais Silva: Lexicógrafo da Língua 

Portuguesa”. Araraquara: Editora Cultura Acadêmica 
121 Surge com esta designação como cerâmica vidrada no regimento de Lisboa de 1572 e no de Coimbra 

de 1573.  
122 Surge com esta designação como cerâmica vidrada no regimento de Lisboa de 1572 e no de Coimbra 

de 1573.  
123 A funcionalidade que é aqui atribuída por R. Bluteau, é reforçada pelo regimento dos oleiros de 1572 

de Lisboa, aquando da enumeração dos potes de “louça fosca” para ter água; pelo que se supõe que 

Bluteau estaria a pensar nos potes de cerâmica comum, e não nos vidrados. A palavra pote não torna a 

aparecer associada à cerâmica vidrada, mas antes o “asado”, que servia para cozer, no regimento de 

Coimbra de 1573. O Inventário dos Bens de D. Teodósio I, utiliza o termo pote como sendo vidrado. 
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Prato “em que se poem o comer na mesa” (Bluteau, v. 6, p. 674)
124

 

Salseira “O pratinho, que se põem na mesa com salsa pizada” (Bluteau, v. 7, p. 

452)
125

 

Servidor  “para as necessidades do corpo” (Bluteau, v. 7, p. 616)
126

 

Tigela “Vaso concavo, em que de ordinário se põem sopas, doces, e outros 

manjares” (Bluteau, v. 8, p. 163)
127

 

 

Porque o cruzamento das fontes de que dispunha não permitiu mais afinações de 

definições, achei por bem acrescentar uma coluna que pode adicionar ao “termo coevo” 

um outro de conceptualização actual, e que pode ajudar a definir melhor tipos formais. 

Assim, a tabela que se segue apresenta o grupo cerâmico, o termo coevo, o termo actual 

(quando não se encontrou um termo de época) e depois uma forma genérica 

correspondente (Ver Tabela 13)
128

. 

 

Tabela 13: Relação de termos e seus equivalentes formais 

Cerâmica 

Vidrada 

TERMO 

da época 

TERMO 

Actual 
FORMA 

Alguidar  

 

 

Boião  

 

 

                                                            
124 Surge com esta designação como cerâmica vidrada no regimento de Lisboa de 1572 e no de Barcelos 

de 1718. 
125 Surge com esta designação como cerâmica vidrada no regimento de Coimbra de 1573, ainda que 

associado, não à colocação de salsa picada, mas de mostarda. 
126 Surge com esta designação como cerâmica vidrada no regimento de Lisboa de 1572, e no de Barcelos 

de 1718. 
127 Surge com esta designação como cerâmica vidrada no regimento de Lisboa de 1572 (de fogo), no de 

Coimbra de 1573 (para cozer lampreia), e no de Barcelos de 1718 (de beber e de fogo). 
128 O facto de não ter encontrado um “termo coevo” para definir um determinado tipo formal pode advir 

de duas situações: primeiro, pode não existir uma diferenciação na época de duas formas que para os 

investigadores actuais sejam distintas; segundo, o número limitado de fontes consultadas. 
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Bilha (gargalo) 

 

Panela  

 

 

Pote ou  

asado 
 

 

Prato  

 

Servidor 

 
 

 

Tigela  

 

Faiança 

Portuguesa 

Bacia  

 

Boião  
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Castiçal  

 

Covilhete  

 

 

Escudela  

 

Garrafa  

  

Grande 

Tigela 
 

 

Jarro  

 

 

Manga 

de 

farmácia 
 

Prato … covo 

 

Prato … fundo  
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Salseira  
 

Tigela  

 

 Terrina 

 

 Testo 

 

Porcelana 

Chinesa 

Prato  

  

Tigela  
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IV.3- Análise e estudo dos materiais 

IV.3.1- Cerâmica vidrada 

Este conjunto compreende 4 peças inteiras e 693 fragmentos. Pela elevada 

quantidade de fragmentos e impossibilidade temporal para desenvolver um estudo 

minucioso sobre todos eles, optei por uma escolha selectiva das peças inteiras, dos 

fragmentos com perfil completo ou daqueles cujas formas alargavam o espectro e 

variedade formal. O objectivo era conseguir analisar e mostrar a maior diversidade de 

recipientes cerâmicos possível. 

Assim, da totalidade de fragmentos, o catálogo contempla apenas quarenta e cinco 

peças, deixando 648 fragmentos sem uma descrição e caracterização individuais. Apesar 

disto, optei por agrupar estes últimos tipologicamente, tendo em vista a sua forma e o 

seu revestimento vidrado, por modo a aferir algumas incidências formais e decorativas. 

Antes de chegar às peças seleccionadas, é importante analisar, ainda que de um 

modo mais geral, os 624 fragmentos como um todo
129

. Destes, há 177 bojos dos quais 9 

sabemos que são de alguidares; os restantes poderão pertencer a outros alguidares, 

tigelas, potes, panelas, pratos ou mesmo servidores.   

 Em relação aos bordos e fundos, facilmente se distinguem os que pertencem aos 

alguidares, pela forma muito tipificada que estes tomam. Assim, detectaram-se 89 

fragmentos de bordo e 54 de fundo pertencentes a esta forma.  

 Os bordos de tigelas são identificados com assertividade, perfazendo 29 

fragmentos. Um outro grupo formal muito presente, e de difícil distinção, pela 

variedade de dimensões e ligeiras variantes formais entre si, é o dos potes e panelas, 

para o qual aferi 94 fragmentos de bordo. A minha opção por juntar estes dois tipos 

formais num único grupo prende-se com o facto de, sem o desenho e cálculo das 

dimensões da peça, a distinção simples pelo bordo é uma tarefa quase impossível. Os 

bordos dos servidores também estão presentes com 6 fragmentos. 

 Os fragmentos de bordo de pratos estão representados por 46 elementos. 

Tendo em linha de conta a análise dos bordos podemos notar as maiores persistências 

formais neste conjunto (Ver gráfico 3). Com efeito, conclui-se que estamos perante uma 

                                                            
129 Relativamente, aos 45 fragmentos aqui incluídos, devo ressalvar que no caso das peças inteiras ou de 

perfil completo, optarei por integrá-las nos bordos, uma vez que é por estes que mais claramente se 

identificam as formas. 
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louça de uso quotidiano, utilizada para consumo de alimentos à mesa (escudelas, pratos, 

tigelas e jarros), para conservar ou armazenar (potes e jarros), para preparação dos 

alimentos (alguidares, panelas) e para usos sanitários (servidores). 

Assinalo que os potes/panelas e alguidares concentram cerca de 2/3 do conjunto 

de cerâmicas vidradas.  

 

No caso dos fundos, juntei-os nas cinco formas em que surgem, subdividindo 

um destes em dois: fundo plano (fundo plano a
130

 e fundo plano b
131

), pé em disco (86), 

pé em anel (pé baixo (18) e pé alto (26)), fundo convexo (1) e fundo em ônfalo (9) (Ver 

gráfico 2). Os fundos planos estão associados aos alguidares e servidores e são 

distinguíveis pelo ângulo do arranque do bojo, os pés em disco são mais associados às 

panelas e potes; os pés baixos em anel aos pratos e tigelas; e os pés altos em anel às 

tigelas e potes. Esta associação não é linear; contudo, faço-a tendo em conta este 

conjunto particular que estudei e que se me apresenta de forma bastante coesa. 

 

                                                            
130 Este corresponde aos alguidares e compreende 54 fragmentos. 
131 Este corresponde aos servidores e compreende 9 fragmentos. 
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Finalmente, as asas ou arranque destas resolvi distingui-las pela sua orientação 

na peça: 15 e 37 fragmentos verticais e horizontais, respectivamente (ver gráfico 1). 

Podemos concluir a partir da sua análise que as verticais tendem a pertencer a peças 

como bilhas, jarros ou penicos, ao passo que as horizontais se encontram 

maioritariamente em potes e panelas. Surge ainda 1 fragmento de escudela vidrado, que 

apesar de isolado no universo das cerâmicas vidradas, conta com mais exemplares para 

a cerâmica comum, e para um conjunto de peças que, sem serem vidradas, parecem 

levar um verniz como revestimento.  

 

 Entrando dentro do universo do material identificado: 44 peças. Destas 

destacamos 4 delas que estão completas, duas pequenas tigelas (CSF/LX.93.73 e 

CSF/LX.93.74), um pequeno pote (CSF/LX.93.75) e dois potes (CSF/LX.93.76 e 

CSF/LX.93.77). Estas funcionam como elementos orientadores para a melhor 

compreensão das formas deste tipo de cerâmica vidrada. Tendo já falado acerca das 

funcionalidades, gostaria de fazer uma curta menção aos aspectos de acabamento e 

outras marcas características nas peças, como sejam as de fogo. 

 Em termos de acabamento, o vidrado é o elemento mais característico, havendo 

em poucos casos a aplicação prévia de um engobe. Os tons do vidrado variam entre os 

tons verdes, castanhos e amarelos, não havendo uma homogeneidade na aplicação do 

vidrado na peça. Poucas são aquelas que parecem ter um maior cuidado na aplicação, 

tentando uma maior perfeição decorativa. Estes vidrados são geralmente simples, sem 

qualquer outro apontamento decorativo; contudo, em algumas peças encontramos o 

recurso a duas tonalidades de vidrado por modo a criar uma espécie de padrão (sem 

mais uma vez se notar uma homogeneidade). 
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 Denoto deste conjunto as peças CSF/LX.93/75 e CSF/LX.93/105 que têm dois 

elementos decorativos particulares: no primeiro caso, pequenas elevações no bordo, 

lembrando uma coroa, e no segundo caso, a presença de duas linhas paralelas de 

pequenas punções.  

Por fim, é importante avaliar as marcas de fogo presentes em 5 fragmentos 

encontrados, três delas na fractura da peça (CSF/LX.93/93, CSF/LX.93/110, 

CSF/LX.93/118) e apenas duas exclusivamente na superfície exterior da peça 

(CSF/LX.93/89, CSF/LX.93/116). Esta realidade desperta-nos a atenção para dois 

aspectos distintos deste conjunto cerâmico. No caso dos 3 fragmentos mencionados, 

estes indiciam que a peça esteve em contacto com o fogo já depois de ter sido 

fracturada, o que pode ter acontecido já após a deposição do fragmento na 

cisterna/lixeira, ou então durante um dos incêndios a que já fiz alusão anteriormente. De 

forma distinta, as marcas dos dois fragmentos dizem-nos que estes foram expostos ao 

contacto com o fogo durante o seu “período de vida útil”. No caso da peça 

CSF/LX.93/89 optei por atribuir-lhe o nome de alguidar, pois é formalmente 

semelhante; todavia, pelas suas reduzidas dimensões poderia ser para servir e, neste 

caso particular, para aquecer alimentos
132

.  

A forma do fragmento CSF/LX.93/116 não é determinável com certezas, pelo 

que prefiro indicar a sua utilização como sendo igualmente para aquecer ou até 

confeccionar alimentos. Por último, resta-me ainda falar de uma característica que 

aparece nos fundos de alguns potes (CSF/LX.93/76, CSF/LX.93/77, CSF/LX.93/99) e 

que é reveladora de um dos modos de cozedura dos mesmos: as marcas dos trempes
133

 

de cerâmica em que eram e que, como aqui, ficavam parcialmente “colados” ao fundo 

da peça aquando da cozedura do vidrado. 

Termino esta minha leitura do espólio com a justaposição da cerâmica vidrada deste 

convento, com a de outros contextos portugueses e brasileiros, e que me ajudaram 

grandemente a aferir cronologias. 

Com efeito, as cerâmicas vidradas do convento de S. Francisco de Lisboa são 

atribuíveis, por comparação, ao terceiro quartel do século XVI até ao século XVII 

pleno. Para o terceiro quartel do século XVI, datámos os fragmentos de alguidar 

                                                            
132 Ressalto a expressão “aquecer alimentos”, já que por serem formas abertas não serviriam para 

confeccionar. 
133 Detectam-se duas tipologias de trempes triangulares: uma mostra suportes de forma oval e outra 

suportes de forma redonda. 
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CSF/LX.93/83, CSF/LX.93/84+86, e CSF/LX.93/89; os de servidor CSF/LX.93/90 a 

CSF/LX.93/98; e o da bilha CSF/LX.93/104, com base no espólio recolhidos no Beco 

dos Inválidos em Cascais
134

. O alguidar CSF/LX.93/84+86 tem também paralelo na Rua 

do Salgueiro, em Palmela. 

Do século XVII, conseguimos encontrar paralelos nas escavações do convento de 

Nossa Senhora da Piedade, em Cascais
135

, para os potes CSF/LX.93/76, CSF/LX.93/77, 

e CSF/LX.93/79. O pote CSF/LX.93/76, tem ainda paralelo em peças do poço dos 

Paços do Concelho de Torres Vedras
136

.  

Ainda que sem uma identificação directa com os fragmentos aqui estudados, por 

indisponibilidade da base de dados IPHAN, chamo a atenção para os fragmentos de 

cerâmica vidrada encontrados em contextos seiscentistas brasileiros, nomeadamente os 

da colecção no convento da Ordem Terceira de S. Francisco da Penitência
137

, no Rio de 

Janeiro, e a da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Anchieta (Espírito Santo). 

 No que respeita aos restantes fragmentos, resolveu-se atribuir-lhes como data 

estimada o século XVII, não só pelos paralelos acima mencionados, mas também pela 

cronologia atribuída aos fragmentos de faiança, que serão seguidamente tratados. Por 

último, ressalvo a possibilidade desta cronologia se poder estender até à primeira 

metade do século XVIII, por um lado, porque as formas e tipos de acabamento da 

cerâmica vidrada são menos mutáveis ao longo do tempo, e por outro, porque também 

uma parte da faiança tem esta datação.  

 

 

 

 

 

                                                            
134 CARDOSO, G. e RODRIGUES, S. (1999) – “Tipologia e cronologia de cerâmicas dos séculos XVI, 

XVII e XIX encontradas em Cascais”, in Arqueologia Medieval, nº 6. Porto: Edições Afrontamento, pp. 

199-200 
135 CARDOSO, G. e RODRIGUES, S. (2002) – «Conjunto de peças de cerâmica do século XVII do 

Convento de Nossa Senhora da Piedade de Cascais», in Actas do 3º Encontro Nacional de Arqueologia 

Urbana. Almada: Câmara Municipal de Almada, pp. 269-288 
136 LUNA, Isabel e CARDOSO, Guilherme (2006) – «Nota preliminar sobre as cerâmicas provenientes do 

Poço dos Paços do Concelho de Torres Vedras», in Actas do III Seminário do Património da Região 

Oeste. Cadaval: Câmara Municipal do Cadaval, Associação Património Histórico, pp. 99-112 
137 Catálogo de Colecções Cerâmicas Arqueológicas (IPHAN). [Em linha]. [Consult. 1 Jun. 2011]. 

Disponível em http://portal.iphan.gov.br/catalogo_iphan/catalogo.htm 
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IV.3.2- Faiança Portuguesa 

IV.3.2.1 - Faiança Portuguesa, problemáticas historiográficas 

Antes de avançar para o estudo dos materiais creio ser importante contextualizar 

as problemáticas historiográficas associadas à produção de faiança em Portugal. De 

facto, este tem sido um tópico algo controverso, dado que existe pouca documentação 

que seja explícita na referência à produção de faiança em Portugal. Paralelamente, 

poucas são as escavações de unidades de produção de cerâmica medieval e moderna que 

permitam delinear de forma concreta uma evolução cronológica dos diferentes tipos 

existentes. 

Esta ausência de dados, abre espaço para que diferentes hipóteses sejam 

levantadas, hipóteses estas sugeridas por extrapolações secundárias, isto é, fruto de uma 

correlação de inúmeros dados relacionados com a faiança portuguesa
138

, mas que 

isolados não comprovam estas teorias. Claro que, a virtude da colocação de hipóteses e 

novas teorias é inestimável, pois estimula novas visões e a contínua procura de 

documentação que as comprove. Contudo, não deixa de ser igualmente verdade, que a 

proliferação das mesmas potencia por vezes a repetição de erros. 

Actualmente, é de algum modo consensual entre vários investigadores de 

Arqueologia e História de Arte a primeira indicação documental que prova a produção 

de faiança portuguesa. Esta referência do Livro do Lançamento e Serviço que a Cidade 

de Lisboa fez a El Rei nosso Senhor no ano de 1565, foi novamente estabelecida por L. 

Sebastian na sua dissertação de doutoramento, citando Vergílio Correa e José Meco
139

. 

Nesta, o oleiro João de Góis surge-nos como sendo “mestre de malega branca”, 

estando este ainda associado a outros dois oleiros “de patronímico flamengo”, Filipe de 

Góis (que Vergílio Correia pondera ser parente de João de Góis
140

) e Ruberto Jacome, 

que, ao contrário do oleiro João de Góis, não tinham qualquer ofício associado.  

                                                            
138 Exemplo destas extrapolações são as hipóteses do início da produção de faiança portuguesa ter sido 

iniciado por um oleiro de Talavera de la Reina, ideia documentada por Severim de Faria (c. 1625), e 

repercutida por autores como João Pedro Monteiro e José Meco, que associam este suposto oleiro, com a 

figura de Filipe de Góis, um oleiro flamengo, a laborar em Lisboa em 1575. Cf. MONTEIRO, João Pedro 

(2003) – “Um prato da Restauração e a opção pelo Oriente na faiança portuguesa do século XVII”, in 

Oriente, nº 7. Lisboa: Fundação Oriente, p. 55; MECO, José (1989) – O Azulejo em Portugal. Lisboa: 

Edições Alfa 
139 Cf. Luís SEBASTIAN (2011) – A faiança dos séculos XVII e XVIII no Mosteiro de S. João de 

Tarouca. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, p. 560 
140 Cf. CORREIA, Vergílio (1956) – “As primeiras faianças e azulejos lisos em Lisboa”, in Azulejos. 

Coimbra: Livraria Gonçalves, pp. 116 
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Porém, esta data para a produção de faiança em Portugal, sendo Lisboa o seu 

primeiro centro de produção, foi este ano posta em causa pela dissertação de 

doutoramento de Rui Trindade, que, pela sua interpretação do “Livro I dos Místicos”
141

, 

integrado no “Caderno das Mercadorias Importadas e Exportadas no Concelho de 

Lisboa, com os Respectivos Direitos Reais e Municipais e Suas Isenções”, (1363-

1412
142

), afirma que “contrariamente ao que tem defendido a interpretação tradicional, 

se fabricavam [louças de Málaga e de Valência] em Lisboa conjuntamente com outra 

louça de barro”
143

. Ora, ainda que, por exemplo, L. Sebastian utilize esta mesma fonte, 

a verdade é que a interpreta como sendo mais uma referência, a par de outras que 

também menciona, à importação deste tipo de louça espanhola. Na realidade, ao 

contrário do que R. Trindade faz parecer na sua análise, a leitura desta fonte não é 

linear, originando, como comprovamos por estes dois casos, duas teorias opostas
144

.  

No meu entender, apesar de não podermos afirmar que esteja errada, a 

interpretação de R. Trindade parece pouco fundada, principalmente, porque não 

apresenta outra documentação em paralelo que ajude a comprovar a leitura que faz deste 

documento. Assim, creio que este documento do século XV não comprova a produção 

de faiança em Lisboa, mas antes o seu consumo por via da importação. De facto, como 

salienta L. Sebastian só no século XVI começam a surgir as primeiras referências à 

produção de faiança em Portugal, e mesmo algumas delas não podem ser tidas como 

absolutas, devido à variabilidade e abrangência do significado dos termos utilizados. 

Voltamos assim à premissa inicial que aponta para a existência de produção de 

faiança em Lisboa para o ano de 1565. A revelação e transcrição de um processo 

inquisitorial contra João de Góis de 1561, nunca antes publicado, comprova agora 

algumas evidências e hipóteses desenvolvidas em seu torno por Vergílio Correia, e 

                                                            
141 Cf. R. Trindade (2009) – A Produção de Louça no Reino de Portugal. Século XII aos meados do 

século XVI. Leitura para uma visão de conjunto. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 

pp.116-118   
142 L. Sebastian indica que este documento data de 1401-1450. Luís SEBASTIAN (2011) – A faiança dos 

séculos XVII e XVIII no Mosteiro de S. João de Tarouca. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas, pp. 59-60 
143 Cf. R. Trindade (2009) – op.cit., p. 117  
144 O próprio R. Trindade reforça a sua posição, admitindo indirectamente a não clareza da fonte, ao se 

justificar do seguinte modo “se as louças referidas fossem de importação, fazia mais sentido que elas 

entrassem e fossem cobradas pela portagem da foz, percurso mais lógico para as louças provenientes de 

Valência e não pela portagem dos bens que entrassem ou saíssem por mar ou por terra”. R. Trindade 

(2009) – op.cit., p. 118 
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permite ainda recuar com segurança a data em que sabemos com certeza se fazia faiança 

em Lisboa
145

. 

Neste processo, João de Góis, o mesmo que nos aparece no documento acima 

mencionado de 1565, é acusado de luteranismo, e o seu ofício era o de “malegeyro d’ 

azulejos”
146

, “oleyro d’azulejos e malaga”
147

, “oleyro de malaga e azulejos”
148

. Diz-

nos ainda o auto que este flamengo tinha 25 anos e “avja sete ou oyto Annos que esta 

em este Regno e nunca esteue em outras partes senão em Emuer [sic] e em Seuilha e em 

Berberia”
149

.  

O documento aponta ainda para que a intuição de V. Correia esteja correcta 

quando supõe um grau de parentesco entre aquele oleiro e Filipe de Góis que surge 

tanto documento de 1565, como num outro processo inquisitorial levantado contra este 

em 1575. Efectivamente, o processo de João de Góis indica-nos que este tinha um irmão 

mais novo, Filipe de Góis, que já havia estado um tempo com ele em Portugal, mas que 

entretanto teria regressado à Flandres. Tudo leva a crer que este irmão tenha regressado 

a Lisboa e aí se estabelecido, pelo menos a partir do ano de 1565, tendo o mesmo ofício 

que o irmão. 

Ora, estes novos elementos permitem-nos recuar o início da produção de faiança 

cerca de quatro anos; para além de tornarem possível a produção de faiança em Lisboa 

logo na década de 1550, uma vez que ele já estaria no Reino (leia-se neste caso Lisboa) 

há pelo menos sete anos. Se este documento se revela como o primeiro a mencionar a 

produção de faiança em Lisboa; já os vestígios arqueológicos da escavação do forno da 

Mata da Machada permitem T. Casimiro afirmar o início da produção de faiança 

(branca e azul sobre branco) a partir da década de 1540
150

. Assim sendo, este será o 

primeiro registo de produção de faiança em Portugal.  

Relativamente ao tipo de faiança produzido nestas primeiras olarias de Lisboa, 

este continua a ser uma incógnita (no forno da Mata da Machada verificou-se a 

reprodução de modelos “em tudo semelhantes às formas importadas do sul de Espanha”
 

                                                            
145 Este documento pode ser lido integralmente no Apêndice A desta tese de mestrado. O original está 

acessível numa das bases de dados online da Torre do Tombo – digitarq – em: 

http://digitarq.dgarq.gov.pt/viewer?id=2306880 
146 Ver Apêndice A. Processo de João de Góis, fl. 1 
147 Ver Apêndice A. Processo de João de Góis, fl. 2 
148 Ver Apêndice A. Processo de João de Góis, fl. 4 
149 Ver Apêndice A Processo de João de Góis, fl. 14v 
150 Cf. CASIMIRO, Tânia Manuel (2011) – Faiança Portuguesa nas Ilhas Britânicas (Dos Finais do 

século XVI aos inícios do XVIII). Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, pp. 532-533  

52



151
). Alguns autores, como João Pedro Monteiro, defendem que no início a faiança terá 

seguido “um gosto italo-flamengo”
152

, reproduzindo uma tipologia de faiança 

espanhola, como de Talavera, e reproduzindo elementos da faiança italiana; chamando 

mesmo à atenção para um apontamento de Manuel Severim de Faria
153

, em que este fala 

de um oleiro de Talavera que “começou a lavrar louça vidrada branca, não como a de 

Talavera; mas como a da China”. Esta vinda de um oleiro de Talavera, antes de 1625 

(data em que M. Severim de Faria terá terminado a sua obra) como iniciador da faiança 

que imitaria a porcelana chinesa pode indiciar a existência de duas fases na produção da 

faiança portuguesa. Uma primeira, eventualmente iniciada pela fixação de oleiros 

flamengos, e uma segunda, por oleiro(s) de Talavera, que teria trazido novas influências 

da produção oleira espanhola, nomeadamente de Talavera, local de onde Portugal 

importava bastante louça branca. Talvez assumir que um oleiro forâneo tenha iniciado a 

faiança de imitação de porcelana seja algo forçado, pois o próprio M. Severim de Faria 

descreve este acontecimento como quem conta algo que ouviu e não vivenciou.  

O início e evolução crono-estilística da faiança portuguesa decorada vislumbra-

se como verificamos pouco consensual, pois mais uma vez a informação providenciada 

por fontes documentais ou artefactuais é parca. A meu ver, o início da produção de 

faiança terá sido despoletado para dar resposta a uma necessidade do consumo. Ora, se 

as cerâmicas consumidas pelos portugueses durante o século XVI são simultaneamente 

produções de Málaga, de Sevilha, de Talavera, de Itália ou da China, então creio ser 

sensato imaginar que todas estas devem desde logo ter influenciado a produção de 

faiança portuguesa, principalmente se tomarmos em linha de conta o facto de que um 

dos primeiros oleiros a produzir faiança em Lisboa era flamengo e já havia estado em 

cidades espanholas, tendo possibilidade de conjugar todas estas influências. Assim, 

podemos apenas afiançar de que antes de 1589 já se fazia faiança com claras influências 

chinesas em Portugal, mais precisamente em Lisboa, pela existência de uma manga de 

farmácia da colecção do Conde do Ameal
154

, que apresenta essas características com o 

benefício de ter pintada a data de 1589. Só em 1599
155

, com a Descrição do Reino de 

                                                            
151 Cf. CASIMIRO, Tânia Manuel (2011) – op.cit., pp. 532-533  
152Cf. MONTEIRO, João Pedro (2003), op. cit., p. 55 
153Cf. FARIA, Manuel Severim de (2003) – Notícias de Portugal, notas de Francisco Lourenço Vaz. 

Lisboa: Edições Colibri 
154 Cf. QUEIRÓS, José (2002) – op.cit., p. 41 
155 Data em que esta obra é concluída. A data de impressão é de 1610. Cf. LEÃO, Duarte Nunes de (2002) 

– Descrição do Reino de Portugal. Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa 
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Portugal, de Duarte Nunes de Leão
156

, surge a primeira referência de faiança produzida 

com o intuito de imitar a porcelana chinesa. 

Por outro lado, outros factores podem ter desencadeado ou intensificado uma 

determinada produção, nomeadamente a diminuição de um determinado produto de 

importação, ou mesmo o aumento da procura interna por alterações no “gosto”. Assim, 

o fechar dos portos chineses ao comércio externo entre 1522 e 1552, e a diminuição de 

porcelanas chinesas para o mercado português e europeu, pode ter aumentado a 

necessidade de produzir mais cerâmica contrafeita que imitasse a porcelana, fazendo 

face a esse gosto da época
157

.  

Sabemos que o “segredo” da produção da porcelana chinesa era um tópico 

bastante debatido no século XVI, quando se assiste a um crescendo de relatos em 

português sobre a China e mais precisamente sobre o modo como se fazia a porcelana. 

Relatos como o de Duarte de Barbosa em 1516
158

, ou o de Frei Gaspar da Cruz de 

1569
159

, revelam bem a curiosidade que este produto despertava no Ocidente, mas 

também um enorme interesse nos produtos e técnicas utilizadas para conseguir este tipo 

particular de pasta cerâmica
160

. Ao passo que o primeiro destes autores repercute ainda 

alguns dos mitos criados ao longo da Idade Média, Frei Gaspar da Cruz desmistifica a 

produção em torno daquela pasta de excepção, descrevendo ainda o processo de recolha 

e trabalho das argilas, bem como da pintura e vidragem das peças. 

“E porque há muitas opiniões entre os portugueses…sobre onde se faz a 

porcelana e acerca do material de que se faz, dizendo uns que de cascas de ostras, 

outros que de esterco de muito podre, por não serem informados da verdade, parece-me 

conveniente coisa dizer aqui…”
161

. Esta frase é demonstrativa da discussão que, à 

                                                            
156  L. Sebastian refere na sua revisão historiográfica acerca do assunto a impossibilidade de garantir a 

referência à produção de faiança de imitação em Portugal na correspondência entre o rei Filipe II e suas 

filhas, em 1582. Assumimos neste trabalho esta mesma postura em relação a este documento. 
157 É importante que reforce que esta ideia é uma hipótese e não um facto. Conforme refere Maria 

António Pinto de Matos, este interregno não era linear, pois muitas peças eram comercializadas 

clandestinamente, como provam as encomendas portuguesas com datas referentes a este intervalo. Cf. 

MATOS, Maria Antónia Pinto de (2002) – Porcelana chinesa da Fundação Carmona e Costa. Lisboa: 

Assírio e Alvim, p. 17. e GARCIA, J. (1993) – “Desastres da Carreira da Índia, porcelanas e a liberdade 

dos Mares”, in Oceanos, nº 14. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 

Portugueses, p.29 
158 Cf. WEST, Maud F. (1977), op.cit., p.66 
159 Cf. CRUZ, Frei Gaspar da (1997) – Tratado das coisas da China... Lisboa: Cotovia, pp. 149-150 
160 Cf. WEST, Maud F. (1977) – “Arab sources of European Notions about Chinese Porcelain Clay”, in 

Folklore, vol. 88, nº 1. Taylor & Francis, Ltd., pp.64-75 
161 Cf. CRUZ, Frei Gaspar da (1997), op.cit., pp. 149-150 
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época, deveria existir em torno deste tema, provavelmente pela vontade de reproduzir 

peças com aquelas características.  

Ora, com o desenrolar do século XVII, e com a procura crescente deste produto, 

multiplicam-se as olarias especializadas neste tipo de produção, por Lisboa, Coimbra e 

Vila Nova como principais centros produtores. Daí talvez, grande parte da faiança 

portuguesa conhecida e datada dos finais do século XVI e inícios do XVII, mostrar uma 

enorme qualidade e cuidado com a peça, numa tentativa clara de obter um produto de 

contrafacção
162

. 

 

 

IV.3.2.2 – Estudo detalhado 

 

“… um corpo cerâmico recoberto por uma camada vítrea branca, opacificada pela 

adição de óxido de estanho ao vidrado de chumbo que lhe serve de base – esmalte 

estanífero – pintada ou não”
163

 

 

O conceito de faiança aqui citado tem exclusivamente por base a reflexão feita 

por L. Sebastian
164

 na sua dissertação de doutoramento. Nela o autor explana a 

utilização deste termo pela historiografia nacional e internacional, sublinhando os 

problemas da sua tão generalizada e pouco consensual aplicação. A partir daqui cria um 

significado particular para a palavra “faiança”, que se revela extremamente útil e prático 

no estudo deste tipo de peças ou fragmentos, neste caso de produção portuguesa. 

Partindo deste pressuposto conceptual, avançou-se para a escolha de uma 

metodologia que permitisse trabalhar as diversas características apresentadas pelo 

conjunto de fragmentos de faiança que aqui se tratam. 

Tomando como premissa a decoração aplicada nestas peças, e relacionando com 

a sua função, constituíram-se quatro grupos: a faiança branca, sem qualquer 

                                                            
162 Como é tão claramente referido na bandeira do ofício de oleiro, na Procissão do Corpus Christi, em 

1619. CALADO, Rafael Salinas (2003) – Faiança portuguesa da Casa-Museu Guerra Junqueiro: século 

XVII-XVIII. Porto: Câmara Municipal 
163 L. SEBASTIAN (2011) – op.cit., p. 58 
164 L. SEBASTIAN (2011) – op.cit., pp. 49-58 
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apontamento decorativo; a faiança com simples linhas circulares (listada); a que 

apresenta insígnias religiosas (conventual); e a de profusos padrões e temáticas 

decorativas (decorada).  

Esta subdivisão atende ao facto de estes tipos de faiança serem esteticamente 

distintos e terem, ainda que funções práticas semelhantes, propósitos diferentes, uma 

questão que irei tratar mais tarde nesta dissertação. 

Como já pôde constatar, optei ainda por não utilizar expressões como faiança 

“malegueira” ou “malega”, que conforme explicitou L. Sebastian
165

, tem levado a 

alguns equívocos, principalmente na análise de fontes históricas, que nem sempre 

associam este vocábulo à faiança como aqui a entendemos. 

Após este essencial enquadramento, urge avançar para a análise deste grupo 

cerâmico, em que continuo a seguir os critérios já utilizados no estudo da cerâmica 

vidrada. Ou seja, não sendo possível catalogar todo o espólio, não deixei de o entender 

como um todo, incluindo-o como tal na análise geral, para que se consiga ter uma noção 

mais real do espólio em tratamento.  

Deste modo, foi possível aferir 3635 fragmentos, que se distribuíram da seguinte 

maneira (ver gráfico 4): 

1) Faiança “branca”
166

, que apenas ostenta o esmalte branco, com 2052 fragmentos; 

2) Faiança “listada”
167

, que apresenta linhas concêntricas a azul, normalmente ao 

longo do bordo e a delimitar a superfície interior do fundo, sobre o esmalte branco, com 

135 fragmentos; 

3) Faiança “conventual”
168

, com insígnias religiosas a azul sobre branco, com 148 

fragmentos; 

4) Faiança “decorada”
169

, com decoração variada a azul e azul vinhoso sobre 

branco, com cerca de 1305 fragmentos. 

                                                            
165 L. SEBASTIAN (2011) – op.cit., p. 59-62 
166 A aplicação deste termo pode ser considerada algo redundante, uma vez que toda a faiança tem como 

base um esmalte branco; porém, o pressuposto conceptual que dá nome aos termos aqui utlizados é a 

característica que mais se destaca, ou seja, o elemento de distinção. Neste caso, é o esmalte branco. 
167 Conceito aplicado por Luís SEBASTIAN e Ana Sampaio CASTRO, em «A faiança dos séculos XVII 

e XVIII no Mosteiro de S. João de Tarouca», in Actas das 4as Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-

Medieval. Tondela: Câmara Municipal de Tondela, 2000, p. 330 
168 Conceito aplicado por Luís SEBASTIAN e Ana Sampaio CASTRO, op.cit., 2000, p. 330 
169 Nesta categoria optei por agrupar toda a faiança decorada, sem criar outras que distingam 

determinadas temáticas decorativas. 
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Verificamos que deste vasto conjunto, a faiança branca concentra em si mais de 

metade de todos os fragmentos de faiança existente, seguida da faiança decorada com 

36%, e por último a faiança listada e conventual, que têm uma representatividade 

equiparada (4%). Estas discrepâncias significativas entre conjuntos serão alvo de análise 

numa fase posterior. 

Dentro do espólio agrupado na faiança “branca”, contabilizei 62 perfis de 

peças, 810 bordos, 724 bojos, 215 fundos em ônfalo, 118 fundos em pé alto, 78 fundos 

em pé baixo, 28 fundos em disco e 12 asas (ver gráfico 5).  

 

Paralelamente, consegui distinguir as seguintes formas: pratos (nos quais se 

incluem pratos com (168) e sem aba (950)), tigelas (111), covilhetes (62), testos, asas 

(de bilhas ou jarros) (12) e castiçais (7) (ver gráfico 6). 
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Pela observação atenta dos perfis “completos” de outros fragmentos, chegou-se à 

conclusão que havia dois principais tipos de bordos: os que não têm espessamento e os 

que têm espessamento exterior considerável. Os primeiros são associados a pratos com 

aba (ex. CSF/Lx.93/156) e tigelas com ou sem carena (exs. CSF/Lx.93/154 e 

CSF/Lx.93/155), sendo que diferem entre si essencialmente na sua curvatura e 

dimensão. Os bordos espessados, que se repartem entre os de secção circular, sub-

circular e sub-quadrangular pertencem a pratos fundos sem aba (exs. CSF/Lx.93/147 e 

CSF/Lx.93/149). É claro que surgiram de forma muito minoritária outros bordos, mas 

eram de tal forma residuais e pouco significativos que não cabiam nesta apreciação 

geral. 

A análise dos bojos, sempre mais dúbia, permitiu-nos isolar 13 fragmentos de 

pratos com aba, 4 de covilhetes, e 1 de um castiçal; ficando os restantes 704 fragmentos 

sem forma atribuída. 

Nos fundos optou-se por estabelecer a seguinte subdivisão: fundo em ônfalo (ex. 

CSF/Lx.93/150), fundo em disco (ex. CSF/Lx.93/163), fundo em pé alto anelar (ex. 

CSF/Lx.93/146) e fundo em pé baixo anelar (ex. CSF/Lx.93/159), pois permitiu grosso 

modo identificar os fragmentos relativos a pratos sem aba, bilhas ou potes
170

, tigelas, e 

pratos e covilhetes
171

, respectivamente. 

                                                            
170 Este ponto de interrogação justifica-se pelo facto de todos os fundos em disco que sugirão terem uma 

leitura pouco linear, pois eram de reduzidas dimenções. Assim, aponto a hipótese de poderem 

corresponder a potes, ou a bilhas, para as quais se pode enventualmente fazer corresponder algumas das 

asas verticais aqui presentes. 
171 Apesar de colocar os fundos de pé baixo em anel todos juntos como um único tipo, foi-me possível 

diferenciar os que pertenciam a pratos e a covilhetes, dados que apresento no gráfico 5. 
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As asas têm uma orientação exclusivamente vertical, pelo que pertenceriam 

provavelmente ora a jarros ou gomis, ora a bilhas. Por fim, tanto os testos como os 

castiçais não levantaram qualquer problema de identificação.  

 

Se nos debruçarmos sobre os gráficos 6 e 7, é absolutamente reveladora a 

percentagem que os fragmentos de pratos e as tigelas têm em relação às outras formas 

detectadas.  

No gráfico 6, logo depois dos pratos sem aba com uma representatividade de 

cerca de 46% do conjunto, vêm fragmentos não identificados (bojos) com 35%. Porque 

este elemento podia levar-nos a menosprezar o peso desta e de outras formas, optei 

então por criar o gráfico 7 que já não contabiliza este valor. Aí observamos claramente 

esta superioridade percentual: o índice dos pratos sem aba ascende até aos 77%, seguido 

dos pratos com aba. O mesmo acontece com as tigelas, que surgem logo em terceiro 

lugar com 8,3%.  

Mais uma vez, há que assinalar, que pratos e tigelas constituem mais de 90 % 

dos fragmentos de faiança branca. Em menor número aparecem depois os covilhetes, as 

salseiras e depois em ainda menor, possíveis potes. 

Do conjunto aqui exposto, seleccionei para o catálogo 21 peças, optando sempre 

por descrever aquelas que seriam representativas do espectro formal que tinha diante de 

mim.  

A “faiança listada” conta com 135 fragmentos, entre os quais 11 perfis, 97 

bordos, 11 bojos e 16 fundos, correspondendo a 89 pratos, 44 tigelas, 1 castiçal e 1 
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bacia. Em linha do que se verifica com a faiança branca, este conjunto também tem um 

número esmagador de pratos e tigelas que congregam entre si 98,5%, sendo que apenas 

2 peças saem deste espectro formal: um castiçal e uma bacia. Os pratos apresentam aba 

e caldeira, com bordos direitos (ex. CSF/Lx.93/166), ao passo que as tigelas assentam 

em pé anelar, com bordo direito e ligeiramente extrovertido (ex. CSF/Lx.93/372). 

 

Destas foram seleccionadas para o catálogo seis peças. 

No caso da faiança conventual, numerámos 148 fragmentos de entre perfis, 

bordos, bojos e fundos, que são sinónimo para 65 pratos, 78 tigelas, 3 testos e 1 grande 

tigela. Desta primeira análise, patente no gráfico 9, compreendemos a reincidência de 

formas neste tipo de faiança, tal como nos casos anteriores. 
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 Como definido no início deste sub-capítulo, este tipo de faiança é caracterizado 

pelas insígnias religiosas que ostenta, pelo que é importante uma sistematização do 

número e forma dos fragmentos, por sigla (ver tabela 14).  

 

 

SIGLA PERFIS BORDOS BOJOS FUNDOS TOTAL 

S.F 49 6  60 115 

F. 1 1  7 9 

S.E.? 5   2 7 

R.    1 1 

I.H.S. 1   1 2 

S. 1    1 

Ind.
172

  3 1 9 13 

 

 Através desta tabela percebemos a significativa superioridade da sigla S.F.
173

 

[São Francisco] com 115 fragmentos a representá-la. A esta devemos associar 

directamente a sigla F. [Francisco], uma vez que ambas terão sido encomendas do 

próprio convento. Em paralelo, julgo que a abreviatura S.[São] podia ser uma produção 

utilizada para vários conventos, sem ser necessariamente encomenda de algum em 

específico. Muitos conventos tinham nomes de santos, e na faiança conventual colocam 

as suas abreviaturas particulares (ex: “S. Ioão”
174

, S. Bernardo
175

…), que podiam ser 

todas complementadas por peças com uma sigla tão geral como “S.”.  

As abreviaturas R., S.E. e I.H.S. fogem a esta “regra” de associação entre o 

convento e o santo que lhe dá o nome: R [?], S. E. [Santo Estêvão?] e IHS [Iesu= Jesus]. 

Esta utilização de louça que devia ter sido encomendada a uma determinada olaria por 

outro convento ou ordem religiosa, mostra estar presente em outras comunidades 

religiosas, como o Mosteiro de São João de Tarouca. Ainda assim, estas existências são 

                                                            
172 Ind. é abreviatura para Indeterminada, ou seja, uma sigla parcial que não se conseguiu ler 

correctamente. 
173 A esta ainda se podem acrescentar a sigla S.E., que pode ser simplesmente um S.F., mas algo 

imperfeito. Ainda assim, resolvi individualizar para o caso de no futuro se perceber se a sigla S.E. podia 

ser abreviatura de algo. Se tomarmos S.E. por S. F., então esta sigla passa a ter 122 fragmentos. 
174 Cf. SEBASTIAN, Luís e SAMPAIO e CASTRO, Ana (2008) – «A faiança portuguesa no Mosteiro de 

S. João de Tarouca», in al-madan, IIª série, nº 16. Almada: Centro de Arqueologia de Almada, p. 23 
175 Cf. SEBASTIAN, Luís e SAMPAIO e CASTRO, Ana (2008), op. cit., p. 24 

Tabela 14: Número de fragmentos de faiança, por sigla religiosa 
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praticamente residuais quando comparadas com as quantidades de faiança conventual 

com siglas ligadas a São Francisco.  

Podemos eventualmente questionar se esta presença pode ser o resultado de uma 

visita/estadia de algum religioso, neste caso da Companhia de Jesus, ou posse por 

devoção particular. Ou mesmo, porque não, estas peças constituírem o complemento de 

uma qualquer encomenda de louça que o convento de S. Francisco poderia ter feito, e 

em que parte poderia ter ficado inutilizada numa qualquer falha no processo de 

produção.  

Por último, deve-se salientar que de entre estas peças, é aplicado duas cores de 

vidrado sobre o branco: o azul e o vinhoso, sem que no entanto estas se encontrem 

numa única peça. Das 35 peças que figuram no catálogo, 30 delas têm aplicação de azul, 

e apenas 3 de vinhoso.  

Por último, chegamos ao segundo tipo mais frequente na faiança portuguesa aqui 

em análise: a faiança decorada. Dos 1305 fragmentos contabilizados, 465 são 

fragmentos de bojos que resolvi não incluir no gráfico de percentagens. Assim, dos 840 

fragmentos de leitura formal havia: 468 fragmentos de pratos, 304 de tigelas, 10 de 

grandes tigelas, 27 covilhetes, 11 de asas (de jarros ou bilhas), 5 de jarros, 2 castiçais, 2 

de mangas de farmácia, 2 de boiões e 2 de terrina (ver gráfico 10). 
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A apreciação que faço para este gráfico é transversal a todos os tipos de faiança 

que aqui defini. Desde a faiança “branca”, passando pela “listada” e “conventual”, e 

terminando na “decorada”, das conclusões mais imediatas que há é a de que as formas 

mais presentes são os pratos e as tigelas: a faiança branca reúne 91,2% (este índice 

aumenta para 95,8% se contabilizarmos os covilhetes); na faiança conventual 97%; na 

faiança listada 98,5%; e na faiança decorada 92,1%.  

Estes dados apontam-nos para uma conclusão imediata, que é a de que este tipo 

de cerâmica tinha como principal função “servir à mesa”, um servir que se queria de 

algum modo equitativo entre todos os frades daquele convento. Destes quatro tipos, 

aquele que parece mais diversificado em termos de formas é o da faiança decorada, que 

adiciona formas não ligadas ao servir à mesa, como os boiões e mangas de farmácia.  

Na faiança decorada o seu acabamento é fundamental, pois são os diferentes 

elementos decorativos que apresenta que a tornam distinta da restante faiança. Assim, 

das 163 peças seleccionadas para o catálogo, encontramos aplicadas três cores de 

vidrado sobre o branco: azul, azul vinhoso e amarelo. Por sua vez, estas conjugam-se 

em três combinações: branco+azul (ex. CSF.Lx.93/259); branco+amarelo+azul (ex. 

CSF.Lx.93/315); e branco+azul+vinhoso (ex. CSF.Lx.93/321). Apesar desta variedade, 

a maior parte dos fragmentos que misturavam duas tonalidades não são muito 

recorrentes neste espólio, perfazendo o número total de 12 fragmentos.  

Finalmente, e voltando à apreciação geral deste grande grupo que é a faiança 

deste convento, há que referir de um modo geral as características das pastas e vidrados 

que temos presentes neste conjunto, pois podem apontar algumas pistas acerca dos 

centros de produção de onde esta é proveniente. Ao nível das pastas, foi feita uma 

avaliação macroscópica das mesmas, optando-se por destacar a sua composição 

mineralógica, e coloração. Macroscopicamente, as suas características mineralógicas 

não evidenciam grandes diferenças entre si, sendo muito comum o aparecimento de 

micas, quartzos e cerâmica esmagada. Paralelamente, das 225 peças presentes em 

catálogo, verificámos a seguinte paleta de cores: 

Amarelo-alaranjada (Munsell 10 YR 8/6)- 4 exemplares 

Bege (Munsell 10 YR 8/4)- 75 exemplares 

Bege-alaranjada (Munsell 7.5 YR 8/6)- 8 exemplares 

Bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3)- 103 exemplares 
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Castanho-alaranjada- 6 exemplares 

Castanho-alaranjada pálido (Munsell 5 YR 7/6)- 15 exemplares 

Castanho-avermelhada pálido (Munsell 2.5 YR 7/6)- 7 exemplares 

Rosa pálido (Munsell 7.5 YR 8/3)- 6 exemplares 

Em comum encontramos os tons essencialmente pastel e claros, apenas se 

distinguindo seis fragmentos de cor castanho-alaranjada (coloração esta que não se 

encontra nos fragmentos de faiança decorada
176

).  

Concluímos então que só uma análise mineralógica através de microscópio 

óptico petrográfico poderia ser mais conclusiva na possível identificação de barreiros de 

proveniência da argila que esteve na origem destas peças.  

Ainda assim, a própria identificação de Barreiros não nos permite garantir os 

centros de produção da faiança, uma vez que os barros de Lisboa circulavam para 

centros como Coimbra e Vila Nova. Como tal, contamos com outro tipo de aferições, 

nomeadamente na apreciação dos vidrados das peças, para associar estes fragmentos ao 

seu local de fabrico.  

Segundo, a mais recente tese de L. Sebastian, parecem começar a emergir 

características no tipo de vidrado que podem ser indicadoras de uma determinada 

produção regional de faiança. Se assim se for comprovando, de todo este conjunto 

poderemos ter uma peça de faiança decorada de Coimbra, pela associação da cor da 

pasta ao vidrado cracklet que encontra paralelo com as amostras consideradas por L. 

Sebastian (CSF/Lx.93/257), bem como duas de faiança decorada de Vila Nova. Uma 

destas (CSF/Lx.93/344) identifica-se pelo tipo de vidrado que apresenta em tons azuis e 

com um cracklet que vai de encontro a alguns princípios enunciados por L. Sebastian; a 

outra (CSF/Lx.93/290) destaca-se pela presença das pontas dos cravilhos de pasta 

laranja-avermelhada, na aba do prato
177

. 

Sem excluir a existência de outras peças ou fragmentos que sejam de produção 

de Vila Nova ou de Coimbra, creio que esta hipótese é mais sustentável quando se trata 

                                                            
176 Esta preocupação com a utilização de argilas claras tinha por objectivo assegurar o branco do vidrado 

estanífero, muito mais importante quando este servia de base para motivos decorativos de outra cor. 

Recorrendo a pastas claras, mesmo que o vidrado não fosse opaco o suficiente, esta diferença não seria 

tão evidente. Neste sentido, vemos que a preocupação na qualidade do vidrado branco era de maior 

importância na faiança decorada, podendo por vezes ser mais descurada na restante. 
177 Cf. SEBASTIAN, Luís (2011) – A Produção Oleira de Faiança em Portugal (séculos XVI-XVIII). 

Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, p. 501 
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de faiança decorada, e não tanto quando falamos de faiança branca, listada ou 

conventual.  

A razão que leva a relevar esta conclusão, e referindo-nos apenas ao caso 

particular do convento de S. Francisco de Lisboa, justifica-se, uma vez que seria muito 

mais barato e logisticamente mais acessível comprar cerâmica, fosse ela vidrada ou 

esmaltada, em Lisboa- ainda para mais quando a própria freguesia tinha já uma tradição 

oleira desde a segunda metade do século XVI
178

. Faz sentido então que cheguem peças 

desses centros oleiros a Lisboa, por via mais personalizada, isto é, por ser uma oferta ou 

encomenda específica.  

 

 

IV.3.2.3- Corpus Decorativo  

 Creio fazer todo o sentido abrir um pequeno parêntesis no sub-capítulo da 

faiança portuguesa para sistematizar as temáticas decorativas que nos aparecem no 

conjunto da faiança conventual, “listada” e decorada. São estes elementos que 

verdadeiramente nos fornecem as mais assertivas informações relativas à datação do 

espólio aqui presente, através da procura de paralelos noutras publicações. 

Para a definição de uma terminologia, achei por bem utilizar a mais recente 

definida por Tânia Casimiro, que faz um levantamento exaustivo de elementos 

decorativos presentes no espólio que tratou, mas também em museus, colecções e 

escavações arqueológicas, estabelecendo em paralelo um novo padrão crono-estilístico, 

definido em seis períodos de anos, com intervalos de tempo diferentes entre si
179

. E 

também a de Carlos Carreira, no seu estudo da cerâmica moderna do Palácio Mogo de 

Melo, que faz um primeiro isolamento exaustivo dos elementos decorativos que 

apareceram nas peças recolhidas naquele palácio. 

Temos desde logo de separar os motivos decorativos, que nos surgem como 

elementos independentes uns dos outros, mas contribuindo em conjunto para uma 

                                                            
178 Ver registo de oleiros e malegueiros já sistematizado por L. Sebastian, nas Ruas da Cruz da Esperança 

e Pampulha. Cf. SEBASTIAN, Luís (2011) – A Produção Oleira de Faiança em Portugal (séculos XVI-

XVIII). Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, p. 559- 
179 Cf. CASIMIRO, Tânia Manuel (2011) – Faiança Portuguesa nas Ilhas Britânicas (Dos Finais do 

século XVI aos inícios do XVIII). Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, pp. 652 - 673 
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composição decorativa. Com efeito, enumera-se abaixo os vários motivos detectados, 

com os respectivos fragmentos em que aparecem: 

 

Motivos decorativos 

1. Aranhões, de influência chinesa, pela tentativa inicial de reprodução de 

símbolos como o rolo de papel e a folha de Artemisa. Prolongam-se por 

todo o século XVII, ainda que com enormes variações estilísticas entre si 

(exs. CSF/Lx.93.249, CSF/Lx.93.360, CSF/Lx.93.362, CSF/Lx.93.363, 

CSF/Lx.93.297).  

2. Mascarões, tradição peninsular e europeia (exs. CSF/Lx.93.307, 

CSF/Lx.93.319, CSF/Lx.93.320, CSF/Lx.93.324) 

3. Contas, de inspiração chinesa, pela reprodução do símbolo das cabeças de 

ruyi. Surgem em finais do século XVII, e prolongam-se pelo século XVIII. 

(exs. CSF/Lx.93.207, CSF/Lx.93.276, CSF/Lx.93.280, CSF/Lx.93.313, 

CSF/Lx.93.321) 

4. Rendas, segundo T. Casimiro estas são essencialmente de influência 

europeia, reproduzindo as penas de pavão da majólica italiana. Surgem a 

partir de meados do século XVII. (exs. CSF/Lx.93.212, CSF/Lx.93.287, 

CSF/Lx.93.288, CSF/Lx.93.289, CSF/Lx.93.318, CSF/Lx.93.347) 

5. Escamas, elemento de influência europeia, espanhola e/ou chinesa. (exs. 

CSF/Lx.93.311, CSF/Lx.93.312, CSF/Lx.93.330, CSF/Lx.93.348) 

6. “Jóia”, é uma estilização do motivo jóia da porcelana chinesa, pela tentativa 

de o copiar (ex. CSF/Lx.93.330) 

7. Heráldica (exs. CSF/Lx.93.249, CSF/Lx.93.366, CSF/Lx.93.272, 

CSF/Lx.93.273, CSF/Lx.93.291, CSF/Lx.93.297), tradição de carácter 

peninsular e europeu 

8. Cadeia (exs. CSF/Lx.93.331) 

9. Letras (nomes ou frases) (exs. CSF/Lx.93.169+172, CSF/Lx.93.185+186, 

CSF/Lx.93.198, CSF/Lx.93.207, CSF/Lx.93.368), tradição de carácter 

peninsular e europeu 
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10. Simbólica Religiosa (cruz de Santiago, cálice, anjo, insígnias religiosas), 

tradição de carácter peninsular e europeu (exs. CSF/Lx.93.176, 

CSF/Lx.93.177, CSF/Lx.93.178, CSF/Lx.93.179, CSF/Lx.93.180, 

CSF/Lx.93.181, CSF/Lx.93.182, CSF/Lx.93.183, CSF/Lx.93.184, 

CSF/Lx.93.188, CSF/Lx.93.190, CSF/Lx.93.191, CSF/Lx.93.192, 

CSF/Lx.93.193, CSF/Lx.93.194, CSF/Lx.93.195, CSF/Lx.93.196, 

CSF/Lx.93.197, CSF/Lx.93.199, CSF/Lx.93.200, CSF/Lx.93.201, 

CSF/Lx.93.202, CSF/Lx.93.203, CSF/Lx.93.204, CSF/Lx.93.214, 

CSF/Lx.93.216, CSF/Lx.93.367, CSF/Lx.93.369, CSF/Lx.93.370, 

CSF/Lx.93.371) 

11. Representações vegetalistas 

11.1 Folhas (exs. CSF/Lx.93.243, CSF/Lx.93.246, CSF/Lx.93.247, 

CSF/Lx.93.250, CSF/Lx.93.255, CSF/Lx.93.258, CSF/Lx.93.261, 

CSF/Lx.93.270, CSF/Lx.93.334, CSF/Lx.93.372) 

11.2 Folha de Acanto, surge de forma isolada até meados do século 

XVII, adquirindo despois as suas características de inspiração barroca 

(exs. CSF/Lx.93.240, CSF/Lx.93.245, CSF/Lx.93.259, CSF/Lx.93.261, 

CSF/Lx.93.278, CSF/Lx.93.284, CSF/Lx.93.306, CSF/Lx.93.324) 

11.3 Feto, elemento que se vulgariza a partir de 1640 (exs. 

CSF/Lx.93.216, CSF/Lx.93.243, CSF/Lx.93.246, CSF/Lx.93.248, 

CSF/Lx.93.250, CSF/Lx.93.252, CSF/Lx.93.354, CSF/Lx.93.255, 

CSF/Lx.93.258, CSF/Lx.93.259, CSF/Lx.93.260, CSF/Lx.93.262, 

CSF/Lx.93.265, CSF/Lx.93.286, CSF/Lx.93.317, CSF/Lx.93.326, 

CSF/Lx.93.332, CSF/Lx.93.333, CSF/Lx.93.334, CSF/Lx.93.338) 

11.4 Grande Folha, elemento que se vulgariza a partir de 1640 (exs. 

CSF/Lx.93.248, CSF/Lx.93.252, CSF/Lx.93.253, CSF/Lx.93.259, 

CSF/Lx.93.260, CSF/Lx.93.262, CSF/Lx.93.286, CSF/Lx.93.293, 

CSF/Lx.93.326, CSF/Lx.93.332), CSF/Lx.93.333 

11.5 Pêssegos, de influência chinesa pela sua tentativa de reprodução. 

Surgem ao longo de todo o século XVII (exs. CSF/Lx.93.344, 

CSF/Lx.93.248, CSF/Lx.93.258, CSF/Lx.93.361, CSF/Lx.93.264, 

CSF/Lx.93.282, CSF/Lx.93.283, CSF/Lx.93.284) 
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11.6 Pétalas, elemento que se vulgariza a partir de meados do século 

XVII (exs. CSF/Lx.93.218, CSF/Lx.93.219, CSF/Lx.93.220, 

CSF/Lx.93.221, CSF/Lx.93.223, CSF/Lx.93.224, CSF/Lx.93.225, 

CSF/Lx.93.226, CSF/Lx.93.231, CSF/Lx.93.251, CSF/Lx.93.305, 

CSF/Lx.93.314, CSF/Lx.93.317, CSF/Lx.93.323, CSF/Lx.93.347) 

11.7 Camélia, de influência chinesa pela sua tentativa de reprodução 

(ex. CSF/Lx.93.352) 

11.8 Crisântemos, de influência chinesa pela sua tentativa de 

reprodução. Aparece com diferentes abordagens estéticas desde o final 

do século XVI e ao longo do século XVII (exs. CSF/Lx.93.210, 

CSF/Lx.93.232, CSF/Lx.93.235, CSF/Lx.93.246, CSF/Lx.93.252, 

CSF/Lx.93.254, CSF/Lx.93.259, CSF/Lx.93.261, CSF/Lx.93.362, 

CSF/Lx.93.363, CSF/Lx.93/364, CSF/Lx.93.265, CSF/Lx.93.297, 

CSF/Lx.93.329)  

11.9 Margarida (exs. CSF/Lx.93.257, CSF/Lx.93.315, CSF/Lx.93.360, 

CSF/Lx.93.296, CSF/Lx.93.312, CSF/Lx.93.343) 

11.10 Palmeira (ex. CSF/Lx.93.231, CSF/Lx.93.322) 

11.11 Flor (exs. CSF/Lx.93.210, CSF/Lx.93.205, CSF/Lx.93.212, 

CSF/Lx.93.262, CSF/Lx.93.257, CSF/Lx.93.360, CSF/Lx.93.281, 

CSF/Lx.93.289, CSF/Lx.93.316, CSF/Lx.93.353) 

11.12 Era (ex. CSF/Lx.93.351) 

11.13 Grande flor (exs. CSF/Lx.93.244, CSF/Lx.93.254, 

CSF/Lx.93.357, CSF/Lx.93.282, CSF/Lx.93.283, CSF/Lx.93.292) 

11.14 Paisagem vegetalista, de influência chinesa pela tradição na 

tentativa de reprodução de paisagens (exs. CSF/Lx.93.220, 

CSF/Lx.93.251, CSF/Lx.93.256, CSF/Lx.93.359, CSF/Lx.93.275, 

CSF/Lx.93.285, CSF/Lx.93.294, CSF/Lx.93.325, CSF/Lx.93.326, 

CSF/Lx.93.327, CSF/Lx.93.328) 

11.15 Vegetalista circular (exs. CSF/Lx.93.293) 

12. Representações antropomórficas (ex. CSF/Lx.93.213), reprodução de 

figuras ou cenas de corte, de influência espanhola e europeia. 
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13. Representações zoomórficas 

13.1 Pássaro (ex. CSF/Lx.93.294), de influência chinesa pela sua 

tentativa de reprodução 

13.2 Pavão (exs. CSF/Lx.93.279, CSF/Lx.93/364) 

13.3 Ganso (ex. CSF/Lx.93.270), de influência chinesa pela sua 

tentativa de reprodução 

13.4 Coelho (ex. CSF/Lx.93.362), de influência chinesa pela sua 

tentativa de reprodução 

13.5 Lebre (CSF/Lx.93.363), de influência chinesa pela sua tentativa 

de reprodução 

14. Representações Geométricas 

14.1 Linhas paralelas, surgem mais frequentemente a partir da segunda 

metade do século XVII (exs. CSF/Lx.93.166, CSF/Lx.93/167, 

CSF/Lx.93.168, CSF/Lx.93.169+172, CSF/Lx.93.187, CSF/Lx.93.276, 

CSF/Lx.93.355, CSF/Lx.93.372, CSF/Lx.93.300, CSF/Lx.93.301, 

CSF/Lx.93.302, CSF/Lx.93.313) 

14.2 Rectângulos/Triângulos concêntricos irregulares, patentes na cerâmica 

espanhola. São bastante reproduzidos desde 1580 (exs. CSF/Lx.93.210, 

CSF/Lx.93.235, CSF/Lx.93.236, CSF/Lx.93.237, CSF/Lx.93.241, 

CSF/Lx.93.242, CSF/Lx.93.356, CSF/Lx.93.365, CSF/Lx.93.268, 

CSF/Lx.93.271, CSF/Lx.93.277, CSF/Lx.93.290, CSF/Lx.93.310) 

14.3 Reticulados (mais ou menos ondulantes), surgem mais frequentemente a 

partir da segunda metade do século XVII (exs. CSF/Lx.93.243, 

CSF/Lx.93.245, CSF/Lx.93.248, CSF/Lx.93.255, CSF/Lx.93.260, 

CSF/Lx.93.262, CSF/Lx.93.263, CSF/Lx.93.269, CSF/Lx.93.270, 

CSF/Lx.93.274, CSF/Lx.93.284, CSF/Lx.93.285, CSF/Lx.93.286, 

CSF/Lx.93.293, CSF/Lx.93.332, CSF/Lx.93.333) 

14.4 Zigue-zague, surgem mais frequentemente a partir da segunda metade do 

século XVII (exs. CSF/Lx.93.208, CSF/Lx.93.227, CSF/Lx.93.228, 

CSF/Lx.93.229, CSF/Lx.93.230, CSF/Lx.93.253, CSF/Lx.93.310) 
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14.5 Semi-círculos concêntricos, surgem mais frequentemente a partir da 

segunda metade do século XVII (exs. CSF/Lx.93.209, CSF/Lx.93.266, 

CSF/Lx.93.340, CSF/Lx.93.342, CSF/Lx.93.254, CSF/Lx.93.256, 

CSF/Lx.93.361, CSF/Lx.93.263, CSF/Lx.93.264, CSF/Lx.93.265, 

CSF/Lx.93.269, CSF/Lx.93.274, CSF/Lx.93.292, CSF/Lx.93.335, 

CSF/Lx.93.336, CSF/Lx.93.337, CSF/Lx.93.338, CSF/Lx.93.339) 

14.6 Espirais, patentes na cerâmica espanhola. São bastante reproduzidas 

desde 1580 (CSF/Lx.93.209, CSF/Lx.93.234, CSF/Lx.93.235, 

CSF/Lx.93.236, CSF/Lx.93.237, CSF/Lx.93.241, CSF/Lx.93.242, 

CSF/Lx.93.268, CSF/Lx.93.270, CSF/Lx.93.271, CSF/Lx.93.277, 

CSF/Lx.93.310, CSF/Lx.93.327, CSF/Lx.93.333, CSF/Lx.93.337, 

CSF/Lx.93.339, CSF/Lx.93.350) 

14.7 Espadas (exs. CSF/Lx.93.358) 

14.8 “Roda” (ex. CSF/Lx.93.208, CSF/Lx.93.327), de influência chinesa pela 

sua tentativa de reprodução 

 

Para além dos motivos, percebe-se claramente que existem temáticas decorativas 

recorrentes na faiança portuguesa, isto é, elementos que acabam por se repetir de tal 

modo numa mesma peça, que se tornam mais que apenas um elemento isolado. De toda 

a variedade que nos surge neste conjunto, encontramos alguns temas recorrentes: as 

rendas, as contas, os rectângulos concêntricos com espirais no seu interior, os semi-

círculos concêntricos, as representações antropomórficas e zoomórficas, a heráldica, as 

insígnias conventuais.  

Efectivamente, apesar de outras conjugações decorativas serem recorrentes, não 

se destacam como estas, que apresentam estar exclusivamente representadas, sem outro 

elemento que lhes retirasse a atenção, ou representadas a uma escala maior da que os 

restantes motivos. A existência destas temáticas pode então resultar de factores 

diferentes: pode tratar-se de uma questão de gosto, mas também de uma necessidade de 

fazer sobressair uma mensagem ou ideia, (no caso das insígnias ou heráldica). 
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IV.3.2.4- Paralelos Tipológicos 

Depois de definidos motivos e temáticas decorativas, é importante encontrar 

paralelos para os mesmos, de modo a afinar a cronologia para as peças. Claro que, no 

caso destes materiais, para os quais não há registo estratigráfico disponível como já 

havia referido, torna-se essencial a procura de tipologias e evoluções crono-estilísticas, 

que permitem compreender melhor a diacronia da deposição do espólio.  

Até há bem pouco tempo a mais importante e referenciada que tínhamos para a 

faiança portuguesa, era a de Reynaldo dos Santos, que era produto da análise 

sistemática de faiança portuguesa conservada em museus e colecções particulares. Este 

factor impedia, isoladamente, uma pormenorização e refinamento das balizas 

cronológicas atribuídas a cada “fase decorativa” da faiança portuguesa.  

É neste aspecto, que a arqueologia tem um importante e decisivo papel, no 

cruzamento destes dados com os elementos que um bom registo estratigráfico
180

 e o 

devido tratamento dos materiais arqueológicos nos fornecem.  

Por estas razões, há que relevar o importante contributo do trabalho de Tânia 

Casimiro, que, partindo de inúmeras escavações nas Ilhas Britânicas, em que foram 

recuperados fragmentos de faiança portuguesa, estabelece uma evolução crono-

estilística, dividida por seis períodos. Este refinamento para tipos decorações e formas, 

permitiu enquadrar cronologicamente peças sem um paralelo directo. 

Assim, para a faiança branca encontrámos paralelos para os fragmentos 

CSF/Lx.93/145, CSF/Lx.93/146, CSF/Lx.93/153 e CSF/Lx.93/155 no contexto da Casa 

do Infante no Porto, e que os datavam como produções do século XVI-XVII. Já o 

fragmento CSF/Lx.93/154 está datado do século XVII, por comparação com o espólio 

do Convento de Cristo, em Tomar. A peça CSF/Lx.93/159 tem fragmento idêntico na 

Casa do Infante, mas já para o século XVIII. E, por último, o restante conjunto de 

fragmentos foi considerado como integrando o século XVIII (podendo recuar um pouco 

à segunda metade do século XVII), que constitui o período VI, pela tabela crono-

estilística estabelecida por T. Casimiro
181

. 

A faiança listada, representada nos fragmentos CSF/Lx.93/166, CSF/Lx.93/167, 

CSF/Lx.93/168, CSF/Lx.93/169-172, CSF/Lx.93/187, CSF/Lx.93/355, e 

                                                            
180 HARRIS, E. C. (1989) – Principles of archaeological stratigraphy. London: Academic Press 
181 Cf. CASIMIRO, Tânia Manuel (2011) – Faiança Portuguesa nas Ilhas Britânicas (Dos Finais do 

século XVI aos inícios do XVIII). Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, pp. 652 - 673 
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CSF/Lx.93/372, não teve identificação de paralelos directos na historiografia, pelo que 

foi assumida a sua datação, pela aplicação da tabela crono-estilística de T. Casimiro, 

que assim a fez coincidir com o período VI (1700-1760) 

No caso da faiança conventual, identificámos um paralelo para o fragmento 

CSF/Lx.93/174 nas cerâmicas pós-medievais recolhidas no Baluarte 2, do Castelo de 

Palmela de Palmela
182

, e que o datam entre o século XVII e XVIII. Também no espólio 

do Hospital Real de Todos-os-Santos
183

 encontramos paralelos nesta mesma cronologia, 

nomeadamente para os fragmentos CSF/Lx.93/175, CSF/Lx.93/179, CSF/Lx.93/183, 

CSF/Lx.93/184, CSF/Lx.93/185+6 e CSF/Lx.93/195.  

Entrando definitivamente no século XVIII, os fragmentos CSF/Lx.93/190 e 

CSF/Lx.93/191 reflectem as mesmas características que o conjunto da Casa do Infante. 

O conjunto dos fragmentos CSF/Lx.93/152, CSF/Lx.93/173, CSF/Lx.93/176 a 

CSF/Lx.93/178, CSF/Lx.93/180 a CSF/Lx.93/182, CSF/Lx.93/188, CSF/Lx.93/189, 

CSF/Lx.93/192 a CSF/Lx.93/194, CSF/Lx.93/196 a CSF/Lx.93/204, CSF/Lx.93/368, 

CSF/Lx.93/369, e CSF/Lx.93/371 tem como data estimada o século XVIII, pela 

aplicação da tabela crono-estilística de T. Casimiro, que assim a fez coincidir com o 

período VI (1700-1760). 

No que respeita à faiança decorada, conseguimos reconhecer inúmeros paralelos 

que passaremos a expor.  

Nas escavações em Machico
184

, como as da Junta de Freguesia e da Casa da 

Travessa do Mercado, a faiança portuguesa decorada, constitui paralelo para o 

fragmento CSF/Lx.93/210 (1ª metade XVII).  

Em Évora, no jardim do Palácio dos Duques de Cadaval, encontramos alguns 

paralelos para a primeira metade do século XVII para os fragmentos CSF/Lx.93/244. 

No poço da Casa de João Esmeraldo, no Funchal
185

, encontramos também 

paralelos na primeira metade do século XVII para os fragmentos CSF/Lx.93/221, 

CSF/Lx.93/246. 

                                                            
182 CARVALHO, A. Rafael e FERNANDES, Isabel Cristina (1995) – “Conjuntos Cerâmicos Pós-

Medievais de Palmela”, in Actas das 2.as Jornadas de cerâmica medieval e pós-medieval: métodos e 

resultados para o seu estudo. Tondela: Câmara Municipal, pp. 211-255 
183 Hospital Real de Todos-os-Santos. 500 anos. Catálogo. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1993 
184 SOUSA, Élvio (2006) – Arqueologia da Cidade de Machico. A Construção do Quotidiano nos Séculos 

XV, XVI e XVII. Machico: CEAM, pp. 138-142 
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Na escavação da Casa do Infante, no Porto, encontramos mais alguns paralelos 

cerâmicos
186

, no primeiro terço do século XVII, para o fragmento CSF/Lx.93/245; e no 

terceiro quartel do século XVII, para os fragmentos CSF/Lx.93/263 e CSF/Lx.93/264. 

A cerâmica recolhida em escavações nos Países Baixos
187

 foi igualmente 

profícua nas correspondências formais e decorativas que possibilitou: o fragmento 

CSF/Lx.93/283, com os motivos da aba do prato nº 12, datando de c. 1610; e os 

fragmentos CSF/Lx.93/362 e CSF/Lx.93/ 364, datando de c. 1625.  

Em Essex Street, Carrickfergus
188

, temos referentes para o fragmento 

CSF/Lx.93/282, nos anos de 1602-1613.  

Em Castle Street, Plymouth
189

, os níveis de 1600-1630, providenciam-nos 

paralelos para os fragmentos CSF/Lx.93/224, CSF/Lx.93/241, CSF/Lx.93/242, 

CSF/Lx.93/284; e os de 1640-1650, para o fragmento CSF/Lx.93/287. 

Na colecção de faiança portuguesa da Fundação Carmona e Costa
190

, o motivo 

decorativo da peça CER 25, da primeira metade do século XVII, identifica-se no 

fragmento CSF/Lx.93/213; o mesmo acontece com o motivo decorativo da peça CER 

25 e 88, em relação ao fragmento CSF/Lx.93/234, CSF/Lx.93/235, CSF/Lx.93/271 e 

CSF/Lx.93/277; e com o motivo decorativo da peça CER 88, e o fragmento 

CSF/Lx.93/324.  

Ainda nesta colecção, o motivo decorativo da peça CER 55 da segunda metade 

do século XVII, assemelha-se ao do fragmento CSF/Lx.93/212; bem como, o motivo 

                                                                                                                                                                              
185 GOMES, M. G. e GOMES, R. V (1998) – “Cerâmicas dos séculos XV a XVII, da Praça Cristóvão 

Colombo no Funchal”, in Actas das 2as Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-medieval. Métodos e 

resultados para o seu estudo. Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 315-348 
186 BARREIRA, P; DORDIO, P e TEIXEIRA, R. (1998) – “200 anos de cerâmica na Casa do Infante: do 

séc. XVI a meados do séc. XVIII”, in Actas das 2as Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-medieval. 

Métodos e resultados para o seu estudo. Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 145-184 e REAL, 

M. L.; DORDIO, P; TEIXEIRA, R. e MELO, R. F. (1992) – “Conjuntos cerâmicos da intervenção 

arqueológica na Casa do Infante – Porto: elementos para uma sequência longa – séculos IV-XIX”, in 

Actas das 1as Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-medieval. Métodos e resultados para o seu estudo. 

Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 145-184 
187 BARTELS, M., (2003) – “A cerâmica portuguesa nos Países Baixos (1525-1650): uma análise 

socioeconómica baseada nos achados arqueológicos”, in Património. Estudos, nº 5. Lisboa: Instituto 

Português do Património Arquitectónico, pp. 70-82 
188 CASIMIRO, Tânia Manuel (2011) – Faiança Portuguesa nas Ilhas Britânicas (Dos Finais do século 

XVI aos inícios do XVIII). Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
189 CASIMIRO, Tânia Manuel (2011) – Faiança Portuguesa nas Ilhas Britânicas (Dos Finais do século 

XVI aos inícios do XVIII). Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
190 MONTEIRO, João Pedro e PAIS, Alexandre Nobre (2003) – Faiança Portuguesa da Fundação 

Carmona e Costa. Lisboa: Assírio & Alvim 
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decorativo das peça CER 21, 87 e 102, do terceiro quartel do século XVII, em relação 

ao fragmento CSF/Lx.93/240. 

As peças Gr. 41 e III da obra Cerâmica Portuguesa e outros estudos de José 

Queirós, constituem paralelo para o fragmento CSF/Lx.93/273, podendo datá-lo da 

segunda metade do século XVII 

Em Narrow Street, Londres
191

, encontramos paralelos para a forma e decoração 

do fragmento CSF/Lx.93/290, em 1600-1630; e do fragmento CSF/Lx.93/302, em 

1680-1690. 

A estação arqueológica de Vialonga II
192

 permitiu-nos identificar paralelos para 

a segunda metade do século XVII para os fragmentos CSF/Lx.93/207, CSF/Lx.93/266, 

CSF/Lx.93/267, CSF/Lx.93/276 e CSF/Lx.93/280. Também as cerâmicas recolhidas na 

Rua de Buenos Aires
193

, em Lisboa, forneceu paralelos da segunda metade do século 

XVII para o fragmento CSF/Lx.93/219. 

Na Baía de Cádis
194

 encontrámos o mais semelhante paralelo para a terrina 

CSF/Lx.93/309, para a segunda metade do século XVII. 

Halloway Street, Exeter
195

 possui espólio da segunda metade do século XVII 

com algumas semelhanças aos fragmentos CSF/Lx.93/248, CSF/Lx.93/252, 

CSF/Lx.93/259, CSF/Lx.93/260, CSF/Lx.93/262 e CSF/Lx.93/286. 

As cerâmicas modernas do Palácio Mogo de Melo de Torres Novas
196

 revelaram 

paralelos para o século XVII, com o fragmento CSF/Lx.93/357. 

A Igreja da Misericórdia de Almada
197

, dá-nos paralelos para o século XVII 

(CSF/Lx.93/215) e, para os séculos XVII-XVIII (CSF/Lx.93/205 e CSF/Lx.93/206). 

                                                            
191 CASIMIRO, Tânia Manuel (2011) – Faiança Portuguesa nas Ilhas Britânicas (Dos Finais do século 

XVI aos inícios do XVIII). Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
192 LOPES, Gonçalo Adriano Simões Gonçalves (1998) – “Cerâmicas dos séculos XVII-XVIII de 

Vialonga” in Ibn Maruan – Revista Cultural do Concelho de Marvão, vol. 8. Marvão: Câmara Municipal 

de Marvão, pp. 325-346 
193 TRINDADE, Rui André Alves (2009) – A Produção de Louça no Reino de Portugal. Século XII aos 

meados do século XVI. Leitura para uma visão de conjunto [Texto Policopiado]. Lisboa: Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas  
194 RUIZ GIL, José António (2004) – «Cerámicas portuguesas de la Edad Moderna en la Bahia de Cádiz», 

in Actas II de Arqueologia do Sudoeste Peninsular. Faro: FCSH/UA 
195 CASIMIRO, Tânia Manuel (2011) – Faiança Portuguesa nas Ilhas Britânicas (Dos Finais do século 

XVI aos inícios do XVIII). Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
196 CARREIRA, C. (2005) – Cerâmicas Modernas do Palácio Mogo de Melo de Torres Novas. Colecção 

Estudos e documentos. Edição Câmara Municipal de Torres Novas 
197 ESPÍRITO SANTO, Paulo e SABROSA, Armando (1992) – “Almada Medieval/Moderna: um 

projecto de investigação”, in Al-madan, 2ªs., nº 1. Almada: Centro de Arquologia de Almada, pp. 5-12 
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Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra
198

, CSF/Lx.93/307, 

CSF/Lx.93/319, CSF/Lx.93/320, CSF/Lx.93/350 e CSF/Lx.93/351, século XVII  

Em Castle Hill, Great Tonington
199

, existem paralelos do século XVII para o 

fragmento CSF/Lx.93/293. 

Na colónia do Sacramento
200

, dispomos de um exemplar do século XVII muito 

semelhante ao CSF/Lx.93/337. 

Nas cerâmicas recolhidas no Baluarte 2, do Castelo de Palmela de Palmela, 

detectámos um paralelo para o fragmento CSF/Lx.93/214, para o século XVII-XVIII.  

O Hospital Real de Todos-os-Santos
201

, providencia-nos paralelos do século 

XVIII, para os fragmentos CSF/Lx.93/321 e CSF/Lx.93/313. 

É ainda necessário referir outros dez fragmentos de faiança decorada que, por 

terem sido encontrados paralelos com cronologias distintas, precisam de ser tratados de 

forma individualizada. Neste sentido, os fragmentos CSF/Lx.93/220, CSF/Lx.93/231 e 

CSF/Lx.93/251 datam de 1600/1630 a meados do século XVII, pelos paralelos em 123, 

Chapel Street, Exmouth, e Castle Street, Plymouth.  

O fragmento CSF/Lx.93/236 data de 1600/1630 ao terceiro quartel do século 

XVII, pelos paralelos em Princesshay, Exeter, e na Casa do Infante, no Porto. Já o 

fragmento CSF/Lx.93/237 data de 1580/1610 ao primeiro terço do século XVII, pelos 

paralelos na cerâmica de escavações nos Países Baixos, e na Casa do Infante, no Porto. 

Pelos paralelos em Costums House, Exeter ; 43-53 Narrow Street, Londres;  St. 

Nicholas Almhouses, King Street, Bristol; Castle Street e Woldster Street, Plymouth, 

podemos afirmar que o fragmento CSF/Lx.93/250 data de 1630/1660 a 1681. Por sua 

vez, os fragmentos CSF/Lx.93/255 e CSF/Lx.93/258, datam de 1630/1660 a 1681, pelos 

paralelos em Costums House, Exeter ; 43-53 Narrow Street, Londres; e St. Nicholas 

Almhouses, King Street, Bristol. O fragmento CSF/Lx.93/289 que data de 1650/1660 ao 

                                                            
198 FERREIRA, Manuela Almeida e LEAL, Catarina Cunha (2006-2007) – “Cuidados de higiene e de 

saúde em uma comunidade monástica do século XVII: o caso do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de 

Coimbra”, in Portugalia, nova série, vol. XXVII-XXVIII. Porto: Universidade do Porto, Faculdade de 

Letras, pp. 89-117 
199 CASIMIRO, Tânia Manuel (2011) – Faiança Portuguesa nas Ilhas Britânicas (Dos Finais do século 

XVI aos inícios do XVIII). Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
200 FUSCO-ZAMBETOGLIRIS, Nelsys (2003) – “Un diálogo com la cerámica portuguesa de la Colonia 

del Sacramento”, in Revista de Arqueologia Americana, no. 22. Instituto Panamerico de Geografía e 

Historia, pp. 43-62 
201 Hospital Real de Todos-os-Santos. 500 anos. Catálogo. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1993 
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terceiro quartel do século XVII, pelos paralelos em Greyfriars Building Lewin’s Mead, 

Bristol, e na Casa do Infante, no Porto. 

Por último, e pela não existência de paralelos directos, recorremos à tabela 

crono-estilística de T. Casimiro, para datar os restantes fragmentos de faiança decorada. 

Com efeito, os fragmentos CSF/Lx.93/208, CSF/Lx.93/216, CSF/Lx.93/223, 

CSF/Lx.93/225, CSF/Lx.93/226, CSF/Lx.93/232, CSF/Lx.93/233, CSF/Lx.93/249, 

CSF/Lx.93/268, CSF/Lx.93/270, CSF/Lx.93/275, CSF/Lx.93/297, CSF/Lx.93/308, 

CSF/Lx.93/311, CSF/Lx.93/312, CSF/Lx.93/314, CSF/Lx.93/315, CSF/Lx.93/348, 

CSF/Lx.93/359, CSF/Lx.93/361, CSF/Lx.93/363 podem enquadrar-se no período III 

(1610-1635) definido na tabela crono-estilística de T. Casimiro. 

Identificando-se tematicamente com o período IV (1635-1660) da tabela crono-

estilística de T. Casimiro estão os fragmentos CSF/Lx.93/209, CSF/Lx.93/211, 

CSF/Lx.93/217, CSF/Lx.93/218, CSF/Lx.93/227 a CSF/Lx.93/230, CSF/Lx.93/243, 

CSF/Lx.93/253, CSF/Lx.93/254, CSF/Lx.93/256, 257, CSF/Lx.93/261, CSF/Lx.93/265, 

CSF/Lx.93/269, CSF/Lx.93/272, CSF/Lx.93/274, CSF/Lx.93/285, CSF/Lx.93/291, 

CSF/Lx.93/292, CSF/Lx.93/295, CSF/Lx.93/296, CSF/Lx.93/298, CSF/Lx.93/299, 

CSF/Lx.93/301, CSF/Lx.93/303, CSF/Lx.93/305, 306, CSF/Lx.93/316, CSF/Lx.93/317, 

CSF/Lx.93/318, CSF/Lx.93/322, CSF/Lx.93/323, CSF/Lx.93/325 a CSF/Lx.93/330, 

CSF/Lx.93/332 a CSF/Lx.93/344, CSF/Lx.93/346, CSF/Lx.93/347, CSF/Lx.93/349, 

CSF/Lx.93/352 a CSF/Lx.93/354, CSF/Lx.93/358, CSF/Lx.93/3658 a CSF/Lx.93/367 e 

CSF/Lx.93/370. 

Na fase seguinte, estabelecida como período V (1660-1700), na tabela crono-

estilística de T. Casimiro, podemos reunir os fragmentos CSF/Lx.93/288, 

CSF/Lx.93/294, CSF/Lx.93/300, CSF/Lx.93/304, CSF/Lx.93/331, CSF/Lx.93/360. 

Por fim, no período VI (1700-1760) da tabela crono-estilística de T. Casimiro 

enquadrámos os fragmentos CSF/Lx.93/238, CSF/Lx.93/239, CSF/Lx.93/247, 

CSF/Lx.93/278, CSF/Lx.93/279, CSF/Lx.93/281, CSF/Lx.93/355, CSF/Lx.93/356.  

Colocando então estes elementos em comparação com as peças que temos no 

convento de S. Francisco, sabemos que os fragmentos de faiança decorada estão 

essencialmente no século XVII, podendo recuar aos finais do século XVI. Ao mesmo 

tempo, a presença de determinada faiança conventual, nomeadamente a existência de 

covilhetes, estende-nos o espectro cronológico até aos finais do século XVII e primeira 
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metade do século XVIII. Como já referimos anteriormente, ainda que muito vagamente, 

a presença de dois pratos, com o mesmo tipo de vidrado e forma muito semelhante, com 

inscrições que parecem indicar, quando combinadas, a data de 1738, reforça esta 

cronologia tão alargada no tempo. 

Concluo, sublinhando que, como vemos pelo largo espectro cronológico dos 

paralelos de faiança, a cisterna de onde foram recolhidos os materiais agora em estudo, 

foi uma lixeira de longa utilização no tempo.  
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IV.3.3- Porcelana 

Desde as primeiras décadas do século XVI, a porcelana chinesa assume-se como 

produto da Expansão, apreciado e consumido entre a família real e corte. Como já várias 

vezes repetido na historiografia, entre 1511 e 1514 chegaram aos armazéns reais cerca 

692 peças de porcelana
202

. Este número terá possivelmente continuado a aumentar ao 

ponto de em 1522, por decreto real
203

, ser autorizado o transporte de porcelanas até um 

terço da carga das naus. Contudo, este número poderá contudo ter abrandado com o 

fecho dos portos neste mesmo ano. Ainda assim, e com o relegar da porcelana para o 

plano do comércio “clandestino”. Mesmo sabendo que chegavam porcelanas, 

nomeadamente as de encomenda, este era um produto que se destinava a círculos 

socioeconómicos de relevo, pois era preciso algum poder de compra para as adquirir.  

Com a abertura dos portos em 1554, ano em que as relações oficiais entre China 

e Portugal foram restabelecidas através do acordo entre Leonel de Sousa e as 

autoridades de Cantão, chegavam finalmente à metrópole porcelanas que iam alimentar 

o consumo nacional e especialmente o internacional. Com a maior afluência deste 

produto, alimentada pelo consequente aumento da produção da porcelana, assistimos a 

uma diversificação qualitativa das peças, que deveria reflectir-se directamente no seu 

preço, e que com certeza tornava estes objectos cada vez mais acessíveis a pessoas e 

estratos socioeconómicos diversificados
204

. 

Tendo estes pressupostos em linha de conta, e não tendo conseguido apurar os 

nomes e vidas dos protagonistas deste convento para o século XVI e XVII, é difícil 

perceber a sua história e o contexto socioeconómico de onde vinham; e como tal, aferir 

a proveniência destas peças.  

De qualquer forma, avancemos para a análise do conjunto de peças de porcelana 

chinesa aqui presentes. Este está representado por 19 fragmentos, facilmente detectáveis 

pela particularidade da sua pasta e vidrado que apresentam.  

                                                            
202 Cf. MATOS, Maria Antónia Pinto de (1998) – “Porcelana Chinesa. De presente régio a produto 

comercial”, in Porcelana Caminhos da porcelana da Dinastia Ming e Qing. Lisboa: Fundação Oriente, p. 

94 
203 Cf. ANTUNES, Mary Salgado Lobo (1998) – “Caminhos da Porcelana”, in Caminhos da porcelana 

da Dinastia Ming e Qing. Lisboa: Fundação Oriente, p. 12 
204 Está ainda por fazer um trabalho de levantamento de preços associados à porcelana chinesa ao longo 

do século XVI e XVII, que ajudaria certamente a compreender as enormes quantidades de porcelana 

chinesa que aparecem desde meados do século XVI em contextos arqueológicos, enquadrados em espaços 

de características materiais modestas. Se este estudo fosse diversificado no conjunto de fontes que tratasse 

podíamos perceber se, para diferentes qualidades de porcelana, diferentes preços, e consequentemente, 

distintos consumidores. 
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A constituição da sua pasta assenta na combinação de petuntse (quartzo e 

feldspato) e o kaoling (ou caulino, uma argila muito depurada, que após cozedura 

adquire uma tonalidade branca). Estas peças partilham ainda a coloração do vidrado – 

azul sobre branco – ainda que nem todos os tons de azul presentes sejam homogéneos. 

Assim, encontramos desde azuis mais intensos até outros quase cinzentos. O vidrado 

apresenta-se branco azulado, ainda que oscilando de fragmento para fragmento, entre 

uma aparência baça e outra mais brilhante. 

De entre as formas identificadas temos pratos e tigelas, que se encontram 

bastante fragmentados, o que dificulta muitas vezes a compreensão de temáticas e 

elementos decorativos. 

Com efeito, temos 14 fragmentos de pratos, que me parecem corresponder a 13 

peças distintas (ou seja, dois dos fragmentos de fundo de prato não colam, mas parecem 

ser da mesma peça, o CSF/LX. 93/128 e o CSF/LX. 93/131). Já as tigelas surgem 

através de 4 fragmentos. No total estaríamos a falar de 17 peças de porcelana chinesa, 

num universo artefactual de mais de 4.000 fragmentos.  

 

 

 

Dentro do pequeno espectro de porcelanas aqui em análise, encontrámos 

paralelos nas produções da dinastia Ming, nomeadamente para o período entre o reinado 
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Zhengde (1506-1521), Jiajing (1521-1566), Longqing (1566-1573), e Wanli (1573-

1619). 

Unicamente dois fragmentos de fundo de pratos apresentam marcas de oleiro, o 

CSF/LX. 93/140 e o CSF/LX. 93/141. Tendo feito comparações com vários catálogos 

de marcas, não foi possível fazer uma correspondência conclusiva das mesmas, já que 

as próprias marcas são parciais. Como tal, contámos com a preciosa ajuda de Helena 

Lopes, que se disponibilizou a decifrar alguns dos caracteres. Desta análise foi então 

possível concluir que o fragmento CSF/Lx.93/140 foi produzido na dinastia Ming pela 

presença do caracter 明 (míng). O caracter que indicaria o reinado não está presente 

devido à fractura da peça; contudo, ao passo que na maioria das marcas o caracter 製 

(zhì) vem a seguir a 年 (nián), neste caso surge o caracter 造 (zào), associação que 

encontramos numa marca do reinado de Longqing. 

 Já o fragmento CSF/Lx.93/141 parece tratar-se de um dito ou verso da tradição 

chinesa clássica, que não tivemos oportunidade de investigar. De qualquer forma, o 

mais provável é que o possuidor desta peça, não tivesse qualquer noção da simbologia 

destes caracteres.  

Assim, os fragmentos que constituem as importações mais antigas são CSF/LX. 

93/127, CSF/LX. 93/128+131, CSF/LX. 93/133, CSF/LX. 93/139, CSF/LX. 93/140 e 

CSF/LX. 93/141. Destes, o fragmento CSF/LX.93/127 tem motivos decorativos, como a 

flor de lótus, que encontra paralelo na peça CMAG 4, da Casa-Museu Anastácio 

Gonçalves
205

, com data atribuível ao reinado Zhengde. Já o motivo cruciforme do 

fragmento CSF/LX.93/139 surge em peças do período Zhengde e Jiajing, como 

podemos verificar nas peças CMAG 4, da Casa-Museu Anastácio Gonçalves, e na peça 

reproduzida n’A Herança de Rauluchantin
206

, respectivamente. 

A produção chinesa dos anos de 1573 a 1644
207

, tem reflexo nos fragmentos: 

CSF/LX. 93/125, CSF/LX. 93/126, CSF/LX. 93/129 (kraak porselein), CSF/LX. 93/130 

                                                            
205 Cf. MATOS, Maria Antónia Pinto de (1996) – A Casa das Porcelanas. Cerâmica chinesa da Casa-

Museu Dr. Anastácio Gonçalves. Lisboa: Instituto Português de Museus e Philip Wilson Publishers 
206 Cf. JORDAN, Annemarie (1996) – A Herança de Rauluchantim. Ourivesaria e Objectos Preciosos da 

Índia para Portugal nos Séculos XVI-XVIII. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos 

Descobrimentos Portugueses 
207  Esta data, que faz coincidir a produção da Kraak com o início reinado Wanli é defendida por Maria 

Antónia Pinto de Matos e Lion-Goldschmidt. Ao passo que autores como M. Rinaldi a recuam para 1565. 

A data em que termina esta produção é apontada como sendo meados do século XVII, ainda que Ana 

Margarida Bento avance com a possibilidade de ser 1644, ano em que “a China sofre os ataques dos 
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(kraak porselein), CSF/LX. 93/132 (kraak porselein), CSF/LX. 93/134, CSF/LX. 

93/135, CSF/LX. 93/136, CSF/LX. 93/137, CSF/LX. 93/138 e CSF/LX. 93/144. 

Assim, o motivo que surge parcialmente no fragmento CSF/LX.93/126 tem 

paralelo na peça CMAG 55, da Casa-Museu Anastácio Gonçalves. Já a presença de 

parte de quadril de leão e qilin, nos fragmentos CSF/LX.93/128+131, encontra 

comparação na peça CER 9, da Fundação Carmona e Costa. O fragmento 

CSF/LX.93/129 tem correspondência na peça PIM 029, da nau Nossa Senhora da 

Luz
208

; bem como o CSF/LX.93/130, na peça PIM 044.1, no mesmo contexto. 

 Os restantes fragmentos têm uma cronologia estimada, pelas suas características 

formais e decorativas que conseguem aferir-se da pequena dimensão dos fragmentos e 

das características mais gerais da produção dos reinados da dinastia Ming
209

. 

Nesta dinastia, e em particular nos reinados Jiajing e Wanli, reproduziram-se 

temáticas decorativas ligadas ao taoísmo e à procura de longevidade, marcadas pela 

combinação de inúmeros símbolos. Devido à pequena dimensão dos fragmentos que 

aqui encontramos, é difícil aferir todos os elementos decorativos que estariam 

representados; porém, faço abaixo uma breve relação daqueles que foi possível detectar: 

 

1)  Flor de lótus: um dos oito emblemas budistas; símbolo de pureza 

 

 

 

2)  Pêssego: fruto sagrado taoista; símbolo de casamento e imortalidade (exs. 

CSF/Lx.93/125, CSF/Lx.93/129). 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
Manchus”. Cf BENTO, Ana Margarida dos Reis (2009) – A Porcelana kraak na Colecção Telo de 

Morais. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, p. 27 
208  Cf. BETTENCOURT, José António (2008) – A Nau “Nossa Senhora da Luz” (1615) no contexto da 

Carreira da Índia e da Escala dos Açores: uma abordagem histórico-arqueológica. Lisboa: FCSH [Texto 

Policopiado] 
209 Para informação mais detalhada verificar o capítulo III.2, e o apêndice F: Tabela de Sistematização de 

Paralelos Tipológicos 
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3)  Jóia: um dos oito objectos preciosos; símbolo de feliz augúrio (exs. 

CSF/Lx.93/129)  

 

 

 

 

 

4)  Dossel: um dos oito emblemas budistas; símbolo relacionado com as recepções 

oficiais. (CSF/Lx.93/144) 

5)  Rochedo: (CSF/Lx.93/144)   

6)  Cavalo: símbolo de velocidade e perseverança.  

(CSF/Lx.93/144) 

 

7)  Leão: símbolo de poder e sabedoria de Buda 

8)  Qilin: um dos quatro animais sobrenaturais; símbolo de “doçura, longevidade, 

felicidade, ilustre progenitura, verdade e administração sábia”
210

 (exs. 

CSF/Lx.93/131) 

 

 

 

 

 

9)  Garça: (par) símbolo de longevidade.  

(exs. CSF/Lx.93/140) 

 

 

                                                            
210 Cf. MATOS, Maria Antónia Pinto de (1996) – A Casa das Porcelanas. Cerâmica chinesa da Casa-

Museu Dr. Anastácio Gonçalves. Lisboa: Instituto Português de Museus e Philip Wilson Publishers, p. 

278 
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Se os períodos de produção estão relativamente bem definidos, até pelo recurso a 

paralelos tipológicos (ver apêndice F), encontrar balizas cronológicas que delimitem a 

sua importação, consumo e utilização torna-se quase impossível, pois estas encontram-

se, no contexto conventual que analisamos, em reduzido número, o que nos leva a supor 

que eram provavelmente de posse e uso individual. Deste modo, é muito difícil 

reconstituir os possuidores e, a partir daí, tentar recriar o percurso destas porcelanas.  

Para além disso, por serem peças pessoais eram manuseadas com maior cuidado, 

não só pelo seu valor venal, mas principalmente pelo seu valor estético e emocional 

(pressupondo a sua posse individual) que lhes estaria adscrito. Ainda assim, é pertinente 

referir as marcas de utilização que são visíveis em algumas das peças, especialmente 

nos fundos, com destaque para os fragmentos CFS/LX.93/129, CFS/LX.93/130, 

CFS/LX.93/134 e CFS/LX.93/140. Isto diz-nos que estas peças seriam usadas, senão 

numa base quotidiana, muito provavelmente numa base regular. 

Este factor de individualidade faz com que estas porcelanas tenham 

normalmente um maior tempo de utilização
211

 quando comparadas com os outros tipos 

de cerâmicas disponíveis, tanto a faiança portuguesa, como, e principalmente, a 

cerâmica vidrada e comum. Logo, e devido à inexistência de uma estratigrafia 

esclarecedora, não é insensato avançar com a hipótese de estas peças serem de um 

contexto de consumo do século XVII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
211 Estas peças perduram por vezes por algumas gerações, através de dotes, heranças ou até doações 

testamentárias. 
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IV.4- Do objecto arqueológico ao objecto quotidiano. Consumos 

 Um dos objectivos a que esta dissertação se propõe, é o de tentar compreender a 

utilização do espólio em estudo no quotidiano em que estes se enquadram, ou seja, no 

dos frades do convento de S. Francisco de Lisboa.  

Desde logo, devemos atender aos dados estatísticos que foram apresentados na 

análise de cada tipo de cerâmica no sub-capítulo anterior. A partir desses dados 

compreendemos então que os três tipos de cerâmica presentes se destinam de um modo 

geral a diferentes funções.  

No caso da cerâmica vidrada, as formas mais recorrentes são os alguidares (de 

pequenos a grandes), os potes e panelas vidradas, que perfazem cerca de 2/3 da 

totalidade do conjunto. Consequentemente, em proporção muito menor aparecem os 

servidores, pratos, tigelas e um jarro. Concluímos então que nesta comunidade, as 

formas de cerâmica vidrada mais compradas se destinavam principalmente à preparação 

dos alimentos e cuidados de higiene (alguidares), bem como no armazenamento 

específico de certos produtos (potes).  

No caso particular dos potes, creio ser pertinente a sua associação à conserva de 

compotas e caldas de fruta. Para suportar esta ideia, não podemos deixar de recorrer às 

pinturas de Josefa de Óbidos (1630-1684) que retratam algumas das iguarias que se 

comiam na época. Aí encontramos representados inúmeros recipientes de cerâmica, mas 

também de verga ou cortiça. É neste contexto que detectamos potes similares aos do 

nosso conjunto, que surgem nos quadros como recipientes para conserva de alimentos, 

tapados por um pano e encerrados por um pequeno cordel (ver imagem 5).  
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Imagem 5: Quadro de Josefa de Óbidos, séc. XVII 

Também outras fontes nos remetem para esta relação tão estreita entre estes 

potes vidrados e a conserva de fruta, nomeadamente o Inventário dos bens de D. 

Teodósio I, de 1563
212

. Neste inventário, e mais precisamente na parte em que é 

avaliada a botica do Paço ducal de Vila Viçosa, é feita referência às muitas conservas 

em caldas de açúcar e mel, dos mais variados frutos. Todas elas nos surgem 

armazenadas em caixas, redomas, potes e panelas vidradas
213

.  

A citação em nota, evidencia claramente a existência de potes e panelas vidradas 

vazios na zona da botica, que estariam com certeza armazenados a utilizar pela 

conserveira da Casa. Diga-se ainda a propósito desta referência a cerâmica vidrada, que 

raramente encontramos ao longo deste inventário avaliação de louça (louça comum, que 

certamente existiria, não é nunca mencionada). Ora, numa das poucas situações em que 

esta é referida, é-lo “a pretexto” da avaliação das conservas de fruta. 

Ora, estas descrições e representações fazem-nos supor que neste contexto 

conventual, este tipo de cerâmica se encontraria principalmente na zona da cozinha. Por 

                                                            
212 Este inventário foi feito no ano da morte do duque de Bragança D. Teodósio I, e teve como propósito 

principal a partilha dos bens (não contemplados no morgadio) pelos herdeiros, e a devolução do dote à 

duquesa D. Brites. A ser transcrito e estudado para publicação, no âmbito do projecto “De Todas as Partes 

do Mundo: O Património do 5º Duque de Bragança D. Teodósio I”.  
213 “Jtem Trinta E sete panellas E azados Vidrados Vasios Vzados E tres panellas brancas E estas 

Vasilhas sam afora as que tem as comseruas que Estam lamcadas atras foram aualiadas hũas por outras a 

sincoenta reis Sam mil e outocentos e sincoenta reis, duas se uemderam por /fl. 80/ cem reis a João 

Gomsalues Vieira – 100” 
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um lado, os alguidares que se utilizavam muito na preparação dos alimentos para as 

refeições; e por outro, os potes e panelas na provável acomodação de conservas e caldas 

de fruta, mel e frutos secos.  

Podemos ainda considerar, tendo em conta as mesmas pinturas de Josefa de 

Óbidos, que estes recipientes eram tapados por um pano e encerrados por um pequeno 

cordel, que facilmente se colocaria devido às características linhas em relevo na zona do 

bordo destes potes ou panelas (ver Imagem 6). 

 

 Imagem 6: CSF/LX. 93/79 

Se este conjunto de objectos tem funções bastante específicas (o que obviamente 

não impedia que tivessem outras
214

), também a faiança aqui presente tem formas 

recorrentes que estão intimamente ligadas com o “serviço à mesa” dos frades.  

Estes comiam comummente na “faiança branca”, podendo nós distinguir os 

pratos, as tigelas, os covilhetes (estes já só a partir do século XVIII), e as salseiras. 

Estes eram objectos individuais e não comuns, ou seja, à mesa, cada frade teria o seu 

prato ou a sua tigela para o conduto, a sua salseira para temperos, e eventualmente o seu 

covilhete para doces.  

Os pratos serviriam para receber comida com menos caldos, ao passo que as 

tigelas seriam para isso mesmo. Interessante é mesmo a utilização de salseiras, também 

conhecidos por “especieiros” na historiografia especializada, que, se inicialmente 

receberam o seu nome da “salsa pisada” que lá se colocaria, e com a qual, depois se 

                                                            
214 Mesmo quando fazemos associações de um tipo de objecto a uma função, não podemos obviamente 

excluir outras utilizações destas peças. 
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“temperaria” parte da refeição; com o passar do tempo recebiam mostarda, como tão 

bem nota Isabel Maria Fernandes, na sua análise aos regimentos dos oleiros
215

. 

Apesar do carácter individual destes recipientes, nos séculos XVII e XVIII, não 

há uma preocupação, pelo menos em ambientes conventuais, em fazer marcas de 

posse
216

 (como muitas vezes sucedia em contextos medievais). 

Fogem a esta regra, formas como grandes tigelas, que teriam precisamente a 

função de levar alimentos à mesa, dos quais os frades depois se serviriam.  

Tal como a “faiança branca”, também a “faiança conventual” e “faiança 

listada” teriam os mesmos propósitos da primeira, pelas mesmas razões que referimos 

acima. Creio que a grande diferença poderá estar não na sua funcionalidade, mas na sua 

finalidade, podendo ser eventualmente produto de encomendas específicas que o 

convento faria às olarias.  

O primeiro elemento que pode de algum modo, ainda que ténue, prever esta 

conclusão, é o facto de ambos serem grupos com um número de fragmentos semelhante 

e muito inferior aos números dos outros dois grupos de faiança. Por outro lado, 

relembro que tanto exemplares da “faiança conventual”, como os da “faiança listada”, 

aparecem por vezes com legendas ou inscrições, que podiam muito bem ser 

encomendadas por altura de um acontecimento mais importante, como por exemplo os 

capítulos da Província
217

, ou mesmo para dar uso em alguma área específica do 

convento
218

. 

No caso da “faiança decorada”, apesar das formas se manterem relativamente 

constantes nas suas incidências, a verdade é que há uma maior variedade. Para esta 

cerâmica esmaltada a branco com decoração a azul, azul vinoso e amarelo, a sua função 

                                                            
215 FERNANDES, Isabel Maria (1998) – «Do uso das peças: diversa utilização da louça de barro», in 

Actas do IV Encontro de Olaria Tradicional de Matosinhos. Matosinhos: C.M. 
216 Estas marcas de posse podiam surgir exporadicamente, para distinguir um objecto que fosse particular, 

tendo com propósito a sua identificação e não individualização. 
217 A peça CSF/Lx.93/185+186, parece indicar a data de 1738 (?) relacionando-a com um Capítulo (Capto) 

daquela Província. Inicialmente, pensei que pudesse ser parte de uma referência bíblica, em que os 

números seriam o capítulo e talvez versículo. Contudo, a realidade é que não havia razão alguma para 

abreviar a palavra capítulo, quando existem formas mais simples e bem conhecidas para se citar qualquer 

livro bíblico. Assim, e porque os dois pratos parecem ter o mesmo tipo de vidrado, um vinoso quase 

negro, e justapondo as peças parece-me que se podiam tratar de pratos “comemorativos”, que deviam 

assinalar um Capítulo Provincial no ano de 1738. 
218 Como fosse a enfermaria, capelas ou mesmo no Hospício da Terra Santa (ver fragmento 

CSF/Lx.93/368). 
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não é propriamente distinta da não decorada, uma vez que serve igualmente para servir 

à mesa (ou no local onde se vai comer).  

A grande diferença está novamente na sua finalidade, isto é a sua decoração faz 

com que seja uma louça para ser vista, para além de poder ainda transportar consigo 

uma “mensagem” ou carga simbólica. Deste modo, os diferentes motivos e temáticas 

decorativas que apresenta, multiplicam o leque de funções que podem estar associadas a 

este tipo de faiança.  

Por um lado, a decoração traduz um “gosto” por algo que se identifica como 

esteticamente belo e apelativo, o que nos diz que estas peças eram para ser vistas, 

mesmo que fosse apenas pelos próprios possuidores.  

Por outro, é possível que estas peças fossem utilizadas, senão por pessoas 

particulares, pelo menos em ocasiões de algum modo especiais, como os Capítulos por 

exemplo, ou períodos de festa para a Igreja (Natividade, Páscoa…).  

Esta questão não é fácil, mas na minha opinião, tendo em conta a quantidade de 

peças decoradas encontradas e comparando-a com a quantidade dos outros grupos de 

peças, não encontro razões para achar que estas não estariam acessíveis a quase todos os 

frades do convento.  

Isto quer dizer que, neste conjunto é possível que a maior parte das peças tenha 

sido a Casa a adquirir; podendo existir peças, possivelmente de melhor qualidade (como 

as representações zoomórficas) ou com temáticas decorativas específicas (como a 

heráldica e representações antropomórficas) que sejam de aquisição individual e 

pessoais. Lembremo-nos a este propósito de peças como o castiçal em forma de anjo 

(CSF/Lx.93/370) que poderia possivelmente figurar num altar de capela do convento de 

S. Francisco, provavelmente fruto de uma compra deste convento. Assim, ao contrário 

do que aconteceria com a restante faiança, parece-me claro para o caso da faiança 

decorada que haveria uma posse particular e individual de alguns objectos.  

Como referido acima, as formas da faiança decorada são mais variadas, 

separando-se entre objectos que servem à mesa e outros que teriam outras utilidades.  

Assim, encontramos uma única travessa que serviria à mesa; alguns jarros e 

pratos fundos que podiam auxiliar o serviço da mesa, mas também nos cuidados de 

higiene (bacias). Os castiçais para alumiar celas particulares ou espaços comuns, como 
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as capelas; e os boiões para guardar pequenos objectos, essências ou mezinhas, e que 

seriam exclusivamente de uso pessoal.  

Não posso concluir, sem deixar de ressalvar que estas conclusões têm por base 

um espólio muito pequeno face aquilo que seria toda a cerâmica consumida por uma 

comunidade que tinha em média de mais de 100 irmãos (este número é válido tanto para 

o século XVI como para o século XVII e XVIII); e cuja capacidade económica podia 

patrocinar a compra de grandes quantidades de faiança mesmo para o uso em espaços 

comuns.  

Daí não acreditar na ideia de que, só por que o número de peças aqui é reduzido, 

estas peças seriam necessariamente pertença das pessoas de maior estatuto 

socioeconómico do convento. Esta é uma ideia muito presente na historiografia actual, 

mas cada vez mais contrariada pelos novos dados arqueológicos, e deslindar de nova 

documentação histórica.  

Na verdade, devemos encarar este espólio como um microcosmos da realidade de 

todo o convento, e fazer os devidos ajustes. Se tivermos em linha de conta, por 

exemplo, os livros de contas do convento, sabemos que entre 1760 e 1761, a Casa 

comprou “85 dúzias de pratos, pires e tigelas, pratos grandes, e 22 frigideiras no valor 

de 16$610”
219

; entre os anos de 1761 e 1763, sabe-se o próprio responsável pelo 

Refeitório, Frei da Conceição, comprou 92 copos de cristal, e “153 duzias de louça, e 

alguns alguidares” no valor de 29$190
220

; já entre os anos de 1765 a 1766, a compra de 

louça ascendeu aos 32$540. Ou seja, num intervalo de cerca de 5 anos a casa consumiu 

muita “louça” (pode assumir-se que parte desta fosse cerâmica comum, vidrada, e 

esmaltada a branco, com ou sem apontamentos decorativos), normalmente adquirida em 

grandes quantidades para suprir as necessidades de um convento com cerca de 100 

frades. 

Finalmente, há que mencionar as porcelanas que são nitidamente uma aquisição 

particular, seja por terem sido trazidas aquando da integração no convento de um 

                                                            
219Apesar de o texto não indicar o material, este é dedutível, pois o item inventariado a seguir a este é a 

louça de estanho e cobre. Assim, apenas as frigideiras deveriam ser de cerâmica comum, enquanto que a 

restante seria faiança. Cf. “Título das Obras que fez a Comunidade”, in Jnventario do Real Convento de 

S. Francisco da Cidade de Lizboa desde o Capitulo celebrado em 4 de Junho de 1760 pera hir a 

Congregaçam que se ha de celebrar em 19 de Dezembro de 1761 no sobre dito Convento… 
220 Jnventario do Real Convento de S. Francisco da Cidade de Lizboa desde o Capitulo celebrado em 4 

de Junho de 1760 pera hir a Congregaçam que se ha de celebrar em 19 de Dezembro de 1761 no sobre 

dito Convento…, fl. 26v. 
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determinado frade, seja por aquisição pessoal já estando no convento (nunca 

descartando a hipótese de se poder tratar também de uma oferta a título pessoal).  

Em qualquer dos casos, estaremos perante frades com alguma capacidade económica 

(oriundos ora de grupos sociais elevados ora também de “gente do meio”). Esta 

conclusão assume-se pela ínfima quantidade de porcelana presente que seria assim, 

utilizada em momentos ocasionais de algum modo relevantes para o seu possuidor (até 

porque estas apresentam marcas de utilização, ou seja, não eram simplesmente para 

expor). 

De destacar ainda que a transcrição e o tratamento documentação histórica, 

como os inventários orfanológicos têm moldado a nossa noção sobre a porcelana 

chinesa ser por princípio um artigo de luxo. Na realidade, a partir da segunda metade do 

século XVI e ao longo do século XVII, a porcelana torna-se bastante mais comum e 

acessível a mais estratos sociais; até porque a qualidade da porcelana que é 

comercializada decai bastante (lembremo-nos da Kraak porselein), quando comparada 

com as primeiras porcelanas do início do século XVI.  

Isto pode comprovar-se ainda pela existência de avaliações destes objectos em 

inventários, que podem ser facilmente comparadas com, por exemplo, os salários base 

de alguns trabalhadores na mesma época. Assim, por exemplo no inventário do alcaide-

mor de Arroiolos, de 1571, uma porcelana chinesa azul e branca, custa 80 reais, ao 

passo que uma porcelana maior mas vermelha e verde, custa 120 reais
221

. Ora se 

considerarmos que em 1586, em Lisboa, um trabalhador especializado (pedreiro ou 

carpinteiro) ganhava 160 réis/dia e um trabalhador indiferenciado 80 réis/dia, então 

compreendemos que há pelo menos a capacidade prática de aceder a estes produtos
222

.  

Em suma, os objectos que temos aqui não são objectos de luxo, nem a cerâmica 

vidrada, nem a faiança nem a porcelana chinesa. Em todo o caso, provavelmente os que 

adquiriam porcelana e faiança decorada de alta qualidade (caso o fizessem a título 

particular), não eram com certeza elementos de um estrato socioeconómico baixo.  

                                                            
221  FONSECA, Jorge (2010) – “A Alcaidaria-mor de Arraiolos no século XVI. Economia e quotidiano”, 

in Callipole, nº 18. Vila Viçosa: Câmara Municipal de Vila Viçosa, pp. 101-121 
222 A única nuance que devemos ter em conta e o facto destes trabalhadores gastarem a sua jorna 

primeiramente com bens de primeira necessidade que eram substancialmente dispendiosos. Daí estas 

peças estarem mais facilmente acessíveis a grupos intermédios que já conseguissem suprir bem esta 

necessidade. 
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Mas porque estas peças têm também um espaço ao qual estão associadas, 

podemos extrapolar de forma cautelosa os espaços do convento onde poderíamos 

encontrá-las, antes de terem sido inutilizadas e acumuladas na lixeira. 

Assim, os potes e panelas de cerâmica vidrada estariam arrumados com as suas 

conservas na despensa associada à cozinha e refeitório do convento. Já os pratos, tigelas 

e jarros de cerâmica vidrada estendem-se entre o espaço da cozinha e do refeitório, 

concentrando-se na preparação dos alimentos. 

Os alguidares estão em espaços ligados à cozinha, na preparação dos alimentos, 

mas também nas actividades relacionadas com cuidados de “higiene”, como a lavagem 

de louça ou roupa. Muitos dos alguidares, sendo de pequenas e médias dimensões 

podiam ainda servir de bacias para higiene pessoal (lavagem de pés, mãos, cabeça ou 

barba), podendo estar nas celas de cada frade ou em zonas comuns, como perto do 

refeitório, para lavagem de mãos antes das refeições. 

Os pratos e tigelas de “faiança branca” e “faiança conventual” estão quase 

exclusivamente ligados ao serviço de mesa do refeitório. Já a faiança decorada, que 

conta com pratos (que estariam também na zona do refeitório), pratos fundos quase 

como pequenos alguidares, tigelas e tigelinhas, jarros e castiçais, deveriam estar por 

vários espaços do convento, pois sendo peças esteticamente belas eram 

preferencialmente escolhidas para estar visíveis, como nas capelas e em outros espaços 

comuns.  

Por último, era importante perceber o que estava a ser consumido dentro destes 

objectos cerâmicos. O século XVIII providencia-nos uma fonte inestimável, para os 

anos de 1728 a 1731, onde são apontadas todas as despesas que o Hospício da Terra 

Santa (parte integrante deste convento) fazia. 

Claro que, como para outros períodos, temos de perceber que nos que respeita às 

despesas de alimentação, estas nem sempre são equivalentes ao que era consumido, pois 

o convento possuía uma zona de horta, já mencionada em fontes desde a Idade Média, e 

permanecendo (não sabemos se sendo sempre constante) até ao século XVIII, 

comprovando-se pela despesa que se fazia para contratar o hortelão, que recebia por 11 

meses de trabalho 6$600
223

. A actividade de cultivo próprio, alargar-se-ia 

                                                            
223 “Título das Obras que fez a Comunidade”, in Jnventario do Real Convento de S. Francisco da Cidade 

de Lizboa desde o Capitulo celebrado em 4 de Junho de 1760 pera hir a Congregaçam que se ha de 
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provavelmente à manutenção de capoeira e eventualmente um pequeno curral, pela 

menção que é feita na Relação do incêndio de 1741 de um “chão das galinhas”, mas 

também pela pouca aquisição de carne de aves, por exemplo, nas despesas do Hospício 

da Terra Santa. Considera-se assim que, a existência destas instalações se apoiava na 

ideia de auto-subsistência, não era ainda assim suficiente, daí a necessidade de comprar 

a maior parte dos alimentos.  

Com efeito, existem quase sempre mencionado em primeiro lugar na lista de 

despesas, o pão destaca-se como um dos principais provimentos na alimentação da 

Casa. Este era a base da refeição, sendo ele que absorvia o caldo em que as carnes e 

legumes eram cozinhados. A este à qual se seguem a carne, o peixe, os vegetais, a fruta, 

os temperos, e até mesmo confeitos.  

Vejamos então a tabela 15 onde se consegue ter uma noção mais prática de todo 

o tipo de alimentos adquiridos para consumo desta comunidade: 

 

 

 

Carne Peixe e moluscos Vegetais Temperos Outros 

Vaca Sardinhas Arroz Azeite Pão 

Toucinho Bacalhau Feijão frade Vinagre Ovos 

Carneiro Pescada Cebola Adubos Queijos 

Mãos de carneiro Amêijoas Alho Sal Pastéis 

Porco (marrão) Berbigões Nabos Pimenta Confeitos 

Frango Lingue Castanhas  Amêndoas 

Galinha Peixe seco Favas   

Peru  Pepino   

Focinhos (de porco)  Chicória   

  Grão   

                                                                                                                                                                              
celebrar em 19 de Dezembro de 1761 no sobre dito Convento…, OFM, Prov. de Portugal, Província, 

Lv.2, fl. 13v. 

Tabela 15: Variedade de alimentos adquiridos, registados nas despesas dos livros de 

contas do Hospício da Terra Santa 
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  Ervilhas   

  Alfaces   

  Beldroegas   

 

 Neste quadro, destaca-se o grande consumo de carne de vaca e de carneiro, a par 

do peixe fresco (as sardinhas são muitas vezes mencionadas, ainda que na maior parte 

das vezes seja utilizada a designação geral de “peixe”); nos vegetais surgem o arroz, o 

feijão frade, a cebola e os alhos de forma mais recorrente. O pão, o azeite, o vinagre, o 

sal e os ovos são também repetidamente comprados. 

Devemos ainda acrescentar a estes, o consumo de fruta (apenas aparece menção 

a este termo, sem se especificar qual a variedade da mesma) e fruta em calda, que era 

mais que uma sobremesa, era um alimento considerado “bom para a saúde”. A ausência 

deste produto nas despesas do Hospício da Terra Santa pode explicar-se ou pelo fabrico 

próprio das conservas, ou pelo facto da sua aquisição poder ser feita por outra parte do 

convento. 

Os produtos acima mencionados oscilam entre produtos consumidos 

regularmente, e outros que eram adquiridos para alturas de jejum e abstinência, como na 

Quaresma e Semana Santa
224

. Efectivamente, detectamos a compra de alimentos ora 

para as colações (refeição mais ligeira que seria consumida nestes períodos)
225

. 

Também outras refeições parecem destacar-se nomeadamente a do dia de Todos 

os Santos, a da Páscoa
226

, e a do Natal, que conta extraordinariamente com a compra de 

peru e confeitos
227

. Esta última compra, indica que, ao contrário do que aconteceria em 

conventos femininos, a doçaria estaria pouco presente nos conventos masculinos; 

                                                            
224 De facto, nos estatutos da Província em 1637, é dito que “Não se perca a ceremonia sancta, com que 

os Padres antigos nos criaraõ, que façaõ os Religiosos penitencia de paõ, & agoa quando faltaõ na 

matinas, & no De profundis antes de entrar no refeitorio”. Cf. Apêndice A: Estatutos Provinciais da 

Provincia de Portugal dos Frades Menores de nosso Seraphico Padre S. Francisco, colligidos dos 

estatutos antigos da mesma prouincia, & acrescentados de nouo approuados, & recebidos no Capitulo 

Prouincial, que se celebrou no Conuento de S. Francisco de Lisboa aos 27 de Ianeiro de 1636, Lisboa, 

s.n., 1637, Capítulo V, alínea 4 
225 Para as colações foi comprado peixe fresco, amêijoas, berbigões, mãos de carneiro, frango, galinhas, 

favas, ovos e queijos. Ver dados sobre o Hospício da Terra Santa, Apêndice B, tabela 5f, 5h, 5j. 
226 Para o dia de Todos os Santos foram comprados perus; e focinhos para o dia de Páscoa. Ver dados 

sobre o Hospício da Terra Santa, Apêndice B, tabela 5v. 
227 Ver dados sobre o Hospício da Terra Santa, Apêndice B, 5x. 
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excepção feitas às conservas e caldas de fruta, e claro compra ou encomenda esporádica 

de doces. 

Para acompanhar as refeições os frades contavam com a água e o vinho
228

, que 

eram raramente dispensáveis, e ainda com leituras da “regra, & o testamento de nosso 

Padre S. Francisco”
229

, que eram feitas regularmente ora em latim, ora em linguagem 

vernacular.  

Assim, termino com uma breve aproximação aos consumos alimentares deste 

convento, que com certeza seriam bastante mais compostos do que esta conjugação crua 

de ingredientes. A leitura de alguns livros de cozinha do século XVII a XVIII
230

, podem 

pelo menos colmatar a nossa parca informação com esta enumeração de alimentos.  

Por isso, concluo com uma breve lista de cozinhados, que têm alguns dos 

ingredientes aqui referidos, e que poderíamos talvez encontrar à mesa dos frades como: 

“ervas esparregadas”
231

, “peru com arroz”
232

, “sopa de caldo da panella”
233

, “caldo de 

galinha para doentes”
234

, “berbigões de tigelada”
235

, “queijadas de amêndoa”
 236

, o 

afamado “manjar branco”
 237

, e, finalmente, os confeitos que consumiram no Natal de 

1730.  

 

 

                                                            
228 O vinho bebido de forma regrada era presença nas refeições, pois como sabemos, é um elemento 

também presente na última ceia de Jesus. 
229 Cf. Apêndice A: Estatutos Provinciais da Provincia de Portugal..., Capítulo V, alínea 5  
230 Resolvi contabilizar o livro Arte de Cozinha, de Domingos Rodrigues e que foi terminado em 1680; e 

o Receitas de milhores doces e de alguns guizados particullares e remédios de conhecida experiencia…, 

de Francisco Borges Henriques, na primeira metade do século XVII. 
231 Utilizava diferentes legumes, com a adição de vinagre e alho. Receita nº 3, de Francisco Borges 

Henriques. BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond (2004) – Do Primeiro Almoço à Ceia. Estudos de 

História da Alimentação. Sintra: Colares Editora, p. 88 
232 Utiliza o arroz e peru, bem como cebolas e “adubos”. Receita nº 5, de Francisco Borges Henriques. 

BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond (2004) – Do Primeiro Almoço à Ceia. Estudos de História da 

Alimentação. Sintra: Colares Editora, p. 89 
233 Caldo que integra entre outras carnes, vaca, carneiro e galinha. Receita nº 5, de Francisco Borges 

Henriques. BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond (2004) – Do Primeiro Almoço à Ceia. Estudos de 

História da Alimentação. Sintra: Colares Editora, p. 92 
234 Este caldo de galinha, teria com certeza sido uma refeição semelhante à que se elaborou para um frei 

doente em 1731, no Hospício da Terra Santa (ver tabela 6p). Receita nº 20, de Francisco Borges 

Henriques. BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond (2004) – Do Primeiro Almoço à Ceia. Estudos de 

História da Alimentação. Sintra: Colares Editora, p. 99 
235 Uma das maneiras como se podiam fazer os berbigões da colação. RODRIGUES, Domingos (2001) – 

Arte de Cozinha…de 1693, prefácio de Alfredo Saramago. Sintra: Colares Editora, p. 114 
236 Receita nº 10, de Francisco Borges Henriques. BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond (2004) – Do 

Primeiro Almoço à Ceia. Estudos de História da Alimentação. Sintra: Colares Editora, p. 90 
237 Doce que incorpora arroz e carnes de aves. RODRIGUES, Domingos (2001) – Arte de Cozinha…de 

1693, prefácio de Alfredo Saramago. Sintra: Colares Editora, p. 126 
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“Pera confeitos 

A huum arratal d’erua doce oito d’acuquar e a erua doce a-de ser torada e mujto grosa 

e o ponto d’acuquar ha-de ser mujto delguado e semper ha-de Ser o tacho omde amdar 

acucar e a fferuura ha-de Ser como quando nace Agoa em hũua ffonte que ffaz Aqueles 

brjmquilhos / e o tacho em que amdam os comffeitos ha-de amdar Sempre quemte que 

quamdo lhe deitarem ho acuquar que ferua e quamdo Se qujserem acabar deitem-lhe 

qualquer agoa de cheiro e o fogo dos confeitos das brasas do ffoguo da cozynha / e 

quando nam ouuer brasa bem podem fazer com caruão / E Seja ho ffogo bramdo /.”
238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
238 HOSOKAWA, Antonieta Buriti de Souza (2006) – O Tratado da Cozinha Portuguesa – Códice I.E 

33: Aspectos Culturais e Lingüísticos [Texto policopiado]. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, pp. 359-362  
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CAPÍTULO V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta dissertação foi antes de mais um profundo exercício de investigação 

pessoal; na tentativa constante de conseguir mais informações sobre o espólio de São 

Francisco de Lisboa, muitas foram as perguntas feitas e, muitas foram as pistas que se 

encontraram e acabaram por resultar neste trabalho.  

Não acredito neste texto como uma meta, mas antes como uma etapa alcançada e 

acima de tudo ultrapassada. Isto porque a história e o conhecimento que se tem sobre 

este convento continua a poder ser acrescentado e complementado por outros trabalhos, 

nas mais diferentes áreas. 

Os primeiros passos na realização desta dissertação não foram fáceis, pois aquilo 

que se pretendia fazer era potenciar ao máximo o que os artefactos me diziam.  

Assim, o primeiro contributo desta tese é o estudo integrado e contextualizado 

de um conjunto cerâmico de cerca de 4753 fragmentos, que resulta num catálogo com 

286 imagens, desenhos e respectivas descrições.  

O conjunto cerâmico em causa provém de uma pequena cisterna do convento de 

S. Francisco de Lisboa, que pelas características do seu aparelho construtivo, e sua 

integração com documentação histórica, terá sido provavelmente construída no reinado 

de D. Manuel I, e desactivada antes do início do século XVII. Terá sido neste século 

que esta se terá transformado em lixeira, funcionando como tal até à primeira metade do 

século XVIII.  

Deste modo, esta cisterna, depois de deixar de ter a sua utilidade inicial, acabou 

por ir servindo para encher de detritos ao longo de largas dezenas de anos; ou seja, esta 

não foi inutilizada propositadamente com o intuito de “eliminar” uma grande 

quantidade de detritos (eventualmente provenientes de estragos ocorridos por uma 

qualquer catástrofe). 

Relativamente ao estudo dos fragmentos de cerâmica vidrada, faiança 

portuguesa e porcelana chinesa recolhidos nesta estrutura, este revelou uma grande 

variedade de formas. A cerâmica vidrada está representada na sua maioria por 

alguidares, servidores, potes e panelas; a faiança revela a maior diversidade de formas, 

como os covilhetes, bacias, castiçais, boiões ou mangas de farmácia, ainda que estas se 

concentrem nos pratos e tigelas; e, por último, a porcelana que apresenta 

exclusivamente pratos e tigelas. 
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As suas características formais, a par do tipo de revestimento e decoração 

ajudam-nos a concluir da funcionalidade destes grupos, isto é, aferir se estes se 

utilizariam na cozinha para preparação e armazenamento de alimentos, no refeitório 

para o serviço à mesa, ou noutras partes do convento, como as celas, capelas e 

enfermaria, para serviços de higiene, iluminação ou acondicionamento de produtos. 

Assim, a cerâmica vidrada, que apresenta vidrados de tom amarelo, melado, 

castanho e verde, está ligada à preparação de alimentos (alguidares, tigelas, pratos), ao 

armazenamento de conservas de fruta (potes e panelas), mas também à higiene 

(servidores).  

A faiança revestida por esmalte de cor branca, sobre o qual se sobrepõe o 

amarelo, azul e vinoso, associa-se maioritariamente ao serviço à mesa (pratos, tigelas, 

covilhetes, terrina), mas não deixa de estar presente em outros locais, pelas suas funções 

de higiene (bacias), iluminação (castiçais), e acondicionamento de produtos (mangas e 

boiões).  

A aplicação de diferentes cores sobre o branco, destaca-se neste último grupo 

cerâmico, pois carrega consigo significados paralelos. No caso da faiança conventual, 

esta traduz uma necessidade de distinguir a pertença a uma família religiosa particular; 

já quando a faiança apresenta palavras escritas, mesmo que fragmentadas actualmente, 

estas queriam com certeza fazer passar, para quem as lia, uma ideia concreta; quando 

surgem motivos heráldicos, há uma noção latente de nobilitas; e quando surgem 

diferentes motivos decorativos, pressupõe-se um “gosto” estético que se queria visto. 

Por último, a porcelana chinesa, que pela especificidade da sua pasta e vidrado, 

se enquadra numa utilização individual; mais uma vez, traduzindo “beleza” pelo 

cuidado dos seus motivos, “elegância/requinte” pela finura e delicadeza da sua 

composição, e possivelmente podendo até trazer consigo uma componente de “herança 

familiar”. 

Assim ao relacionarmos os dados destes três conjuntos cerâmicos, 

compreendemos facilmente que estes se articulavam funcionalmente, e só pontualmente 

justapunham a sua finalidade.  

Relativamente à datação deste conjunto, este foi assente na procura sistemática 

de paralelos tipológicos presentes em estudos de Arqueologia e História de Arte, tendo 
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ao mesmo tempo como baliza cronológica os limites “impostos” pela datação da 

cisterna.  

As cerâmicas vidradas são, portanto, atribuíveis do terceiro quartel do século 

XVI até ao século XVII pleno. A faiança portuguesa apresentou uma cronologia larga 

no tempo, mas bem definida pelos paralelos formais e decorativos, estendendo-se dos 

finais do século XVI e a primeira metade do século XVIII, mas concentrando a maior 

parte dos seus fragmentos no século XVII. 

As porcelanas chinesas são produções da dinastia Ming, nomeadamente do 

período entre o reinado Zhengde (1506-1521), Jiajing (1521-1566), Longqing (1566-

1573), e Wanli (1573-1619). Devemos referir acerca desta cronologia que a posse 

individual das porcelanas faz com que estas tenham normalmente um maior tempo de 

utilização, podendo-se enquadrar num contexto de consumo do século XVII. 

Um outro aspecto a que este trabalho não ficou alheio foi a algumas das 

problemáticas historiográficas ligadas particularmente ao início da produção de faiança 

portuguesa, pois ajudaram indirectamente a fortalecer as cronologias que se foram 

atribuindo aos fragmentos pelo recurso a paralelos tipológicos.  

Com efeito, a revelação e transcrição integral do processo inquisitorial de João 

de Góis, oleiro de azulejos e “malegua branca” possibilitou o recuo historiográfico da 

data mais antiga para a produção de faiança portuguesa em Lisboa (1565) para 1561, 

ainda com a possibilidade de a recuar até ao ano de 1554, ano em que este oleiro terá 

vindo para Lisboa da Flandres. 

Para além desta análise, pretendeu-se uma abordagem direccionada para a 

compreensão do quotidiano, e que no processo não isolasse elementos, mas antes os 

fizesse convergir para uma visão de conjunto, e não meras imagens limitadas a uma 

qualquer moldura temática. 

Para tal, era preciso um domínio de informação historiográfica e documental, 

que se mostrou muitas vezes dispersa por bibliografia e diferentes fundos arquivísticos. 

Nesta tentativa de abordar os elementos que influenciavam o quotidiano, deu-se 

especial atenção à compreensão do espaço do convento, por modo a perceber a 

interacção entre espaços, pessoas e funções.  
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De facto, destaca-se este convento como um dos maiores, senão o maior, entre 

conventos masculinos e femininos de Lisboa, tanto no século XVI, como no século 

XVII; oscilando o seu número de frades entre os 120 e 130, e chegando mesmo aos 160, 

nos anos de 1760 a 1766. 

Por outro lado, não podemos deixar de sublinhar que a casa de um qualquer 

agregado de indivíduos, seja ao nível familiar ou ao nível de uma comunidade religiosa, 

reflecte uma resposta a diferentes necessidades e funcionalidades, úteis aos membros 

que nele habitam.  

Por isso mesmo, a estrutura conventual registou também a sua grande dimensão: 

com a construção de três claustros, uma casa do capítulo, inúmeras capelas, dois 

dormitórios (aos quais acrescem mais tarde um terceiro dormitório, e um noviciado), 

um refeitório, uma cozinha, um campanário do relógio, uma enfermaria, uma portaria, 

uma livraria; e ainda uma portaria dos pobres, o Hospício da Terra Santa e uma zona de 

horta e jardim. 

Em paralelo, pela caracterização da freguesia de Nossa Senhora dos Mártires, 

em que se encontrava o dito convento, tentou-se reconstituir a comunidade com quem 

os frades conviveriam mais directamente. Assim, esta integrava no século XVI 

elementos de grupos intermédios, ligados a actividades marítimas e ofícios mecânicos, 

tendo registado, ao longo do século XVII e XVIII, um número crescente de moradores. 

Por último, este estudo tentou estabelecer uma transição entre os objectos que 

outrora existiram, e os fragmentos que hoje recuperamos em contextos arqueológicos. 

Para tal, procurou-se ir para lá do estabelecimento de funcionalidades, e identificar o 

contexto do consumo destes bens/objectos, que, quando integrados em documentação 

histórica, nos providenciam novos dados, nomeadamente na caracterização de hábitos 

alimentares e quotidianos. 

Finalmente, deve reforçar-se que este estudo não tem como aspiração criar 

novos conceitos ou metodologias, mas antes fazer uma análise científica, utilizando 

termos e métodos que outros investigadores já aplicaram em estudos anteriores, e que, 

infelizmente, pela dispersão em revistas e livros ora de História, ora de História de Arte, 

ora de Arqueologia, acabam por não ser devidamente reconhecidos e integrados nos 

trabalhos que se vão editando. Parece evidente a falta de diálogo entre estas três áreas 
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em particular, que devia ser substituído por discursos interdisciplinares, e de 

confluência de informação e teorias explicativas.  

Esperemos que o futuro traga luzes sobre novas fontes, mas principalmente, 

novos olhares sobre as que já se conhecem, dando espaço à comunicação e interacção 

entre diferentes investigadores. Talvez só assim, se consigam alcançar novas metas. 
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Processo de João de Góis [28.07.1561 a 08.02.1562], Tribunal do Santo Ofício, Inquisição 

de Lisboa, proc. 6820 

 

[fl. 1] 

Joam de Guoes flamenguo              Jaa temve [sic] sentenca 

 

Proçeso de Joam de Goes flamengo de nação malegeyro d’azulejos morador em esta Cidade 

preso No Carçere da Santa Jnquisyção 

 

 

Procurador do Reo / –––––––––––––– o Licenciado Amtonio Pirez 

 

[fl. 2] 

Os Jmquisidores Aplycos em este Arcebispado de Lixboa e Sua Comarca e ujm mandamos a 

Vos Damyam Memdez meirinho da Santa Jnquisycam que premdaes a hum Joam de Macam 

fraamces seralheiro que trabalha na Rua Noua e viue na Rua da Siluestra que he nasom 

breyrarya e he homem de majs de trimta Annos da barba preta /. Muito gramde e Amda 

vestido de preto com seu chapeo / E Asy premdereys a Joam de Goes flamengo oleyro 

d’azulejos e malaga ./ homen de Corpo piqueno de pouca barba e loura e pera de Jdade de 

trimta Annos e Anda bem tratado e moraua alem de Santos o Velho pasamdo as Casas de 

mestre Filipe em Casas de Bernaldo Corte Real / e presos e A bom recado os tratreys ao 

Carçere deste Santo offiçyo e emtregareys ao Alcayde delle por Culpas que delles ha em este 

Santo offiçyo /. do mes de Julho Amtonio Rodrjguez o fez de jb
c
lxj Annos 

[Assinaturas] 

Jorge Gonçallvez Rybeiro 

Ambrosio Campello doctor 

 

[fl. 2v] 

Aos vimte e noue de Julho de myl b
c
 sesenta e huum Annos em Lixboa foy emtregue a Pero 

Fernandez alcayde do carcere Joam de Gões [sic] flamengo Comthendo em estes autos e por 

que se ouve delle por emtregue asyma aquy Manuel Cordeyro a escreuy 

[Assinaturas] 

Pero Fernandez 

1561 
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[fl. 3 e 3v- em branco] 

 

[fl. 4] 

Culpas 

do proçeso de Ruy Gomez 

boticayro 

Aos xxiiij dias do mes de Julho de j [mil] b
c
Lxj [1561] A mym em Lixboa na casa do 

despacho da Santa Jmquisyção estamdo hy os senhores Jmquisydores mandarão vir peramte 

sy a Ruy Gomez christão nouo preso no carçere do Santo officyo por elle pedor Audiencia e 

lhe deram juramento dos Santos Avangelhos em que por sua mão e prometeo dizer verdade e 

dise que era lembrado que estamdo elle em sua casa em cyma Na sobre logea da sua botica 

veyo 
1
ahy ter avera quatro Annos pouco majs ou menos hum homem framengo que se chama 

Joam de Goes oleyro de malaga e azulejos do qual  elle declarante d’antes tinha 

conhecymento por lhe fazer a sua botica e estando elle A mesa comemdo hũa pouca 

d’abobara [sic] ou outra cousa de edieta por estar mal desposto o dicto Joam de Goes semdo 

jsto em dia que se nom comia carne lhe dise por que nom comia carne e elle declarante lhe 

dise que a nam comya por que nam era luthero por que [fl. 4v] os lutheros / deziam que  se 

podia comer carne em tempo vedado dizendo elle declaramte muito mal dos lutheros e que 

eram huuns taes e quaes e que afirmauam muitas erroneas e heresias e que a jsto lhe 

Respomdeo o dicto Joam de Goes dizemdo que cuydaes vos que sam os lutheros e os lutheros 

nom são bestas nem pedras comfesam A noso senhor Jesuu Christo mas dizem que noso 

senhornom he como os outros Reys que esperam que lhes falem por terçeyras pessoas 

dizendo Rogay a foam que fale a foam e que deziam tambem que os Sanctos nom se avyam 

de chamar santos por que avyam sydo homens e avyam de hir em corpo e em Alma ouuyr sua 

sentenca ao dia do Juizo dizendo majs que diziam os lutheros que nom avya d’aver leygos 

nem frades por que tudo se fazia por dinheiro em Roma e que se gastauam as Rendas das 

Jgrejas que eram Remdas de pobres em sustemtamento da corte Romana e Asy lhe falou 

outras cousas das openyoes dos lutheros de que elle declaramte Ao presemte nam he lenbrado 

dizemdo lhe o dicto Joam de goes estas [fl. 5] Cousas com a Eficaçia e Auto de homem que 

as Aprouaua e folgaua com elles dizendo-vos cuydas os lutheros sam taes e taes 

particularizamdo as cousas que Acima tem dictas e elle declarante lhe nom Respomdeo nada 

                                                             
1 Ms.: à margem esquerda “tpq”. 
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a jsto soomynte Abaixamdo A cabeca mostrou como que se espantaua daquillo e que estauam 

soos quamdo jsto pasou e declarou que quando o dicto Joam de Goes lhe perguntou por que 

nom comia cerne semdo o dia que era por lhe pareçer A elle declarante que tjnha alguũa 

cousa delles por lhe ter dicto que Amdava em Alemanha e em outras partes lhe dise mal dos 

lutheros pera ver o que lhe a jsto dezia e que estamdo elle declaramte Ay ora em este carçere 

e estamdo em sua conpanhya alguuns estrangeiros que deziam que eram acusados destas 

cousas lhe lembrou o que tem dicto que pasou com o dicto Joam de Goes e por lhe parecer 

que era obrigado ao dizer o diz por descargo de sua consyencya , e que o dicto Joam de Goes 

flamengo he piqueno de corpo e de pouca barba e loura e sera de jdade de trinta [fl. 5v] 

Annos homem que Amda bem tratado e moraua Ao tempo que premderam A elle declarante 

alem de Santos o Velho pasamdo as casas de mestre Felipe em as casas de Bernaldo Corte 

Real e que esta Agora casado e Al non dise e do costume dise que eran Amigos e Asynou 

Aquy juntamente com eles Senhores Jmquesydores Manuel Cordejro o spryvy 

[fl. 6] 

Rarefetacão de Ruj Gomez 

Aos vimte e huum dias do mes d’Agosto de myl b
c
 sessenta e huum Annos em Lixboa na casa 

deo despacho da Santa Jnquysyção / Estamdo hy os senhores Jnquysydores / mandarão vir 

perante sy a Ruy Gomez christaão nouo preso no carcere do santo offiçio testemunha da 

Justiça / E lhe derão Juramento dos santos evangelhos e que pos sua mão e prometeo dizer 

verdade e pello dicto Juramento lhe foy feyto pergunta se era lembrado dizer em sua 

confissão algũa cousa do Reo Joam de Goes framengo / e o era o que delle dissera e por ele 

testemunha foy dicto que lembrado era dizer em sua confissão o que pasara com o dicto Reo 

Joam de Goes e logo disse em sustancia o que com elle pasara e que pedia a suas merces lhe 

mandasem em a dicta sua confissão [fl. 6v] e que falara no dicto Reo pera assentar na 

verdade / E semdo lhe lydo tudo e por ele testemunha emtendido dessem o dicto Ruy Gomez 

que aquella era sua confissão e testemunho e que nelle se afirmaua e Ratificaua e de nouo 

dizia se necessario fosse por tudo o conteúdo em sua denunciação e testemunho ser verdade e 

do custume disse o que dicto tem e asynou aquy / E estiuerão presentes por honestas e 

Relygiosas pessoas que tudo virão e ouvirão os Reverendos padres frey Hieronymo de Lys e 

frey Ayres Correa ambos sacerdotes de myssa e pregadores da hordem do bem aventurado 

padre são Domyngos que prometerão ter segredo e asy ho Jurarão e asynarão aquy 

Juntamente com elles senhores Jnquysydores Manuel Cordeyro  o escreuy 

 

[Assinaturas] 
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Frei Jeronimo de Lis 

Rui + Gomez  

frei Aires Correa 

Jorge Gonçallvez Rybeiro 

Ambrosius doctor 

[fl. 7] 

E depois de Jda a dicta testemunha disserão os Reverendos padres sendo preguntados que 

lhes parecia que falaua verdade a dicta testemunha e tornarão asynar Manuel Cordeyro o 

escreuy 

  

[Assinaturas] 

frej Jeronimo de Lis 

frei Aires Correa 

[fl. 7v - em branco] 

 

[fl. 8] 

Pareçeo na mesa que este Joam de Goes flamengo oleiro d’azulejos conteúdo na denunciação 

atras fore chamado pessoalmente ao sancto officio e examinado pella enformacão que contra 

elle resulta e confessando se visse sua confissão pera veer o que nos Caso se deuia de fazer / 

e negando que ficasse preso no carçere pera delle se liurar das dictas Culpas e enformação 

que contra elle haa vysta A qualidade do dicto caso / em Lixboa xxviij de Julho de 56i / e 

logo no dia seguinte foy chamado e examinado / e por negar ficou preso no dicto carcer e se 

fez disso esta lembrança pera en todo tempo dyso constar/ 

 

[Assinatura] 

Jorge Gonçallvez Rybeiro 

Ambrosius doctor 

 

[fl. 8v - em branco] 

[fl. 9] 

Perguntas do Reo 

Aos xxix [29] dias do mes de Julho de jb
c
lxj [1561] A mym em Lixboa na Casa do despacho 

da Santa Jmquisyção estamdo hy os senhores Jmquisydores mandavão vir peramte sy a Joam 

de Goess flamengo de nação natural d’Emues [sic] malegeyro de Azulejos morador em esta 
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Cidade No forno do Vidro e asy Casado com hũa filha de taçim [sic] do Rey Frances e lhe 

deram Juramento dos Santos avangelhos em que pos sua Mão e prometeo dizer verdade e foy 

oje trazido ao Carcere do Santo officyo e asy Retheudo / e o Amoestavam que disese a 

verdade de todo o que fose perguntado e asy o prometo / e lhe fezeram pergunta se elle sentia 

sua conciencya emcaregada em algũa Cousa que teuese crida dicta comonicada e praticada da 

Secta Lutherana contraria nosa Santa ffee catholyca e contraria e que tem e cre A santa 

madre Jgreja de Roma /. e por elle foy dito [fl. 9v] que nom semtia sua concyemcya 

emcaregado somente em hũa cousa A qual he que avera dous Annos que dormindo elle hum 

dia d’emtruydo em casa de hũa molher solteira e Aleuantamdo se hao dia de cinza da cama 

pera lauar as mãos Achou hum pedaço de carne na cantareyra fria  e partio hum pedaço de 

pão e comeo a dictacarne no dicto dia A qual serya tamanha como hũa laranja A qual era 

carne de carneyro e que disse a hum seu jrmão majs moço que hy estaua que se chama Felipe 

de Goes que he jdo pera Frandes que comia A qual a carne por lhe parecer que era pecado 

deyta-la por ahy alonge a perder / e que A nom comeo em desprezo nem por gula se não 

parecemdo-lhe que nom era pecado comela por se nom pecador e que elle bem sabe que he 

pecado comer carne em dias defesos e depojs se comfesou desto a hum [fl. 10] padre das 

Martes sua freguesia que se chama Valadom o qual lhe deu sua penitençia e o absolueo / e 

foy perguntado se lhe pareçerão alguũa ora bem as Cousas dar Lutheranos e que o que elles 

tem e com esa he a verdade / e se praticaua Jsto com Alguũa pratica dizendo que os 

Lutheranos nom erão paos nem pedras nem bestas e que eram homens como os outros e que 

criam em noso senhor Jhesuu Christo e poem que deziam que noso senhor Jhesuu Christo 

nom tenha neçesydade de lhe meterem Rogadores como os outros Reys e prynçipes que 

tinham neçesydade de lhe falarem outras pessoas dese que nom era lembrado praticar Jsto 

nem o crea perguntado se dezia que os Lutheranos afirmauam que os santos nom se aviam de 

chamar santos por quanto aviam sydo homens e aviam de ser em corpo e em [fl. 10v] Alma 

ouuyr sua sentença no dia do Juizo e que tambem deziam que nom avya d’aver clerigos nem 

frades por que tudo se fazia por dinheiro em Roma e se gastauam as Remdas das Jgrejas que 

eram dos pobres em sostentamento da corte Romana / e Asy se dezia que os dictos lutheranos 

tinham e criam outras cousas leuando contemtamento de contar jsto como pera que o 

aprouaua e louuaua jsto / dise que nunca tal disera nem praticara nem crera que verdade era 

que quãodo se fazia o Auto da fee na Ribeira ouuya Alguũas sentenças daqueles que 

condenauam e que quando vinha pera casa contaua espantando-se daqueles erros e como 

moryão tão paruoamente mas que nunca lhe pareçeram bem os erros lutheranos nem d’outros 

herejes nem os aprouaua e lhe foy dicto que no Santo officyo avya emfor[fl. 11]macão 
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comtrayra Ao que elle Respondia que pojs nom querya comfesar a verdade que era necesareo 

ficar preso e mandarão emtregar Ao Alcayde do carcere que se ouue por emtregue delle pera 

se lyurar preso e do carçere das culpas que contra elle avya / e Asynou Aquy juntamente com 

elles senhores Jmquisydores Antonio Rodrjguez Filipo Yver E dise elle Joam de Goes que 

dezia alguũas vezesahy na Rua diante de homens com que Acertaua de praticar em lutheros 

que ninguem nom sabya omde suas almas aviam de hir por que morriam na fee de noso 

senhor Jesuu Christo e que Jsto dezia por alguuns que moryam aquy per Justiça no tempo que 

se faziam os autos vendo os chamar por Jesuu Christo e Rezamdo o credo / Antonio 

Rodrjguez Filipo Yver 

 

[Assinatura] 

Hans HG Gooes 

Jorge Gonçallvez Rybeiro 

Ambrosius doctor 

 

[fl. 11v] 

Aos trynta dias do mes de Julho de myl b
c
 sesenta e huum annos em Lixboa na casa do 

despacho da santa Jnquysição Estando hy os senhores Jnquysydores mandarão vir perante sy 

a Joam de Gões flamengo preso no carcere do santo officio / comtheudo em estes autos por 

elle pedir audiencia / E lhe derão juramento dos santos evangelhos e que pos sua mão e 

prometeo dizer verdade / E disse que era lembrado que elle disse em pratica estando e sua 

casa nesta cydade / diante de sua mulher Maria de Gões e de huns seus cryados que se 

chamão / Lopo de Leyçom e de vinte oleyros homens mancebos / falando na gemte que 

prendyão e como Framça e Espanha se perdião disse que toda esta gente que premdião era 

por nam crerem nos samtos / e dizerem que lhes nam avyão de Rogar se nam a Deus / e que 

por jsso prendyão aquy em Lixboa estes froresteyros / por quanto quando elle hia ao 

cadafalso [fl. 12] lhes ouvya laa ler estas culpas / porem que a elle nunca lhe parecerão beem 

estas Cousas nem as creo nem disse que as Crya / se nam Comtaua ahy Jsto / E asy disse 

mays que estando 
2
 huum dias em sua casa / que foy a prymeira segunda feyra despois deste 

auto pasado veyo ahy ter huum padre da Companhia de Jesu que se chama Siluestre Jorge / e 

falamdo do dia do Juizo e da conta que se se avya de dar emtão / tam estreyta / dizendo o 

dicto padre Siluestre Jorge que na propea ora que hũa alma partia deste mundo logo hia dar 

                                                             
2 Ms.: rasura sobre a palavra “ahy”. 
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conta diante de nosso senhor / e que elle declarante achamdo-se alcamçado disto / lhe disse 

que Cuydaua que despois de morta a pessoa falecida desta vyda presente estaua no lymbo ate 

o dia do juizo e que todos avyão de ser Julgados e que elle confessante por sua simplexa Crya 

ahy Jsto posto que [fl. 12v] nunca ho ouvira nem lho emsynara nynguem / e que por Jsso o 

disse ao dicto padre Siluestre Jorge / e se achou e alcamçado ouvimdo o que lhe disse o dicto 

Siluestre Jorge / e muito arrependydo disto que asy crya e lhe dise o dicto Siluestre Jorge que 

tinha necessydade de se confessar / e por jaa então ser confessado daquella coresma se nam 

confessou mays / e prometeo ao dicto padre de se confessar antes que se fose pera Flamdes / 

e que doutra cousa nam he lembrado e que pede disto perdão e nyam / e pede que lhe 

emsynem tudo o que nam souber que for necessareo pera saluação de sua alma / e foy 

amoestado que Cuyda-se muito beem emm sua consciencia e declara-se se crera praticara 

comunycaraa alguuns erros da secta lutherana / espicialmente contra o Rogar dos santos 

comtra as Jmageens e contra o purgatoreo dellas [fl. 13] e clerygos e asy comtra as 

cerymonyas da santa madre Jgreia e poderes do santo padre / que confessa-se a verdade de 

tudo e pedi-se perdão pera poderem vsar com elle da nyam da santa madre Jgreia e lhe darem 

penytencia saudauel pera sua alma / e por mays nam dizer foy tornado a mandar a seu carcer 

e 
3
 asynou aquy juntamente com elles senhores jnquysydores Manuel Cordeyro o escreuy 

[Assinatura] 

Hans HG Gooes 

Jorge Gonçallvez Rybeiro 

Ambrosius doctor 

 

[fl. 13v] 

Ao primeiro dia do mes de Agosto de j [mil] b
c
lxj [1561] Annos em Lixboa na casa do 

despacho da santa jmquisycão estamdo hy os senhores jmquisidores perante elles pareceo 

Joam de Goes preso em este carçere por elle pedir Audienciae lhe deram Juramento dos 

sanctos avangelhos em que pos sua mão e prometeo dizer verdade e disse que avera dous 

meses pouco majs ou menos que estamdo elle na Rua Noua se emcostou aos ferros da dicta 

Rua e estam praticamdo com hum Jacques framengo lapidayro o qual lhe disse que estaua 

muito mal desposto de huũa perna perguntamdo-lhe que faria / e que elle declaramte lhe disse 

que aquelo eran boubas e doemça velha que se fosse a Santo Amaro e lhe Reza-se algũuas 

orações e lhe deytase tres ou quatro Pater Nosters e Ave Marias e que dese huũa esmola de 

                                                             
3 Ms.: à margem esquerda “niha”. 

131



bom coração e que trouxesse huũa perna de pao , dela da jrmida e A deytase de noyte na 

cama junto da perna e que se Acharya bom por que asy fizera elle declarante temdo outra 

perna doemte e se Achara bem , e que o dicto Jaques framengo , nom disse a jsto nada 

soomente ser correio , e lhe parece que estauam ahy outros flamengos e que nom he lembrado 

quaes erão , e que se elle peca em dizer as dictas palavras , hy la e arremesay-lhe  ou deytay-

lhe la tres ou quatro Pater Nosters e Ave Marias que pede disso perdam e myseridordia / E 

disse majs que lhe pareçe que seu jrmãao Felipe de Goes comeo A metade daquela carne que 

tem comfesado que comeo dia de quarta feira de cimza , e asy disse majs que esta vespora de 

Santo Antonio que ora passou estamdo elle mal desposto comeo de hũuas tripas de carneiro 

cozidas com sua cebola e posto que o fez sem Licença do fisyco estaua mal desposto , e por 

majs nam dizer lhe foram feytas as perguntas jeraes , e por elle foy dicto que elle he 

flamengo de nação e christão bautizado e que o bautizaram em Emues [sic] [fl. 14v] na Jgreja 

mayor e asi tem seus padrinhos de bautismo e crisma e que seu pay e may sam ajmda viuos e 

que sera de jdade de vymte e cimco Annos , e que foy casado outra vez com hũua molher 

portuguesa que se chamaua Branca Coutinha ja defunta , e que sua molher com que ora he 

casado se chama Maria de Goes filha de taçim delo Rey , e que elle cad’anno se comfesaua e 

comungaua e hia as misas e pregaçoes  domingos e festas e que avera sete ou oyto Annos que 

esta em este Regno e nunca estam em outras partes senão em Emues [sic] e em Seuilha e em 

Berberia , e que nom sabe latim nem tem nenhuum lyuro de latim nem framces somente tem 

hum lyuro de Rezar em flamengo / perguntado se lera por alguns lyuros lutheranos ou 

d’outros herejes em lymgoajem disse que não perguntado se praticara em sua terra ou em esta 

cidade com alguns [fl. 15] lutheranos ou outros herejes Algũuas cousas contra A fee ou 

contra o que tem e em a santa madre Jgreja de Roma dise que não e foy perguntado per as 

oracões e doutrina christãa e se bemzeo e disse o Pater Noster e Ave Maria e o credo em 

latim , nom soube a Salue Regina nem 
4
 mandamentos nem pecados mortaes nem outra cousa 

da doutrina christãa e com jsto foy Amoestado em forma e mandado A seu cerçere e Asynou 

Aquy Juntamente com elles senhores jmquisydores Antonio Rodrjguez o sprivy 

[Assinatura] 

Hans HG Gooes 

Jorge Gonçallvez Rybeiro 

Ambrosius doctor 

 

                                                             
4 Ms.: à margem esquerda “mal doctrinado”. 
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Aos oyto dias do mes d’Agosto de myl b
c
 sessenta e huum Annos em Lixboa na casa do 

despacho santa jnquysyção estando hy os senhores jnquysydores [fl. 15v] mandarão vir parte 

sy a Joam de Gões flamengo preso no carcere do santo officio contheudo em estes Autos / E 

lhe foy dicto que elle fora per muitas vezes amoestado que confessasem suas culpas / o que 

elle ate agora nom quysera fazer que o tornauão hamoestar que elle confessase suas culpas e 

dellos pedise perdão por que nom o fazendo asy serya necessario ser acusado e por dizer que 

não tinha que confessar que lembrado fose / E logo hy pareceo o prometeo fiscar do santo 

officio e apresentou huum lybello acusatoreo comtre o Reo pedimdo que lho Recebese e lho 

mandasem ler e lhe mandasem que o contestase / e elles senhores jnquysydores lho mandarão 

ler e he o seguynte Manuel Cordeyro o escreuy 

 

[fl. 16] 

Muito manificos e Reverendos senhores Jnquisidores 

 

Perante vossas merçes diz o Promotor fiscal do santo offiçio  em nome da Justiça A contra 

Joam de Guões flamenguo de nacão Malegueiro d’azulejos morador nesta Cidade preso no 

Carçere da santa jnquisição pello crime da heresia 

 

Que se Cumprir 

 

Prouaram que sendo o Reo Joam de Guoes christão baptizado e por tal avido e conheçido e 

obriguado a ter e crer todo o que tem e cre e ensina a Santa Madre Jgreja de Roma assi como 

no santo baptismo professou elle Reo o fez mujto pello contrairo apartandosse da nossa santa 

fe catholica e lej Euangelica afirmando proposições heranças e luteranas contra o que tem a 

santa Madre Jgreja 

[fl. 16v] 

Prouara que onde o Reo se achaua claramente per palavras manifestaua e descobria a 

inclinação que tinha a secta luterana, por que estando hũa certa pessoa que estaua mal 

desposta comendo hũa comida da dieta; o Reo lhe disse que por que não comia carne (sendo 

dia em que a Jgreja a uedaua e prohibia) e a dita pessoa lhe respondeo que a não comia por 

que não era lutero, e por que os luteros disião que se podia comer em dias prohibidos, e assi 

lhe disse que os luteros erão huns taes e quaes e que affirmarão muitas heresias e erroneas ao 

que o dito Reo respondeo que cuidaes vos que são os luteros ? os luteros não são bestas nem 

pedras confessão a noso senhor Jesu Christo, mas dizem que nosso senhor não he como os 
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outros 
5
 Rejs que esperam que lhes falem por terçeiras pessoas dizendo roguar a foão [sic] 

que fale a foão, e que dizião tambem que os santos não se aujão de chamar samtos por que 

auiaom [sic] sido homem e auião de hir em corpo e em alma ouuir sua sentença ao dia do 

Juizo dizendo mais que dizião a luteranos que não auia d’auer cleriguos nem frades, por que 

tudo se fazia por dinheiro em Roma e que se gastauam as rendas das Jgrejas que erão rendas 

de pobres em sustentamento da Corte de Roma e assi referio majs o dito Reo outras 

proposicões de lutero as quaes o Reo assi referia e dizia com muita efficacia commo homem 

[fl. 17] que as aprouaua e folgaua com elles 
6
, dizendo-vos cuidaes que os luteranos que os 

luteros que são bestas ?, como pera que os queria louuar, e aprouar seus erros, pello que estaa 

claro e manifesto o Reo ser errado na nossa santa fee catholica 
7
 pregumtado pello sobre dito 

o não quis nunqua confessar antes o negua commo pertinax E negatiuo e portal deue ser 

declarado e relaxado a justica secular peradelle se fazer comprimento de derejto com aspero 

riguor de justica/ 

 

Pede R
to
 e prouado o necessario somente que baste pera condenação o Reo seja declarado por 

hereje e relaxado a Justica secular/ 

 

Que as Custas 

E lido o dicto libello como dicto he por os senhores Jnquysydores foy dicto que Recebyão o 

dicto lybello E que asy se asemtase [fl. 17v] por termo / E (?) Juramento enformado direyto 

Ao dicto Reo Joam de Gões e que elle pos sua mão / pera Responder ao dicto lybello e o 

contestar commo era pedido pello dicto promotor / E por o dicto Reo foy dicto que elle era 

christãao baptizado e por tal se tem como Jaa  tem dicto nas perguntas que neste santo officio 

lhe foram feytos / e quanto ao mays comtheudo no dicto artigo e artigos do dicto lybello elle 

o contestaua por negação / por que nunca tal fizera / nem crera nem praticara  / (?) como tem 

dicto nas perguntas que lhe foram feytas em este santo officio / E lhe foy dicto que pois 

negaua o contheodo no dicto libelo era necessario fazer procurador que ho ajudase a 

defemder em esta sua causa e por elle foy dicto que fazia seu procurador procurador (?) ao 

Licenciado Amtonio Pirez procurador na casa do ciuel e lhe daua os poderes acustumados / e 

os senhores Jnquysydores lhe mandaram asentar a procuração e que fose dado Recado ao 

dicto seu procurador pera vir aseytar a causa e Receber Juramento [fl. 18] emforma , e a elle 

                                                             
5
 Ms.: rasura sobre a palavra “hũua”. 

6
 Ms.: rasura sobre as palavras “e louuado gesto de espratisar”. 

7 Ms.: rasura sobre a palavra “e como tal affirmara tudo falar diso / ____ ssendo por isso”. 
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Reo fose dado ho trelado da Justiça pera ao tempo que ho dicto seu procurador vier falar com 

elle / elle Reo estar Jnstruito na materya de sua acusasação e de tudo se mandou fazer este 

termo e que elle Reo o asynase Manuel Cordeyro o escreuy 

[Assinatura] 

Hans HG Gooes 

o Licenciado Pedro Aluarez 

Jorge Gonçallvez Rybeiro 

Ambrosius doctor 

 

Aos doze dias do mes d’Agosto de myl b
c
 sesenta e huum Annos em Lixboa na casa do 

despacho da santa Jnquysyção / Estando hy os senhores Jnquysydores / perante elles pareceo 

o Licenciado Amtonio Pirez procurador na casa do ciuel sendo presente o Reo Joam de Gões 

flamengo ho qual ho nomeou por seu procurador e [fl. 18v] presente elle lhe foy dado 

Juramento dos santos evangelhos em forma / de direyto pera que beem e verdadeyramente o 

defendese em esta sua causa / e constando-lhe no progreso da causa que nam tem Justiça o 

vira dizer e denunciar a esta mesa diante delles senhores  Jnquysydores / conforme Ao 

Regimento do santo officio e por aceytar a causa e prometer o sobre sicto asynou aquy e lhe 

foy lydo o lybello da Justiça e dado Relação do mays que era feyto com o dicto Reo e como 

contestara o dicto lybello da Justiça / Manuel Cordeyro o escreuy / 

 

Aos xiiij dias do mes d’Agosto de myl b
c
Lxj Annos em Lixboa na casa do despacho da santa 

Jnquysyção estando hy os senhores Jnquysydores por o Licenciado Amtonio Pirez do Reo 

Joam de Gões foy dado o trelado do lybello da Justiça e Rol de testemunhas com a defessa 

seguynte pedindo que lha mandasem ajuntar aos autos do dicto Reo e lha Receberem Manuel 

Cordeiro o escreuy 

 

[fl. 19] 

Trelado do libello de Joam de Gões flamengo / 

Jtem Prouara que semdo o Reo Joam de Gões christãao baptizado e por tal avido e conhecido 

e obrygado a ter e crer todo o que tem e (?) e ensyna a sancta madre Jgreja de Roma / assy 

como no santo baptismo professou elle Reo o fez muito pello Comtrayro apartandosse da 

nossa sancta fee catholyca e ley evangelyca afirmando proposyções hereticas e lutehranos 

comtra o que tem a santa madre Jgreja 
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Jtem Prouaraa que omde o Reo se achaua claramente per palauras manyfestaua e descobrya a 

jnclinação que tinha a secta lutherana / por que estando hũa certa pessoa estaua mal desposta 

comendo hũa comida da dicta o Reo lhe disse que por que não comya carne (sendo dia em 

que a Jgreja a vedaua e prohibia) E a dicta pessoa lhe Respondeo que a não comya por que 

não era luthero e por que os luteros dizião que se podia comer em dias prohibidos / E asy lhe 

disse mays que os luteros erão huuns taes e quaes e que afirmauão muitas heresyas e erronyas 

Ao que o dycto Reo Respondeo [fl. 19v] que cuydaes vos que são os lutehros e os lutehros 

não são bestas nem  pedras confessão a nosso senhor Jesu christo mas dizem que nosso 

senhor não he como os outros Reys que esperão que lhes falem por terceyros pessoas dizendo 

Rogay a foam que fale a foão / e que dizião tambem que os santos não se havião de chamar 

sanctos por que avyão sido homem e avião de hir em corpo e en alma ouvir sua sentença Ao 

dia do Juizo dizendo mays que dizião os lutheranos que nam avya d’aver clerigos nem frades 

/ por que tudo se fazia por dinheyro em Roma e que se guastauão as Rendas das Jgrejas que 

erão Rendas de pobres em sustamento da corte de Roma / e asy Referyo mays o dicto Reo 

outras preposições de lutero as quaes o Reo asy Referya e dizia com muita eficacya como 

homem que as aprouaua e folgaua com ellas dizendo-vos cuydaes que os luteros que são 

bestas como pessoa que os querya louuar e aprouar seus erros pello que estaa claro e 

manifesto o Reo ser errado na nossa santa fee catholyca / e sendo perguntado pello sobre 

dicto não quys nunqua confessar Amtes o negua  como pertinax e negatiuo e por tal deue ser 

declarado e Relaxado a Justiça secular pera delle se fazer comprymento de direito com aspero 

rygor de Justiça 

// poti admitti 

[fl. 20]  

Peramte vos mujto magnificos e Reverendos senhores imquisidores diz Ioão de Goes 

comtrariando ho libelo fiscal e se comprir 

 

1º Prouara que ele scilicet he bom christão e o foi sempre e se comfeca cad’ano tres quatro 

vezes e toma o sancto sacramento e asim os iusti leos que vinhão a esta cidade e he mujto 

amjguo de Deus e da sancta fee catholica dando esmolas a pobres e he confrade de Nossa 

Senhora das Merces e de Iesu e da Mjsericordia  e de Samcto Amtonio ouujndo os domingos 

e sanctos mjsas e pregação em Sanctos o Velho e he tido e avido por de boa fama e concientia 

jejuando as sestas feiras da coresma a honra e morte e paixão de noso senhor Iesu Christo 

 

[fl. 20v] 

2º prouara que ele Reo com algũas pesoas e bons christaos praaticauão todos pesamdo-lhe 

dos erros e erronjas que os luteros tinhão contra a nossa samcta fee e elle Reo com mais 
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pesoas contauão alguns erros que os luteros tinhão e isto por ele Reo os ouuir a outras pesoas 

e asim no auto do sancto ofitio na Ribeira no cadafalso e tudo por lhe pesar os luteros terem 

tãotos erros como dizem que tem mas não que ele Reo crese nunca nem tiuese os taes erros 

luteranos nem tiuese pera si ser boa a tal seta amte mujto maa e aborrecida e toda a 

cristamdade 

 

3º prouara que ele contou por ouuir dizer os taes erros que os luteros tinhão e que dizião que 

eles tem per erro que os samctos nom se avião de rogar por que avião d’ir a Juizo em corpo e 

em alma e isto o contaua que o diziam mas não que niso crese nem o tiuese per asi antes lhe 

[fl. 21] 

prezaua mujto os lutheranos terem taes erros contra a nossa sancta fee catholica 

 

Doquem e pcaroz E fama 

P. admittj E tabso luj op cum expensif 

 

Testemunhas do Reo 

ja jtem o thisoureiro das Marteis  Jaa 

ja jtem Ruberte Jacome morao forno do vidro seu compadre 

ja jtem Tristão de Colonja morador ao forno do vidro seu compadre 

jtem o cura das Marteins 

jaa jtem o padre Valadão que amda na igreija das Marteins 

jtem hum padre que diz misa em Sanctos o Velho que  reside nas Marteins 

jtem Bras Reinel mercador morador jumto de são Francisco 

ja jtem Diogo Luis oleiro / morador na Mouraria 

[fl. 21v] 

Ja Jtem Lopo de Ticão oleiro morador a Boa Vista 

Jtem Vicente venezeano seu criado morador Em casa dele 

Ja Jtem João Fernandez ferrador morador jumto do forno do vidro 

[Assinatura] 

Hans HG Gooes 

 

dado tudo como dicto he e junto Aos Autos do dicto Reo por os senhores Jnquysydores foy 

dicto que Recebyão a dicta defessa saluo Jure Jmpertinentius e que asy se asemtase por termo 
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e asynarão de dilação as partes pera fazerem sua proua de vimte dias e que lhe fosse dado 

Recado pera fazerem dylygencia Manuel Cordeyro o escreuy 

 

[fl. 22] 

Aos xxbj dias do mes de Agosto de jb
c
lxj Annos em Lixboa na casa do despacho da Santa 

Jmquisycão estamdo hy os Santos Jmquisydores mandaram vir perante sy a Joam de Goes 

flamengo de nacao contheudo em estes Autos e lhe deseram que A proua da Justiça estaua 

Rareficada e que estaua seu Licenciado em termos de se fazer pobrycacam dos ditos das 

testemunhas da Justicacalados os nomes que ho Amoestauam que comfesase suas culpas pera 

poderem vsar com elles de misericordya por que lhe aproueyta ey mais comfesalas Agora 

que depojs da pobricação e per elle Joam de Goes foy dicto que nom tinha que comfesar nem 

dizer mais do que dicto tem Atras /. E logo lhe foy feito pobrycacam dos ditos das 

testemunhas [fl. 22v] da Justiça calados os nomes e depois de lhe ser feito pobricacam lhe foy 

dado Juramento dos Santos Avanngelhos ao dicto Reo Joam de Goes em que pos sua mão 

pera Respomder verdade ao contheudo na dita pobricacão e per elle foy dict o que nom era 

lenbradodizer as taes cousas contheudas na dicta pobrycacão / o que v
to
 per elles Senhores 

jmquisidores lhe mandaram dar o trelado da dicta pobrycacam e que fose dado Recado ao 

Licenciado Antonio Pirez seu procurador pera vyr falar com elle Reo e formar quaes quer 

Artigos de contraditar que teuer as testemunhas da Justiça e de todo mandaram fazer este 

termo e que elle o Asynase como Asynou Antonio Rodrjguez o spryvi 

 

[Assinatura] 

Hans HG Gooes 

Jorge Gonçallvez Rybeiro 

Ambrosius doctor 

 

[fl. 23-branco] 

[fl. 23v] 

Aos xxxj dias do mes de Agosto de j [mil] b
c
lxj Annos em Lixboa na casa do despacho da 

Santa Jmquisicam estando hy os senhores Jmquisidores perante elles pareçeo o procurador 

do Reo e Apresemtou A pobrycacam dos ditos das testemunhas e Artigos de comtra ditas 

seguintes e os senhores jmquisydores os mandar ao ajuntar Ao Licenciado Antonio 

Rodrjguez o spryvi 
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[fl. 24] 

pobricação do testemunho da Justiça pera os autos de Joam de Goes flamengo 

hũa testemunha Jurada e Ratificada que testemunhou Aos vimte e quatro dias do mes de 

Julho de mil b
c
 sesenta e huum Annos en Lixboa disse que estando elle testemunha en sua 

casa veyo ahy ter avera quatro Annos pouco mays ou menos huum homem flamengo que se 

chama Joam de Goes oleyro de malega e azulejos do qual elle testemunha d’amtes tinha 

conhecimento por lhe fazer certa hobra de malega estando elle testemunha a mesa comendo 

hũa pouco d’abobora ou outra cousa de edieta por estar mal desposto / o dicto Joam de Goes / 

semdo Jsto em dia que se nom comya carne e lhe disse por que nam comya carne / E elle 

testemunha lhe disse que a nam comya / por que nam era luthero / poor que os lutheros / 

dizião que se podia comer carne en tempo vedado dizendo elle testemunha muito mal dos 

lutheros e que eram hũas taes e quaes e que afirmauão muitas erroneas e heresias / e que a 

jsto lhe Res[fl. 24v]pondeo o dicto Joam de Goes / dizendo que cuydaes-vos / que sam os 

lutheros e os lutheros não são bestas nem pedras comfessão a nosso senhor Jesu Christo / mas 

dizem que nosso senhor nom he como os outros Reys que esperão que lhes falem / por 

terceyras pessoas / dizendo Rogay a foam / que fale a foam / e que dizião tambem que os 

santos nom se avião de chamar santos por que avyam sydo / homens e avião de hir em corpo 

e em alma ouvir sua sentença Ao dia do Juizo / dizendo mays que dizião os lutheranos que 

nom avyam d’auer clerygos nem frades pode que tudo se fazia por dinheyro em Roma e que 

se gastauão as Remdas das (?) que eram Remdas de pobres em sustentamento da corte 

Romana / E asy lhe falou outras cousas das opiniões dos lutheros de que elle testemunha ao 

presente nam he lembrado / dizendo-lhe o dicto Joam de Gões estas cousas com eficacia e arte 

de homem que as aprouaua e folgaua com elles dizendo-vos cuydaes os lutheros sam [fl. 25] 

taes e taes particularizando as cousas que acyma tem dictas e elle testemunha lhe nom 

Respondeu nada / a Jsto / soomente abaixando a cabeça mostrou como que se espantaua / 

d’aquilo / 
8
 / E declarou que quando o dicto Joam de Goes lhe perguntou por que nam comya 

carne semdo o dia que era / por lhe parecer a elle testemunha que tinha algũa cousa delles / 

por lhe ter dicto que amdara en Alemanha / e em outras partes lhe disse mal dos lutheros pera 

ver o que lhe a Jsto dizia e que estando elle testemunha en certa parte em companhia 

d’alguuns estramgeiros que dizião que eram acusados destas cousas lhe lembrou o que tem 

dicto que pasou com o dicto Joam de Gões / e por lhe parecer que era obrygado ao dizer o diz 

por descargo de sua comsciencia / e do custume disse que eram amygos e asynou aquy 

                                                             
8 Ms.: resura sobre palavras. À margem esquerda “risco”. 
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foy tirada esta culpa da propea [fl. 25v] que Amda nos autos do dicto Reo oam de Goes por 

mym Manuel Cordeyro / asyney aquy e vay por emtrelynha [assinatura] Manuel Cordeyro 

lhe disso por que nam comia carne que se fez por verdade 

[Assinatura] 

Jorge Gonçallvez Rybeiro 

Ambrosius doctor 

 

[fl. 26] 

Dominj 

 

Per uia de comtraditas diz o Reo Ioão de Goes e se comprir 

 

Prouara que Margaida Lopez lhe he Sospeita e queria gramde mal ao templo que comtra ele 

Reo testemunhou por que ignorante mente semdo ele Reo viuuo e ela Margaida Lopez casada 

com Pero Coelho a reo a conversar por ela dizer ser viuua e como viuua a teue algum tempo 

Em casa e apertando ela testemunha e seus cunhados com ele Reo que casase com ela 

testemunha por ele dizer que nom queria nem era sua vomtade e que casaria com que qujsese 

dizendo que se ele casaua com outra molher que ela se vimgaria dele Reo [fl. 26v] e de sua 

sogra e que ela me acusaria Em parte d’omde se vimgaria de mjm semdo eu ia esposado com 

a molher que ora tenho e como imjga de mjm dizia mujtos males e me demandou ante o 

vigeno onde foj absoluta de ser seu mando pello que sento nom lhe deue empecer por asi ela 

testemunha dizer a Tristão de Colonja E a Ioão Danjel que lhe faltarão que ela promjtia de o 

acusa [sic] a sancta imqujsicão por se vimgar dele 

P Reto com as custas 

Jtem Dioguo Luis oleiro morador na Mouraria 

Jtem Tristão de Colonja mercador ao forno do vidro 

Jtem Ioão Danjel mercador morador junto do moinho do vemto onda carcada do congio 

[assinatura] Joam HG Goes 

[fl. 27] 

E jumtos como dicto he mandarão que lho fizese concruso Antonio Rodrjguez sprivy 

não reçebemos as contradictas do Reo Joam de Goes / ex causa / vistos os autos  

[Assinatura] 

Jorge Gonçallvez Rybeiro 

140



Ambrosius doctor 

 

Foy p
do

 este desembargo Acyma e feyto em Lixboa na casa do despacho da Santa 

Jmquisycam per o seu ditar ambrosyo Campelo jmquisydor estamdo presemte o Licenciado 

Antonio Pjrez procurador do Reo Aos dous dias do mes de Setembro de j [mil] b
c
lxj Annos 

Antonio Rodrjguez sprivy 

 

[fl. 27v- branco] 

[fl. 28] 

Jmquiricam do Reo Joam de Goes 

 

Aos dous dias do mes de Setembro de j [mil] b
c
lxj Annos 

 

Jtem Baltezar Gonçalvez Valadam clerigo de misa ajudador do cura das Martens testemunha 

jurado Aos Santos Avangelhos em que pos a mão e perguntado pello costume dise que 

confere o Reo ha cinco ou seys Annos e que lhe (?) que lhe bautizou huum filhoda outra 

molher ou foy seu compadre e he seu Amigo e que diria a verdade e Al nom dise do costume 

 

Jtem perguntado per o primeiro Artigo da defesa do Reo A que soomente foy dado por 

testemunha dise que o Reo lhe parecya bom christão e que elle testemunha o comfesou hũa 

vez e lhe deu o santisymo sacramento na Jgreja das Martens d’onde [fl. 28v] he fregues 

quamdo casou com esta segunda molher que avera hum Anno e meio pouco majs ou menos e 

lhe pareçe que o Reo Acodia A comfisam e hya á Jgreja pellos tempos ordynarios e que o 

padre cura sabera jsto bm / e que Jmdo elle alguuns domingos e festas dizer misa a Jgreja de 

Santos vya o Reo estar ahy A misa com o lyuro de Rezar nas maãos e estas A pregacam 

quamdo a ahy avya e sentia elle testemunha vontade Ao Reo de ser mordomo da Jrmandade 

que esta na dicta Jgreja de santos e por nom ser jrmão Aquele tempo o nom fizeram 

mordomo e Al nom dise Ao dicto Artigo A que soomentefoy dado por testemunha Antonio 

Rodrjguez sprivy 

[Assinatura] 

Balltazar Gonçalvez Valada 

Jorge Gonçallvez Rybeiro 

Ambrosius doctor 
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[fl. 29] 

Jtem Adam Barbosa thesoureiro da Jgreja das Martens clerigo de misa testemunha jurado Aos 

Santos Avamgelhos em que pos sua mão dise que confere o Reo Joam de Goes avera  tres 

Annos pouco majs ou menos por ser fregues dahy das Martes e que dira a verdade do que lhe 

perguntarem e Al nom dise do costume 

Jtem perguntade por o primeiro Artigo da defesa do Reo que lhe foy lydo dise elle 

testemunha que elle tinha o Reo por bom christão e Amigo de Deus e o vya ahy comfesar 

pella coresma na dicta Jgreja e tanben o vyo comfesar per hum jubileu e asy na Jgreja das 

Martes lhe vya tomar o senhor / e lhe parece que hũa vez elle 
9
 testemunha Recouylyo e foy 

por o dito jubilo temdo o dia dantes comfesado outro padre / e que Alguũas vezes daua o Reo 

A elle testemunha [fl. 29v] esmola pera lhe mandar dizer misas do sacramento e de Nosa 

Senhora e por defuntos / e que o vya Algũas vezes vir ahy a Jgreja das Martens ouuir misa e 

pregacam aos domyngos / e que outra cousa nom sabe do dicto Artigo A que soomente foy 

dado por testemunha Antonio Rodrjguez sprivy com o Riscado atras 

[Assinatura] 

Aadam Barbosa 

Jorge Gonçallvez Rybeiro 

Ambrosius doctor 

 

Aos iij [3] dias do mes de Setembro de myl b
c
 sesenta e huum annos em Lixboa na Casa do 

Oratoreo do santo officio por o senhor Licenciado Jorge Gonçallvez Ribeiro foram 

preguntadas as testemunhas seguyntes Manuel Cordeyro o escreuy 

 

Jtem Lopo Delyção castilhano de nação oleyro morador em esta Cydade de Lixboa a Boa 

vista Ao forno do vidro testemunha jurado aos Santos Evangelhos em que  pos sua mão e 

perguntado pello costume disse / disse que conhece [fl. 30] o Reo Joam de Gões de huum 

anno a esta parte que ha que trabalha em sa casa e he seu obreyro posto que viue em sua casa 

per sy como homem casado que he e que diraa a verdade do que souber e for perguntado 

Jtem perguntado elle testemunha pello segundo artigo d’abonação e defessa do Reo que lhe 

todo foy lydo e declarado disse que praticando elle testemunha algũas vezes com o dicto Reo 

em cousas de lutheraos despois que se fez o auto pasado da fe na Ribeyra desta Cydade / 

dizendo-lhe ele testemunha mal dos lutheranos / o Reo lhe disse / oulhay qua castilhano / de 

                                                             
9 Ms.: resura sobre a palavra “comfesante”. 
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boons (?) se faz e sem os lutheranos / por que se querem meter junto na fe que aly vem a 

serem lutheranos / e que lhe pesaua muito de ouvir dizer que se fazya em lutheranos / dizendo 

que 
10

 sua secta era maa e daua dor / e al nom disse do dicto artigo / 

Jtem perguntado elle testemunha pello teceyro e final artigo d’abonação e defessa do Reo que 

lhe [fl. 30v] todo foy lido e declarado / disse que elle ouvyra dizer hũa vez ao dicto Reo do 

dicto tempo de huum Anno a esta parte / que dizião os lutheranos que os santos nam se avião 

de Rogar / e que pesaua muito a elle Reo dos
11

 dictos lutheranos terem taes erros contra nossa 

santa fe catholyca / e al nam dise dos dictos artigos a que soomente foy dado por testemunhas 

e asynou aquy Juntamente com elle senhor jnquysydor Manuel Cordeyro o escreuy 

[Assinatura] 

(?) 

Jorge Gonçallvez Rybeiro 

 

Jtem Joam Fernandez ferreyro morador em esta cidade ao forno do vidro christaão velho he 

não casado testemunha yurado Aos Santos Evangelhos em que pos sua mao / e perguntado 

pello custume e cousas que lhe pertencem disse que averaa huum anno e meo que elle 

conheceo o Reo e comerão e beberão jaa ambos e sam visinhos e amygos e que eraa a 

verdade do que souber e for perguntado 

Jtem perguntado elle testemunha pello segundo artigo [fl. 31] da bonação e defessa do Reo 

que lhe todo foy lydo e declarado pello meudo disse que nam sabya outra coisa do dicto 

artigo e artigos a que foy dado por testemunha / soomente que avera seys partes mays ou 

menos que estando elle huum dia na tenda do dicto Reo lhe ouvyo dizer que em hũa certa 

terra de que nam he lembrado / eram todos lutheros / e que lhe pezaua muito disso / e que 

outra cousa nam sabya dos dictos artigos a que foy dado por testemunhae asynou aquy 

Juntamente com elle senhor Jnquysydor Manuel Cordeyro o escreuy 

[Assinatura] 

João + Fernandez 

Jorge Gonçallvez Rybeiro 

 

Jtem Diogo Luys christaão velho de vleiro [sic] morador em esta cidade na Morarya / 

testemunha jurado aos Santos Evangelhos e que pos sua mão e prometeo dizer verdade e 

perguntado pello custume e cousas que lhe pertencem disse que avera seys ou sete Annos que 

                                                             
10

 Ms.: resura sobre as palavras “lhe pezaua”. 
11 Ms.: corrigido da palavra “do [sic]”. 
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ouso mays ou menos que conhece o dicto Reo e que esteue jaa tres ou quatro meses 

trabalhando em seu officio de vlejro [sic] em sua casa e que comerão e beberão e sam amygos 

e que dira a verdade /  

[fl. 31v] 

Jtem per (?) A elle testemunha pello prymeyro artigo d’abonação e defessa do Reo que lhe 

todo foy lydo e declarado disse / que  outra cousa nom sabe do dicto artigo aquele soomente 

foy dado por testemunha se nam ver lhe esmola asy de pão como de dinheyro aos pobres que 

chegavam a ser posta / e al nom disse e asynou aquy Juntamente com elle senhor jnquysydor 

Manuel Cordeyro o escreuy 

[Assinatura] 

Diogo Luys 

Jorge Gonçallvez Rybeiro 

 

Jtem Trystão de Colonia a (?) mercador casado e morador em esta cidade de Lixboa ao forno 

do vidro testemunha jurado Aos Santos Evangelhos em que pos sua mão e perguntado pello 

custume disse que ouvera seys ou sete annos que conhece o Reo e he seu compadre e amygo 

e comeram jaa ambos muitas vezes em sua casa delle testemunha e que dira a verdade do que 

souber e for perguntado  

 

perguntado elle testemunha pello prymeyro artygo d’abonação e dedessa do Reo que [fl. 32] 

todo foy lydo e declarado pello meudo disse que elle tem / ao dicto Reo por boom christão e  

por tal estaa avido e conhecido por homem de boa fama e consciencia / por que avya Aos 

domyngos a mysa e pregação na Jgreja de santos quando ha avja / e sabe que o dicto Reo he 

confrade da confraryade Jesu setuada na dicta Jgreja / e lhe vya as vezes das esmola na 

Jgrejaa dicta confrarya / e pera a cera de todollos santos / e al nam disse do dicto artigo a que 

soomente foy dado por testemunha e asynou aquy juntamente com elle senhor Jnquysydor 

Manuel Cordeyro o escreuy 

[Assinatura] 

Tristão de Colonia 

Jorge Gonçallvez Rybeiro 

 

Jtem Ruberto Jacome flamengo morador em esta cidade de Lixboa ao forno do vidro 

testemunha jurado Aos Santos Evangelhos e que pos sua mão e perguntado pello custume e 

cousas que lhe pertencem / disse que avera dous annos pouco mays ou menos que conhece o 
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dicto Reo Joam de Gões / e he se compadre e amygo e dyra a verdade do que souber [fl. 32v] 

e for perguntado e al nam disse do custume 

 

Jtem perguntado elle testemunha pello prymeyro astigo d’abonação e defessa do Reo que lhe 

todo foy lydo e declarado pello meudo / disse / que elle he ao dicto Reo por boom christaão / 

por que ho vya hir a Jgreja de santos aos domyngos ouvir myssa e pregação quando ha avya e 

o vya pedir na dicta Jgreja pera ha comfrarya de Jesu / setuada na dicta Jgreja de que ho Reo 

he confrade / e que he tido por homem de boa fama e consciencia Amtre as pessoas que ho 

conhecem / e al nam disse do dicto artigo a que soomentefoy dado por testemunha e asynou 

aaquy juntamente com elle senhor Jmquysydor Manuel Cordeyro o escreuy 

[Assinatura] 

Roberto Jacomeo 

Jorge Gonçallvez Rybeiro 

 

[fl. 33- branco] 

[fl. 33v] 

Pareçeo sendo vistos estes autos do Reo Joam de Goes flamengo e asy elle na mesa que 

fezesse abiuração de leuy suspecto na fee / huum domingo ou festa naJgreia do hospital e que 

esteuesse no carçer somente pollo tempo necessario pera ser bem (?) nas cousas da fee e que 

cumpre pera sua Saluacão vista A qualidade de suas culpas e defecto da proua dellas com 

outras considerações que no caso se ouuerão en Lixboaxxij de Setembro de 56j / 

[Assinatura] 

o bispo 

Licenciado Pedro aluarez 

Martim Lopiz Lobo 

Ambrosius doctor 

Jorge Gonçallvez Rybeiro 

Symão de Saa Pereira 

 

[fl. 34] 

Aos vimte e noue dias do mes d’Outubro de myl b
c
 sesenta e huum Annos em Lixboa na casa 

do despacho da Santa Jnquysyção / Estando hy o Reverendissimo senhor bispo do Alguarue e 

os senhores Jnquysydores e deputados do Santo officio mandarão vir perante sy a Joam de 

Gões flamengo contheudo em estes Autos e lhe mandarão que se fose embora pera sua casa e 
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que todas as vezes que fose chamado em este santo officio elle viesse logo / e por o dicto 

joam de Gões foy dicto que asy o prometya e o Jurou aos Santos Evangelhos em que pos sua 

mão e prometeo de o Cumpryr e por verdade asynou Manuel Cordeyro o escreuy 

[Assinatura] 

Hans HG Gooes 

 

[fl. 34v] 

Aos sete dias do mes de Feuereyro de mil b
c
 sesenta e dous Annos en Lixboa na casa do 

despacho da santa jnquysycão por os senhores Jnquysydores foy mandado a mym no t
ro

 que 

fizese estes Autos conclusos a mesa e as partes ficassem citados pera ouvirem sentenca en 

final Manuel Cordeiro o escreuy 

[fl. 35] 

Acordam os Jnquisidores ordio. E deputados da sancta Jnquisição eçe, que vistos estes autos 

e a suspecta que delles e da proua da justiça autor resulta contra o Reu Joam de Goes 

flamengo de nação maleguero d’azuleios morador nesta çidade que presente estaa, de elle ter 

crença en alguuns erros da maldicta secta lutherana contra a nossa sancta fee catholica sciliset 

no comer da carne en dias defesos e no rogar dos sanctos do parayso / e de não auer d’auer 

clerigos nem frades na Jgreja de Deos dizendo elle Reu que os lutheranos tinhão todas estas 

cousas e erros sem elle as reprouar antes mostraua signaes de contentamento fallando nisto 

que elles tinhão / o que tudo visto com o mais que dos autos consta e porem avendo respecto 

aa qualidade do caso e defecto da proua vista junctamente habonação do Reu com outras 

considerações que nisso se ouuerão mandão que o Reu Joam de Goes en pena e penitencia de 

seu delicto vaa aa Jgreja do hospital de todolos sanctos en corpo com ha cabeça descoberta e 

hũa vella açesa na mão / en huum domingo ou dia de festa e ahy faraa abjuração pubrica de 

Leuy suspecto na fee 

[fl. 35v] 

Antess de se começar a missa do dia e estaraa a toda A missa da dicta maneira / e lhe asignão 

Carçer somente pello tempo que pareçer aos Jnquisidores que he necessario pera ser jnstructo 

no que cumpre pera saluação de dua Alma e o amoestão que se confesse as tres pascoas do 

Anno e nellas reçeba o sanctissimo sacramento de conselho de seu cura que faça todos mais 

autos de boom e catholico christaão / 

[Assinaturas] 

O bispo 

Pedr’Aluarez 
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Ambrosius doctor 

(?) Bulhão 

Jorge Gonçallvez Rybeiro 

Martim Lopez Lobo 

Frei (?) da Veiga  

 

Foy pedida esta sentença acyma escryta en Lixboa na Jgreja do ospital de todollos santos 

domynguo oito dias do mes de Feuereyro de myl b
c
 sesenta e dous annos em presença do Reo 

Joam de Gões e eu Manuel Cordeyro o escreuy 

[fl. 36] 

Abjuração de leui 

Eu Joam de Goes flamengo malegeiro d’azulejos morador em esta cidade Perante vos 

Reverendos senhores inquisidores contra a heretica prauidade Apostasia juro nestes Santos 

Evangelhos em que tenho minhas mãos que de minha propria e liure vontade anathe manro , e 

aparto de mi toda há specia de heresia que for, ouse leuantar contra a senhora Se Catholica e 

sé apostolica spicialmente esta que tenho confessado ante vossas merçes que agora em minha 

sentença me foy lida A qual ey aqui por expresa, e repetida de que fico de leui susp. Na fe e 

juro de sempre ter, e guardar a santa fe catholica que tem, e insina a santa Madre jgreja de 

Roma e que serej sempre obedente ao nosso muj santo padre Papa Pio 4º hora presidente na 

jgreja  de Deus e a seus successores e confesso que todos seos que contra esta fe Catholica 

vierem, sam dignos de condenação e prometto de nunqua me ajuntar com elles, e de os 

perseguir e descobrir aos inquisidores, ou perlados da santa Madre Jgreja as heresias que 

dellas souber e juro de comprir a penitencia que me é ou for imposta e se contra isto ou parte 

d’elle e em algũo tempo vier (ho que Deus não permitta) que caya na pena que perder e tal 

Caso merecer E me sometto a correyção dos sagrados Canones e peço ao notario do santo 

officio que d’esto passe estromento e aos que stam presentes que sejão d’isso testemunhas e 

assinem aquy Comigo: 

a qual abjuracão fez en Lixboa no Auto da fe [fl. 36v] que se fes na Jgreja do ospital de 

todollos sanctos domynguo oyto dias do mes de feereyro de myl b
c
 sesenta e dous annos 

sendo presentes por testemunhas Antonio Rodriguez e Domyngos Symões no te
ros

 do santo 

offcio e eu Manuel Cordeyro outrosy no te
ros

 do santo offcio deu fee fazer o dicto Joam de 

Gões a dicta abjuração E asynamos aquy todos Manoel Cordeyro o escreuy 

[Assinaturas] 

Manoel Cordeyro 
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Antonio Rodrjgues 

Domingos Simõees 

 

[fl. 37- branco] 

[fl. 37v] 

Sallario do (?) destes autos 

Jtem de depirtura Rasa – ij
c
Lx reis  

Jtem de mandados ho da porta – xxbiiij reis 

Jtem de procuração – bij reis 

Jtem de termo per judiçiais – xxxb reis 

Jtem de asentadas – xxj reis 

Jtem de conclusões e peruicaçõis – xij reis 

Jtem de difº – bij reis 

Jtem de permmutez – iiij
c
 reis 

Jtem desta conta – xxxbj reis 

Soma ao todo oitocentos e sete reis – biij
c
bij reis 

[Assinatura] 

Damjão Mendez 

(?) [fl. 38- branco] 
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Documentação do Corpo Cronológico 

 

[TT-CC-1-25-105]
12

 

[fl. 1] 

Senhor amjgo as deradeyras bayxas que Aluaro Pirez e Rodrygo Aluerez 

carpymteyros fizerom no dormjtoryo de sam Francisco que esta debayxo do dormjtoryo 

gramde e asy dos foramentos da crasta segumda alta e bayxa sam estas scilicet o dito Aluaro 

Pirez dyse per seu asynado que he em meu poder que farya as ditas obras da maneira que 

estam aderradas de suas maãos somente por preco de sesemta e oyto mjll reaes que he menos 

que a dita avelyaçam primeira symquo mjll reaes por que a dita avalyaçam era de satemta e 

tres mjll reaes e o dito preço sam sesenta e oyto mjll Reaes 

Jtem o preco do dito Rodrygo Aluarez he que fara as sobreditas obras por preço de 

symquoenta e quatro mjll em que he menos quatroze mjll reaes e majs dyse que tomarya a 

pregadura grossa e dellgada e asy talhes pera todollos foramemtos por desasejs mjll reaes e 

por me pareçer que o dito dinheiro da dita pregadura he mujto lhe tirem dous mjll reaes e asy 

fiquaram em quatroze mjll reaes e ajumtamdo estes quatroze mjll com os sjmquoenta e quatro 

da bayxa do dito Rodrygo Aluerez sam sesemta e oyto mjll Reaes e por quanto ho seu preço 

he majs bayxo que o do dito Aluaro Pirez toda a comthya das pregaduras que sam quatroze 

mjll reaes el Rey noso senhor manda que pello preço dos ditos sesemta e oyto mjll reaes as 

pregaduras as [fl. 1v] dictas obras lhe sejam arematadas e vos fares logo fazer diso asemto em 

voso lyuro pello sprivam do voso carego com decraracam de toda ordenamça que as ditas 

obras am de ser feytas segumdo esteuerem nos apontamentos que se fezerom quando se fez a 

dita avalyaçam e rocamento e as ditas crastas com suas varamdas de syma averam seus 

foramentos paneados em tres panos e com suas abas e averam suas fasqujas e mollduras ao 

comprymento do bordo e asy nas quebras e por bayxo das abas seu cordam por Remate ou 

sua molldura de Rotollos e diamantes a que mjlhor pareçer e as ditas çellas e coredor yso 

mesmo avera seu foramento da mesma maneira sem ser paneado somente sera de esteyra com 

suas fasqujas e mollduras pollo teor das da crasta e com suas portas e portaes e genellas com 

seus postigos pello teor do dormjtoryo de syma e em cada çella seu leyto e sua mesa com seu 

escrytoryo e seu escabello tudo muj bem feyto e lympo e bem laurado e com seus fromtaes de 

madeyra muj bem asemtados e asy soelharam o dito dormjtoryo onde quer que ajmda for por 

solhar ou traueja com todallas majs cousas que lhe neçecaryas forem do que toqua a 

carpemtarya e por quamto o dito Aluaro Pirez he omem de bem e bom oficyall e os padres da 

casa follgam com ele semdo caso que ele queyra fazer a dita obra com o dito Rodrygo 

Aluerez pello dito preço vos arematares
13

 a ambos o forçam jurramento e nam querendo 

entam , fique toda com o dito Rodrygo Aluerez e far-lhe-am seis pagamentos [fl. 2] em tres 

pagas scilicet lhe daram logo vymte e oyto mjll reaes e como teuerem a obra feyta lhe daram 

vymte mjll e como a obra ffor feyta e acabada lhe daram os outros vymte mjll reaes pera 

                                                             
12 Este documento já havia sido publicado por SOUSA VITERBO (1988) – Dicionário Histórico e Documental 

dos Arquitectos, Engenheiros e Construtores Portugueses, vol II. Lisboa: Imprenssa Nacional-Casa da Moeda, 

pp. 284-285. Esta transcrição foi aqui revista e corrigida. 
13 Mss.: Palavra parcialmente manchada. 
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comprymento dos ditos sasemta e oyto mjll reaes e que asy amda ver e manday-me logo 

dizer se fiqua com hum ou com ambos pera vos logo envyar os despachos do djnheiro 

Jtem segumdo os bordos dos que logo veres pouquo majs ou menos que a dita obra 

leua vos consertay com o dito Rodrygo Aluerez sobre a seragem dos bordos segumdo o preço 

que leuarem por fora e demos-lhe cousa certa e ele tenha caregado os mandar serar e escreue-

-me o preso çerto em que a quer tomar // 

Jtem enquanto a madeyra e bordos e taboado que esta obra leuar vede pouquo majs ou 

menos e que se avera mjster e manday-os leuar a sam Francisco e tudo per comto e metam-se 

em hũa casa e temde vos hũa chaue e frey Domingos outra e asy como se forem gastamdo asy 

lho vam damdo e posto que Afonso Monteyro ao presemte nom pague nem Receba ele seja 

presemte comvosquo e com o esprivam por se pratiquar nestas cousas por ysto nom he 

Receber nem pagar ffeyto em Euora a xbij dias de Janeiro de mill b
c
xx 

[Assinatura] Bartolameu de Payua 

 

 

[TT-CC-1-28-55] 

[fl. 1] 

Nos el Rey mamdamos a vos almoxarife ou Recebedor do nosso Reguemguo d’Alljez que de 

quallquer pam noso que tiuerdes deis ao guardiam do moesteiro de sam Francisco desta 

cidade sejs moios de triguo e quatro de çeuada de que fazemos esmolla ao dicto guardiam vos 

seram leuados em comta feyto em Lixboa a biij [8] dias de Aguosto Pero Amriquez o fez de 

i522 

[Assinatura] Rey 

 

Recebo esta esmolla queremo em que se pague sem enbargo da carta gerall do allmazem se 

de quallquer modo que hy aja em contrario 

[Assinatura] Rey 

 

[fl. 2] 

alvara porque sua Alteza faz esmola de bj [6] moios de trigo / iiij de çevada aos frades de 

sam Françisco de Lixboa 

b
c
xxij 

 

Eu frey Pero de sancta Catarina guardiam que ora sou deste moesteiro de sam Francisco 

desta çidade de Lisboa diguo ser verdade que eu Reçebi de Diogo Rodrigues almoxarife d’el 

Rey nossoo senhor bj moyos de triguo em quatro deçenada de que nos sua alteza fes esmolla 

segundo sse contem no aluara atraz esqrito e por este ser asy lhe dey este per mym feicto e 

asinado ate xxij [22] dias do mes d’agosto de mil e quinhentos e xxij [22] anos 

[Assinatura] Manel Fernandez 

ho guardiam frey Pero de Sancta Catarina 

 

 

[TT-CC-1-41-140] 
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iij [3000] rreaes ao guardião e frades do moesteiro de sam Francisco de Lixboa (?)  

 

Eu a Rainha mamdo a vos Dioguo Celema meu thesoureiro e ao spriuam de vosso officio , 

que deeis ao guardiam e frades do moesteiro de sam Francisquo desta cidade de Lixboa tres 

mjll rreaes de que lhe ffaço esmolla pera toalhas , E por este em conhecimento do dito 

guardiam de como de vos os Receber mando que vos sejam Leuados tem comta , Bertolameu 

Fernamdez o fez em Lixboa a xxj [21] dias de Dezenbro de i528 

 

Recebo frey Vasqo Corea guardiam do mosteiro de sam Francisco desta cidade de Lixboa de 

Diogo Callema tesoureiro da Receita n’ocasiam os tres mill reaes de qual he su’alteza faz 

esmola e per verdade asynamos aquj ambos em Lixboa a xxbiij [29] dias de Dezembro de 

b
c
xxbiij [528] 

 

[Assinaturas]  

frej Vasco 

Pero Rodrjguez 

Pedro Correa 

 

tres mjll reaes de quem Vossa Alteza faz esmola a guardiam e frades do mosteiro sam 

Francisco desta cidade de Lixboa pera toalhas 

 

 

[TT-CC-1-61-63] 

[fl. 1] 

Bastiam Goncalvez mando-uos que des ao guardião e padres do mosteiro de sam Françisquo 

desta cidade hũa vella das velhas de que lhe ffaço esmola E per este com seu custo vos sera 

aleuada em conta posto que este nam pase pela chancelaria Antonio Soarez o fez em Lixboa 

aos ij [2] dias de Mayo de mill b
c
xxxbiij [1538] 

sera a vella de hum naujo de çento mez que nam seja pera seruir 

 

[Assinatura] Rey 

 

Pera o almoxarife da Ribeira dee ao guardião e padres do mosteiro de são Francisco desta 

cidade hũa vella das velhas de que lhe vossa alteza faz esmola e que este nam pase pela 

chancelaria 

 

[fl. 1v.] 

Resebeo frey Pero de santa Catarina guardyam de sam Francisco desta cidade de Lixboa , 

hum (?) conteheudo neste allvara d’el rey nosso senhor e por tamto asynou aquy comyguo 

Bras Nunniz espriuão ao bj [6] de Julho de b
c
xxxbiij [538] anos 

 

[Assinatura] Bras Nunnes 

[Assinatura] guardiam frei Pero de Sancta Catarina 
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[TT-CC-1-67-49] 

[fl. 1] 

Comtadores de mynha casa , mando-uos que com este sobmente sem mais outro mandado 

nem carta leme em conta a Bastiam Gonçalvez almoxarife da Ribeira desta cidade de Lixboa 

duas duzias de tauoas costaneiras que entregou a Sociro Vaaz pera se derribar ha capela 

velha do moesteiro de sam Francisco da dita cidade onde se gastaram , Domjngos de Payua o 

fez em Lixboa a xbj [16] de Novembro de mjll b
c
 [500] e quarenta    

e este nam pasara pela chancelaria 

[Assinatura] Rey 

 

qual este sobmente leuem em conta a Bastiam Gonçalvez almoxarife da Ribeira desta cidade 

de duas duzyas de tauoas costaneiras que entregou a Sociro Vaaz pera se derribar ha capela 

velha do moesteiro de sam Francisco da dita çidade omde se gastaram e nam passe pela 

chancelaria 

 

 

[TT-CC-2-66-95] 

[fl. 1] 

Dom Antonjo da’Almeida do conselho d’el Rey nosso senhor e seu comtador mor mando a 

uos almoxarife ao Redor da portajem desta cydade que dos dez mjll reaes que vem no 

assentamento em 
14

 taeeis deeis e pagaeeis ao guardyam do mosteyro de sam Francisco desta 

cydade quatro mjll rreys cento trinta e sseys reaes pera a capela de santa Maria da Nobregua 

que esta no dicto mostejro de sam Francisco honde jaz a may d’el Rey dom Joham da boõa 

memoria como se sempre pagou pera myssas e hoferta que se se predyam na dicta capela e 

tamto que lhes der descobre este e seu conhecymento e per tudo mando aos contadores do 

dicto senhor quero lhes leuem em conta e despesa feicta em Lyxboa a ix dias d’outubro 

Gonçalo Ceulhe o fez de b
c
xbj anos (?) ano de b

c
xbj [516] 

 

[Assinatura] dom Antonio d’Almeida 

 

[f1v] 

Conheço e como forom o Licenciado frey Pero do Campo guardiam do moesteiro de sam 

Francisco desta çidade de Lixboa Recebem de Ruy Gill Caia Licenciado da cassa d’el Rey 

nosso senhor e almoxarife na portagem do dicto senhor na dicta çidade qual mjll e seiscentos 

e trinta e seis reaes Comtador em este mandado deste outro 
15

 que per verdade e asinou aquy 

dise 
16

 esprito na dita portagem que o fez e o asinou tambem feicto em xxb dias do mês 

d’outubro de 1516 anos 

[Assinatura] Vasco Jacome 

 

 

                                                             
14 Mss.: Tinta repassada sobre palavras. 
15 Mss.: Tinta repassada sobre palavras. 
16 Mss.: Tinta repassada sobre palavras. 
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[TT-CC-2-78-11] 

[fl. 1] 

Serue a tres asentos e tres portas 

 

Afonso Monteiro / mamdamos-vos que do dinheiro que vyera
17

 per noso aluara mandamos 

emtregar per Joam Gaguo pagar-se ha Nuno Vaaz e Aluaro Pirez , carpenteiros e 

empreyteyros do dormjtoreo de sam Francisco de Lixboa vjnte e cymquo mjl reaes que 

haguora ham d’aver a de sua empreytada /. 

E a Gill Fernandez pedreiro que tem d’empreytada / o telhar do djto dormjtorio vjnte e seis 

mjll rreaes /. 

E a Francisco Pirez e Bras Pirez que tem a obra do mejo da parte da cruz Cymquoenta mjll 

rreaes ate se com elles fazer conta /. 

dos quaaes dinheiros lhe vos fareis boons pagamentos semdo çerto per certidam do amy… 

meu sobre todos muito amado e prezado filho como asemtou verba e seus contratos que sam 

pagos do dito dinheiro em vos / e per ese e seus contratos vos seiam leuados em conta fejto 

em Tores Vedras a xxj [21] dias d’outubro Andre Pirez o fez de j b
c
 xbiij [1518] 

[Assinatura] Rey 

 

pera Afonso Monteiro que do dinheiro que lhe ha d’entraguar Joam Gago pague a estes  

p
sa

 (?)  espritos 

[fl.2] 

Ja ffecta posta verba no lyurro dos contratos das obras d’ell Rey nosso senhor como as 

pessoas conteudos neste mandado atras ouuerem em Afonso Monteiro allmoxarife das obras 

da casa da Jmdia o dinheiro Jsso mesmo conteudo no dito mandado ffecto em Torres Vedras 

a xbiij de oytubro Bastiam da Costa o ffez de jb
c
xbiij 

[Assinatura] Bartolameu de Payua 

 

[fl.2v.] 
18

domjngo bij dias do mes de novembro de b
c
xbiij deu e pagou Afonso Monteiro a Nuno 

Vaaz carpinteiro que tem a obra do dormjtoreo de sam Francisco d’empreita de doze mjll
19

 e 

quynhentos rreaes em parte do que ha de merçer da dita obra / E asi majs deu e pagou o dicto 

almoxarife a Francisco Pirez pedreiro que tem ualia dos fornos da porta da cruz em parte do 

que ha de mercer cymquoenta mjll reaes E por que hos dictos (?)  Receberom cada huum esta 

lhe foy feto este aluara era escriuão de seu ofeceo e fez este e asynarom os dictos comjguo no 

dicto dia 

 

[Assinatura] 

(?)  

Francisco Pirez 

Nunno Vaaz 

                                                             
17 Mss.: palavra pouco legível 
18 Mss.: À margem esquerda: jazem em liuro. 
19 Mss.: palavra repetida “mjll” [sic]. 
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[fl.3] 

Dygo Eu Nuno Vaaz que he verdade que eu rreceby de Afonso Monteiro xij [12] myll e b
c
 

[500] reaes da obra do dormjtoryo de sam Francisco conteudo neste alluara d’ell Rey noso 

senhor e porque he uerdade que os reçeby no comprymento deste pagua[mento]
20

  lhe dey 

este per mjm asynado aos xb dias do mes de nouembro de b
c
xx [520] anos 

[Assinatura] Nunno Vaaz 

 

[fl.3v.] 

domjngo bij dias do mes de novembro Receberom Nuno Vaaz carpinteiro que tem obra de 

carpentarya do dormjtoreo de sam Francisco desta cidade elle per sy so d’Afonso Monteiro 

almoxarife dos pacos da casa da mina e Francisco Pirez pedreiro que tem ualia d’aluenarya 

dos da porta da  [cruz]elle per sy so Recebeo do dicto almoxarife em parte do que a de 

merecer huum e outro satenta cymquo mjll reaes 

 

[fl.4] 

dyguo eu Gyll Fernandez pydreiro que he verdade que Receby de Afonso Monteiro 

almoxarife xxbij [27] rreaes em comprymento de paguo da empreytada que eu tynha em sam 

Francisco que foy o cafelado do dormjtoryo de fora he de correger hum telhado eu pimtado a 

mjnha custa he porque asy he verdade que eu Receby do djto Afonso Monteiro este dinheiro 

lhe dey este per mjm asynado he feyto aos xij dias do mes de Setembro de b
c
xix anos 

[Assinatura] Gyll Fernandez 

 

 

[TT-CC-2-80-42] 

dyguo Eu (?)  Lujs Gomez que he uerdade que Eu Reçebi de Afonso Monteiro almoxarife das 

obras da casa da Jndia todo ho djnheiro que se montou em todas as obras que Eu Lujs Gomez 

tenho feitas na casa da Jndia e asy das obras de Afonso Monteiro tinha (?)  e asy das que eu 

fiz so em … dos que deujam a meu sogro quando padeçeo e por que asy he verdade que eu 

ouve [sic] d’Afonso Monteiro todo o comprymento de pago posto que nem se ja lancado em 

lyurol tudo o que pareçer por qaesqer medydas ou contratos ou sem eles lhe sejam leuados 

em conta por que eu me dou por pago e … e que asy he em verdade que o de ? tenho 

Reçebydo lhe dey este per mjm asynado 

[Assinatura] Lujs Gomez 

 

[fl. 14v] 
21

a bijj [8] dias de Outubro Recebeo Lujs Gomez de Afonso Monteiro almoxarife pera a 

empreytada que o dyto Lujs Gomez fez em sam Francisco xbj reaes he sam lamsados em 

lyuro he por que asy he verdade asynou aquj 

[Assinatura] Luys Gomez 

 

                                                             
20 Mss.: rasura sobre parte da palavra. 
21 Mss.: À margem direita: “xbj reaes” 
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[fl. 16v] 

Jtem aos xxb [25] dias de Junho deu e paguou Afonso Monteiro a Rodrigo Aluarez mestre 

das obras d’el Rey trymta e quatro mjll reaes da obra que elle fez em sam Francisco e por 

verdade asynou aquj no mesmo dia e mes era 

[Assinatura] Rodrigo Aluarez 

 

[fl. 19v] 

Aos xxjx [29] do mes Junho deu e pagou Afonso Monteiro a Aluaro Pirez carpinteiro 

empreiteiro do dormjtorjo e varandas de sam Francisco em parte do pago da sua metade que 

he xxxiiij reaes xxiiij reaes e os dez foram pera lhe … pagar que … fecta e acabada e por 

verdade asynado aquy xxiiij mjl 

[Assinatura] Aluaro Pirez 

 

[fl. 7v]
22

 

Dyguo eu Bras Fernandez pydreiro que he verdade que eu Receby da Afonso Monteiro 

almoxarife quatro mjll reaes da obra que eu fyz em sam Francisco e por que asy he verdade 

que eu delle Recebi este dinheiro asyney aquj aos b [5] dias de abryl b
c
xx [520] 

[Assinatura] Bras Fernandez 

 

E mais Recebeo Bras Fernandez do dyto Afonso Monteiro mais iij [3] mjll reaes alem destes 

que asynou que estam escritos e por que asy e verdade asynou aquj aos xxiij [23] dias 

d’abryl do mesma era 

[Assinatura] Bras Fernandez 

 

Dygo eu Bras Fernandez que he uerdade que reçeby mays das obras de sam Francisco desta 

cydade b mjll reaes os quaes mereçy em telhados e em acafelamentos e correxymentos em 

cousas que eram neçesaryas de se corexerem e por que asy he verdade que os receby dele 

Afonso Monteiro e que dey este por asynado aos xxbiij [28] djas d’abryl   

[Assinatura] Bras Fernandez 

 

[fl. 8] 
23

Jtem aos xxiiij [24] dias do mes de Junho deu e paguou Afonso Monteiro a Gyll Fernandez 

pedreiro vymte e symquo mjll reaes em comeso de paguo de dormjtoryo que a de fazer os 

Rapartymentos e guarnecer em sam Francisco e se obryguou
24

 de trager [sic] tres ofycyaes de 

comtyna na obra e sam lamcados em lyuro e por que asy e verdade asynou aquj no mesmo 

dia e mes era 

[Assinatura] Gyll Fernandez 

 

                                                             
22 Este conjunto de documentos, em forma de livro/macete, evidencia estar bastante deteriorado, pelo que 

apenas é possível supor, a partir da aparente numeração anacrónica das páginas, que este será uma junção de 

outros pequenos “macetes”, que estariam então numerados de forma independente. Se assim for, é claro que as 

lacunas deste documento são inúmeras.  
23 Mss.: À margem direita: “xxb”. 
24 Mss.: Corrigido da palavra: “obyguou [sic]”. 
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25
Jtem aos xxjx [29] dias do mes de Julho de mjll b

c
xx [520] anos deu e paguou Afonso 

Monteiro almoxarife a Gyll Fernandez e a Bras Fernandez pedreyros vymte mjll reaes em 

comprymento de paguo da escada que eles fyzeream em sam Francisco na quastra segumda e 

sam lamsados em lyuro e por verdade asynaram aquj ambos no mesmo dia e mes era 

[Assinatura] Gyll Fernandez 

 

[fl. 8v] 

dinheiro que Afonso Monteiro pagou a Gill Fernandez pedreiro per comprimento de toda a 

obra do dormjtorio de sam Francisco e do telhado delle e dos frontaes que hagora comeca 

scilicet trinta e nove mjll sasenta e oito reaes de comprimento das paredes e cantarya e do 

telhado do dormjtorio      xxxix [39] 

[Assinatura] Gill
26

 Fernandez 

scilicet no começo de paguo dos frontaes vinte mjll reaes e asynou aquy estas duas adiçoes 

[Assinatura] Gill Fernandez 

 

Jtem aos xxbij [27] dias do mes de marco deu e paguou Afonso Monteiro a Gyl Fernandez 

pedreiro xxxjx bij
c
lRb [39 795] reaes da parte de que fez na serqua de sam Francisco sam 

assentadas em lyuro e por verdade asynou aquj no mesmo dia e mes e era 

[Assinatura] Gyll Fernandez 

Jtem no mesmo dia mais Recebeo o dyto Gyll Fernandez de uns byquos que fez em sam 

Francisco b ix
c
xxx [5 930] reaes e sam asemtados em lyuro por verdade asynou aquj 

[Assinatura] Gyll Fernandez 

 

 

[TT-CC-2-80-95] 

[fl. 1] 

Gil Fernandez 

paredes do dormitório 

 

Aos tres dias do mes de maio de mjll e b
c
xix [1519] annos fuj eu Pero Lujs mjdidor das obras 

desta Cidade de Lixboa fuy mjdir hũas paredes que fez Gill Fernandez em sam Francisco no 

dormjtorio que fiçaram por açabar com huns atalhos de paredes que estaua na samçrestia as 

quaes paredes eu mjdy perante Afomso Monteiro almoxarife das obras e perante Aluaro 

Viejra espriuão e asy açhej nas dictas paredes per todas que o dicto Gill Fernandez fez 

oytenta e ij braças e meia em que se amonta
27

 Rj [41] mijll e ij
c
L [250] rreaes a Rezam de b

c 

[500] reaes braça e per çertidom dello lhe dej este per my asynado fecto no dicto mes era 

[Assinatura] Pero Lujs 

 

[fl. 2] 

Gil Fernandez 

                                                             
25 Mss.: À margem direita: “xx reaes”. 
26 Mss.: Mancha de tinta sobre a palavra. 
27 Mss.: palavra corrigida de “anmota [sic]”. 

156



Frestas e janelas e cousas meudas que vallem – 3 792 reaes  faz
28

 2 877 288 

screuy 

he verdade que aos dous djas do mes de março era de mjll qujnhentos e xbiiij [1519] anos fuj 

eu Andre Pjrez mestre das obras d’el rej noso senhor requerido pera aualjar hũas demasjas de 

janelas e frestaz que fez Gjl Fernandez pedrejro em sam Françjsco asj de majs commo de 

menos a segundo firmado seu contrato e de hum capanajrro do relogeo e achej que val toda 

esta obra jsto que esta escrjto abaxo 

Jtem de hũa fresta que esta d’abada da capela val_ iijb
c
[3500] reaes 

Jtem de hũ portal d’abada da capela val _ iiijb
c
lxx [4570]  

Jtem do campanajrro do relogeo val _ mjllbiij
c
[1800] reaes 

Jtem de hũa janela d’abada da crasta val _ iiijbiij
c
xiij[4813] reaes 

Jtem de hũa janela que esta sobre entalpa derrete val _ iiij [4000] reaes 

Jtem de hũa fresta que esta no corredor de baxo val _ b [5000] reaes 

Jtem de duas frestas de tegolo valem _ biij
c
 [800] reaes 

Jtem de xxxbj [36] qunhaes a rrezam de nouynta rreaes per peça valem _ iijij
c
x [3210] reaes 

Jtem de hum par de couçejrras grandes val _ iiijiij
c
 [4300] reaes 

pera o sobrado de sam
29

 

Jtem des boulhoes sam sete pecas que val _ iiijij
c
xxxxb [4245] reaes 

Jtem de hum arco de tegolo val _ mjllb
c
 [1500] reaes 

a porta de sancrstia a que vem a escada por de baxo
30

 

Jtem do petorral da portarja val _ ijiij
c
 [2300] reaes 

Jtem de hua janela que esta no meo do dormjtorrjo val _ b cento lj [5151] reaes 

Jtem de hum par meao de couçejrras valem ij
c
 reaes 

soma ho todo xxxbij bjjj
c
xxbij [37 827] reaes 

 

[fl. 2v] 

He Pirez
31

 asj verdade que aualjej a menos he majs que auja fejto a segundo firmado do seu 

contrato asjnej aquj em os dous djas do mes de março erra de mjll qujnhetos e xjx anos 

[Assinatura] Andre Pirez 

 

 

[TT-CC-2-81-150] 

João Gonçalvez per esento ser 42 Livro 2
o
 

Aos dez dias do mes de mayo de mjll e b
c
xjx [519] annos fuy eu Pero Lujs medidor das obras 

desta Cidade de Lixboa fuy mydir o ladrylhamento que fez João Gonçallvez em sam 

Francisco nas varandas em que açhej cento hũa [101] braça e xxxij [32] reaes uysto em meo 

com  que se amonta xxx iiij mjll e iiij
c
 e b [34405] rreaes a Rezam de iij

c 
xxx [330] rreis 

braca e per certidom dello lhe dej este per mj asynado fecto no dicto mes era 

[Assinatura] Pero Lujs 

 

                                                             
28 Mss.: Números de difícil leitura 
29 Mss.: Acrescento de frase que não tem ligação óbvia com ambas as frases entre as quais está. 
30 Mss.: Acrescento de frase que não tem ligação óbvia com ambas as frases entre as quais está. 
31 Mss.: repetição da palavra “Pirez”. 
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soma xxx iiij iiij
c
 b rreis [34.405] 

momta verdadeiramente nestas bracas – xxxiij iiij
c 
xxxbij [33 437] 

e vam Lançadas Afonso Monteiro – xxiij iiij
c 
xxxbij [23 437] 

 

 

[TT-CC-2-88-105] 

Aos vinte sete dias do mes de Marco de mjll e b
c
xx [520] annos fuy eu Pero Lujs mididor das 

obras desta Cidade de Lixboa fuy mjdir hũas paredes que fez Gill Fernandez em sam 

Francisco ao longo da Rua que vay pera a porta de santa Catarina as quaes paredes eu mjdi 

parte Afonso Monteiro almoxarjfe e parte Aluaro Vieira espriuão das dictas hobras e asy 

achej nas dictas paredes per todas com hũa parede que vay sobre ho arço da Crasta segunda . 

Lxxix [79] bracas e meia e tres palmos em que se amonta xxxix [39] mjll e setecentos Lxb 

[65] reaes a Rezam de quinhentos reaes braca e perecese d’omd’ello lhe dej este per mj 

asynado e fecto no cito mes era 

[Assinatura]  Pero Lujs 

 

soma xxxix iij bij
c
 bxxix rreaes [39 779] 

valem ambas estas avaliações – Rb
32

 bj
c
 [45 600] 

 

 

[TT-CC-2-88-121] 

sam Francisco 

frontal e estudo e portal 

 

he verdade que em o derradejrro dja do mes de março erra de mjll qujnhetos e xx anos fuj eu 

Andre Pirez mestre das obras d’el Rej nosso senhor fuj aualjar hũa pouqua d’obra que fez Gjl 

Fernandez em sam Framçjsco scilicet de hum frontal
33

 que fez no estrado
34

 e deu quatro 

portais de tegolo e de hum arquo de tegolo e de frestas e de tapar burraquos e de laurar 

quoçerras e boulhoes em que achej esta obra sobre djta que o djto Gjl Fernandez def que val 

çiquo mjll he moueçetos e xxx [308] reaes e ujsto me afjrmo per o jurrameto que tenho e per 

verdade lhe dej este meu asjnado fejto em o deradejrro dja do mes de março erra de mjll 

qujnhetos he xx [20] anos 

[Assinatura] Andre Pirez 

 

soma iiiij ix
c
 xxx [5 930] 

vale b ix
c
 xxx [5 930] 

 

 

[TT-CC-2-91-101] 

                                                             
32 Mss.: rasura sobre a letra “j”. 
33 Mss.: corrigido sobre a palavra “frutal [sic]”. 
34 Mss.: rasura sobre a palavra “rrefertojrro”. 
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Aos tres dias do mes de setenbro de mjll e b
c 

xx [520] annos fuy eu Pero Lujs mididor das 

obras desta Cidade de Lixboa fuy midir hum ladrilhamento que fez Gill Fernandez no 

dormitorjo de sam Francisco ho quall ladrylhamento eu midy parte Afonso Monteiro 

almoxarjfe e parte Aluaro Vieira espriuão das dictas obras e asy achej no dicto dormjtorjo 

per todo cento xxxb [135] braças e quarta em que se amontam satenta e quatro mjll e 

iij
c
Lxxxbij [387] reaes moio a Rezam de qujnhentos e cyncoenta reis braça e per certidom 

dello lhe dej este per mym asynado e fecto no dicto mes era 

[Assinatura] Pero Lujs 

 

soma lxiiij iij
c 
lxxxbij [64387] 

valem – lxxiiij iij
c 
lxxxbij [74387] 

 

 

[TT-CC-2-91-118] 

[fl. 1] 

ha d’aver Pero Alluarez pello foramento do madejramento dos telhados da (?) honde estam os 

poyaes no allmazem e asy de ha tornar ha Rjpas de novo sete mjll e trezentos ,, e majs a Bras 

Martinz pedio por as telhas e torna a telhar ha dicta / uale e (?)  as camas poendo elle ho quall 

e mais e (?)  tres mjll e oytosentos reaes  

[Assinatura] Bartolameu de Payua 

vam Lançados estes dinheiros todos pelo liuro e na R
ce

 140 em soma de – lxxj iij
c
 [71 300] 

reaes 

 

[fl. 2] 

Foram Requerydos por Afonso Monteiro almoxarife das obras da casa da myna e jndia e sam 

Francisco Aluaro Pirez e Diogo Gonçalvez carpinteiros pera avaliarem o madejramento e 

foram em escada que vem da crasta grande pera a crasta segunda que fez Rodrigo Aluarez 

carpinteiro , os quaes oficiaes que asy avaliaram a dicta escada desero pelo juramento que 

merrecya somente de suas manos e pergadura quatro mjll e quatrocentos e dez reaes por asy 

fazerem a dita obra e portanto lhe foy dada esta certidam pera sua conta e feta e asynada 

pelos ditos carpinteiros a xiiij [14] dias de Setembro de jb
c
xx [1520] 

[Assinatura] Aluaro Pyrez 

[Assinatura] Diogo Gonçallvez 

 

Soma iiij iiij
c
 x [4410] reaes 

 

 

[TT-CC-2-92-99] 

[fl. 1] 

e na fez da obra acabada e Recebyda lhe daram o daradejro pagamento que se a dita obra se 

montar E asy se obigam de a darem acabada e he, fecta que se ha de Receber a vjta de oficios 

o quall asento do dito ladrilho sera sobre call com sua area e as juntas bem saldeadas e asy de 

hum tijolo como do outro e o tijolo tosco sera desempenado a picadeira o quall comtrato se 
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nom fez se nom com Aluaro Anes e Amtonio Nunez E Gill Fernandez por he ouve o dicto 

Gaspar de Paiua por lancados fora desta obra Amtonio Gonçallvez e Bastiam Pirez 
35

 o dito 

tres parceyros hum de fazer a dita obra pelos ditos preço atras E por tamto lhe foy feito este 

concerto com o dito Gaspar de Payua e Afonso Monteiro oje xiij dias do mes de novembro de 

jb
c
xx [1520] E asynaram com o dicto almoxarife todos tres E os ditos tres parceiros 

comecaram a dita obra semdo a carpentarya acabada e a garnjcam do cafelamento e Relocado 

/ E huum e todos tres se obrigam cada hum per sj de fazerem a dita obra 

[Assinaturas] 

Antonio Nunez 

Afonso Annes  

Gill Fernandez 

Afonso Monteiro 

 

[fl. 1v] 

A xij [12] dias do mes de novembro de b
c
xx [520] se comcertou Gaspar Pirez de Paiua e 

Afonso Monteiro por mandado d’el Rey noso senhor com Bras Rodriguez pedreiro mor ao (?)  

d’Amdrade , do cafelamento e Reclocado pimcelado que ham de fazer o dicto Bras 

Rodriguez do que lhe ha de dar 

 

Obra toda Afonso Anes Amtonio Nunez Gil Fernandez 

ladrylhamento das (?) 

 

vam as medidas com as obras que fez Bras Rodriguez em que se montarom – xxxij bij
c
 Riijj 

[32.744] reaes dos quaes pagaes Afonso Monteiro – xxiiij [24.000]reaes 

posto que diz quaes pagar tall (?) e lhe leuam em conta por montar 

 

E se comcertou o dicto Gaspar de Paiua com Afonso Anes e Antonio Nunez e Gill Fernandez 
36

 pedreiros que elles fazem o ladrilhamento do tijolo tosco 
37

 das varandas a ij
c
L [250] reaes 

a braça e o Rocado a qujnhentos e dez reaes a braça o quall ladrilhamento sera muito bem 

feito e o dito tijollo seja muito bem cozydo e escolher (?) no forno por que ha-de ser cozido / 

como deve elles ditos pedreiros partiram a obra asy huũa e não a outra E lhe fara Afonso 

Monteiro seus pagamentos em tres pagas  em comecando a obra de lhe daram huum terço do 

que no dito ladrilhamento montar e outro terço no meio da obra 

 

 

[TT-CC-2-94-160] 

[fl. 1] 

Pero de Trilho 

sam Francisco 

                                                             
35 Mss.: Tinta repassada sobre palavras. 
36 Mss.: rasura sobre as palavras “Bastiam Pirez e Amtonio Gonçallvez”. 
37 Mss.: rasura sobre as palavras “e Ro”. 

160



38
 aos bij [7] djas do mes de marco era de j b

c
xxj [1521] anos fuj eu Andre Pjrez mestre das 

obras d’el Rej nosso senhor e Aluaro Anes outros pedrejro fomos ualjar a obra que fes Pero 

de Trjlho em sam Francjsco scilicet de fora do seu contrato scilicet do pe derejto do arco da 

quapela e de hũa fresta da outra grade e de majs da metade de outra grade porque djse o djto 

Pero Trilho que era obrjgado a fazer hua fresta pequena onde estaua esta grade e per jso pedjz 

majs da ? de hua fresta he de hum degrao de cruzeiro em que achamos que a segunda nosas 

com cjecoate val Rij cento R [42.140] he por verdade asjnamos aquj em o mesmo dja da dita 

era acjma escrjta 

[Assinaturas] 

Andre Pjrez 

Aluaro Anes 

 

Soma Rij cento xxxx [42.140] reaes 

he asj ual a braça da parede de sobre o arco grade val bj
c
L [650] reaes 

 

 

[TT-CC-2-95-167] 

[fl. 1] 

Ao primeiro dia do mes de mayo deste presente ano de b
c
xxj se comemtou o anno do 

pryncepe per mandado d’el Rey noso senhor com Gill Fernandez pedreiro sobre o telhar da 

crasta segumda do moesteiro de sam Francisco desta cydade de Lisboa pera a quall lhe darem 

a telha ao pee d’obra e ele poera todalas outras achegas e mãos e seruydores que ele telhara a 

dita crasta de todalas quatro 
39

 quadras E a viram ser braceyras de caall e asentadas hua e 

outra eram com seus ramos e suas beyras da parte da crasta sobre os entauollamentos E asy 

fara hum campanayro em hua das ditas quadras da parte do dormytorio o qual sera de tyjollo 

e do tamanho que demandar A canpaã do Reffeitorio E asy guarnecera o encosto do poyo da 

parte da cozynha e do dito Refeitoyro [sic] E asy guarnecera hum meio lamco da crasta 

prymeira que fycou por por guarnecer do tempo d’ Amtonio Salluado e polla quall obra avera 

scilicet do telhar e campaneyro e guarnycoes doze mjll Reaes // nom faça duueda […]
40

 

homde diz agoas // 

E asy se obrygou de guarnecer e pymcelar todos os allpemdres do dito moesteiro de fora e de 

demtro comecamdo do cunhall da portarya de cyma homde estaua santa Maria de Loreto ate 

a casa de nosa senhora dos Amjos E asy Repycara todolos botareos da parte de fora e os 

cymtara polas Jumtas E asy guarnecera [fl. 1v] todolos peytorys de fora e de dentro e os 

Rachara homde necessario for e os fara todos em hua alltura e os alevamtara homde 

esteuerem derybados e jsto tudo de pedra e caall E avera por toda esta obra dos allpendres 

dezaseis mjll e quynhentos Reaes // 

 

Jtem mays tapara o arco do dito allpendre que vay comtra a capella moor de perde de pedra e 

caall E asy tapara outra parede a seruymtya que vay do poyo per a cozynha E far-lhe-a no 

                                                             
38 Mss.: tinta repassada sobre palavra. 
39 Mss.: rasura sobre a palavra “agoas”. 
40 Mss.: tinta repassada sobre palavra. 
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meio hum portall de pedrarya e tera de lume quatro pallmos e d’allto oyto e far-sse-ha da 

pedra velha da casa e se falecerem allgũas pecas parelhas he da noua E asy fara no portall que 

vem da samcrestya de cyma per a crasta tres degraaos Redomdos de bancos que tomem toda 

alltura que he do Rebato do portall ate o chaão da dita crasta E asy fara outros dous degraaos 

de demtro que  estam desmanchados E todos estes degraaos fara da pedrarya velha da casa E 

avera por eles e pollo portall e pollo serramento das duas paredes quatro mjll e seyscentos 

Reaes E monte no todo o que por todos estas cousas atras ha dam trinta e quatro mjll e tres 

Reaes e far-lhe-am seus pagamentos polla maneira seguimte scilicet e como tem muita obra 

feyta outros [fl. 2] dez mjll Reaes E como tem a obra Acabada lhe daram os catorze mjll e 

tres reaes Pera comprymento do pago // o qual conttrato ouverem por bem e fyrma e valyarao 

e por uerdade asynaram  aquy e eu Bastiam d’Austra escryuam dos contratos das obras de sua 

allteza que este escreuy // nom fara duvida a emtre lynha homde diz / da casa 

[Assinaturas] 

Bartolomeu de Paiua 

Gill Fernandez 

 

[fl. 2v] 

he verdade que Amdre Pjrez mestre das obras d’el rej nosso senhor fuj ver a obra que fez Gjl 

Fernandez nos alpenderes de sam Francjsco dos aquafelados e cjntados os nebros d’aboda de 

fora he asj de huns degraos que vam da crasta pera samcrjstja em que achej esta obra 

aquabada destes aquafelados e este telhado e estes degraos que acjma sam escrjtos e por 

verdade lhe dej este meu asjnado fejto em xxjx djas do mes de julho era de mjll qujnhetos e 

xxj anos 

[Assinatura] 

Andre Pjrez 

 

[TT-CC-2-96-163] 

[fl. 1] 

Aos bij dias do mes de Junho de j b
c
xxi [1521] anno fuy eu Pero Lujs mididor das obras desta 

Cidade de Lixboa fuy midir hũas vidraças que fez mestre Joam em sam Francisco as quaes 

vidraças eu mydy parte Afomso Monteyro almoxarjfe e parte Aluaro Vyeira espriuão das 

dictas hobras e asy achej nas vidraças do dormjtorjo e nas quatro vidraças que estam na 

capela mytidas nas frestas e asy midy majs duas frestras que estam no corpo do mosteyro em 

que açhej per tudo do pyntado quatroçentos e quatro palmos que valem xxxbij iij
c 

lx [37360] 

reis a Rezam de LR [90] reis o palmo e asy açhej de vydraca brança xxxj [31] palmos em que 

se amontam novee mjll e noveçentos Rb [45] reis a Rezam de Rb [45] reis o palmo e per 

certidom dello lhe dej este per my asynado e fecto no dicto mes era  

[Assinatura]: Pero Luys 

 

soma 

em todo Rbj e iij
c 
b [46305] reis 

vam na Receita
 
(?) 136 

em somas de L bij
c
lR [50.790] reis 

e asentado livro i
o
 folio 90 
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Estatutos Provinciais da Provincia de Portugal dos Frades Menores de nosso Seraphico 

Padre S. Francisco, colligidos dos estatutos antigos da mesma prouincia, & 

acrescentados de nouo approuados, & recebidos no Capitulo Prouincial, que se celebrou 

no Conuento de S. Francisco de Lisboa aos 27 de Ianeiro de 1636, impresso em 

Setembro de 1637 

 

[fol 12v] 

CAPITVLO V 

1. Seja o modo de proceder no Conuentos honesto, humilde, & charitatiuo assi como conuem 

a irmãos vnidos, & a gente religiosa, que mora na casa de Deos. [fol 13] Guardese o silencio 

nos lugares, & tempos, que apontão os estatutos gerais, para que melhor se conserue o feruor 

da deuoção. E os Prelados tenhão solicito cuidado, que nem os frades entrem nas cellas huns 

dos outros, em os tempos prohibidos pelos mesmos estatutos: nem seculares entrem nellas em 

algum tempo sem licença dos mesmos Prelados. E se para os dormitorioss, & officinas 

interiores por estarem recolhidas for necessario que se fechem algumas portas, assim se faça. 

E os Prelados castiguem com muito rigor aos transgressores deste estatuto, conforme a 

qualidade de suas culpas. 

2. Nunca os Religiosos se recolhão â noite às suas cellas sem a bençaõ do Prelado, a qual elle 

darà cada dia na vltima communidade: & depois se lance agoa benta pelos dormitorios, 

encomendando os defunctos, como se costuma em esta sancta prounicia. 

3. No fim de todas as communidades assim como no Choro fora delle, siga o Presidenuado 

seja o sancissimo Sacramento, & a imte. Loumaculada Conceiçaõ da Virgem Senhora nossa 

concebida sem peccado original. As quaes palauras diraõ tambem os Prègadores no principio 

dos seus sermões, como se vza nesta prouincia. 

[fol 13v] 

4. Não se perca a ceremonia sancta, com que os Padres antigos nos criaraõ, que façaõ os 

Religiosos penitencia de paõ, & agoa, quando faltaõ na matinas, & no De profundis antes de 

entrar no refeitorio. E se forem negligentes em a fazer, naõ vzem os relados de misericordia 

com elles, antes lhes acrescente o castigo sem exceiçaõ de pessoa. 

5. Nos dias, em que se lé a regra, & o testamento de nosso Padre S. Francisco no refeitorios 

cada semana: leaõ se huma somana em latim como se costuma, & e outra em Portugues para 

que todos melhor a entendaõ. 
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6. Haja nos conuentos, qu passarem de trinta frades moradores, naõ somente exercicio do 

canto chaõ, como ordenaõ os estatutos gerais mas tambem exercicio de tanger orgaõ: porque 

deste modo aueram ministros mais sufficientes para o culto diuino. 

7. Os porteiros, & Sancristães sejaõ Religiosos graues, honestos, & taes, que com as palauras 

& exemplo edifiquem ao pouo. Naõ se ponhaõ nestes officios frades moços, que hajaõ de 

ficar sós na Sancristia, ou na portaria: nem os Sancristães tomem recados, ou presentes na 

Igreja, senaõ pela portaria. 

8. Nenhum Religioso chegue á casa da portaria [fol 14] sem ter chamado pelo porteiro, ou por 

seu companheiro: nem assistaõ, ou se detenhaõ nella mais tempo que o necessario para tomar 

seus recados. E fazendo o contrario, pela primeira vez seja repreendido, & admoestado na 

communidade: pela segunda se lhe dé huma disciplina: & pela terceira seja infalliuelmente 

mudado para outro conuento. 

9. Em quanto a communidade estiuer no refeitorio estejao fechadas as portas do Conuento, & 

o porteiro porá as chaues na mesa diante do Prelado, que nella presidir: onde estaraõ até a 

communidade se acabe, saluo se for necessario acudir á portaria por algum respeito. E à noite 

tanto que tangerem as Aue marias [Aue marias em itálico] fechará o porteiro todas as portas, 

& leuará as chaues dellas ao Guardiaõ, para que elle, ou o Vigairo, sendo pessoas de 

confiança as tenha na sua cella até o outro dia pela menhaã: & sendo necessario abrir se 

alguma porta de noite, irá o porteiro pedir as chaues, & com elle mandará o Guardiaõ outro 

Religioso, ou irá o mesmo Vigairo para que ambos abraõ as portas. Mas deste estatuto 

exceptuamos o porteiro do Conuento de Lisboa, asi pela confiança, que se deue ter de sua 

pessoa, como pelos muitos negocios, que acodem ao mesmo Conuento. 

[fol 14 v] 10. Tenhaõ cuidado os Padres Guardiães de madarem fazer nas Igrejas de seus 

Conuentos bastante numero de confessionarios para as confissões das molheres, & que 

estejaõ em lugares honestos, & patentes: sobpena de serem suspensos de seus officios, em 

quanto naõ comprirem este estatuto. E se algum confessor ouuir as ditas confissões em outro 

lugar que naõ sejaõ pelos ralos destes confessionarios.será suspenso de confessar a arbitrio do 

Guardiaõ, ou do Prouincial. Mas nos dias de grande concurso, em que naõ saõ bastantes os 

confessores, que assistem nos taes confessionarios, poderaõ os Guardiães dar licença a alguns 

confessores mais velhos, & e de melhor satisfaçaõ, para que confessem em outros lugares 

publicos, & decentes para exercicio tam sancto. 

11. E para que facilmente possa constar frequencia, com que os Religiosos continuaõ este 

sancto Sacramento, ordenamos conforme ao costume, & estatutos antigos da Prouincia, que 

cada hum dos Sacerdotes, & Leigos que naõ estaõ á obdiencia dos mestres tenha quatro 
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confessores determinados (com quem se confessem) os quaes elle poderá liuremente escolher 

conforme a sua denação, & consolação espiritual mas naõ os poderá trocar por outros sem 

darem [fol 15] conta disto ao seu Guardiaõ. O qual terá hum liuro, onde escreua os nomes dos 

confessores, que cada hum escolher. E isto se praticará com os hospedes de modo, que 

chegando aos Conuentos declarem aos Guardiães, ou aos Presidentes quaes saõ os Religiosos, 

com quem se querem confessar. 

12. Naõ se confessem os frades dentro nas cellas, senaõ em lugares publicos, & honestos, 

como he a Sanchristia, Choro, & outros semelhantes, para que com seu exemplo edifiquem 

aos seculares, obrigaadoos a continuar com este sancto Sacramento. E de nenhum modo se 

confessem em pé, encostados às varandas, ou caixões da sanchristia: mas sempre de joelhos, 

& o confessor assentado. 

13. Curem os enfermos na enfermaria commua do Conuento, saluo se for algum accidente, 

que naõ dure mais de hum dia. E tanto que entrarem logo o enfermeiro os faça confessar, & 

depois receber os outros Sacramentos quando for tempo, E se o enfermeiro for notauelmente 

negligente na administraçaõ delles, seja castigado com pena de carcere e arbitrio do 

Prouincial. E o que naõ quizer ir curar se na enfermaria, será oriuado dos actos legitimos por 

quatro annos. [continua a questão na enfermaria] 

[fol 16] 

17. Renouamos o estatuto da Prouincia, que naõ se façaõ fogueiras no aduento, ou em outro 

algum tempo: maas podem se fazer em dia da Circuncisão do Senhor, para que se tomem os 

Sanctos. 

18. Qualquer Religioso que juar cartas, ou tabolas no Conuento, ou fóra delle, ainda que seja 

por pura recreaçaõ, será priuado dos actos legitimos por hum anno. E se ouuer quem se atreua 

a jugar dinheiro, ou alguma cousa de muito preço, seja castigado como proprietario. 
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Relação do notável incêndio no convento de S. Francisco da cidade de Lisboa no dia 30 de 

Novembro do ano de 1741, autor anónimo, sem data [séc. XVIII] 

Relacão do notevel
41

 encendio de fogo que se ateou naquele rial convento de S. Francisco da 

sidadde de Lisboa no dia 30 de novembro do ano d i74i sendo guardiam dele o muito 

Reverendo Padre M. frei Joze do Apocalipce Linhares leitor jubilado 

 

No dia trinta de novembro do ano de i74i em que a jgreja celevera [sic] a festa do 

Apostolo S. Andre pela 6 oras da madrugada no arco que ficava por baixo do
42

 drumitorio 

dos padres no çham do quintal das galinha [sic] da infermaria donde se achava muita 

coantidade de madeira vella e aparas de carpinteiros das obras que nela se fizerão , se atheou 

o fogo , sem se sauer a sua horigem e com tan violemçia que o pouços poçir [sic] eixecutou a 

sua vaxucidade pouquo seria meio coarto para as seis oras coando se ouviu a vos de hum 

rapas gritando a que de fogo a cajas a hus acudirão alguns religidos aos que apenas virão o 

incendio não tiverão mais tempo do que espertar os religiozos que estavão recolhidos e com 

toda a prece e nem com toda esta lhe puderão salvar as vidas serem grande prigo porque os 

que ficavão supriores ao fogo sahirão das suas selas sem couza alguma, e alguns sahirão pelas 

ginelas como foi e P. m. dos estudante que tendo a sua ginela gradada se dispiu para caber
43

 

por ela e com muita violencia em agoa do seu corpo se lancou (?) qua todo pisado e ferido  

[fl. 2] o N. M. Reverendo Padre mais digno frei Pedro do Canacolo que tendo mais de 

80 annos de hidade se vio pricizado a paçar da ginela da sua capela por hũa ponte de duas 

escadas para a rua do Çaco , o Padre pregador frei Luis da Trindade se salvou pela ginela 

para o quintal do labatorio , e correndo a violencia do fogo com tanta actividade
44

 que os 

muzicos da patriarcal que tinhão o seu dumicilio no terceiro e suprior dourmitorio apenas se 

salvarão embrulhados no xanbre com que mais prontamente se puderão cobrir , 

O Reverendo Padre M.. Espetacão que morava no drumitorio de baixo junto ao 

noviciado tendo de hidade mais de 92 anos sahio por hũa escada e pela ginela para o pathio 

da portaria dos pobres , o Padre M. frei Phelipe da Conceição que murava junto as selas dos 

jarais , que se vio pricizado a lançar-ce pela ginela sobre a baranda do caloto do horo 

canteroiro [sic] e foi pelos tilhados sahir a baranda da infermaria , os padres do durmitorio de 

Cima sahio a maior parte deles por escadas para a portaria eiçeto [sic] Padre frei Boa Bintura 

da Conceição que morando mais chegado para Jgreia não teve mais em lancar-ce de ginela 

                                                             
41 Mss.: corrigido da palavra “noteuel” [sic]. 
42 Mss.: repetição da palavra “do” [sic]. 
43 Mss.: corrigido da palavra “cabre” [sic]. 
44 Mss.: corrigido da palavra “actividada” [sic]. 
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para a baranda da dos terceiros que ficava em distancia ou altura de mais de 30 palmos de 

cuja queda ficou muito maltratado mas cuontudo não prigou a vida todo este soseço cobe no 

espaso de tempo de 6 minutos porque precipiando o fogo no durmitorio dos padres tanto que 

sahio [fl. 3] ao primeiro durmitorio coreo com tanta violencia todos os mais com tal com 

farão de faíscas, estalos, e fumo que confondio a todos de tal sorte que todo o religiozo que 

sahio da sua sela a ver ou acodir ao fogo não pode atornar e emtrar nele (?) não logo se se 

quizerão salvar foi pelas ginelas huns por cordas outros
45

 por escadas e outros de salto de que 

ficarão alguns (?) e obrigados a San Grarçia e com tal com farão que nem hũa salvou couza 

algũa do seu uzo porque sendo a distancia do principio do fogo athe a porta do coro
46

 muito 

grande que em culiem si dois dormitoros [sic] em que se acomedavão em si 150 religiozos 

coube no espasso de tempo a que minutos a fazer-çe o incendio senhor de todo este a ieito a 

fim pelos durmitorios de baixo, como pelos de sima que não devo lugar mais do que o salbar 

a vidas com tanto risco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Mss.: corrigido da palavra “outos” [sic]. 
46 Mss: rasurado sobre “sendo a distancia do”. 
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Termo de mediação da Igreja e Convento de S. Francisco da Cidade de 1756, certidão  por 

Frutuoso Alvares de Carvalho em 1779 [OFM, Prov. de Portugal, Província, Mç. 17] 

 

Certidam da mediação da Jgreja e Conuento de S. Francisco da Cidade 

Fructuozo Alvares de Carvalho caualeiro professo na ordem de christo e cidadão desta cidade 

de Lisboa e em ella e se al digo e em ella Escrivão das appelacõens de Torres Vedras e de 

prezente siruo de escrivão geral de todas as Jnspecõens desta cidade por Portaria do 

Excellentissimo e Reverandissimo Senhor Arcebispo Regedor das Justiças por impedimento 

de meu Pay João Alvares de Carualho filho Aos que a prezente minha Certidão virem 

Certefico que em meu poder está o liuro do tombo do Bairro dos Remollares inumerado e 

rubricado pello desembargador Sergio Justiniano de Oliveira Jnspec- [fl.1v.] tor do dito 

Bairro e foi escrivão do Ciuel da Corte Joze Antonio da Silua e depois Manoel Luis Tavares 

Coutinho Ribeiro e nelle a folhas cento e sincoenta e seis athe folhas cento sincoenta e sete 

esta o termo de Medição que se médio debaixo da assentada de uinte e hum dias do mês de 

Mayo de mil setecentos sincoenta e seis annos do qual termo o seu theor he da forma seguinte 

// 

Termo de Medição do convento de Sam Francisco da cidade 

E Logo no mesmo dia mes E anno a reuelia dos relligiosos de Sam Francisco da cida- [fl.2] 

de e dos confinantes foi medida a Jgreja e convento dos mesmos relligiozos cito no fim da 

rua da cordoaria velha da parte do poente demolido pello incendio , e se achou 

vniformemente pellos offeciais engenheiros , louuados , e mestre pedreiro , ocupar a dita 

Jgreja , e convento , huma porção de terreno , igual em comprimento e largura  / isto hé hum 

quadrado , cujo lado conthem outenta e seis varas , tres palmos e tres decimos , no meyo do 

lado oriental deste quadrado , la hé huma Portaria de figura , oblonga da banda da rua da 

cordoaria velha , que tem de comprimento sobre o dito lado [fl. 2v.] vinte e quatro varas , 

hum palmo e hum decimo , e de sahida ou de largura , a des varas , da parte esquerda da 

mesma Portaria , ha huma caza de livraria , cuja frente esta no mesmo estrocimento , com a 

dita portaria e conthem nove varas huma muradia tirada desde o cunhal direito da portaria , e 

fazendo com a sua frente hum angullo sahento abtuzo [sic] se encontra como sobredito 

quadrado do cunhal direito produzindo sinco varas para fora , formando hum pátio adiante do 

portão do convento que fas frente para a cordoaria velha da par-[fl. 3]te direita , outo a semi 

diante muradia , tirada desde o cunhal esquerda da caza , da livraria , fazendo hum angullo 

sahente abtuzo [sic] com a sua frente se encontra com o cunhal esquerdo do dito quadrado 

produzido igualmente para fora e forma hum patio adiante da Jgreja que faz frente para a 
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cordoaria da parte esquerda a qual frente conthem dezanove varas , dous palmos e quatro 

decimos , sobre hum fundo de setenta e quatro varas , e hum palmo de nascente para poente , 

pouco mais ou menos , a largura do patio adiante da frente da Jgreja tomada sobre o cu-[fl. 

3v.]nhal esquerdo , produzido da mesma Jgreja conthem quinze varas dous palmos outo 

decimos , levantando-se sobre o lado , austral da Jgreja hum perpendicular de seis varas 

quatro palmos , e outo decimos , que corre sobre o dito lado , a comprimento de trinta e 

quatro varas , conresponde por detras da cappella mor a largura do corpo da Jgreja huma 

porção de terreno que tem , de fundo onze varas três palmos e sete decimos , levantada sobre 

a banda ocidental do sobredito quadrado da parte do sul , leuanta-sse sobre a mesma banda 

ocidental do dito quadrado da parte do norte no mesmo estroci-[fl. 4]mento todo seu lado 

direito huma obra noua , que tem outo uaras e outo decimos e mesquadria sobre a mesma 

banda ocidental de quadrado do principal entre a Jgreja da parte do sul , e o conuento da parte 

do norte se acha aplicado hum chão em forma de trapezoido rectangular , cujo lado recto 

coincide com o lado direito produzido da Jgreja , cujo lado paralelo mayor se toma sobre o 

mesmo lado ocidental de quadrado principal sendo o seu lado menor oposto e paralelo 

distante o espaço de quarenta e sete varas mais para o poente , tendo de largura trinta e duas 

varas , e quatro palmos [fl. 4v.] , sobre a banda da Borial ou do norte do dito quadrado 

original se acha tambem aplicada huma porção de terreno que tem a forma de triangullo 

Jsofecles , cuja baze coincide com a extrimidade oriental do lado direito do dito quadrado e 

tem de comprimento trinta e sete varas dous palmos e cynco decimos , cujo angullo vertical 

desta dita baza [sic] são vinte e noue uaras hum palmo e quatro decimos e pello assim 

declararem continuey este termo que o dito desembargador Jnspector com os sobreditos 

assignou eu Manoell Luis Tabares Coutinho Ribeiro o escreuy Justinianno // Carlos Mar-[fl. 

5] Manuel // Rodrigo Farrell   Mauricio Xavier Rebello // Manoel Goncalues de Sáa // 

Valentim da Silua // 

E não se conthem mais em o dito termo de Medição que esta no dito liuro do qual a que me 

reporto passey a presente certidão bem e fielmente na verdade a requerimento do sindiço de 

São Francisço da cidade e por lhe ser mandada passar por ordem do dezembargador Jnspector 

dos Bairros dos Remollares e outros Bairros Jeronimo de Lemos Monteiro para se juntar ao 

seu requerimento a passey do dito livro em Lisboa aos ou-[fl.5v.]to dias do mesm de Mayo 

do Anno do Nascimento de nosso senhor Jezus christo de mil setecentos e setenta e noue 

annos Pagou desta cento e outenta reis Frutuoso Alvares de Carvalho a Sobscrevy e asigney 

 

[Assinatura] Fructuozo Alvares Carvalho 
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Inventário do Noviciado de S. Francisco de Lisboa, 1781-1807 

 

/capa/ 

Jnventário 

Do 

Noviciado 

E dos 

Moveis, 

Que nelle se achão 

Anno de 1781 

 

/fol 1/ 

Primeira Cella 

Do Padre Mestre dos Noviços 

Tem huma cama inteira, e hum varão de ferro. 

Tem huma estante com seu archibanco. Tres tambortes, huma cadeira rodonda [sic]. Hum 

banco grande de encosto, outro piqueno, huma banca, huma meza de janella, e tem vidrassas 

 

Tem mais hum cobertor de pano azul. 

 

As cobertas, e o cobertor de pappa de que falla o jnventario supra, forão dadas, por ordem do 

Reverendo Padre Guardiam Frei Antonio do Coração de Maria = pera a Cama do senhor 

Noviço Frei João de Lanhelas. 

Cella 1ª
47

 

Do Padre mestre dos Noviços. 

Congregação 1784 

 

Tem 1ª Cama, que consta de Barra, colchão Enxergão, e hum cobertor de pano azul 

/fol 2/ 

Tem hum varão de ferro, huma Estante com seu archibanco, trez tamboretes, huma cadeira 

redonda, hum Banco grande de encosto, e outro piqueno, huma Banca, huma, huma [sic] 

meza de janela e vidraças. Tem as chaves de todas as cellas do Noviciado, hum Expositor da 

Regra = Frei Martinho de São Jozé, outro = Piquena Colleção da Regra; Dous Livros dos 

termos de entradas, e Profiçoes dos Noviços, cada  Jnventario do mesmo Noviciado. Tem 

mais duas Artes de Gramatica , huma de Verney, e outra de Antonio Pereira Xavier mais 

Livro, 4º e 6º tomos das Seletas Latinas, ehuma Arte de Cantochão, que servem pera os 

Jrmaos Noviços, que não tem livros 

 

1791 

Ante cella do Mestre dos Novios. 

Huma estante, e dous bancos. 

 

                                                             
47 Ms.: à margem esquerda “1º” 
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/fol 3/ 

1ª Cela 

Serve pera os Padres Mestres de Noviços 

Tem hum varão de ferro, huma estante com archibanco, huma meza na janela, huma banca, 

dous tamboretes, huma cadeira redonda. Tem as chaves das cellas do Noviciado. 

Huma campainha pequena. 

1793 

Barra com bancos de ferro xergão, xumaço duas mantas hum cobertor, tres cadeiras huma 

meza pregada a janela hum archibanco, e vidraça. 

1795 

Barra com bancos de ferro, enxargão duas mantas huma cadeira huma cómoda com estante, 

duas cortinas hum cabide com sua cortina banca da janela, vidraça. 

1796 

Barra, huma Banca, huma estante, quatro cadeiras vidraça humas cortinas uzadas hum 

enxargão 

1798 

Barra 2 cadeiras, 1ª meza, 2as cortinas 1º cabide, 1ª Meza pregada nas paredes e vidraças. 

 

/fol 4-6 em branco/ 

/fol 7/ 

Cella II 

Tem duas camas inteiras, duas cortinas de côr rocha, com hum só varão de ferro, e outro de 

páo. Huma banca com duas gavetas, dous tãoboretes [sic], hum candieiro de Lata. Huma 

estante piquena, e tem vidrassas. 

 

Cella 2ª congregação 1784 

Tem trez camas, 2as inteiras, e huma que hé de hum Jrmão Popilo, so consta de Barra de páo, 

colchão, enxergão, chumasso, e cobertor de pappa. Huma Banca, dous tanboretes, hum 

candeeiro de Lata, e vidrassas. 

1791 

Nesta cella, nada 

1793 

Barra com bancos de ferro hum xergão, colxão, xumaço tres cobertas, huma banca, hum 

banco comprido, huma cadeira  

1795 

huma barra, hum xargão, hum colxão, hum xumaço, e huma Banca que foi pera a sella do 

Jrmão Joao Bernardo. 

/fol 8/ 

1798 

huma Barra, hum xargão, duas cobertas, 1 cobertor, 2as cadeiras, huma banca 

 

/fol 9-10 em branco/ 

/fol 11/ 
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Cella III 

Tem duas camas inteiras, duas cortinas com hum só varão de ferro, huma banca com gaveta, 

dous tamboretes, e tem vidrassas. 

 

Cella 3ª congregação 1784 

Tem trez camas inteiras, huma Banca tres tamboretes, e tem vidrassas. 

1791 

Nesta cella, nada 

1793 

Barra com bancos de ferro xergão, cobertor e huma manta quatro cadeiras  xumaços dous 

hum banco, huma banca, hum armario com gavetas e vidraça. 

1796 ut supra 

Duas Barras, 3es xargões, duas mantas, 1 cobertor xomasso hum banco, duas cadeiras, 2as 

bancas. 

 

/fol 12-14 em branco/ 

/fol 15/ 

Cella IV 

Tem duas camas inteiras. Huma banca com gaveta, hum tamborete; e huma cadeira de couro. 

Hum almario piqueno, hum candieiro de Latta, e hum esteirão, que forra toda a cella. 

 

Cella 4ª Congregação 1784 

Tem duas camas inteiras, huma Banca, hum tamborete, hum almario piqueno, hum candieiro 

de lata, e hum esteirão, que forra toda a cella 

1791 

Nesta cella, nada 

 

/fol 16-18 em branco/ 

/fol 19/ 

Cella V 

Tem duas camas inteiras, duas cortinas com varões de ferro, duas bancas com gavetas, dois 

tamboretes, hum candieiro de Lata, e tem vidrassas. 

 

Cella 5ª congregação 1784 

Tem 2as camas, huma inteira e outra que hé de hum Jrmão Popilo, consta = de Barra, 

colchão, enxergão, e chumasso, cobertor de pappa, huma cuberta de rocha, e outra branca. 

Tem huma Banca, dous tamboretes, hum candeeiro de Lata, e vidrassas. 

1791 

Nesta cella, hum banco, huma cadeira, huma barra de dous bancos de ferro, e tres taboas. 

1793 

Barra com bancos de ferro xergão, xumaço mantas duas, e hum cobertor, huma cadeira, e 

vidraça. 

1795 
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Barra, xargão, xumaço hum cobertor hum [sic] cadeira banca, vidraça. 

 

Bara [sic], enxargão, vidraça, duas cadeiras. 

1796 

 

/fol 20-22 em branco/ 

/fol 23/ 

Cella VI 

Tem duas camas inteiras, huma banca com gaveta, dois tamboretes, hum candieiro de Lata, e 

tem vidrassas. 

 

Cella 6ª congregação 1784 

Tem trez camas inteiras, huma Banca, tres tamboretes, hum candeeiro de Lata, e vidrassas. 

1791 

Huma cadeira, e hum banquinho. 

1793 

Barra com bancos de ferro, tres cadeiras e huma meza e vidraça.  

1795 

Barra, huma banca duas cadeiras e mais huma inferior, huma estante. 

1796 ut supra 

 

/fol 24 em branco/ 

[fol 25/ 

Capella do Noviciado 

1793 

Tem hum Sancto Christo. 

 

/fol 26 em branco/ 

/fol 27/ 

Cella VII 

Tem duas camas inteiras, huma banca sem gaveta, dois tãoboretes [sic], hum candieiro de 

Lata, e tem vidrassas. 

Cella 7ª congregação 1784 

Tem duas camas inteiras, huma Banca, dous tanboretes, hum candeeiro de Lata, e vidrassas. 

1791 

Hum banco grande. 

1795 

Barra enxargão huma manta, hum cobertor velho, huma banca, huma cadeira sem encosto, e 

hum banco pequeno. 

1796 ut supra 

1798 

huma Barra, hum xargão hum  cobertor velho, duas cobertas novas, hum banco, Traveceiro, 

huma banca, e duas cadeiras velhas. 
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/fol 28 em branco/ 

/fol 29/ 

Cella VIII 

Tem quatro camas inteiras, huma banca com gaveta, e outra pegada na parede. Candieiro de 

Lata.  

Outra meza, que serve ao Professor.  

Huma cadeira de couro, de brassos. 

Hum banco grande de encosto, e sinco bancos pequenos, os quaes servem do uzo dos mesmo 

Jrmãos da ditta cella. 

 

Cella 8ª congregação 1784 

Tem quatro camas inteiras, huma Banca de páo preto, e outra pegada na parede, sinco Bancas 

piquenas, e vidrassas em duas janelas. 

1798 

Duas Barras, 2os xargões, 2os xomassos, dois cobertores, duas cobertas, hum Archibanco, 

huma banca, 2as cadeiras. 

 

/fol 30-32 em branco/ 

/fol 33/ 

Cella IX 

Tem duas camas inteiras, e duas cortinas com varões de ferro. Huma banca com gaveta. Dous 

tãoboretes [sic]. Hum candieiro de Lata. Hum relógio, e espertador, com sua caixa, e tem 

vidrassas. 

Cella 9ª congregação 1784 

Tem trez camas inteiras, huma Banca, tres tamboretes, hum candeeiro de Lata, e huma só 

vidrassa. 

 

/fol 34 em branco/ 

/fol 35/ 

1793 

A cela que fica por sima da Cozinha tem onze barras com bancos de ferro, duas cadeiras, 

hum colxão, e hum xergão. 

1795 

Barra, enxargão, xumaço, cobertas huma Banca velhas, e duas cadeiras 

1796 ut supra 

1798 ut supra 

 

/fol 36 em branco/ 

/fol 37/ 

Beliche 1º 

Nada. 

Beliche 1º congregação 1784 
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Nada 

 

/fol 38/ 

Beliche 2º 

Tem huma cama inteira, huma banca com gaveta, hum tamborete, e hum candieiro de Lata. 

Beliche 2º congregação 1784 

Nada 

 

/fol 39/ 

Beliche 1º 

Tem huma cama inteira, huma banca com gaveta, hum tamborete, e hum reposteiro de pano 

azul, com varão de ferro. 

Baliche 1º congregação 1784 

Tapa a porta destes Beliches = hum Reposteiro de pano, com seu varão de ferro 

 

/fol 40 em branco/ 

/fol 41/ 

Caza interior do Noviciado. 

Tem hum archibanco grande com gavetas, onde se conserva a roupa branca do uzo do 

Noviciado, e a dos Jrmaons Noviços, que entrão. 

E tem huma janella com vidrassa. 

 

Caza interior do Noviciado 

Congregação 1784 

Tem hum archibanco grande com gavetas, aonde se conserva a rouoa branca do uzo do 

Noviciado, e a dos Jrmaos Noviços, que entrão, e tem huma vidrassa com vidros dilacerados. 

Tem sinco varas das cortinas de ferro inteiros, e hum quebrado. Tem mais hum varão de páo 

preto. Tem mais seis cortinas, que servem pera cobrir os vestidos dos Jrmaos Noviços, que 

todos se conservão na mesma Caza. Faltão 4 cortinas de que falla o Jnventario antesedente; 

por que se derão a dous Jrmaos Coristas por ordem do Padre Guardiam; por que lhes 

pertencião. 

/fol 42/ 

1795 

Caza interior do Noviciado 

Huma barra, hum enxargão, duas mantas, hum cobertor, huma banca, huma cadeira. 

 

/fol 43/ 

Roupa branca do uzo do Noviciado 

Tem quarenta toalhas piquenas, que servem ao uzo dos Jrmaons Noviços. 

Tem mais vinte, e quatro aventaes. 

Tem mais vinte, e quatro toalhas piquenas sem uzo, e doze penteadores. 

 

Dos Aventaes supra, forão 6 por ordem do Reverendo Padre Guardiam, pera a Cozinha da 

Comunidade 
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Roupa branca do uzo do Noviciado. Congregação 1784 

Tem quarenta e huma toalhas piquenas que servem pera o uzo dos Jrmaons Noviços. Tem 

mais vinte Aventaes. Tem mais vinte, e tres toalhas piquenas sem uzo; e na mesma gaveta se 

rezerva huma com uzo, que tem servido pera ospedes. Tem mais onze penteadores sem uzo, e 

hum uzado, que tem servido pera ospedes. 

/fol 44/ 

Das toalhas sem uzo, forão pera a Comunidade fazer a barba, 4 por ordem Reverendo Padre 

Guardiam Frei João de São Bernardo 

1791 

A roupa branca, que havia em o Noviciado foi para a Pataria, e sacristia por ordem 

Reverendo Padre Mestre Guardiam 

 

/fol 45/ 

Moveis do Noviciado 

Tem huma Banqueta com seo frontal de damasco branco, e vermelho, com seu espaldar de 

papel vermelho adamascado. 

Huma imagem de Santo Christo n’huma [sic] cruz grande de páo preto com pianha. 

Quatro castissaes dourados, que pertencem ao Coro. 

Huma cadeira de couro, hum banco grande de encosto; outro piqueno; huma banca; hum 

esteirão, e huma esteira que forra todo o lugar do dito Altar. 

Hum almario piqueno, que serve de guardar os paramentos do Altar, que constão de dous 

calices, hum todo de prata dourado, com huma vestimenta de Damasco branco: huma alva; 

hum amito; huma estante com Missal, o que tudo pertence á Capella de Santo Amaro. Outro 

com o pé de estanho; e copo de prata; huma vestimenta rocha; huma alva; dous amitos; hum 

Missal; quatro manusterios; quatro toalhas do Altar; huma mais que serve á Communhão. 

/fol 46/ 

Hum par de galhetas de vidro. 

 

Declaro porem, que huma alva; duas toalhas d’altar; dous amitos; e os quatro manusterios 

pertecem á ditta Capella de Santo Amaro, como consta de hum rol, que se acha no mesmo 

almario do Altar, que trouce Frei Jozé Procurador da Communidade. 

 

Tem mais o Noviciado hum Candieiro todo  de vidro. 

Duas alanternas: huma almotolia de Lata. 

Tres quartas de cobre: seis bacias de arame piquenas, e huma grande com seo pé. 

Huma caldeirinha de eztanho, huma campainha grande á porta; e outra pequena de latão com 

sua cadeia de arame. Tres alcofas de esteira: hum agoador, e varios rezistos pela parede. 

1791 

Os moveis ficão acuzados em varias partes deste Jnventario 

Hum destes tem huma campainha grande a porta. 

 

/fol 47/ 

Ficão em ser os vestidos dos Jrmaons Noviços, que hão de professar. 
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Ficão na Cella do Padre Mestre as chaves de todas as Cellas do Noviciado. Huma arte de 

Cantochão. Duas artes de Grammatica, huma de Vernei, outra de Antonio Pereira 

Xavier Mais o 1º, 4º, e 6º; tomo das Selectas Latinas. 

Hum Expozitor da regra Frei Martinho de São Jozé. Outra piquena collecção da Regra. 

O Livro das Termos, e o do Jnventario do mesmo Noviciado. 

/fol 48 em branco/ 

 

/fol 49/ 

Moveis do Noviciado 

Congregação 1784 

Capitulo 

Tem huma Banqueta com frontal de damasco branco, e vermelho, e hum espaldar de papel 

vermelho adamascado. Huma Jmagem de Santo Christo em huma cruz de páo preto com 

pianha. Quatro castiçaes dourados, que pertenssem ao Coro. Mais huma cubertura de Altar, 

de Carneyra forrada de seda verde, na parte, que cobre a pedra d’Ara. Mais huma cadeira 

velha de braços encourada. Hum banco novo, e outro velho de encosto. Dous bancos sem 

encosto. Huma Banca, e hum esteirão que forra todo o lugar do Altar. Tem mais hum almario 

piqueno, que serve pera guardar os paramentos do Altar, que constão = de hum Calix com pé 

de estanho, e copo de prata, tres bolças de corporaes, huma branca encarnada outra, outra 

roxa. Huns corporaes, e hum sanguíneo. Duas vestimentas, huma branca, e outra roxa. Duas 

Alvas, dous amitos; e hum cordão. 

/fol 50/ 

Hum manusterge, hum missal, e huma estante de páo. Humas galhetas de vidro, huma toalha, 

que serve pera a Comunhão e quatro do Altar uzadas todas que servem no coro, e Noviciado. 

Tem mais hum Lavatrio [sic] de folha de Flandres, que serve pera se purificarem as mãos 

antes e despois da Missa. 

  Declaro, que o Calix de prata, e outras couzas, que aqui faltão pertensentes ao 

Altar, de que falla o Jnventario antesedente, derão-se por ordem do Padre Guardiam = o Frei 

Manoel de SamPayo, pera a Capella de Santo Amaro, aonde pertensião. 

  Tem mais o Noviciado huma almotolia de Lata, hum Candieiro de vidro, e 

duas Alenternas. Tres quartas de cobre, seis bacias de arame piquenas, e huma grande com 

sua grade. Huma caldeirinha de estanho, huma Campaynha grande á porta, e outra piquena 

com sua cadea de arame. Tres alcofas, hum agoador, e varios Registos pregados pellas 

paredes. Tem mais hum banco com fechadura, e huma banca velha, que servem, pera guardar 

as rodilhas, com que se limpão os Candeeiros. 

 

/fol 51/ 

Aula de Grego 

Congregação 1784 

Tem tres bancas novas, huma banca nova, e hum esteirão, que forra toda a Aula. Tem mais 

huma cadeira, com braços de couro, que serve de aSentar-se o Professor. Tem vidraças nos 

postigos da janella. 

 

/fol 52 em branco/ 
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/fol 53/ 

Jnventario do Noviciado e de todos os Moveis, que se achão nelle athé o dia do Capitulo, que 

se celebrou a 10 [?] de Mayo de 1786 

Cella 1ª 

Do Padre Manuel dos Noviços 

Tem huma Cama inteira; e hum varão de ferro. Tem huma estante com seu archibanco. Tres 

tamboretes, huma Cadeira redonda já quebrada, hum banco grande de encosto, e outro 

piqueno, huma banca, huma meza de jenela, e vidraças. Tem mais hum cobertor de pano azul. 

Tem mais hum Expozitor da Regra Frei Martinho de São Jozé e outro = piquena Colleção da 

Regra, 2 Livros de termos de entradas, e Profiçoes dos Noviços, e a do Jnventario do mesmo 

Noviciado. Tem mais 2as Artes de Gramatica Latina, huma de Verney, outra de  

/fol 54/  

Antonio Pereira Xavier, 1, 4, e 6º tomos das Seletas Latinas e 1ª arte de Cantochão. Achão-se 

nesta cella as chaves de todas as cellas do Noviciado. Fica tão bem nesta cella hum Santo 

christo de Latão, que esqueseo o algusto [?] corista, e athé agora senão procurou, nem se sabe 

o Dono; e huma estante piquena 

2ª Cella 

Tem huma Cama, que consta a barra do páo, colchão, enxargão, cobertor de pappa, e 

chumasso. Tem mais huma banca, e huma cadeira, que tudo pertense ao senhor Popilo de 

Lisboa, que prezentemente assiste nella. Tem mais pertensente ao Noviciado hum banco 

grande velho de encosto, hum piqueno, e tem vidrassas; destas huma está quebrada, que se 

acha na Caza interior, em que se guardão os vestidos. 

/fol 55/ 

Cella 3ª 

Tem huma Cama inteira, hum tamborete, e vidrassas. Tem mais huma Estante, e hum 

banquinho piqueno. 

Cella 4ª 

Tem duas camas inteiras, hum tamborete, hum almario, e huma banca. Tem mais hum 

esteirão velho, que forra a Cella. 

Cella 5ª 

Tem duas Camas inteiras, suas Cadeiras, hum banco piqueno, e vidrassas. 

Cella 6ª 

Tem huma Cama inteira, huma banca, huma cadeira, e vidrassas, que se guardão na Caza dos 

vestidos, porque huma está desmanchada. 

/fol 56/ 

Cella 7ª 

Tem huma Cama inteira, huma banca, huma cadeira, e vidrassas. 

Cella 8ª 

Tem huma Cama inteira, huma banca, huma cadeira, hum banquinho redondo, e vidrassas. 

Cella 9ª 

Tem duas Camas inteiras, huma Estante, huma Banca, duas cadeiras, dous bancos piquenos, e 

tem só huma vidrassa. 

 

Beliche 1º 
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Nada 

/fol 57/ 

Beliche 2º 

Nada 

Beliche 3º 

Nada 

Tapa a porta destes 3es Beliches, hum pano verde com seu varão de ferro. 

/fol 58/ 

1 

Caza interior do Noviciado 

Tem hum archibanco grande com gavetas, aonde se conserva a roupa branca do uzo do 

noviciado, e a que pertense aos Jrmaos Noviços, que entrão, isto há, camisas, e meyas. Tem 

huma vidrassa da jenela, que já tem alguns vidros di laurados. Tem 6 varas de cortinas, de 

fero, e 1 de páo preto. Tem mais 4 cortinas, que servem pera cobrir os vestidos dos Jrmaos 

Noviços, no tempo do Jnverno: faltão 2 cortinas azues, de que falla o Jnventario da 

Congregação, que mandou o Reverendo Padre Guardiam por na cela, aonde esteue o Leygo, 

do Nosso Padre mestre vizitador, e lá ficarão. Conservão-se nesta caza 9 candeeiros de folha 

de Flandes [sic], que costumão dar aos Jrmaos Noviços, quando hé tempo de Silencio, em 

que elles podem estudar. Ficão mais nesta Caza todos os vestidos, e çapatos dos Jrmaos 

Noviços, que são 9; e tão bem os seus respectivos chapeos. 

/fol 59/ 

2 

Roupa branca do uzo do Noviciado, e outra, que não tem uzo. 

Quarenta, e duas toalhas piquenas, que servem pera o uzo dos Jrmaos Noviços. Mais 2 

toalhas uzadas, que fazem o numero de 44. 

Vinte, e hum avantaes. 

Vinte toalhas sem uzo. ___ 20 

Doze penteadores sem uzo. 

Declaro, que no numero das toalhas, e penteadores sem uzo, entra a toalha e penteador, que 

tem servido pera Hospedes, de que falla o Jnventario da Congregação. Este penteador, e esta 

toalha, que tem servido pera os Hospedes conserva-se nesta mesma gaveta da roupa sem uzo. 

 

Dos aventais assim forão (?) vinte em 22 de Agosto de 1786 

/fol 60/ 

3 

Caza, em que se guardão os Enxergoes, colchões, e a roupa, que pertense ás Camas, Tem 

tudo o seguinte 

6 Enxergoes, 3 Colchoens, 31ª cobertas, + 15 cobertores de pappa. Tem mais hum cobertor 

de Raxa, outro de pano verde, e 1ª colcha velha de xita. Tem mais 20 chumassos. Tem mais 

18 fronhas de olanda crua. 

Tem mais 10 taboas, e 2 bancas de ferro; porem hum quebrado. 

Ficão mais nesta caza 10 tamboretes velhos, de que se servem os jrmaos Noviços. Mais hum 

banco grande de encosto, e outro piqueno sem encosto. 
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Declaro, que destas 2 bancas, que aqui ficão, huma pertense á 4ª cella, e outra á Aulla de 

Grego. 

/fol 61/ 

Declaro mais, que os bancos de ferro, taboas, colchas, e enxergões, que aqui faltão; tudo se 

deo pera fora deste Noviciado por ordem do Reverendo Padre Guardiam, nas ocazioes de 

opoziçoes Capitulo, pera o Concelho da Fhilozofia, e por mais vezes; e nada tornou a entrar. 

Tudo está disper-so [sic] por cellas; e só se restituio a roupa das Camas do Concelho, que vae 

incluída no numero da roupa das Camas. Esta roupa junta, à que cá havia, fój o numero de = 

34ª cobertas, 15 cobertores de pappa, mais hum cobertor de Racha, outro velho de pano 

verde, e huma colcha tão bem velha de xita, ut supra. 

 

Depois de feito este Jnventario, mandou o Padre Prezidente actual dar ao Padre mestre Frei 

Jacinto = 2 cobertas, e hum cobertor de pappa. 

Em 25 de Agosto de 1786 tirousse dessa casa hua cama pera o Jrmão Nouiço Leigo Frei 

Francisco de sacramento que constaua de exaragão [sic], colxão, coertas e cobertor 

/fol 62 em branco/ 

/fol 63/ 

Moveis do Noviciado 

Capitulo. 

Tem huma Banqueta com seo frontal de Damasco, branco, e vermelho e hum espaldar de 

papel vermelho adamascado. Tem huma Jmagem de Santo christo, com cruz, e pianha de de 

[sic] páo preto. Quatro Casticaes dourados, que pertensem ao Coro. Huma cobertura de Altar 

de Carneira forrada de seda verde na parte, que cobre a pedra da Ara. Huma Cadeira velha 

encourada de braços. Tem mais hum banco novo, que pertense a Aulla do Grego, e outro 

velho, ambos sem encosto, e huma taboa, que toma todo o Lugar dos bancos, em que os 

Jrmaos põem os pez. Tem huma banca nova, e hum esteirão, que forra todo o Lugar do 

Capitulo. Tem mais hum Almario piqueno, que serve pera guardar os paramentos do Altar, 

que constão  

/fol 64/ 

constão = de hum Calix com pé de estanho, e copo de prata, 3 bolças de corporaes, huma 

branca, outra roxa, e outra encarnada, huns corporaes, e hum sanguíneo. Duas vestimentas, 

huma branca, e outra Roxa, 2 Alvas uzadas, 2 amitos, e hum cordão. Tem mais 3 

manusterges, hum Missal e huma estante de páo; humas galhetas de vido [sic], huma toalha, 

que serve pera a Comunhão. Tem mais sinco toalhas de Altar, que servem no Coro, e 

Noviciado. Tem mais hum Lavatorio de folha de Flandes [sic], que serve pera se purificarem 

as mãos antes, e despois da missa. 

Tem mais o Noviciado huma Almotolia de Lata, hum Lampeão devidro todo, e 2as 

Alanternas. Tem 3 quartas de cobre, 7 bacias piquenas de arame, e huma grande com sua 

grade de páo, em que aSenta. 

/fol 65/ 

Tem mais huma Caldeirinha de estanho pregada na Caza do Capitulo, e outra, com que os 

Jrmaos Noviços deitão agoa benta pellos dormitórios. Tem huma Capainha [sic] mayor á 

porta, e outra mais piquena com sua cadea de arame, que serve pera chamar o Noviciado. 

Tem mais duas alcoffas, huma de esparto, que serve pera tirar o Lixo dos dormitórios; e outra 
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de esteira, que serve pera levar os avantaes pera a Cozinha. Tem mais hum aguador, e varios 

quadros, e rezistos pellas paredes. Tem mais hum banco com fechadura, e huma banca velha, 

que servem de se guardarem as rodilhas, com que se limpão os Candeeiros. Tem mais hum 

Relogio de parede com seu dispertador em huma caixa de páo com sua chave. Tem 

ultimamente huma banca, na caza antes do Coro, ou do órgão, que serve de Cardencia 

quando entrão os Jrmaos Noviços; mas pertense ao Noviciado. 

Tem mais = 

/fol 66/ 

O Noviciado huma bandeja de páo preto, que serve, pera quando entrão, e profeção os 

Jrmaos Noviços. 

/fol 67/ 

Aulla de Grego. 

Tem trez bancos novos, dos quaes hum está na Caza do Capitulo, e huma banca nova, que 

fica na Caza da Roupa das Camas. Tem mais huma Cadeira encourada de braços, que fica na 

primeira cela, que hé do mestre dos Noviços. Tem mais hum sirrão, que forra toda a caza, e 

vidrassas nos postigos da jenella. 

 

os Ceiraes todos ficão nos Bliches [sic]. 

/fol 68 em branco/ 

/fol 69/ 

Jnventario dos moveis, que se achão no Noviciado ate o dia 31 de Julho de 1789. 

 

Cella 1ª do Padre Mestre dos Noviços. 

 

Tem huma cama inteira, cortinas com varão de ferro: = Huma estante com seu arquibanco 

com gaveta, e armário: = Huma banca com gaveta: = Trez tamboretes: = Huma meza junto da 

janella, e esta com vidraças: = Hum Candieiro de Lata: = dois Livros dos termos das entraas, 

e Profissoens dos Noviços: = Huma Arte de cantochão: = A Parte 6ª das Selectas Latinas  

Na antecella tem hum banca com gaveta = huma cadeira de braços = Dois bancos: = Estão na 

dita cella todas as chaves das cellas do Noviciado; e huma bandeja de páo preto, e as chaves 

do Coro. 

2ª Cella 

Tem duas camas inteiras: = Huma banca com gaveta: = Dois tamboretes= Hum pequeno 

banco: = Hum Candieiro de Lata. Entregou os dois tamboretes 

/fol 70/ 

3ª Cella 

Tem huma banca: = hum Candieiro de Lata 

4ª Cella 

Tem duas camas inteiras: = Hum varão de ferro: = Huma banca com gaveta: = Huma 

estante= Dois tamboretes,= Hum banco; Entregou os tamboretes 

5ª Cella 

Que serve de guardar alguns moveis pertencentes ás Camas; e tem = Hum enxergão: = Duas 

esteiras, huma nova, outra velha: = Dois tamboretes, e huma cadeira de páo quebrada: = Dois 

bancos de ferro: = Huma banca: = Hum candieiro de Lata 
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Entregou tudo 

6ª Cella 

Tem quatro bancos de ferro: = oito taboas= Hum colchão uzado: = Hum tamborete: = Hum 

banco pequeno: = Huma banca: = vidraças na janella: Huma Lanterna velha: ficou o banco 

pequeno, a banca, a lanterna, e as vidraças. 

/fol 71/ 

7ª Cella 

Tem dois tamboretes: = entregou 

8ª Cella 

Tem hum banco = e vidraças na janella. 

9ª Cella 

Tem sinco esteiroens ordinarios, e dois maiores, todos de esparto 

 

Seguem-se trez beliches, que servião pera as camas de Noviços, que as não tinhão nas cellas; 

os quaes nada tem; Tapa a porta destes beliches hum pano de Lona 

/fol 72/ 

1 

Caza interior do Noviciado 

Tem hum arquibanco grande com gavetas, aonde se conserva a Roupa branca do Noviciado, 

e a dos Noviços, que entrão = Tem huma vidraça da janella forado seu Lugar; e com alguns 

vidros quebrados. Tem sinco varoens de ferro decortinas; e hum de páo preto: = Huma 

escada: = Hum Cabido, em que se dependurão os vestidos dos Noviços, que entrão: = Humas 

cortinas uzadas.= Tem os vestidos de dois Noviços com chapeos, e sapatos. 

 

2 

Roupa branca 

Tem dois penteadores novos, e quatro uzados: = sete toalhas novas, e sete com bom uzo: = 

Quatro panos recortados.= Entregou todos os penteadores, e quatro toalhas novas, e os panos 

recortados. O mais ficou 

/fol 73/ 

Capitulo 

Tem huma Banqueta com frontal de damasco branco, e encarnado; hum espaldar de papel 

adamascado encarnado: = Huma Jmagem de JESUS Christo com cruz, e peanha de páo preto: 

= Quatro castiçaes dourados, que pertencem ao Coro: = Huma cobertura de Altar de Carneira 

forrada de seda verde na parte que cobre a pedra d’ara  

  Huma Cadeira velha encoirada de braços: = Dois bancos de encosto: = Huma banca: = Hum 

armário, em que se recolhem os paramentos do Altar, que são: = Hum calix com o pé 

d’estanho, e copo de prata dourada – Patena de prata dourada pela parte de sima – huma 

colherinha de prata – hum sanguinho – Huns Corporaes com 3 bolsas, branca, encarnada, e 

roxa com véos correspondentes.= Seis toalhas do Altar, que tambem servem no do Coro= 

Huma pequena da Comunhão= Trez Manustergios:= Dois amitos:= Huma Alva uzada com 

cordão:= duas vestimentas branca, e roxa:= Hum Missal com estante:= Hum par de galhetas 

de vidro:= Hum pano de seda verde, que cobre o Altar:= Dois castiçaes pequenos de 
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estanho= Quatro ramos em peanhas de páo dourado, hum sem peanha que estão na peanha da 

Cruz:= o Menino JESUS em hum bercinho de flores ao pé da Cruz:= Trinta paineis, registos, 

e Laminas pendurados de todas as partes da parede: Huma Efigie de Santo Jgnacio, e de São 

Francisco Xavier em cera branca, em hum caixilho de páo dourado; que está por sima da 

banqueta:= Hum Lavatorio de folha de Flandres da parte de fora de fronte da porta do 

Capitulo:= Huma pequena campainha = Huma caldeirinha d’agua benta. Hum pano verde da 

parte de dentro da porta 

/fol 74/ 

Tem o Noviciado huma Almotolia de Lata= Hum Candieiro de vidro:= Duas Lanternas, 

huma serve no coro:= Trez quartas de cobre:= Sete bacias d’arame pequenas, e huma grande 

com seu pe:= Huma Caldeirinha d’estanho:= Huma Campainha grande á porta do Noviciado; 

outra pequena com cadeia d’arame:= Duas alcofas, huma d’esparto pera tirar o Lixo; outra 

d’esteira pera levar os avantaes pera a Cozinha:= Hum aguador:= Varios registos peLa 

parede:= Hum Relogio de parede com despertador em caixa de páo:= Huma banca com 

gaveta:= Tem sete aventaes uzados= Vinte toalhas do uso, e algumas incapazes.= Tem huma 

banca que serve de credencia quando entrão os Jrmãos Noviços; e professão, a qual está na 

caza do ante-coro= Huma bandeja de páo pera Levar o habito dos que entrão, e professão. 

Entregou quatro bacias pequenas, o mais ficou. 

/fol 75/ 

1791 

Capitulo 

Hum altar com huma imagem de Christo, quatro castiçaes, que são do coro, dous bancos de 

espaldar, huma banca, huma casula. 

 

Tudo o que dis este Jnventario athe aqui ja não existe com a formalidade que relata, por se ter 

passado tempos que não ouverão Noviços e se ter povoado as ditas Celas com os mais 

Dormitorios como presentemente se deixa ver. 

Em tempo do Nosso Reverendissimo Padre Mestre Doutor Frei Joze de Santa Angela de 

Fulgino, tornou haber Noviciado neste Convento de São Francisco da Cidade sendo 

Guardiam o Reverendo Padre Mestre Frei João d’Assumpção Bemviver, e Mestre dos 

Noviços o Reverendo Padre Vigario Justº Frei António da Foz, e foi então pera caza de 

Noviciado destinado todo o Dormitorio da parte da Jgreja no Terceiro Pavimento superior, 

que athe esse tempo tinha servido de Collegio de Fhilosofia, o Numero das Celas, e os que 

nelas se acha com toda a dita caza ha o que áo diante se escreve. 

Volte. 

/fol 76/ 

Anno de i80i 

Jnventario do Noviciado, e dos moveis, que nele se achão. 

Nada desse tempo aparece 

/fol 77/ 

Jnventario do Noviciado deste rial Convento de Sao Francisco da Cidade de Lisboa feito em 

o anno de 1807 sendo Guardião deste Convento o Reverendo Padre Frei Manoel de Nossa 
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Senhora da Piedade (?) Pregador Jubilado e Mestre dos Noviços o Padre Frei Luis de Sao 

Joze Gondarem Pregador Jubilado 

Anno de 1807 

Cella do Padre Mestre dos Novicos 

Tem esta Cella alcova, barra de ferro, enxergão, cobertor, travesseiro, hum Archibanco com 

suas gavetas em que se guardão as roupas dos Novicos em sima delle huma estante para 

libros. Huma banca com duas gavetas, duas mezas com seos pannos azuis, huma cadeira 

redonda Coatro tamboretes de pao de fora. 

/fol 78/ 

Noviciado 

Tem este hum Altar e nelle huma Jmagem de christo crucificado huma de Nossa Senhora 

com seo Minino nos braços e cada huma da [sic] Jmagens tem coroa de prata. 

Tem mais as Jmagens dos Cinco Marthires de Marrocos e o Jmperador ou governador 

Miramdhim no passo de os Martirizar 

Tem ahi altar sua toalha e frontal de Damasco vermelho. Junto a este altar estao penduradas 

duas Laminas hums de São João Baptista outra de são . . . . . . . . . . [sic] na parede estas com 

sua targe e douradas 

Junto a porta do Noviciado esta pendurado na parede huma Crus com a Jmagem de Christo 

Senhor Nosso pintado em Latao 

Há nesta caza de Noviciado hum Relogio que serve pera espertar 

Huma Caldeirinha pera deitar agoa benta 

Duas Coartas de Cobre para agoa 

/fol 79/ 

Hum Agoador de folha de lata 

Tres bacias de Arame pera lavar pes das quaes huma he grande e duas piquenas. 

Duas mezas que vierão do Refetorio [sic] com seo banco de em costo para se semtarem. 

Seis mezas mais piquenas que aquellas 

Nove Cadeiras de sentar 

Tres bancos de emcosto que estão nas cellas. 

Tem cada hum dos Novicos que ficão no Noviciado huma barra, emxergão, cobertor, duas 

mantas, hum traveseiro com fronhas 

Ficão no Noviciado seis toalhas de limpar o rosto que andão por tres varas cada huma  

Ficão seis toalhas de linhaje grossas para limpar os pez. Ficão doze abentaes 

Huma alanterna para lus Hum candieiro igual aos que estao nos Dormitorios 

Huma Caldeirinha de agoa benta. 

/fol 80/ 

Fica huma almotolia pera o azeite. 

Ficão tres Libros chamados Tezoiros para estudas a Regra. Ficão dois Libros intitulados 

Martinho de São Joze deposicão à Regra 

Fica na cella do Padre Mestre dos Novicos dois Libros onde se sentao os termos das entradas 

e proffisões 

São Francisco da Cidade 30 de Maio de 1807 

Frei Luis de São Joze Gondarem 
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TABELA 1: NOMES DE FRADES E SEUS CARGOS, SÉCULO XVI-XVIII [OFM, Prov. de Portugal, Província, Lv.2] 

Ano 
Guardião 

1516 Pero do Campo 

1522 Pero de Sta Catarina 
 

1528 Vasco Correia 

1538 Pero de Sta Catarina 
 

 

  

Ano Provincial Síndico do Hospício 
Síndico da 

Província 

Presidente do 

Hospício 
Secretário da Província 

1728 António da Purificação Amaro Rodrigues 
Luís Anselmo de 

Oliveira 

Francisco do 

Desterro  

1729 
 

Amaro Rodrigues 
Luís Anselmo de 

Oliveira 

Francisco do 

Desterro 
Filipe dos Remédios 

1730 
 

Amaro Rodrigues 
 

Francisco do 

Desterro 
Filipe dos Remédios 

1730 
 

Amaro Rodrigues 
 

Manuel de S. 

Sebastião 
Filipe dos Remédios 

1731 
 

Amaro Rodrigues 
 

Manuel de S. 

Sebastião 
Filipe dos Remédios 

 

 

 

 

     

TABELA 1a 

TABELA 1b 
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Provincial Guardião 

Secretário 

Provincial 

Mestre de 

Cerimónias 
Mestres dos Estudantes 

1760 José de Sta. Mª Medina Manuel de S. Domingos 
Francisco de Sta. 

Clara 
Carlos de S. José 

António da I. 

Conceição 
Matias de Sta. Teresa de Jesus 

1761 José de Sta. Mª Medina Manuel de S. Domingos 
Francisco de Sta. 

Clara 
Carlos de S. José 

António da I. 

Conceição 
Matias de Sta. Teresa de Jesus 

1762 José de Sta. Mª Medina Manuel de S. Domingos - Carlos de S. José 
António da I. 

Conceição 
Matias de Sta. Teresa de Jesus 

1763 José de Sta. Mª Medina Manuel de S. Domingos - Carlos de S. José 
António da I. 

Conceição 
Matias de Sta. Teresa de Jesus 

1764 José de Sta. Mª Medina - - - - - - 

1765 Lourenço de Sta. Teresa Gregório de Sta Maria Rafael de N. S. - 
António de Sta. 

Mª dos Anjos 

Bernardo de 

Sta. Mª 

António de S. 

Boaventura 

1766 Lourenço de Sta. Teresa Gregório de Sta Maria Rafael de N. S. - 
António de Sta. 

Mª dos Anjos 

Bernardo de 

Sta. Mª 

António de S. 

Boaventura 

Ano Porteiro-mor Porteiro 
Porteiro dos 

Pobres 
Sacristão-mor Organista Pateiro Refeitoreiro Enfermeiro Livreiro Carcareiro 

1760 
Manuel da 

Natividade 

António de 

Sta Maria 

Inácio de  

Sta Rosa 
José Joaquim 

Belchior da 

Conceição 

João de 

S. 

Boavida 

Vicente da 

Conceição 

António de 

N. S. 

Manuel da 

Madre de 

Deus 

Manuel de N. 

S. do Cap. 

1761 
Manuel da 

Natividade   
José Joaquim 

Belchior da 

Conceição 

João de 

S. 

Boavida 

Vicente da 

Conceição 

António de 

N. S.   

TABELA 1c 

TABELA 1d 

186



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1762 
Manuel da 

Natividade   

Domingos de S. 

Germano 

Egídio de S. 

Boaventura 

João de 

S. 

Boavida 

Vicente da 

Conceição 

António de 

N. S.   

1763 
Manuel da 

Natividade   

Domingos de S. 

Germano 

Egídio de S. 

Boaventura 

João de 

S. 

Boavida 

Vicente da 

Conceição 

António de 

N. S.   

1764 
          

1765 

Francisco de 

Sto. Antº de 

Pádua 
  

Gonçalo de S. 

José 

Francisco da 

Anunciação 

João de 

S. 

Boavida 

Vicente da 

Conceição 

António de 

N. S.   

1766 

Francisco de 

Sto. Antº de 

Pádua 
  

Gonçalo de S. 

José 

Francisco da 

Anunciação 

João de 

S. 

Boavida 

Vicente da 

Conceição 

António de 

N. S.   
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TABELA 2: HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS NO ANO DE 1728 [ANTT, OFM, Província de Portugal, Província, Lv. 3] 

 

 

Refeitório Qtd Valor 

Tábuas para a mesa (5) e bancos (2) 7 2500 

Barrotes para os pés da mesa 3 340 

Carreto 1 100 

Pregos - 200 

? Da fabrica 6 180 

Pires 6 70 

Albarradas (3) saleiros (2) espinhadeiras (3) 8 270 

Pratos (36) e tigela (1) 37 440 

Pratos grandes de cozinha 3 110 

Pelanganas de lavar as mãos e rosto 4 110 

Tega para o grão 1 60 

Carreto da louça 1 40 

Facas (12) colheres (12) garfos (12) de estanho 36 1440 

Quarto para vinagre 1 420 

Talha para azeite 1 580 

Frascos 9 900 

Candeeiros de estanho 3 720 

Almotolia de flandres para pôr azeite nos candeeiros 1 120 

Bacia de barro para barba 1 60 

Copos da fábrica (6) e espinhadeiras (3) (1728) 9 230 

Barris de água (1728) 46 460 

Barris de água para beber e mais serventia (1728) 56 560 

Copos para a mesa (1728) 5 100 

Barris de água (1729) para beber e servir 64 640 

Copos para a mesa (1729) 6 120 

Barris de água (1729) para beber e servir 52 520 

TABELA 2a 

Cozinha Qtd Valor 

Potes para água 2 350 

Louça de fogo - 300 

Facas flamengas 2 100 

Candeias de ferro 2 120 

Colheres grandes de madeira 2 30 

Fusil 1 20 

Selha para lavar louça 1 240 

? De esparto para ir ao talho 1 70 

Colher (1) escumadeira (1) de arame 2 390 

Bacia… 2 760 

Bacia de pão? 1 1370 

Almofariz 1 960 

Tacho de arame para aquecer água 1 780 

Gral de madeira 1 120 

Bispotes 4 200 

Servidores 2 180 

Vassouras - 75 

 

TABELA 2b 
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Barris de água (1729) para beber e servir 82 800 

Barris de água (1729) para beber e servir 62 620 

Barris de água (1729) para beber e servir 72 720 

Barris de água (1729) para beber e servir 57 570 

Cântaro de azeite (1731) 1 1700 
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TABELA 3: HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS MENSAIS NO ANO DE 1728 

 

 

JULHO                               AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULHO & AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão   870 

Peixe fresco e sardinhas   1380 

Vinho, aluguer do barco e carreto   970 

Vinagre 1 almude 540 

Azeite   360 

Vaca 10 arrátel 
550 

Toucinho 2 arrátel 

Arroz da Casa de Manuel Soares 0,5 arroba 450 

Saca de carvão de Cepo com seu carreto 1  480 

Adubos (leia-se temperos ou especiarias)   60 

Pepino para colações (refeição ligeira)     30 
 

Capela Quant. Preço 

Barrotes para o caixilho do altar 10 240 

Tábua para a banqueta 1 320 

Pregos  de 1/2 galiota para o altar e estrado  45 

Tachas  45 

Oficial que fez o altar, banqueta, estante do 
missal e estrado- Manuel Alvares 

 1800 

Castiçais de estanho fino pequenos 2 360 

Fita branca para amitos e panos de altar  50 

Galhetas de vidro da fábrica 2 60 

Caldeira de barro 1 50 

Tesoura para aparar hóstias 1 30 

Esteira para o estrado e chão de altar   600 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão 
  

2800 

Carne de vaca e carneiro 92 arrátel 3765 

Peixe fresco e sardinhas 
  

1527 

Vinho 4 almude 3860 

Azeite com seu carreto 1,5 alqueire 960 

Vinagre com seu carreto 1 almude 485 

Arroz 0,5 arroba 450 

Saca de carvão de Cepo com seu carreto 1 
 

480 

Lenhas de achas 
  

120 

Adubos (leia-se temperos ou especiarias) 
  

240 

Pepino para as colações (refeição ligeira) 
  

70 

Fruta 
  

260 

Feijão fradinho 
  

120 

Sal, cebolas e alho     153 

 

Limpeza das Instalações Quant. Unidade Preço 

Cal em pedra 0,5 moio 450 

Barris para se pôr de molho 4,0 
 

140 

Sal, azeite e limões para pôr na cal 
  

60 

Cargas de água 11,0 
 

320 

Vassouras 
  

50 

Salário de 4 dias a caiar 
  

1.020 

Salário de 5 dias 
  

1.500 

Salário de 6,5 dias a caiar e lavar 
  

1.560 

Barris de água para lavar 21   210 
 

 

TABELA 3a 
TABELA 3b 

TABELA 3c 

TABELA 3d 
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Barras e Camas Quant. Preço 

Taras do Brasil para barras 4 3200 

Taras 2 1300 

Carreto dos Mariolas 1 230 

Oficial Manuel Alvares- 3 dias  900 

Oficial Henrique Rodrigues- 6 dias  1800 

Conserto de 4 bancos de ferro  240 

Carreto dos bancos, mesas, tamboretes  480 

Oficial que consertou os bancos e fez cabides- 2,5 dias  750 

Pregos  80 

Frete do Barco que trouxe as camas que vieram do 
Noviciado de Évora e guarda da casinha 

 240 

Peça de linhage para os enxergões, 2 vaculas e pano  7200 

Oficial de cortou e encheu os enxergões  240 

Feixes de palha de centeio de Alcochete  1600 

Frete do Barco qe trouxe a palha  150 

Carreto dos Mariolas  120 

Agulhas e fio dos enxergões   190 

 

Refeitório Quant. Preço 

Tábuas para a mesa 20 
2500 

Bancos 2 

Barrotes para os pés da mesa 3 340 

Carreto desta madeira 1 100 

Pregos  200 

Oficial- 5 dias  1500 

Copos da fábrica 6 180 

Pires 6 70 

Albarradas 3 

210 Saleiros 2 

Espinhadeiras 3 

Pratos 36 
440 

Tigela 1 

Pratos grandes da cozinha 3 110 

Pelanganas de lavar mãos e rosto 4 60 

Tega para o pão 1 40 

Carreto desta louça 1 40 

Facas de estanho 12 1440 

Colheres de estanho 12 

Garfos de estanho 12 

Vinagre 0,25 420 

Talha para azeite 1 580 

Frascos 9 900 

Candeeiros de folha de flandres 3 720 

Almotolia de folha de flandres para 
pôr azeite nos candeeiros 

1 120 

Bacia de barro para as barbas 1 60 
 

TABELA 3e TABELA 3f 
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Cozinha Quant. Preço 

Potes para água 2 350 

Louça de fogo  300 

Facas flamengas 2 100 

Candeias de ferro 2 120 

Colheres grandes de madeira 2 30 

Funil 1 20 

Selha para lavar louça 1 240 

Seira de esparto para ir ao talho 1 70 

Colher e escomadeira 2 390 

Panela de cobre 1 760 

Bacia de pés 1 1370 

Almofariz 1 960 

Tacho de arame para aquecer água 1 780 

Gral de madeira 1 120 

Bispotes 4 200 

Servidores 2 180 

Vassouras  75 

Roupa   44035 
 

TABELA 3g 
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HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS MENSAIS NO ANO DE 1728 

 

 

SETEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

OUTUBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Cutelo para cozinha     240 

Oficial carpinteiro que limpou 
as tábuas das barras   

700 

Cordel para se abrir a porta da 
rua 

    60 

 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão 
  

3120 

Peixe fresco e sardinhas 
  

2040 

Carne de vaca e de carneiro 132 arrates 4260 

Toucinho 0,5 arroba 1500 

Azeite 1,5 alqueire 900 

Vinho 5 almude 4800 

Vinagre 2 almude 700 

Arroz 0,5 arroba 450 

Lenha de achas     1090 
 

Obras Quant. Unidade Preço 

Copos da Fábrica para o refeitório 6    230 

Espinhadeiras 3   

Salário de criada negra     225 

Pagamento aos homens que descarregaram 
a lenha do barco da Moita? 

  480 

Mariolas que carregaram a lenha até ao 
hospício 

  1600 

Homens que racharam a lenha   960 

Lavagem da roupa de Setembro e alguma de 
Outubro 

  270 

 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão     4230 

Peixe fresco   1140 

Mãos de carneiros e nabos   730 

Carne de vaca e carneiro   4137 

Legumes   200 

Azeite 4,5 alqueire 2700 

Lenha   629 

Cebolas e alhos   370 

Arroz 0,5 arroba 450 

Saca de carvão com seu 
carreto 

1  530 

Ovos para uma ceia   160 

Vinho 6 almude 5760 

Hóstias     80 

 

TABELA 3h 

TABELA 3i 

TABELA 3j 

TABELA 3k 
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HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS MENSAIS NO ANO DE 1728 

 

 

NOVEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

DEZEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Barris de água 46   460 

Lavagem da roupa   90 

Salário da criada negra da praia     180 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão     3600 

Peixe 1,5 arroba 2200 

Bacalhau 0,5 arroba 
 

Peixe fresco da Ribeira 
  

1590 

Vinho 6,5 almude 6240 

Arroz 1 arroba 900 

Castanhas 1 alqueire 200 

Feijão fradinho 0,5 alqueire 140 
 

Obras Quant. Unidade Preço 

Barris de água para beber 56   560 

Copos de mesa 5 
 

100 

Lavagem da roupa de linho 
  

140 

Salário da criada negra da praia     150 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão     4260 

Peixe 1 arroba 1000 

Bacalhau 1 arroba 1100 

Pescadas de Cascais 15 
 

2250 

Vinho 8,5 almude 8160 

Azeite 8 alqueire 4000 

Arroz 1 arroba 900 

Carne de vaca 6 arrátel 280 
 

TABELA 3l 

TABELA 3m 

TABELA 3n 

TABELA 3o 
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TABELA 4: HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS MENSAIS NO ANO DE 1729 

 

 

JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

FEVEREIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Barris de água 46   460 

Lavagem da roupa   90 

Salário da criada negra da praia     180 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão     3600 

Peixe 1,5 arroba 2200 

Bacalhau 0,5 arroba 
 

Peixe fresco da Ribeira 
  

1590 

Vinho 6,5 almude 6240 

Arroz 1 arroba 900 

Castanhas 1 alqueire 200 

Feijão fradinho 0,5 alqueire 140 
 

Obras Quant. Unidade Preço 

Barris de água 46   460 

Lavagem da roupa   90 

Salário da criada negra da praia     180 

 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão     3600 

Peixe 1,5 arroba 2200 

Bacalhau 0,5 arroba 
 

Peixe fresco da Ribeira 
  

1590 

Vinho 6,5 almude 6240 

Arroz 1 arroba 900 

Castanhas 1 alqueire 200 

Feijão fradinho 0,5 alqueire 140 
 

TABELA 4a 

TABELA 4b 

TABELA 4c 

TABELA 4d 
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HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS MENSAIS NO ANO DE 1729 

 

 

MARÇO 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Barris de água 46   460 

Lavagem da roupa   90 

Salário da criada negra da praia     180 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão     3600 

Peixe 1,5 arroba 2200 

Bacalhau 0,5 arroba 
 

Peixe fresco da Ribeira 
  

1590 

Vinho 6,5 almude 6240 

Arroz 1 arroba 900 

Castanhas 1 alqueire 200 

Feijão fradinho 0,5 alqueire 140 
 

Obras Quant. Unidade Preço 

Barris de água 46   460 

Lavagem da roupa   90 

Salário da criada negra da praia     180 

 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão     3600 

Peixe 1,5 arroba 2200 

Bacalhau 0,5 arroba 
 

Peixe fresco da Ribeira 
  

1590 

Vinho 6,5 almude 6240 

Arroz 1 arroba 900 

Castanhas 1 alqueire 200 

Feijão fradinho 0,5 alqueire 140 
 

TABELA 4e 

TABELA 4f 

TABELA 4g 

TABELA 4h 
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HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS MENSAIS NO ANO DE 1729 

 

 

MAIO 

 

 

 

 

 

 

 

JUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Barris de água 46   460 

Lavagem da roupa   90 

Salário da criada negra da praia     180 

 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão     3600 

Peixe 1,5 arroba 2200 

Bacalhau 0,5 arroba 
 

Peixe fresco da Ribeira 
  

1590 

Vinho 6,5 almude 6240 

Arroz 1 arroba 900 

Castanhas 1 alqueire 200 

Feijão fradinho 0,5 alqueire 140 
 

Obras Quant. Unidade Preço 

Barris de água 46   460 

Lavagem da roupa   90 

Salário da criada negra da praia     180 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão     3600 

Peixe 1,5 arroba 2200 

Bacalhau 0,5 arroba 
 

Peixe fresco da Ribeira 
  

1590 

Vinho 6,5 almude 6240 

Arroz 1 arroba 900 

Castanhas 1 alqueire 200 

Feijão fradinho 0,5 alqueire 140 
 

TABELA 4i 

TABELA 4j 

TABELA 4k 

TABELA 4l 
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HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS MENSAIS NO ANO DE 1729 

 

 

JULHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Pão   870 

Peixe fresco e sardinhas   1380 

Vinho, aluguer do barco e carreto   970 

Vinagre 1 almude 540 

Azeite   360 
 

Obras Quant. Preço 

Barrotes para o caixilho do altar 10 240 

Tábua para a banqueta 1 320 

Pregos  de 1/2 galiota para o altar e estrado  45 

Tachas  45 

Oficial que fez o altar, banqueta, estante do 
missal e estrado- Manuel Alvares 

 1800 

Castiçais de estanho fino pequenos 2 360 

 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão 
  

2800 

Carne de vaca e carneiro 92 arrátel 3765 

Peixe fresco e sardinhas 
  

1527 

Vinho 4 almude 3860 

Azeite com seu carreto 1,5 alqueire 960 

Vinagre com seu carreto 1 almude 485 

Arroz 0,5 arroba 450 

Saca de carvão de Cepo com seu carreto 1 
 

480 

Lenhas de achas 
  

120 

 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Cal em pedra 0,5 moio 450 

Barris para se pôr de molho 4,0 
 

140 

Sal, azeite e limões para pôr na cal 
  

60 

Cargas de água 11,0 
 

320 

Vassouras 
  

50 

Salário de 4 dias a caiar 
  

1.020 

Salário de 5 dias 
  

1.500 

Salário de 6,5 dias a caiar e lavar 
  

1.560 

Barris de água para lavar 21   210 
 

 

TABELA 4m 

TABELA 4n 

TABELA 4o 

TABELA 4p 
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HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS MENSAIS NO ANO DE 1729 

 

 

SETEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

OUTUBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Cutelo para cozinha     240 

Oficial carpinteiro que limpou 
as tábuas das barras   

700 

Cordel para se abrir a porta da 
rua 

    60 

 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão 
  

3120 

Peixe fresco e sardinhas 
  

2040 

Carne de vaca e de carneiro 132 arrates 4260 

Toucinho 0,5 arroba 1500 

Azeite 1,5 alqueire 900 

Vinho 5 almude 4800 

Vinagre 2 almude 700 

Arroz 0,5 arroba 450 

Lenha de achas     1090 
 

Obras Quant. Unidade Preço 

Copos da Fábrica para o refeitório 6    230 

Espinhadeiras 3   

Salário de criada negra     225 

Pagamento aos homens que descarregaram 
a lenha do barco da Moita? 

  480 

Mariolas que carregaram a lenha até ao 
hospício 

  1600 

Homens que racharam a lenha   960 

Lavagem da roupa de Setembro e alguma de 
Outubro 

  270 

 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão     4230 

Peixe fresco   1140 

Mãos de carneiros e nabos   730 

Carne de vaca e carneiro   4137 

Legumes   200 

Azeite 4,5 alqueire 2700 

Lenha   629 

Cebolas e alhos   370 

Arroz 0,5 arroba 450 

Saca de carvão com seu 
carreto 

1  530 

Ovos para uma ceia   160 

Vinho 6 almude 5760 

Hóstias     80 

 

TABELA 4q 

TABELA 4r 

TABELA 4s 

TABELA 4t 
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HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS MENSAIS NO ANO DE 1729 

 

 

NOVEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

DEZEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Barris de água 46   460 

Lavagem da roupa   90 

Salário da criada negra da praia     180 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão     3600 

Peixe 1,5 arroba 2200 

Bacalhau 0,5 arroba 
 

Peixe fresco da Ribeira 
  

1590 

Vinho 6,5 almude 6240 

Arroz 1 arroba 900 

Castanhas 1 alqueire 200 

Feijão fradinho 0,5 alqueire 140 
 

Obras Quant. Unidade Preço 

Barris de água para beber 56   560 

Copos de mesa 5 
 

100 

Lavagem da roupa de linho 
  

140 

Salário da criada negra da praia     150 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão     4260 

Peixe 1 arroba 1000 

Bacalhau 1 arroba 1100 

Pescadas de Cascais 15 
 

2250 

Vinho 8,5 almude 8160 

Azeite 8 alqueire 4000 

Arroz 1 arroba 900 

Carne de vaca 6 arrátel 280 
 

TABELA 4u 

TABELA 4v 

TABELA 4w 

TABELA 4x 
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TABELA 5: HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS MENSAIS NO ANO DE 1730 

 

 

JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVEREIRO 

 

 

 

 

 

 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Barris de água para beber e servir 70   700 

Lavagem da roupa de linho 
  

200 

Salário da criada negra da praia 
  

150 

Cera branca para as missas 1 arrátel 350 

Sabão para as cobertas que Fr. Venâncio 
foi lavar ao convento de Alcochete 

3 arrátel 180 

Mariolas que trouxeram a lenha da 
Moita?   

620 

Esteirão do Algarve para o Altar     200 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão 
  

4340 

Carne de marrão 52 arrátel 1987 

Azeite 6 alqueire 4200 

Peixe fresco da Ribeira para 
jantares e ceias   

3760 

Carne de vaca para misturar 
com a de marrão 

50 arrátel 2960 

Arroz 
 

arroba   

Vinho 8 almude 6720 

Ovos para algumas ceias     700 
 

Obras Quant. Unidade Preço 

Cera branca para as missas 1 arrátel 350 

Salário da criada negra da praia 
  

150 

Linhage par 2 sacolas? 5 vara 600 

Mariolas que trataram o bacalhau     80 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão 
  

2300 

Peixe fresco 
  

3190 

Carne de vaca para misturar 
com a de marrão   

1670 

Arroz da Casa de Manuel Soares 0,5 arroba 550 

Vinho da Casa do N. Ir. Síndico 5,5 almude 4620 

Água 
  

500 
 

TABELA 5a 

TABELA 5b 

TABELA 5c 

TABELA 5d 
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HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS MENSAIS NO ANO DE 1730 

 

 

 

MARÇO 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Barbeiro (Janeiro, Fevereiro e Março)     1200 

Lavadeira 
  

470 

Salário da criada negra da praia 
  

120 

Barris de água 98   900 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão 
  

5780 

Vinho 8,5 almude 6120 

Azeite com seu carreto 3 cântaro 4240 

Vinagre 
 

almude   

Arroz 1,5 arroba 1500 

Peixe fresco,queijinhos, ameijoas e 
berbigões para as colações 

  

2750 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Água    600 

Lavadeira   180 

Salário da criada negra da praia     220 

 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão 
  

4290 

Azeite 
 

alqueire   

Vinho 6 almude 4680 

Peixe fresco 
  

4900 

Mãos de carneiro e berbigões 
  

250 

Frango (1) e galinhas (3) para a Páscoa 4 
 

1000 

Favas e ovos 
  

990 

Carne 109 arrátel 4116 
 

TABELA 5e 

TABELA 5f 

TABELA 5g 

TABELA 5h 
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HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS MENSAIS NO ANO DE 1730 

 

 

MAIO 

 

 

 

 

 

 

 

JUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Oficial que consertou a fornalha     300 

Lavadeira 
  

360 

Água ardente e Botica para curar um ? 
  

420 

Aguadeiro 
  

500 

Mariolas que cortaram a lenha… 
  

2400 

Salário da criada negra da praia     150 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão 
  

6420 

Azeite 3 cântaro 3900 

Vinho 9 almude 6420 

Peixe fresco 
  

4180 

Toucinho 1 
 

1800 

Favas, ovos e mãos de carneiro para 
as colações e ceias   

1170 

Carne 49 arrátel 2730 
 

Obras Quant. Unidade Preço 

Aguadeiro     600 

Lavadeira 
  

270 

Salário do Barbeiro (Abril, Maio e 
Junho)   

1200 

Salário da criada negra da praia 
  

125 

Panos para túnica para o Fr. Venâncio 
  

2400 

Botica e fragata para levar Fr. Venâncio 
a Xabregas   

450 

Sapatos para Fr. Venâncio e Fr. Vicente     1600 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão 
  

790 

Mãos de carneiro, ovos e ameijoas 
  

1130 

Vinho 6 almude 4320 

Peixe fresco 
  

3950 

Carne 128 arrátel 4724 
 

TABELA 5i 

TABELA 5j 

TABELA 5k 

TABELA 5l 
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HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS MENSAIS NO ANO DE 1730 

 

 

JULHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Aguadeiro     560 

Lavadeira 
  

220 

Salário da criada negra da praia     245 
 

Obras Quant. Unidade Preço 

Aguadeiro     500 

Estanhar 1 caldeirão e 2 esparregadeiras 
 

 530 

Salário da criada negra da praia 
 

 245 

Solas 
 

 200 

Lavadeira     550 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Azeite com seu frete 1 cântaro 1320 

Vinho 6 almude 4320 

Peixe fresco para ceias 
  

4080 

Arroz da Casa de Manuel Soares 
 

arroba   

Carne 141 arrátel 6058 

Mãos de carneiro, sardinhas, ameijoas e ovos 
  

2300 

Franga 1   250 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Vinho do armazém do N. Ir. Síndico 2/5 
almude/ 

canada 
3720 

Peixe fresco  
  

3600 

Mãos de carneiro, sardinhas, 
ameijoas e ovos   

1920 

Carne de vaca do Açougue 115 arrátel 5060 

Carneiro 6 arrátel 198 

Toucinho com seu frete 37 arrátel 2240 
 

TABELA 5m 

TABELA 5n 

TABELA 5o 

TABELA 5p 
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HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS MENSAIS NO ANO DE 1730 

 

 

SETEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTUBRO 

 

 

 

 

 

 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Aguadeiro     480 

Lavadeira 
  

350 

Salário da criada negra da praia     150 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Vinho 6 almude 4320 

Peixe fresco 
  

4360 

Mãos de carneiro, sardinhas, 
ameijoas e ovos   

1050 

Carne de vaca 121 arrátel 5128 

Azeite 1 cântaro 1400 

Carneiro 20 arrátel 642 

Cebolas com o frete do azeite 
  

230 

Galinha 1   260 
 

Obras Quant. Unidade Preço 

Barbeiro (Julho, Agosto e Setembro)     1200 

Salário da criada negra da praia 
  

150 

Solas 
  

260 

Aguadeiro 
  

540 

Fragata com lenha     960 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Vinho 5,5 almude 3960 

Peixe fresco 
  

3575 

Arroz 
 

arroba   

Carne de vaca e carneiro do açougue 148 arrátel 6338 

Azeite 2 cântaro 3100 

Mãos de carneiro, angios, sardinhas e 
ovos   

1770 

Bacalhau 2,5 arroba 2750 
 

TABELA 5q 

TABELA 5r 

TABELA 5s 

TABELA 5t 
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HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS MENSAIS NO ANO DE 1730 

 

 

NOVEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

DEZEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Água 46   520 

Lavadeira   260 

Salário da criada negra da praia     150 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Vinho 7,5 almude 5400 

Peixe fresco 
  

4740 

Perús para o dia de Todos os 
Santos 

2 
 

1000 

Carneiro 5 arrátel 240 

Castanhas, sardinhas e ameijoas 
  

1260 

Fres com vinho e sal     100 
 

Obras Quant. Unidade Preço 

Aguadeiro     480 

Lavadeira 
  

240 

Salário da criada negra da praia 
  

200 

Pano de linho 7 vara 3000 

Barbeiro (Outubro, Novembro e 
Dezembro) 

    1200 

 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Vinho 7,5 almude 5400 

Peixe 
  

3930 

Azeite 2 cântaro 3260 

Perú para a festa com seu frete 1 
 

720 

Castanhas, ameijoas, ovos, nabos e 
sardinhas com o frete do vinho   

1580 

Vinagre 1 almude 410 

Marrão com 74 arrateis 1 
 

3376 

Confeitos para a Consoada de Natal 8 arrátel 800 

Bacalhau 2 arroba 2430 
 

TABELA 5u 

TABELA 5v 

TABELA 5w 

TABELA 5x 
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TABELA 6: HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS MENSAIS NO ANO DE 1731 

 

 

JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

FEVEREIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Aguadeiro     480 

Lavadeira 
  

460 

Salário da criada negra da praia 
  

175 

Frete e despacho do marrão     90 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Marrão de 69 arrateis 1 
 

2622 

Pimenta 
  

60 

Peixe fresco 
  

4330 

Carne do Açougue 60 arrátel 3560 

Ameijoas, ovos, sardinhas e chicórias 
  

800 

Vinho 4 almude 3240 
 

Obras Quant. Unidade Preço 

Aguadeiro     440 

Salário da criada negra da praia 
  

150 

Frete do azeite 
  

800 

Solas     200 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Ameijoas, ovos e sardinhas     1330 

Peixe fresco 
  

1640 

Carne do Açougue 21 arrátel 897 

Vinho 7 almude 5700 

Grão 0,5 alqueire 240 

Peixe lingue 0,5 arroba 700 

Bacalhau com seu frete 4 arroba 4850 
 

TABELA 6a 

TABELA 6b 

TABELA 6c 

TABELA 6d 

207



HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS MENSAIS NO ANO DE 1731 

 

 

MARÇO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 

 

 

 

 

 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Aguadeiro     480 

Lavadeira 
  

360 

Salário da criada negra da praia 
  

255 

Sapatos     960 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Vinho 7,5 almude 5400 

Azeite com seu carreto 
 

cântaro   

Carneiro 32 arrátel 1536 

Toucinhos de 74 arrateis 2 
 

3100 

Peixe fresco 
  

4830 

Ameijoas, ovos, sardinhas, pastéis e adubos 
  

1720 

Feijão fradinho 0,5 alqueire 200 

Ervilhas 0,25 alqueire 120 

Amêndoas 7 arrátel 770 

Focinhos para o dia de Páscoa 3   420 
 

Obras Quant. Unidade Preço 

Água     360 

Lavadeira 
  

350 

Salário da criada negra da praia 
  

75 

Barbeiro (Janeiro, Fevereiro e 
Março)   

1200 

Sapatos     800 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão 
  

450 

Azeite 
 

alqueire   

Vinho 7 almude 5040 

Peixe seco do Algarve com seu carreto 36 
 

2460 

Mãos de carneiro, ameijoas, ovos, 
favas e frete do vinho   

1775 

Feijão fradinho 0,25 alqueire 100 

Carne 112 arrátel 5756 
 

TABELA 6e 

TABELA 6f 

TABELA 6g 

TABELA 6h 
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HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS MENSAIS NO ANO DE 1731 

 

 

MAIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Aguadeiro     640 

Lavadeira 
  

340 

Frete do peixe seco 
  

200 

Tabaco para o Frei Manuel da 
Visitação 

0,25 
 

300 

Salário da criada negra da praia     150 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Pão 
  

460 

? 12 
 

720 

Vinho 6 almude 4320 

Peixe fresco 
  

5950 

Peixe seco do Algarve  24 
 

1200 

Favas, cebolas, ovos, mãos de carneiro, 
pastéis e frete do vinho   

2495 

Carne 145 arrátel 5905 

Pão 
  

460 
 

Obras Quant. Unidade Preço 

Água     660 

Lavadeira 
  

290 

Barbeiro (Abril, Maio e Junho) 
  

1200 

Salário da criada negra da praia 
  

150 

Odre que se trocou 
  

480 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Mãos de carneiro, ovos, alfaces, 
ameijoas, fretes e outras miudezas   

1350 

Vinho 6,5 almude 4320 

Peixe fresco 
  

4730 

Carne 134 arrátel 4793 
 

TABELA 6i 

TABELA 6j 

TABELA 6k 

TABELA 6l 
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HOSPÍCIO DA TERRA SANTA – DESPESAS MENSAIS NO ANO DE 1731 

 

 

JULHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Aguadeiro     600 

Lavadeira 
  

65 

Salário da criada negra da praia     150 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Azeite 1 cântaro 1700 

Vinho 6 almude 4320 

Peixe fresco 
  

4780 

Arroz da Casa de Manuel Soares 
 

arroba   

Carne 159 arrátel 5600 

Mãos de carneiro, ameijoas, beldroegas, 
ovos, fretes e outras miudezas   

540 

Sal 3/4   60 
 

Provimentos Quant. Unidade Preço 

Vinho 3 almude 2160 

Peixe fresco  
  

3200 

Sardinhas, ameijoas, ovos e outras 
miudezas   

1450 

Carne 103 arrátel 3766 

Azeite 1 cântaro 1700 

Frangos (2) e galinhas (2) para Fr. Doente 4   1030 
 

 

Obras Quant. Unidade Preço 

Aguadeiro     500 

Barbeiro (Julho e Agosto) 
 

 700 

Salário da criada negra da praia 
 

 150 

Solas 
 

 200 

Lavadeira 
 

 160 

Pano para mangas de uma túnica 1 vara 220 
 

TABELA 6m 

TABELA 6n 

TABELA 6o 

TABELA 6p 
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TABELA 7: DADOS SOCIO-PROFISSIONAIS DA FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DOS MÁRTIRES, NO ANO DE 1565,  

com base no estudo de José Albertino Rodrigues
1
 

 

Média socio-profissional do Bairro Ocidental, por actividade:  

Homens de mar representam cerca de 42% da sua população;  

34,7% são moradores cujas profissões não são discriminadas;  

30% são proprietários de casas;  

28,1% estão ligados a serviços domésticos e dos paços; 

21,7 estão ligados à administração e serviços públicos;  

19,6% estão ligados à agricultura e pecuária;  

16% são profissões liberais, ensino e saúde;  

14% são ofícios mecânicos;  

10,8% estão ligados ao comércio e transportes terrestres;  

7,3% são braçais
2
.  

Dentro dos ofícios mecânicos, o mais representativo no Bairro Ocidental é o do vestuário, tecelagem e equipamento com 34,5%; com 27,8% os 

ofícios relacionados com móveis e madeiras; a alimentação ocupa 20,2% dos ofícios; 18,1% são ofícios diversos; 10,7% estão ligados com 

metais; 8,1% são trabalhos artísticos e de piedade; 8% é construção civil. 

 

Distribuição socio-profissional da freguesia de Nossa Senhora dos Mártires, segundo o Livro de Lançamento: 

Actividades relacionadas com comércio- Negociante, Vendedor, Mercador, Tendeiro, Regatão de alhos- 40 

Actividades relacionadas com o exército- Alabardeiro, Bombardeiro, Escudeiro, Guarda- 17 

                                                            
1 RODRIGUES, José Albertino (1970) – «Ecologia urbana de Lisboa na segunda metade do século XVI», in Análise Social, vol. VIII, nº 29. Lisboa: ICS, pp. 113-114 
2 RODRIGUES, José Albertino (1970) – op.cit., pp. 113-114 
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Actividades relacionadas com a navegação marítima- Barqueiro, Desfaz naus, Homem do mar, Mareante, Marinheiro, Mestre da carreira da 

Índia, Mestre de marear, Piloto, Contramestre, Pescador- 129 

Músicos- Cantor da rainha, Charamela-mor, Contrabaixo da Sé, Músico do rei, Violeiro- 6 

Actividades relacionadas com têxteis- Alfaiate, Tecedeira, Tecelão, Reposteiro, Rendeiro- 39 

Actividades relacionadas com administração- Escrivão, Veador, Homem do meirinho, Inquiridor, Juiz da balança da alfândega, Meirinho da 

alfândega, Mestre dos calafates do porto, Oficial da alfândega, Serve na fazenda, Tabelião- 29 

Actividades relacionadas com o ensino- Professor- 3  

Ofícios mecânicos diversos- Calceteiro, Carpinteiro, Carpinteiro da maçanaria, Ferreiro, Ferrador, Cordoeiro, Colchoeiro, Malegueiro, Latoeiro, 

Mestre de sabão, Oleiro, Picheleiro, Sapateiro, Tanoeiro, Torneiro- 105 

Ofícios relacionados com arte- Faz cartas de marear, Imaginário (faz estátuas de santos), Ourives do ouro, Pintor flamengo, Dourador- 12 

Actividades relacionadas com agricultura e pecuária- Hortelão, Lavrador, Serieiro, Ribeirinho, Vinhateiro, Merchante, Moleiro- 41 

Actividades domésticas- Amo, Assador da rainha, Cozinheiro, Criados, Lavadeira, Padeira, Pasteleiro, Forneira, Almocreve, Varredeiro- 50 

Actividades relacionadas com construção- Caieiro, Mestre de obras, Pedreiro, Serralheiro- 18 

Homens sem ofício- 217 

Mulheres sem ofício- 287 

Actividades ligadas à saúde- Boticário, Cirurgião- 7 

Actividades diversas- Barbeiro, Caçador, Calafate, Cavouqueiro, Comprador, Corretor, Apontador, Coveiro dos Mártires, Mestre, Trabalhador, 

Atafaneiro, Cortesão, Homem de pé, Marceiro, Mareto, Moço do monte, Porteiro, Solicitador, Taberneiro, Viúva que aluga camas, Feitor- 78 
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“TABELA” 10: Organização da descrição da Igreja de S. Francisco, feita cerca de 1707
3
 

 

Igreja de 3 naves, com 5 colunas de pedras pelo meio (decoradas, sendo os capitéis com ramos dourados), sobre as colunas há arcos de pedraria. 

Os tectos das naves são em forma de meia laranja, forrados de madeira e lavrados de pequenos quadrados. A capela mor era dedicada a Nossa 

Senhora dos Anjos da Porciúncula (aí terá sido sepultada D. Isabel de Mendonça, mulher do filho segundo da Casa de Cantanhede, aio de D. 

João III; e foi ainda aí sepultado D. Manuel de Lima). O altar desta capela foi iniciado pela construção de um retábulo em mármore, mas por 

falta de recursos, o altar foi terminado com madeira pintada a imitar o mármore. O retábulo tinha ainda 6 colunas a imitar jaspe da Arrábida, com 

bases e capitéis a imitar o mármore amarelo, no centro há um painel. Nas laterais da capela há azulejos com milagres de S. Francisco. O tecto é 

pintado com um fresco, com brutesco.  

Sendo a Irmandade das Chagas do seráfico Patriarca anexa à capela mor, é realizada todos os terceiros domingos, a procissão do cordão pelo 

Claustro, com sermão na igreja (na procissão usam: palio com 6 varas de prata, 2 ciriais, cruz e 2 castiçais altos de prata). Esta prata serve na 

capela, apesar de ser da irmandade; o convento também tem prata sua a ser usada nesta capela (2 lâmpadas, 2 ciriais, 2 turíbulos, naveta, 6 

castiçais altos de banqueta). Têm sua festa a 17 de Setembro. 

 

Do lado direito da capela (de quem está voltado para assembleia; lado sul ou epístola): 

a- Entre a capela mor e a de S. Diogo, está um altar dedicado a Santa Maria Egipcíaca, que pertence à Irmandade dos Soldados da Guarda de Sua 

Majestade. Têm sua festa no 1º domingo de Maio. Têm uma lâmpada , sacra e 4 castiçais de prata. 

1- Segue-se a capela de S. Diogo, que é ornada de almofadas de mármores brancos, pretos e vermelhos, com um farol no meio do tecto; tem uma 

tribuna dourada com seu retábulo. Esta capela é jazigo dos então Condes da Ribeira Grande. Esta capela tem a Irmandade de S. Diogo, que tem 

sua festa no dia deste santo, ou no domingo seguinte. Tem 6 castiçais altos, pianha, meio corpo do santo, sacra e Cruz processional de prata. 

                                                            
3 «Noticia do convento de Sam Francisco da Cidade» (1946), in História dos Mosteiros, conventos e casas religiosas de Lisboa, de autor anónimo, c. 1707, tomo 1, cap. 2, 

Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, p. 76  
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2- Temos depois a capela do Bom Jesus de Portugal, que era jazigo dos Monterroios-mores. Tem uma tribuna dourada, o tecto pintado, tendo as 

laterais painéis da Paixão com molduras de talha dourada. Há jubileu todas as sextas-feiras e nos dias de santos e santas da Ordem Terceira. Por 

trás da capela está a sacristia, que tem móveis da Ordem Terceira. 

3- A seguir a esta encontra-se a Capela do Bom Jesus das Chagas, que tem na sua entrada um arco de talha dourada, bem como o seu tecto, 

retábulo e tribuna. A banqueta do altar é de pedra. Faz uma festa a recente irmandade daquela capela a 3 de Maio. 

 

Do lado esquerdo da capela (de quem está voltado para assembleia; lado norte ou evangelho): 

b- Do outro lado da capela mor, está um altar de Nossa senhora da Paz, onde estão as imagens de Santa Catarina virgem e mártir, e de Santa 

Cecília. Esta capela tem uma sepultura com carneiro. Não tem irmandade, mas alguns estudantes fazem a festa da dita virgem. 

4- A seguir a este altar temos a Capela do senhor Jesus, que corresponde em tamanho e feitio à de S. Diogo. Os arcos que sustentam a abóbada 

são de pedra pintados. O retábulo antigo tem uma pintura do “descendimento da cruz”. As laterais da capela são de azulejo brutesco; nas paredes 

encontram-se 2 sepulturas em jaspe, dos Condes de Faro. Nesta capela se celebra todas as sextas-feiras missa cantada. Tem 6 castiçais altos e 

uma lâmpada de prata. 

5- Depois temos a capela de Nossa Senhora da Piedade, que corresponde em tamanho à capela do Bom Jesus de Portugal, e pertence à Casa dos 

Marqueses de Castelo Rodrigo. Tem retábulo pintado e nas laterais azulejos; contudo, não tem prata e não se festeja nela qualquer festa.  

6- A seguir a esta temos a capela de Nossa Senhora das Angústias, que corresponde à do Bom Jesus das Chagas. Está decorada de talha dourada, 

e tem de prata 6 castiçais altos, sacra, lâmpada e cruz. Tem para protecção umas grandes à entrada de pau santo retorcidas com pilares de pedra. 

Tem a seu cargo uma Irmandade. Para além de outras celebrações, na sexta-feira santa fazem “Passo” na capela com sermão à noite. Constitui o 

jazigo da Casa de Castelo Melhor. 

c- Ao lado desta capela existe um altar na parede, com um retábulo dedicado à Purificação da Virgem Senhora, marcado com uma pintura da 

solenidade da Purificação em madeira. Têm uma irmandade que tem a seu cargo a sua festa no dia da purificação. Têm 6 castiçais altos, sacra, 

lâmpada, cruz e imagem de vulto de prata.  
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1- Todas estas capelas se encontram antes do cruzeiro. Depois do cruzeiro, na nave (do evangelho) encontra-se com a capela/igreja da Madre de 

Deus, que é alta e tem coro com órgão, bem como sacristia própria (…). Faz a sua irmandade a festa principal no dia 15 de Agosto (Assumpção 

de Nossa Senhora)- tem descrição de decoração e prata 

2e3e4- Depois desta capela há uma porta, e logo segue outra capela, a de S. Frutuoso, que não tem irmandade. Depois encontramos a capela de 

invocação de Nossa Senhora do Âmparo, sem irmandade. Depois desta, já por baixo da zona do coro, há uma capela dedicada ao Arcanjo S. 

Miguel, à qual corresponde a Irmandade das Almas, que faz festa no dia do Arcanjo, a 19 de Setembro; bem como no dia de Santo André, 30 de 

Novembro, se faz o ofício pelas almas. 

5- A seguir encontra-se a porta principal da igreja. Depois dela há a capela de S. João Caprestano (Anjo Custódio). Fica também por debaixo do 

coro a capela de Nossa Senhora da Piedade (esta tem irmandade, que faz “Passo” na 5ª feira santa).  

 

Do lado da nave da Epístola seguem outras capelas.  

6- Em primeiro segue a capela de invocação de Nossa Senhora Guadalape e S. Benedito, cuja irmandade é composta por homens negros. 

Festejam o dia das Neves a 5 de Agosto, havendo procissão nas suas vésperas deste dia, que vai da Misericórdia à Igreja do Convento. 

7- Segue-se uma capela mais pequena dedicada a Santa Rosa de Viterbo, cuja irmandade faz festa no dia 4 de Setembro. 

8e9- Vem a seguir a capela de Santo António, que tem uma Irmandade que compreende nobres. Festejam o dia da trasladação do santo. Tem 

carneiro para sua sepultura. Ao lado desta, está uma mais pequena dedicada a Nossa Senhora da Vista, que também tem carneiro para sua 

sepultura. 

10e11- Depois desta está uma capela maior de Nossa Senhora da Guia, que tem jazigo para sepultura. A seguir estáa a capela de S. Pedro de 

Alcântara. Há finalmente a capela da Imaculada Conceição, que tem uma irmandade que celebra a solenidade da Conceição (8 dezembro). 

Por fim, é feita uma descrição do coro da Igreja, que teria 92 cadeiras, sendo que destas as que ficam no andar superior juntas à parede têm um 

respaldo com pinturas. O seu tecto é em forma de meia laranja, coberto de quadros da vida de s. Francisco; as suas grades são de mármore 

branco. 

Esta descrição é feita antes do incêndio de 1707, pois o autor acrescenta que o fogo que aconteceu a 9 de Junho deste ano consumiu todo o tecto 

das 3 naves da Igreja. Contudo, apenas é feita referência à “certeza” de que os frades iriam reconstruir a Igreja e torná-la “melhor do que estava” 
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VII.3- APÊNDICE C: CATÁLOGO DA CERÂMICA VIDRADA 

CSF/LX. 93/73 – TIGELA 

Completa. Apresenta forma hemisférica, bordo ligeiramente extrovertido e redondo. 

Assenta em pé alto e anelar.  

Pasta de cor castanho-alaranjada (Munsell 5 YR 8/3), branda. Dentro dos elementos não 

plásticos encontramos micas, quartzos, cerâmica e restos de malacofauna esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,104m, e o do fundo é de 0,046; a espessura das paredes oscila 

entre os 0,005m e os 0,009m. 

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor castanho-amarelada/melado. 

   

CSF/LX. 93/74 – TIGELA 

Completa. Apresenta forma hemisférica, bordo direito e redondo. Assenta em pé alto e 

anelar.  

Pasta de cor castanho-alaranjada (Munsell 5 YR 7/6), branda. Dentro dos elementos não 

plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica e restos de malacofauna esmagada de 

grão fino a médio, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,096m, e o do fundo é de 0,042; a espessura das paredes oscila 

entre os 0,004m e os 0,008m. 

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor castanho-amarelada/melado. 

     

CSF/LX. 93/75 – POTE 

Completo. Apresenta forma hemisférica, o bordo é extrovertido e redondo, apresentando 

sequencialmente elevamentos do vidrado de 0,01 m a 0,03 m, criando um efeito decorativo. 

Assenta em pé baixo e anelar. 

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 7.5 YR 7/6), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas e quartzos de grão fino, estando 

presentes numa quantidade pequena (Esta avaliação é dificultada pelo facto da peça estar 

totalmente revestida pelo vidrado). 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo o é de 0,072 m, e o do fundo é de 0,059; a espessura das paredes 

oscila entre os 0,005m e os 0,006m. 
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Está revestida em toda a superfície por um engobe branco, com posterior aplicação de um 

vidrado de cor verde apenas na superfície exterior, com diferentes matizes e com alguns 

reflexos metálicos. 

 

CSF/LX. 93/76 – POTE 

Completa. Apresenta forma oval, com um bordo extrovertido com espessamento exterior, e 

em bisel. Assenta em fundo plano. Tem duas asas, em lados opostos da peça, que se 

posicionam na horizontal, na parte superior do bojo. Cada uma evidencia um elevamento 

do vidrado de cerca de 0,003 m na sua parte superior, que se constitui como um 

apontamento decorativo. 

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 5 YR 7/6), semi-dura. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a grosso, 

estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,0114, e o do fundo é de 0,1116 m; a espessura das paredes 

oscila entre os 0,008m e os 0,012m. 

Está revestida na superfície exterior por um engobe beje, e posterior aplicação de um 

vidrado de cor verde em ambas as suas superfícies, com diferentes matizes e com alguns 

reflexos metálicos. 

Peça datável do século XVII com características semelhantes:  

 

CSF/LX. 93/77 – POTE 

Completa. Apresenta forma elíptica, com um bordo extrovertido com espessamento 

exterior, e em bisel. Assenta em pé baixo em disco. Tem duas asas (ainda que uma delas 

esteja fracturada), em lados opostos da peça, que se posicionam na horizontal, na parte 

superior do bojo. Cada uma evidencia um elevamento do vidrado de cerca de 0,005m na 

sua parte superior, que se constitui como um apontamento decorativo. 

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 5 YR 6/6), branda. Dentro dos elementos não 

plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a grosso, estando 

presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,108 m, e o do fundo é de 0,08 e a espessura das paredes oscila 

entre os 0,004m e os 0,008m. 
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Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor verde azeitona com diferentes 

matizes e reflexo metálico; o tom verde menos intenso na superfície interior que na 

exterior. 

   

CSF/LX. 93/78 – POTE 

Quase completa. Fragmento correspondendo a porção do bojo e totalidade do bordo e 

fundo. Apresenta forma esférica, com um bordo extrovertido com espessamento exterior, e 

plano. Assenta em fundo convexo. Tem duas asas, em lados opostos da peça, que se 

posicionam na horizontal, na parte superior do bojo. Cada uma evidencia um elevamento 

do vidrado de cerca de 0,03 m na sua parte superior, que se constitui como um 

apontamento decorativo. 

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 7.5 YR 8/4), semi-dura e de fractura regular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino, estando presentes numa quantidade pequena. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi pouco uniforme, oscilando entre a 

oxidante e a redutora. 

O diâmetro do bordo é de 0,138 m, e o do fundo é de 0,121 e a espessura das paredes oscila 

entre os 0,007m e os 0,01m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um vidrado de cor castanho-amarelada, 

com diferentes matizes. 

 

CSF/LX. 93/79 – POTE 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e totalidade do fundo. Apresenta forma 

elíptica, com um bordo extrovertido com espessamento exterior, e em bisel. Assenta em pé 

baixo em disco. Tem uma asa que se posiciona na horizontal, na parte superior do bojo. 

Esta evidencia um elevamento do vidrado de cerca de 0,003m na sua parte superior, que se 

constitui como um apontamento decorativo. Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 5 

YR 7/6), branda e de fractura regular. Dentro dos elementos não plásticos encontramos 

micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão médioo, estando presentes numa quantidade 

média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante-redutora. 

O diâmetro do bordo é de 0,102 do fundo é de 0,066 m; a espessura das paredes oscila 

entre os 0,004m e os 0,01m. 

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor verde-amarelado, com pequenas 

manchas de verde-escuro espalhadas de forma aleatória na superfície exterior. 
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CSF/LX. 93/80 – POTE 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e totalidade do fundo. Apresenta forma 

esférica, com um bordo direito com espessamento exterior, e redondo. Assenta em pé alto e 

anelar. A sua asa é em fita, apresentando um elevamento do vidrado de 0,03 m na sua parte 

superior, que se constitui como um apontamento decorativo. 

Pasta de cor beje (Munsell 7.5 YR 8/3), branda e de fractura regular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão finíssimo, estando 

presentes numa quantidade pequena. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,94, e do fundo é de 0,061 m; a espessura das paredes oscila 

entre os 0,005m e os 0,009m. 

Está revestida na superfície interior por um vidrado de cor castanho-amarelada, e na 

superfície exterior com um vidrado verde. 

 

CSF/LX. 93/81 – TIGELA 

Quase completa. Apresenta forma hemisférica, bordo extrovertido e redondo. Assenta em 

pé alto e anelar.  

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 5 YR 7/6), semi-dura e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a médio, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,15m, e do fundo é de 0,054m; a espessura das paredes oscila 

entre os 0,009m e os 0,015m. 

Está revestida na superfície interior por um vidrado de cor castanho-amarelada, e na 

superfície exterior com um vidrado verde. 

      

CSF/LX. 93/82 – PRATO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica, 

com um bordo extrovertido, espessado e redondo. Assenta em pé baixo e anelar.  

Pasta de cor castanho-alaranjada (Munsell 7.5 YR 8/8), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a médio, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,20m, e do fundo é de 0,07m e a espessura das paredes oscila 

entre os 0,006m e os 0,009m. 
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Está revestida em ambas as suas superfícies por um vidrado de cor verde-acastanhada. 

 

CSF/LX. 93/83 – ALGUIDAR 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e arranque do fundo. Apresenta forma 

hemisférica, com um bordo extrovertido com espessamento exterior, e redondo. Assenta 

em fundo plano.  

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 5 YR 7/6), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a grosso, estando presentes numa quantidade pequena. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,54m, e a altura máxima é de 0,014m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,01m e os 0,017m. 

Está revestida na superfície interior e mais visível por um vidrado de cor verde-amarelada. 

 

CSF/LX. 93/84 + CSF/LX. 93/86 – ALGUIDAR 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica, 

com um bordo extrovertido com espessamento exterior, redondo, e com lábio de secção 

triangular. Assenta em fundo plano. 

Pasta de cor castanho-alaranjada (Munsell 5 YR 6/6), semi-dura e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos, cerâmica e malacofauna 

esmagada de grão fino a grosso, estando presentes numa quantidade pequena. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,352m, e do fundo é de 0,246 m; a espessura das paredes oscila 

entre os 0,007m e os 0,012m. 

Está revestida na superfície interior e mais visível por um vidrado de cor verde, com 

algumas matizes. 

 

CSF/LX. 93/85 – ALGUIDAR 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica, 

com um bordo extrovertido com espessamento exterior, ligeiramente plano na parte 

superior, termina em bisel. Assenta em fundo plano. 

Pasta de cor beje-arrosada (Munsell 7.5 YR 8/3), branda e de fractura regular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 
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O diâmetro do bordo é de 0,35m, e do fundo é de 0,20m; a espessura das paredes oscila 

entre os 0,007m e os 0,016m. 

Está revestida na superfície interior e mais visível por um vidrado de cor verde, e reflexo 

metálico azul. 

 

CSF/LX. 93/87 – ALGUIDAR 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica, 

com um bordo extrovertido com espessamento exterior, plano, e com lábio de secção semi-

circular. Assenta em fundo plano. 

Pasta de cor castanho-alaranjada (Munsell 7.5 YR 7/8), branda e de fractura regular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade pequena. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,374m, e do fundo é de 0,202m; a espessura das paredes oscila 

entre os 0,007m e os 0,010m. 

Está revestida na superfície interior e mais visível por um vidrado de cor castanho-

amarelada, com reflexo metálico. 

 

CSF/LX. 93/88 – ALGUIDAR 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e arranque do fundo. Apresenta forma 

hemisférica, com um bordo extrovertido com espessamento exterior, plano, e com lábio de 

secção suib-triangular. Assenta em fundo plano. 

Pasta de cor castanho-alaranjada (Munsell 7.5 YR 8/8), semi-dura e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a médio, estando presentes numa quantidade pequena. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,374m, e do fundo é de 0,202m; a espessura das paredes oscila 

entre os 0,007m e os 0,013m. 

Está revestida na superfície interior e mais visível por um vidrado de cor castanho-

amarelada. 

 

CSF/LX. 93/89 – ALGUIDAR 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica, 

com um bordo extrovertido com espessamento exterior, e ligeiramente em bisel. Assenta 

em fundo plano. 
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Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 7.5 YR 8/6), semi-dura e de fractura regular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a médio, estando presentes numa quantidade pequena. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,204m, e do fundo é de 0,069m; a espessura das paredes oscila 

entre os 0,005m e os 0,008m. 

Está revestida na superfície interior e mais visível por um vidrado de cor castanho-

amarelada, com reflexo metálico. Identificam-se marcas de fogo no fundo. 

 

CSF/LX. 93/90 – SERVIDOR 

Fragmento correspondendo a porção do bordo e bojo. Apresenta forma cilíndrica, com um 

bordo extrovertido com espessamento exterior em aba, plano, e com lábio de secção semi-

circular.  

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 5 YR 7/6), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino, estando presentes numa quantidade pequena. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,284 m e a espessura das paredes oscila entre os 0,006m e os 

0,015m. 

Está revestida na superfície interior por um vidrado de cor castanha, e na superfície exterior 

por um vidrado verde. 

 

CSF/LX. 93/91 – SERVIDOR 

Fragmento correspondendo a porção do bordo e bojo. Apresenta forma cilíndrica, com um 

bordo extrovertido com espessamento exterior em aba, plano, e com lábio de secção semi-

circular.  

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 7.5 YR 8/8), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a médio, estando presentes numa quantidade pequena. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,25m, e a altura máxima é de 0,066m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,004m e os 0,011m. 

Está revestida na superfície exterior por um vidrado de cor verde, e na superfície interior 

por um verde mais escuro, com reflexos metálicos. 
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CSF/LX. 93/92 – SERVIDOR 

Fragmento correspondendo a porção do bordo e bojo. Apresenta forma cilíndrica, com um 

bordo extrovertido com espessamento exterior, plano, e com lábio de secção semi-circular.  

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 5 YR 7/8), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino, estando presentes numa quantidade pequena. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,19 m, e a altura máxima é de 0,032m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,006m e os 0,015m. 

Está revestida na superfície interior por um vidrado de cor castanho-amarelada, e na 

superfície exterior por um vidrado verde, com reflexos metálicos. 

 

CSF/LX. 93/93 – SERVIDOR 

Fragmento correspondendo a porção do bordo e bojo. Apresenta forma cilíndrica, com um 

bordo extrovertido com espessamento exterior em aba, plano, e com lábio de secção semi-

circular.  

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 7.5 YR 8/6), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a grosso, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,246 m, e a altura máxima é de 0,045m. A espessura das 

paredes oscila entre os 0,006m e os 0,015m. 

Está revestida na superfície interior por um vidrado de cor castanha, e na superfície exterior 

por um vidrado verde. 

Identificam-se marcas de fogo numa das fracturas. 

 

CSF/LX. 93/94 + CSF/LX. 93/95 – SERVIDOR 

Fragmentos correspondendo a porção do bordo e bojo. Apresenta forma cilíndrica, com um 

bordo extrovertido com espessamento exterior em aba, plano, e com lábio de secção semi-

circular. Cada fragmento da peça tem um arranque de asa em fita. 

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 7.5 YR 8/6), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a grosso, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 
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O diâmetro do bordo é de 0,252 m e a espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 

0,008m. 

Está revestida na superfície interior por um vidrado de cor castanho-amarelada, e na 

superfície exterior por um vidrado verde, com algumas matizes. 

 

CSF/LX. 93/96 – SERVIDOR 

Fragmento correspondendo a porção de bojo e fundo. Apresenta forma cilíndrica, 

assentando em fundo plano.  

Pasta de cor castanho-alaranjada (Munsell 7.5 YR 8/8), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a grosso, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,173 m e a espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 

0,011m. 

Está revestida na superfície interior por um vidrado de cor castanho-amarelada, e na 

superfície exterior por um vidrado verde, com algumas matizes. 

 

CSF/LX. 93/97 – SERVIDOR 

Fragmento correspondendo a porção de bojo e fundo. Apresenta forma cilíndrica, 

assentando em fundo plano.  

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 5 YR 7/6), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a grosso, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,192m, e a altura máxima é de 0,081m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,006m e os 0,01m. 

Está revestida na superfície interior por um vidrado de cor castanho-amarelada, e na 

superfície exterior por um vidrado verde, com algumas matizes. 

 

CSF/LX. 93/98 – SERVIDOR 

Fragmento correspondendo a porção bojo e fundo. Apresenta forma cilíndrica, assentando 

em fundo plano. 

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 5 YR 7/8), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a grosso, estando presentes numa quantidade média. 
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A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi pouco uniforme, oscilando entre a 

oxidante e a redutora. 

O diâmetro do fundo é de 0,165m e a espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 

0,008m. 

Está revestida na superfície interior por um vidrado de cor verde-amarelada, e na superfície 

exterior por um vidrado verde, com algumas matizes. 

 

CSF/LX. 93/99 – POTE 

Fragmento correspondendo a porção de bojo e fundo. Apresenta forma esférica, assentando 

em pé baixo, em disco. Tem uma asa colocada na horizontal. 

Pasta de cor castanho-alaranjada (Munsell 5 YR 7/8), semi-dura e de fractura regular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a grosso, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,10m, e a altura máxima é de 0,0113m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,004m e os 0,01m. 

Está revestida na superfície interior por um vidrado de cor castanha, e na superfície exterior 

por um vidrado verde, com algumas matizes e reflexo metálico. 

 

CSF/LX. 93/100 – POTE 

Fragmento correspondendo a porção de bojo e fundo. Apresenta forma esférica, assentando 

em pé baixo, em disco.  

Pasta de cor castanho-alaranjada (Munsell 5 YR 6/6), semi-dura e de fractura regular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a grosso, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,064 m e a espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 

0,009m. 

Está revestida na superfície interior por um vidrado de cor castanha; e na superfície 

exterior, primeiramente, por um engobe amarelo, sobre o qual foi colocado um vidrado 

acastanhado. 

       

CSF/LX. 93/101 – SERVIDOR 

Fragmento correspondendo a porção do bordo e bojo. Apresenta forma cilíndrica, com um 

bordo extrovertido, plano, e com lábio de secção semi-rectangular.  
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Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 5 YR 8/4), semi-dura de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a grosso, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,254 m e a espessura das paredes oscila entre os 0,006m e os 

0,008m. 

Está revestida em ambas as superfícies por um vidrado de cor amarela. 

 

CSF/LX. 93/102 – TESTO 

Fragmento correspondendo a porção do manípulo da tampa. Apresenta forma esférica na 

sua extremidade. 

Pasta de cor castanho-arrosada (Munsell 5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade pequena. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A sua altura é de 0,03m e a espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,009m.  

Está revestida na superfície superior e visível por um vidrado de cor verde, com reflexo 

metálico. 

 

CSF/LX. 93/104 – JARRO 

Fragmento correspondendo a porção do gargalo com arranque de asa. Apresenta forma 

cilíndrica; e a sua asa é em fita. 

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 5 YR 7/6), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino, estando presentes numa quantidade pequena. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A sua altura é de 0,052m e a espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,008m.  

Está revestida em ambas as superfícies por um vidrado de cor verde. 

 

CSF/LX. 93/107 – SERVIDOR 

Fragmento correspondendo a porção do bojo e arranque da asa e do fundo. Apresenta 

forma cilíndrica, com um fundo plano. Tem numa parte do bojo o fragmento de uma asa 

em fita. 
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Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 5 YR 8/4), semi-dura de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a grosso, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,21 m e a espessura das paredes oscila entre os 0,007m e os 

0,014m. 

Está revestida em ambas as superfícies por um vidrado de cor castanho-amarelada. 

 

CSF/LX. 93/108 – ALGUIDAR 

Fragmento correspondendo a porção do bordo e bojo. Apresenta forma hemisférica, com 

um bordo extrovertido com espessamento exterior, plano na parte superior, com o lábio de 

secção sub-triangular.  

Pasta de cor castanho-alaranjada (Munsell 5 YR 7/8), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a grosso, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,388 m e a espessura das paredes oscila entre os 0,009m e os 

0,014m. 

Está revestida na superfície interior e mais visível por um vidrado de cor castanho-

amarelado; e na superfície exterior surgem algumas manchas de vidrado de cor verde. 

 

CSF/LX. 93/109 – POTE 

Fragmento correspondendo a porção de bojo e fundo. Apresenta forma tronco-cónica, 

assentando em fundo plano.  

Pasta de cor beje (Munsell 7.5 YR 8/1), semi-dura e com fractura regular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino e 

médio, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,144 e a espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 

0,01m. 

Está revestida na superfície interior por um vidrado amarelo; e na superfície exterior por 

um vidrado de cor azul, com reflexo metálico. 
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CSF/LX. 93/110 – POTE 

Fragmento correspondendo a porção de bojo e fundo. Apresenta forma esférica, assentando 

em fundo plano.  

Pasta de cor castanho-alaranjada (Munsell 5 YR 7/6), semi-dura e com fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a grosso, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,102 e a espessura das paredes oscila entre os 0,006m e os 

0,009m. 

Está revestida na superfície interior por um vidrado castanho; e na superfície exterior por 

um vidrado de cor verde escura com reflexo metálico. 

Identificam-se marcas de fogo numa fractura. 

 

CSF/LX. 93/111 – FRIGIDEIRA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e arranque da asa. Apresenta forma 

hemisférica, com um bordo extrovertido com ligeiro espessamento exterior, e redondo. 

Tem um arranque de asa em cesto, que se posiciona na horizontal, na parte superior do 

bordo.  

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 7.5 YR 8/8), semi-dura e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino, estando presentes numa quantidade pequena. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,205 do fundo é de 0,066 m; a espessura das paredes oscila 

entre os 0,005m e os 0,011m. 

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor castanho-amarelado. 

 

CSF/LX. 93/113 – ESCUDELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo e pega. Apresenta um bordo introvertido, 

espessado, com uma pega de forma triangular.  

Pasta de cor castanho-alaranjada (Munsell 7.5 YR 8/8), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino, estando presentes numa quantidade pequena. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,20m, e a altura máxima é de 0,018m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 
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Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor castanho. 

 

CSF/LX. 93/114 – FRIGIDEIRA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e asa. Apresenta um bordo 

extrovertido, espessado, ligeiramente em bisel. Tem uma asa em cesto, que se posiciona na 

horizontal, na parte superior do bordo.  

Pasta de cor castanho-alaranjada (Munsell 7.5 YR 8/8), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino, estando presentes numa quantidade pequena. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A altura máxima é de 0,045m, e a espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 

0,006m. 

Está revestida na sua superfície interior por um vidrado de cor castanho-amarelado. 

 

CSF/LX. 93/115 – ALGUIDAR 

Fragmento correspondendo a porção do bordo e bojo. Apresenta forma hemisférica, com 

um bordo extrovertido com espessamento exterior, em bisel, com o lábio de secção semi-

circular.  

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 5 YR 8/4), branda e de fractura regular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, feldspatos, quartzos e cerâmica 

esmagada de grão fino a grosso, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante.  

O diâmetro do bordo é de 0,742 m e a espessura das paredes oscila entre os 0,014m e os 

0,017m. 

Está revestida na superfície interior e mais visível por um vidrado de cor verde com reflexo 

metálico azul. No bordo apresenta duas linhas paralelas de pequenas punções. 

 

CSF/LX. 93/116 – ALGUIDAR 

Fragmento correspondendo a porção do fundo. Apresenta um fundo plano.  

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 5 YR 7/8), semi-dura e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, feldspatos, quartzos e cerâmica 

esmagada de grão fino a médio, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante.  

O diâmetro do fundo é de 0,144m, e a altura máxima é de 0,02m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,007m e os 0,009m. 
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Está revestida na superfície interior e mais visível por um vidrado de cor castanha. 

Identificam-se marcas de fogo no fundo da peça. 

 

CSF/LX. 93/117 – ALGUIDAR 

Fragmento correspondendo a porção do bordo e bojo. Apresenta forma hemisférica, com 

um bordo extrovertido com espessamento exterior, plano, com o lábio de secção sub-

triangular.  

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 7.5 YR 8/8), branda e de fractura regular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, feldspatos, quartzos e cerâmica 

esmagada de grão fino, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante.  

O diâmetro do bordo é de 0,40m, e a altura máxima é de 0,109m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,008m e os 0,019m. 

Está revestida na superfície interior e mais visível por um vidrado de cor verde escuro. 

 

CSF/LX. 93/118 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bojo e fundo. Aparenta desenvolver-se numa forma 

esférica ou hemisférica. O pé é alto e anelar. 

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 5 YR 6/8), semi-dura e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a médio, estando presentes numa quantidade pequena. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,052m, e a altura máxima é de 0,049m.  

Está revestida em ambas as suas superfícies por um vidrado de cor castanho-esverdeado, 

com diferentes matizes. 

Identificam-se marcas de fogo numa fractura. 

 

CSF/LX. 93/119 – ALGUIDAR 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e arranque de fundo. Apresenta forma 

hemisférica, com um bordo extrovertido com espessamento exterior, plano, com o lábio de 

secção sub-triangular.  

Pasta de cor castanho-avermelhada (Munsell 5 YR 6/8), branda e de fractura regular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, feldspatos, quartzos e cerâmica 

esmagada de grão fino a médio, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante.  
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O diâmetro do bordo é de 0,382m, e a altura máxima é de 0,096m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,007m e os 0,012m. 

Está revestida na superfície interior e mais visível por um vidrado de cor verde azeitona 

com reflexo metálico. 

 

CSF/LX. 93/120 – POTE 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e asa. Apresenta uma forma esférica 

asa; um bordo extrovertido, espessado exteriormente, e redondo. Tem uma asa que se 

posiciona na horizontal, na parte superior do bojo. Esta asa evidencia um elevamento do 

vidrado de cerca de 0,002m na sua parte superior, que se constitui como um apontamento 

decorativo. 

Pasta de cor beje-arrosada (Munsell 7.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,076m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um vidrado de cor verde, com diferentes 

matizes. 

 

CSF/LX. 93/121– POTE 

Fragmento correspondendo a porção do fundo. Aparenta desenvolver-se numa forma 

esférica ou hemisférica. O pé é baixo e em disco. 

Pasta de cor beje-arrosada (Munsell 7.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,076m, e a altura máxima é de 0,029m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um vidrado de cor castanho-amarelada, 

com diferentes matizes. 

 

CSF/LX. 93/122 – POTE 

Fragmento correspondendo a porção do bordo e bojo. Apresenta um bordo direito e 

redondo.  
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Pasta de cor beje-arrosada (Munsell 7.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade pequena. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,10m, e a altura máxima é de 0,071m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Está revestida na sua superfície interior por um vidrado de cor verde com matizes; e na 

superfície exterior por um vidrado verde com reflexo metálico. 

 

CSF/LX. 93/124 –  POTE 

Fragmento correspondendo a porção de bojo e fundo. Apresenta forma esférica, assentando 

em pé baixo, em disco.  

Pasta de cor branca (Munsell 7.5 YR 8/2), branda e com fractura regular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,104, e a altura máxima é de 0,056m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,003m e os 0,006m. 

Está revestida na superfície interior por um vidrado amarelo; e na superfície exterior por 

um vidrado de cor verde com diferentes matizes. 
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VII.4- APÊNDICE D: CATÁLOGO DA FAIANÇA PORTUGUESA 

CSF/LX. 93/143 – PRATO FUNDO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 5 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, com lábio espessado e redondo. 

Assenta num fundo em ônfalo.  

Pasta de cor rosa pálido (Munsell 7.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos, cerâmica e malacofauna esmagada 

de grão fino a médio, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,18m, o do fundo é de 0,068m, e a altura é de 0,047m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,008m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor bege. 

 

CSF/LX. 93/145 – TIGELA 

Quase completa; fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 2 

fragmentos). Apresenta forma hemisférica, com carena acentuada a meio do bojo. O bordo 

é ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé alto e anelar.  

Pasta de cor castanho-alaranjada pálido (Munsell 5 YR 7/6), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos de grão finíssimo, estando 

presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,14m, o do fundo é de 0,071, e a altura é de 0,067m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,009m. 

Está revestida em toda a superfície por um esmalte de cor bege. 

 

CSF/LX. 93/146 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo é extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em 

pé alto e anelar. 

Pasta de cor castanho-alaranjada (Munsell 2.5 YR 7/4), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos de grão finíssimo a fino, 

estando presentes numa quantidade grande. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,14m, o do fundo é de 0,052m, e a altura é de 0,065m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,007m. 
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Está revestida em toda a superfície por um esmalte de cor bege. 

 

CSF/LX. 93/147 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo é extrovertido, com lábio espessado e redondo. 

Assenta num fundo em ônfalo.  

Pasta de cor castanho-alaranjada pálido (Munsell 7.5 YR 8/3), branda e de fractura 

irregular. Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos, cerâmica e 

malacofauna esmagada de grão fino a médio, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,171m, o do fundo é de 0,057m, e a altura é de 0,045m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,008m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor bege.  

 

CSF/LX. 93/148 – PRATO FUNDO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 3 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, com lábio espessado e arredondado. 

Assenta num fundo em ônfalo.  

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão finíssimo, estando 

presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,17m, o do fundo é de 0,065m, e a altura é de 0,05m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,009m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor bege. 

 

CSF/LX. 93/149 – PRATO FUNDO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 5 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, com lábio espessado e arredondado. 

Assenta num fundo em ônfalo.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a grosso, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 
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O diâmetro do bordo é de 0,18m, o do fundo é de 0,06m, e a altura é de 0,053m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor bege. 

 

CSF/LX. 93/150 – PRATO FUNDO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 3 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, com lábio espessado e arredondado. 

Assenta num fundo em ônfalo.  

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

finíssimo a fino, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,17m, o do fundo é de 0,065m, e a altura é de 0,05m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca. 

 

CSF/LX. 93/151 – TIGELINHA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e asa. Apresenta forma hemisférica. O 

bordo é introvertido, com lábio arredondado.  

Pasta de cor castanho-alaranjada pálido (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura 

irregular. Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica 

esmagada de grão finíssimo, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de cerca de 0,10m (valor estimado, devido a ser um fragmento de 

reduzidas dimensões), e a altura é de 0,027m. A espessura das paredes oscila entre os 

0,003m e os 0,006m. A espessura da asa oscila entre os 0,007m e os 0,011m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca.  

 

CSF/LX. 93/153– TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica. 

O bordo é extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé alto e anelar.  

Pasta de cor castanho-alaranjada pálido (Munsell 7.5 YR 8/3), branda e de fractura 

irregular. Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica 

esmagada de grão finíssimo a fino, estando presentes numa quantidade pequena. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 
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O diâmetro do bordo é de 0,14m, o do fundo é de 0,058, e a altura é de 0,065m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em toda a superfície por um esmalte de cor bege. 

 

CSF/LX. 93/154 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica. 

O bordo é ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé alto e anelar.  

Pasta de cor castanho-avermelhada pálido (Munsell 2.5 YR 7/6), dura e de fractura 

irregular. Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica 

esmagada de grão fino a médio, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,14m, o do fundo é de 0,06m, e a altura é de 0,062m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em toda a superfície por um esmalte de cor bege. 

 

CSF/LX. 93/155 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica, 

com carena acentuada a meio do bojo. O bordo é ligeiramente extrovertido, com lábio 

arredondado. Assenta em pé alto e anelar.  

Pasta de cor castanho-alaranjada pálido (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura 

irregular. Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica 

esmagada de grão finíssimo a fino, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,139m, o do fundo é de 0,061m, e a altura é de 0,062m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,007m. 

Está revestida em toda a superfície por um esmalte de cor bege. 

 

CSF/LX. 93/156– PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos). 

Apresenta uma caldeira de forma hemisférica, com aba de 0,03m de largura. O bordo 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta num fundo em ônfalo.  

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

grosso, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 
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O diâmetro do bordo é de 0,196m, o do fundo é de 0,06m, e a altura é de 0,043m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca. 

 

CSF/LX. 93/157– PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 3 fragmentos). 

Apresenta uma caldeira de forma hemisférica, com aba de 0,033m de largura. O bordo 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta num fundo em ônfalo.  

Pasta de cor castanho-alaranjada pálido (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura 

irregular. Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica 

esmagada de grão fino a grosso, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,173m, o do fundo é de 0,065m, e a altura é de 0,051m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,009m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor bege. 

 

CSF/LX. 93/158– PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 4 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta num 

fundo em ônfalo.  

Pasta de cor castanho-avermelhada pálido (Munsell 2.5 YR 7/6), dura e de fractura 

irregular. Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica 

esmagada de grão fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,197m, o do fundo é de 0,069m, e a altura é de 0,043m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,006m e os 0,01m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco esverdeada, com 

cracklet em toda a superfície. Apresenta ainda marcas de trempes na superfície exterior e 

interior, na zona do fundo. 

 

CSF/LX. 93/159 – COVILHETE 

Quase completa. Apresenta forma tronco-cónica. O bordo vertical, com lábio arredondado. 

Assenta em pé anelar.  

252



Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

finíssimo a fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,138m, o do fundo é de 0,105m, e a altura é de 0,037m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, com cracklet em 

toda a superfície.  

 

CSF/LX. 93/160 – SALSEIRA 

Completa. Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, com lábio arredondado. 

Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,114m, o do fundo é de 0,05m, e a altura é de 0,038m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,008m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco esverdeada.  

 

CSF/LX. 93/161 – SALSEIRA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica. 

O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta num fundo em ônfalo.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,112m, o do fundo é de 0,06m, e a altura é de 0,027m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,006m e os 0,008m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca.  

 

CSF/LX. 93/162 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica. 

O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  
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Pasta de cor bege-alaranjada (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,092m, o do fundo é de 0,04m, e a altura é de 0,041m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco esverdeada.  

 

CSF/LX. 93/163 – SALSEIRA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica. 

O bordo extrovertido, com lábio triangular. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor castanho-avermelhada pálido (Munsell 2.5 YR 7/6), branda e de fractura 

irregular. Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica 

esmagada de grão finíssimo a fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,093m, o do fundo é de 0,061m, e a altura é de 0,025m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,011m. 

Está revestida na superfície interior por um esmalte de cor branca.  

 

CSF/LX. 93/164 – SALSEIRA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica. 

O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta num fundo em ônfalo.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

finíssimo a fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,12m, o do fundo é de 0,046m, e a altura é de 0,038m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,008m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca.  

 

CSF/LX. 93/165 – ESCUDELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo e asa. Apresenta forma hemisférica. O bordo 

é vertical, com lábio arredondado.  
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Pasta de cor castanho-alaranjada (Munsell 2.5 YR 7/4), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão finíssimo, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,12m, e a altura máxima é de 0,016m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,003m e os 0,004m.  

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca.  

 

 

FAIANÇA LISTADA 

CSF/LX. 93/166 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos). 

Apresenta uma caldeira de forma hemisférica, com aba de 0,035m de largura. O bordo 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,21m, o do fundo é de 0,104m, e a altura é de 0,035m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,004m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, com cracklet em 

toda a superfície. Apresenta duas linhas azuis paralelas, na zona do bordo e a definir o 

fundo, na superfície interior, bem como uma linha azul na zona do bordo e a definir o 

fundo, na superfície exterior. 

 

CSF/LX. 93/167 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 4 fragmentos). 

Apresenta uma caldeira de forma hemisférica, com aba de 0,035m de largura. O bordo 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 
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O diâmetro do bordo é de 0,202m, o do fundo é de 0,106m, e a altura é de 0,036m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, com cracklet em 

toda a superfície, e duas linhas azuis paralelas, na zona do bordo, na superfície interior. 

 

CSF/LX. 93/168 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 6 fragmentos). 

Apresenta uma caldeira de forma hemisférica, com aba de 0,04m de largura. O bordo 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor castanho-avermelhada pálido (Munsell 2.5 YR 7/6), branda e de fractura 

irregular. Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica 

esmagada de grão fino a grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,214m, o do fundo é de 0,118m, e a altura é de 0,029m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, com duas linhas 

azuis paralelas, na zona do bordo e a definir o fundo, na superfície interior. 

 

CSF/LX. 93/169 + 170 + 171 + 172 – PRATO COVO 

Fragmentos correspondendo a distintas porções do bordo e bojo, e do fundo (os fragmentos 

não colam, mas são claramente da mesma peça). Apresenta uma caldeira de forma 

hemisférica, com aba de 0,035m de largura. O bordo extrovertido, com lábio arredondado. 

Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor castanho-alaranjada pálido (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura 

irregular. Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica 

esmagada de grão fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,116m, e a altura máxima é de 0,011m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, com duas linhas 

azuis escuras paralelas, na zona do bordo, com outras três linhas, a circular a palavra 

incompleta “B/RIA_REMA”, no fundo, na superfície interior. 
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CSF/LX. 93/187 – BACIA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 9 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-cónica. O bordo extrovertido, com lábio arredondado, fazendo uma 

pequena aba de 0,011m. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,23m, o fundo é de 0,16m e a espessura das paredes oscila entre 

os 0,005m e os 0,009m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor bege, com duas linhas 

azuis paralelas, na zona do fundo, e uma linha azul a definir o bordo, na superfície interior. 

 

CSF/LX. 93/355 – CASTIÇAL 

Quase inteira. Apresenta forma cónica.  

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, estando 

presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do orifício em que encaixa a vela é de 0,02 m, o da base em que assenta é de 

0,12m, e a altura é de 0,127m. A espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,014m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta várias linhas circulares a azul ao longo da peça. 

 

CSF/LX. 93/372 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica. 

O bordo é ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,118m, o do fundo é de 0,05m, e a altura é de 0,053m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,004m. 

257



Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco, com um motivo 

vegetalista a azul ao centro da superfície interior do fundo. A superfície exterior apresenta 

duas linhas azuis, uma demarcando o bordo, e outra demarcando o fundo da peça. 

 

 

FAIANÇA CONVENTUAL 

CSF/LX. 93/152 – PRATO FUNDO 

Quase completa. Apresenta forma hemisférica, bordo extrovertido e arredondado. Assenta 

num fundo em ônfalo.  

Pasta de cor castanho-alaranjada (Munsell 5 YR 7/6), branda. Dentro dos elementos não 

plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a médio, estando 

presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,20m, o do fundo é de 0,06m, e a altura é de 0,042m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,008m. 

Está revestida em toda a superfície por um esmalte de cor branco esverdeada, com as 

insígnias “SF” a azul na superfície interior do fundo. 

 

CSF/LX. 93/173 – PRATO FUNDO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica. 

O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta num fundo em ônfalo. 

Pasta de cor castanho-avermelhada pálido (Munsell 2.5 YR 7/6), branda e de fractura 

irregular. Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica 

esmagada de grão fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,201m, o do fundo é de 0,058m, e a altura é de 0,04m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco esverdeada, com 

cracklet em partes das superfícies. Apresenta um motivo a azul na superfície interior da 

aba, que parece ser um “M”. 
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CSF/LX. 93/174 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos). 

Apresenta uma caldeira de forma hemisférica, com aba de 0,025m de largura. O bordo 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta num fundo em ônfalo. 

Pasta de cor bege-alaranjada (Munsell 7.5 YR 8/6), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,204m, o do fundo é de 0,066m, e a altura é de 0,036m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, com cracklet em 

partes das superfícies. Apresenta um motivo a azul na superfície interior da aba, que não é 

perceptível na sua totalidade por estar fracturado. 

 

CSF/LX. 93/175 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos). 

Apresenta uma caldeira de forma hemisférica, com aba de 0,035m de largura. O bordo 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta num fundo em ônfalo. 

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,208m, o do fundo é de 0,08m, e a altura é de 0,046m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,006m e os 0,01m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, com as insígnias 

“SF” a azul na superfície interior do fundo. 

 

CSF/LX. 93/176 – PRATO FUNDO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica. 

O bordo extrovertido, com lábio espessado arredondado. Assenta num fundo em ônfalo. 

Pasta de cor bege-alaranjada (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

finíssimo a fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

259



O diâmetro do bordo é de 0,189m, o do fundo é de 0,06m, e a altura é de 0,039m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco, com as insígnias 

“sf” a azul na superfície interior do fundo. 

 

CSF/LX. 93/177 – PRATO FUNDO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta num 

fundo em ônfalo. 

Pasta de cor castanho-avermelhada pálido (Munsell 2.5 YR 7/6), branda e de fractura 

irregular. Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica 

esmagada de grão finíssimo, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,188m, o do fundo é de 0,058m, e a altura é de 0,048m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,01m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco esverdeada, com 

cracklet em partes das superfícies. Apresenta a insígnia “f” a azul na superfície interior do 

bojo. 

 

CSF/LX. 93/178 – PRATO FUNDO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 5 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, criando uma pequena aba de 0,011m, 

com lábio arredondado. Assenta num fundo em ônfalo. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,192m, o do fundo é de 0,062m, e a altura é de 0,035m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,009m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco, com as insígnias 

“9S9F9” a azul na superfície interior do fundo. 
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CSF/LX. 93/179 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 4 fragmentos). 

Apresenta uma caldeira de forma hemisférica, com aba de 0,031m de largura. O bordo 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta num fundo em ônfalo. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,2m, o do fundo é de 0,068m, e a altura é de 0,037m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,007m. Está revestida em ambas as suas 

superfícies por um esmalte de cor branco, com a insígnia “f” na aba. 

 

CSF/LX. 93/180 – PRATO FUNDO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica. 

O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta num fundo em ônfalo. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,198m, o do fundo é de 0,06m, e a altura é de 0,036m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,008m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco, com as insígnias 

“SF” a azul na superfície interior do fundo. 

 

CSF/LX. 93/181 – GRANDE TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 10 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado. 

Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-alaranjada (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,262m, o do fundo é de 0,96m, e a altura é de 0,085m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,006m e os 0,01m. 
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Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco, com as insígnias 

“>S>F<” a azul na superfície interior do fundo. 

 

CSF/LX. 93/182 – CASTIÇAL 

Quase inteira. Apresenta forma cónica.  

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a médio, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do orifício em que encaixa a vela é de 0,022m, o da base em que assenta é de 

0,101m, e a sua altura máxima é de 0,13m. A espessura das paredes oscila entre os 0,003m 

e os 0,008m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta a insígnia “f” a azul. 

 

CSF/LX. 93/183 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta uma caldeira de 

forma hemisférica, com aba de 0,034m de largura. O bordo extrovertido, com lábio 

arredondado. Assenta num fundo em ônfalo. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,20m, o do fundo é de 0,07m, e a altura é de 0,044m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor bege, com as insígnias 

“.S.F.” a vinoso na superfície interior do fundo. 

 

CSF/LX. 93/184 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta uma caldeira de 

forma hemisférica, com aba de 0,038m de largura. O bordo extrovertido, com lábio 

arredondado. Assenta num fundo em ônfalo. 

Pasta de cor bege-alaranjada (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  
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A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,197m, o do fundo é de 0,07m, e a altura é de 0,041. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,006m e os 0,009m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, com as insígnias 

“._.F.” e “8” a vinoso (o pigmento está de tal modo concentrado que se assemelha a preto) 

na superfície interior do fundo. 

 

CSF/LX. 93/185 + 186 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bojo e fundo. Apresenta uma caldeira de forma 

hemisférica, com aba. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-alaranjada (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,082m, a altura máxima é de 0,034m, e a espessura das paredes 

oscila entre os 0,005m e os 0,01m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, com as insígnias 

“capt” e “173_” a vinoso (o pigmento está de tal modo concentrado que se assemelha a 

preto) na superfície interior do fundo. Parece-me que comparando os elementos dados pelo 

prato CSF/LX. 93/18, podemos esta perante dois pratos que marcariam um capítulo 

(capitulo) neste mosteiro (S.F.), no ano de 1738 (?). 

 

CSF/LX. 93/188 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bojo e fundo. Apresenta uma caldeira de forma 

hemisférica, com aba. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,062m, a altura é de 0,039m, e a espessura das paredes oscila 

entre os 0,004m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco, com as insígnias 

“SF” a azul na superfície interior do fundo. 
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CSF/LX. 93/189 – PRATO FUNDO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica. 

O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta num fundo em ônfalo. 

Pasta de cor castanho-alaranjada (Munsell 2.5 YR 7/4), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,183m, o do fundo é de 0,06m, e a altura é de 0,045m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco, com as insígnias 

“sf” a azul na superfície interior do fundo. 

 

CSF/LX. 93/190 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica. 

O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,14m, o do fundo é de 0,064m, e a altura é de 0,065m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco, com as insígnias 

“sf” a azul na superfície interior do fundo. 

 

CSF/LX. 93/191 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica, 

com carena suave na zona do bojo. O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta 

em pé anelar. 

Pasta de cor castanho-alaranjada pálido (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura 

irregular. Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica 

esmagada de grão fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,144m, o do fundo é de 0,07m, e a altura é de 0,065m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,008m. 
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Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco, com as insígnias 

“sf” a azul na superfície interior do fundo. 

 

CSF/LX. 93/192 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica, 

com carena na zona do bojo. O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé 

anelar. 

Pasta de cor castanho-alaranjada pálido (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura 

irregular. Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica 

esmagada de grão fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,148m, o do fundo é de 0,071m, e a altura é de 0,058m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,009m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco, com as insígnias 

“SF” a azul na superfície interior do fundo. 

 

CSF/LX. 93/193 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica, 

com carena suave na zona do bojo. O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta 

em pé anelar. 

Pasta de cor castanho-alaranjada (Munsell 2.5 YR 7/4), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,156m, o do fundo é de 0,06m, e a altura é de 0,061m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco, com cracklet na 

superfície exterior. Apresenta as insígnias “SE” a azul-escuro na superfície interior do 

fundo. 

 

CSF/LX. 93/194 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica. 

O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 
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Pasta de cor castanho-alaranjada pálido (Munsell 10 YR 8/4), dura e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,14m, o do fundo é de 0,054m, e a altura é de 0,061m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco esverdeado, com 

as insígnias “s” a azul na superfície interior do fundo. 

 

CSF/LX. 93/195 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé 

anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,148m, o do fundo é de 0,06m, e a altura é de 0,055. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, com as insígnias 

“F” a azul na superfície interior do fundo. 

 

CSF/LX. 93/196 – SALSEIRA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 3 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé 

anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,122m, o do fundo é de 0,055m, e a altura é de 0,03m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,008m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, com as insígnias 

“F” a azul na superfície interior do fundo. 
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CSF/LX. 93/197 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica, com 

carena no bojo, a partir da qual esta se torna octogonal. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor castanho-alaranjada pálido (Munsell 10 YR 8/4), dura e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bojo é de 0,106, o do fundo é de 0,058m, e a altura máxima é de 0,039m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, com as insígnias 

“R” a azul na superfície interior do fundo. 

 

CSF/LX. 93/198 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bojo e fundo. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor castanho-alaranjada pálido (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura 

irregular. Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica 

esmagada de grão fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,061m, e a altura máxima é de 0,017m. A espessura das paredes 

é de 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, com a letra “M” 

a azul na superfície interior do fundo. 

 

CSF/LX. 93/199 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé 

alto anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,14m, o do fundo é de 0,075m, e a altura é de 0,076m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 
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Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, com duas linhas 

azuis paralelas, na zona do bordo e a definir o fundo, na superfície interior. Apresenta as 

insígnias “IHS” a azul na superfície interior do fundo. 

 

CSF/LX. 93/200 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bojo e fundo. Parece apresentar forma hemisférica. 

Assenta em pé alto anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,078m, a altura máxima é de 0,021m, e a espessura das paredes 

oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, com uma linha 

azul paralela, na zona do fundo, a definir as insígnias azuis “IHS”. 

 

CSF/LX. 93/201 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica. 

O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,142m, o do fundo é de 0,055m, e a altura é de 0,066m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, com a insígnia 

“f” a azul na superfície exterior do bojo. 

 

CSF/LX. 93/202 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo e bojo. O bordo extrovertido, com lábio 

arredondado. 

Pasta de cor castanho-alaranjada (Munsell 2.5 YR 7/4), dura e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

finíssimo a fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 
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O diâmetro do bordo é de cerca de 0,15m (valor estimado, devido a ser um fragmento de 

reduzidas dimensões), e a altura máxima é de 0,032m. A espessura das paredes oscila entre 

os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, com a insígnia 

“f” a azul na superfície exterior na zona do bordo e bojo. 

 

CSF/LX. 93/203 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica, com carena no bojo. O bordo extrovertido, com lábio 

arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,148m, o do fundo é de 0,06m, e a altura é de 0,059m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco, com as insígnias 

“>S>F<” a azul na superfície exterior do bojo, acima da carena. 

 

CSF/LX. 93/204 – PRATO FUNDO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta num 

fundo em ônfalo. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,185m, o do fundo é de 0,064m, e a altura é de 0,032m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco, com as insígnias 

“SE” a azul na superfície interior do fundo. 

 

CSF/LX. 93/368 – POTE 

Fragmento correspondendo a porção do bojo (colagem de 3 fragmentos + 3 fragmentos que 

não colam). Apresenta forma esférica.  
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Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

finíssimo a fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O bojo tem na sua zona mesial cerca de 0,124m de diâmetro (diâmetro estimado, uma vez 

que os dois maiores fragmentos não colam entre si). A altura máxima é de 0,065m, e a 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Ambas as superfícies apresentam-se revestidas por um esmalte branco. A superfície 

exterior apresenta uma palavra “AEM[F]RA__[R]IA” a azul. 

 

CSF/LX. 93/369 – TESTO 

Inteira. Apresenta forma cilíndrica.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro da zona de encaixe é de 0,073m, e a altura é de 0,033m. A espessura das 

paredes oscila entre os 0,003m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta as insígnias “S.F.” a azul. 

 

CSF/LX. 93/371 – CASTIÇAL 

Quase inteira. Apresenta forma cónica.  

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro da base é de 0,082m, e a altura máxima é de 0,054m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,004m e os 0,008m. 

A superfície exterior apresenta-se revestida por um esmalte branco, sobre o qual se observa 

as insígnias “S.F.” a azul. 
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FAIANÇA DECORADA 

CSF/LX. 93/205 – COVILHETE 

Quase inteira. Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 3 

fragmentos). Apresenta forma tronco-cónica. O bordo vertical, com lábio arredondado. 

Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,153m, o do fundo é de 0,117m, e a altura de 0,04m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,008m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco, com motivo 

vegetalista (“flor”) a azul na superfície interior do fundo. 

 

CSF/LX. 93/206 – COVILHETE 

Inteira. Apresenta forma tronco-cónica. O bordo é vertical, com lábio arredondado. Assenta 

em pé anelar. 

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4) e branda. Apresenta elementos não plásticos de 

grão fino a médio.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,144m, o do fundo é de 0,108m, e a altura é de 0,037m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco, com motivo 

vegetalista (“flor”) a azul na superfície interior do fundo. 

 

CSF/LX. 93/207 – COVILHETE 

Quase inteira. Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 2 

fragmentos). Apresenta forma tronco-cónica. O bordo é vertical, com lábio arredondado. 

Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,152m, o do fundo é de 0,12m, e a altura é de 0,042m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 
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Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco, com uma banda 

exterior pintada a azul e vinoso, com a temática decorativa das “contas”. Apresenta ainda 

na superfície interior, no fundo aquilo que pode ser uma marca de oleiro a vinoso “m”[?]. 

 

CSF/LX. 93/208 – TIGELA 

Quase inteira. Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 4 

fragmentos). Apresenta forma hemisférica. O bordo ligeiramente extrovertido, com lábio 

arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor amarelo-alaranjada (Munsell 10 YR 8/6), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,142m, o do fundo é de 0,10m, e a altura é de 0,065m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco, com motivo 

abstracto 1 a azul na superfície interior do fundo; duas linhas paralelas a azul, sendo uma 

muito mais larga que a outra, ao longo do bordo. A superfície exterior está dividida em 

cartelas, que intercalam os “zigue-zagues” e as “espirais” (“rectângulos/triângulos 

concêntricos irregulares”). 

 

CSF/LX. 93/209 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 6 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, com lábio espessado e arredondado. 

Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor amarelo-alaranjada (Munsell 10 YR 8/6), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,132m, o do fundo é de 0,086m, e a altura é de 0,054m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,008m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco, com uma espiral 

a azul ao centro da superfície interior do fundo. O bordo apresenta, na parte interior, duas 

linhas paralelas, bem como pinceladas de azul aleatórias na sua parte superior. A superfície 

exterior apresenta uma sucessão de “semi-círculos concêntricos”. 
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CSF/LX. 93/210 – PRATO FUNDO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 6 fragmentos). 

Apresenta uma caldeira de forma hemisférica, com aba de 0,035m de largura. O bordo 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor amarelo-alaranjada (Munsell 10 YR 8/6), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,20m, o do fundo é de 0,125m, e a altura é de 0,035m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,008m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco acinzentado. Na 

superfície exterior apresenta uma sucessão de “zigue-zagues” demarcados por duas linhas 

paralelas na vertical. Na superfície interior, na zona central do fundo apresenta um 

“crisântemo”; sendo que na aba e caldeira encontramos uma segmentação tipo cartela, de 

formato triangular arredondado, tendo no centro das mesmas “espirais” (enquadra-se no 

motivo (“rectângulos/triângulos concêntricos irregulares ”). 

 

CSF/LX. 93/211 – PRATO  

Quase inteira. Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 13 

fragmentos). Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, com lábio espessado e 

arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor amarelo-alaranjada (Munsell 10 YR 8/6), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,204m, o do fundo é de 0,107m, e a altura é de 0,043m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco acinzentado. Na 

superfície exterior apresenta quatro linhas a azul na diagonal; e na parte superior do bordo 

pinceladas de azul aleatórias. Na superfície interior, no fundo apresenta um motivo 

vegetalista; e no bojo uma sucessão de seis “semi-círculos concêntricos”. 
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CSF/LX. 93/212 – PRATO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 7 fragmentos). 

Apresenta uma caldeira de forma hemisférica, com aba de 0,04m de largura. O bordo 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor castanho-avermelhada pálido (Munsell 2.5 YR 7/6), branda e de fractura 

irregular. Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica 

esmagada de grão fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,223m, o do fundo é de 0,114m, e a altura é de 0,032m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco, que apresenta 

uma disposição irregular na peça, devido a um imperfeito processo de vidragem. Na 

superfície interior, apresenta a azul acinzentado e vinoso, no fundo o motivo “flor”, 

delimitado por círculos paralelos, em torno dos quais se dispõem “rendas”. A caldeira 

destaca-se por um cordão a vinoso com uma linha azul acinzentada. A aba apresenta uma 

sucessão de rendas, em torno do bordo. 

 

CSF/LX. 93/213 – PRATO FUNDO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 6 fragmentos). 

Apresenta uma caldeira de forma hemisférica, com aba de 0,029m de largura. O bordo 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,20m, o do fundo é de 0,116m, e a altura é de 0,038m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco. Na superfície 

exterior apresenta uma sucessão de duas linhas paralelas verticais. Na superfície interior, 

no fundo apresenta uma figura de corte, num cenário campestre, que parecia segurar na 

mão uma flor; na aba e caldeira existe uma segmentação tipo cartela, de formato redondo, 

que tem no seu interior um motivo vegetalista. Estas cartelas são intercaladas por linhas 

rectas e em “zigue-zague”. 
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CSF/LX. 93/214 – PRATO FUNDO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 10 fragmentos). 

Apresenta uma caldeira de forma hemisférica, com aba de 0,025m de largura. O bordo 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,197m, o do fundo é de 0,104m e a altura é de 0,05m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,008m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um vidrado transparente. Na superfície 

interior, no fundo apresenta a cruz de Santiago, delimitado por duas linhas paralelas, a azul. 

O bordo apresenta, na parte interior, duas linhas paralelas, bem como pinceladas de azul 

aleatórias na sua parte superior. 

 

CSF/LX. 93/215 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 10 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, com lábio espessado e arredondado. 

Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,153m, o do fundo é de 0,68m, e a altura é de 0,035m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. Na superfície interior, 

no fundo apresenta um motivo a azul não perceptível, delimitado por uma linha. Ao longo 

do bordo destaca-se igualmente uma linha a azul. 

 

CSF/LX. 93/216 – TIGELA  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 12 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, fazendo uma pequena aba de cerca 

0,01m, com lábio modelado em forma de ondas. Assenta em pé anelar.  
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Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,216m, o do fundo é de 0,112m, e a altura é de 0,063m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior, 

apresenta um conjunto de linhas azuis sequenciais, em forma de triângulo (motivo x). A 

superfície interior, apresenta no fundo um motivo que pode estar ligado à simbólica 

religiosa. Ao redor do bojo há uma sequência de pequenos “fetos”. A decoração é a azul. 

 

CSF/LX. 93/217 – GRANDE TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 12 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, fazendo uma pequena aba de cerca 

0,01m, com lábio modelado em forma de ondas. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,364m, o do fundo é de 0,163m, e a altura é de 0,098m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior, 

apresenta um conjunto de linhas azuis sequenciais, em forma de triângulo. A superfície 

interior, apresenta no fundo um conjunto de “pétalas”. Ao redor do bojo existe uma 

sequência de “flores”. A decoração é a azul. 

 

CSF/LX. 93/218 – PRATO 

Fragmentos correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos + 3 

fragmentos que não colam). Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, com lábio 

arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 
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O diâmetro do bordo é de 0,20m, o do fundo é de 0,106m, e a altura é de 0,038m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte bege. A superfície exterior, 

apresenta linhas azuis oblíquas. A superfície interior, apresenta o motivo das “pétalas”. 

 

CSF/LX. 93/219 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção de bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica. O 

bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,11m, e a altura máxima é de 0,02m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,005m e os 0,007. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior, 

apresenta o motivo das “pétalas”. O fundo tem uma representação, que não é perceptível 

pelo seu estado de fragmentação. 

 

CSF/LX. 93/220 – PRATO  

Fragmentos correspondendo a porção de bordo, bojo e fundo (colagem de 5 fragmentos + 3 

frangmentos que não colam). Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, com 

lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,218 m, o do fundo é de 0,104m, e a altura é de 0,038m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte bege. A superfície interior, 

apresenta o motivo das “pétalas”. O fundo tem o motivo vegetalista circular. 

 

CSF/LX. 93/221 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção de bordo. Apresenta forma hemisférica. O bordo 

extrovertido, com lábio arredondado.  
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Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,169m, e a altura máxima é de 0,034m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,004m e os 0,006. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte bege. A superfície interior, 

apresenta o motivo das “pétalas”.  

 

CSF/LX. 93/223 – TIGELA  

Fragmento correspondendo a porção de bordo, bojo e fundo (colagem de 8 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-cónica. O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em 

pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,131m, o do fundo é de 0,096m, e a altura máxima é de 0,057m. 

A espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior, 

apresentaria no fundo uma espiral, que apenas não se verifica dado o estado de 

fragmentação da peça. Na zona do bordo tem ao seu redor duas linhas tanto na zona 

exterior como interior. A superfície exterior apresenta o motivo das “pétalas”.  

 

CSF/LX. 93/224 – TIGELA  

Fragmento correspondendo a porção de bordo, bojo e fundo (colagem de 6 fragmentos + 1 

fragmento que não cola). Apresenta forma tronco-cónica. O bordo extrovertido, com lábio 

espessado e arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,134m, o do fundo é de 0,094m, e a altura é de 0,058m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 
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Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta o motivo das “pétalas”. No seu fundo havia decoração demarcada por três linhas 

paralelas. O bordo evidencia pinceladas de azul aleatórias na sua parte superior. 

 

CSF/LX. 93/225 – TIGELA  

Fragmento correspondendo a porção de bordo, bojo e arranque do fundo (colagem de 6 

fragmentos). Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, com lábio arredondado. 

Assentaria em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,12m, o do fundo estaria entre os 0,05m e 0,055m, e a altura 

máxima é de 0,07m. A espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte bege. A superfície interior tem 

duas linhas paralelas ao redor do bordo. A superfície exterior apresenta o motivo das 

“pétalas”. O seu fundo teria provavelmente uma espiral. 

 

CSF/LX. 93/226 – TIGELA  

Fragmento correspondendo a porção de bordo, bojo e arranque do fundo (colagem de 5 

fragmentos). Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, com lábio arredondado. 

Assentaria em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,126m, o do fundo é de 0,048m, e a altura é de 0,064m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

um cracklet e ainda duas linhas azuis paralelas ao redor do bordo. A superfície exterior 

apresenta o motivo das “pétalas”. O seu fundo tem uma espiral. 

 

 

 

 

279



CSF/LX. 93/227 – PRATO  

Fragmentos correspondendo a porção de bordo, bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos + 1 

fragmentos que não cola). Apresenta forma hemisférica. O bordo extrovertido, com lábio 

arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,19m, o do fundo é de 0,106m, e a altura é de 0,039m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte bege. A superfície interior, 

apresenta o motivo das “pétalas” e “zigue-zagues”.  

 

CSF/LX. 93/228 – PRATO  

Fragmentos correspondendo a porção de bojo e fundo (3 fragmentos que não colam). 

Apresenta forma hemisférica. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,15m, e a altura máxima é de 0,018m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,005m e os 0,008m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior, 

apresenta o motivo das “pétalas” e “zigue-zagues”. O fundo parece apontar para a presença 

do motivo “pêssego”.  

 

CSF/LX. 93/229 – PRATO  

Fragmentos correspondendo a porção de bordo, bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos + 1 

fragmento que não cola). Apresenta forma tronco-cónica. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,224m, o do fundo é de 0,12m, e a altura é de 0,03m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 
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Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior, 

apresenta o motivo das “pétalas” e “zigue-zagues”.  

 

CSF/LX. 93/230 – TIGELA 

Fragmentos correspondendo a porção de bojo e arranque do fundo (colagem de 5 

fragmentos + 2 fragmentos que não colam). Apresenta forma hemisférica. Assenta em pé 

anelar. 

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de aproximadamente 0,046m, e a altura máxima é de 0,052m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta o motivo dos “zigue-zagues”.  

 

CSF/LX. 93/231 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção de bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica. 

O bordo extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,214m, o do fundo é de 0,104m, e a altura é de 0,037m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta o motivo das “pétalas”. O fundo apresenta uma “palmeira”. 

 

CSF/LX. 93/232 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção de fundo. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 
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O diâmetro do fundo é de 0,19m, e a altura máxima é de 0,01m. A sua espessura oscila 

entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “rectângulos/triângulos concêntricos irregulares ”.  

 

CSF/LX. 93/233 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção de fundo. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,131m, e a altura máxima é de 0,009m. A sua espessura oscila 

entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “rectângulos/triângulos concêntricos irregulares ”.  

 

CSF/LX. 93/234 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção de fundo (colagem de 2 fragmentos). Assenta em pé 

anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A sua espessura é de 0,004m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “rectângulos/triângulos concêntricos irregulares ”.  

 

CSF/LX. 93/235 – PRATO  

Fragmentos correspondendo a porção de bordo, bojo e fundo (colagem de 3 fragmentos + 2 

fragmentos que não colam). O bordo é ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado. 

Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 
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O diâmetro do bordo é de 0,208m, o do fundo é de 0,11m, e a altura é de 0,027m. A a sua 

espessura é de 0,004m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “rectângulos/triângulos concêntricos irregulares ”, e no fundo motivos 

vegetalistas. A superfície exterior apresenta linhas oblíquas paralelas, intercaladas por 

“esses” azuis. 

 

CSF/LX. 93/236 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bojo e do fundo. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,18m, e a altura é de 0,031m. A espessura das paredes oscila 

entre os 0,007m e os 0,01m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “rectângulos/triângulos concêntricos irregulares ”.  

 

CSF/LX. 93/237 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 6 fragmentos + 5 

fragmentos que não colam). O bordo é vertical, com lábio arredondado. Assenta em pé 

anelar. 

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,14m, o do fundo é de 0,09m, e a altura é de 0,073m. A 

espessura das paredes oscila de 0,003m a 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca. A superfície 

exterior apresenta “rectângulos/triângulos concêntricos irregulares ”.  

 

CSF/LX. 93/238 – MANGA DE “FARMÁCIA” 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 4 fragmentos). 

Apresenta forma cónica. O bordo é extrovertido, com lábio em bisel. Assenta em pé anelar. 
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Pasta de cor rosa pálido (Munsell 7.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,074m, o do fundo é de 0,050m, e a altura é de 0,11m. A 

espessura das paredes oscila de 0,004m a 0,005m. 

Está revestida em superfície interior por um esmalte de cor bege, e na superfície exterior 

por um esmalte azul esponjado. 

 

CSF/LX. 93/239 – MANGA DE “FARMÁCIA” 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 4 fragmentos). 

Apresenta forma cónica. O bordo extrovertido, com lábio em bisel. Assenta em fundo em 

disco. 

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,10m, o do fundo é de 0,096m, e a altura é de 0,185m. A 

espessura das paredes oscila de 0,004m a 0,007m. 

Está revestida em superfície interior por um esmalte de cor bege, e na superfície exterior 

por um esmalte azul esponjado. 

 

CSF/LX. 93/240 – ESCUDELA 

Inteira. Fragmento correspondendo a porção de bordo, bojo e fundo (colagem de 6 

fragmentos). Apresenta forma hemisférica. O bordo é vertical, com lábio arredondado. 

Assenta em pé anelar. Apresenta ainda duas pegas laterais.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,114m, o do fundo é de 0,05m, e a altura é de 0,062m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta o motivo da “folha de acanto”, a azul e azul vinoso. 
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CSF/LX. 93/241 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 6 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,04m de largura. O bordo é extrovertido, com 

lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,212m, o do fundo é de 0,114m, e a altura é de 0,046m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “rectângulos/triângulos concêntricos irregulares”. A superfície exterior apresenta 

linhas oblíquas paralelas, intercaladas por “esses” azuis. 

 

CSF/LX. 93/242 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 4 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,043m de largura. O bordo é extrovertido, 

com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,204m, o do fundo é de 0,10m, e a altura é de 0,033m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “rectângulos/triângulos concêntricos irregulares”. A superfície exterior apresenta 

linhas oblíquas azuis. 

 

CSF/LX. 93/243 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 15 

fragmentos). Apresenta forma tronco-cónica. O bordo é extrovertido, com lábio espessado 

e arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  
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A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,193m, o do fundo é de 0,107m, e a altura é de 0,05m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,006m e os 0,008m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta secções de “fetos” intercaladas por “folhas”, e no fundo reticulados azuis. A 

superfície exterior apresenta linhas oblíquas azuis. 

 

CSF/LX. 93/244 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 11 

fragmentos). Apresenta forma tronco-cónica. O bordo é extrovertido, com lábio espessado 

e arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,20m, o do fundo é de 0,108m, e a altura é de 0,048m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “grandes flores”, e no fundo o motivo pêssego a azul. A superfície exterior 

apresenta linhas oblíquas azuis. 

 

CSF/LX. 93/245 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 8 fragmentos). 

Apresenta forma troncocónica. O bordo é extrovertido, com lábio espessado e arredondado. 

Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,198m, o do fundo é de 0,108m, e a altura é de 0,049m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “folhas de acanto” intercaladas com elementos reticulados, definidos por cartelas, 

e no fundo um motivo vegetalista, em azul. A superfície exterior apresenta linhas oblíquas 

paralelas, intercaladas por “esses” azuis. 
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CSF/LX. 93/246 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 18 

fragmentos). Apresenta forma tronco-cónica. O bordo é extrovertido, com lábio espessado 

e arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,222m, o do fundo é de 0,104m, e a altura é de 0,046m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta secções de “fetos” intercaladas por “folhas” azuis. A superfície exterior apresenta 

linhas oblíquas azuis. 

 

CSF/LX. 93/247 – COVILHETE 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo. Apresenta forma tronco-

cónica. O bordo vertical, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,15m, o fundo é de 0,12m, e a altura é de 0,037m. A espessura 

das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, e na superfície 

interior no fundo tem um motivo vegetalista.  

 

CSF/LX. 93/248 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 6 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,044m de largura. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

287



O diâmetro do bordo é de 0,212m, o do fundo é de 0,106m, e a altura é de 0,04m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “fetos” intercalados por uma “grande folha” e reticulados; e o fundo tem o 

motivo pêssego a azul. A superfície exterior apresenta linhas oblíquas azuis. 

 

CSF/LX. 93/249 – PRATO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 10 

fragmentos). Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,028m de largura. O bordo é 

ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,158m, o do fundo é de 0,064m, e a altura é de 0,032m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “aranhões” definidos por cartelas, e no fundo um brasão a azul. A superfície 

exterior apresenta duas linhas verticais paralelas azuis. 

 

CSF/LX. 93/250 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 12 

fragmentos). Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,045m de largura. O bordo é 

ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,216m, o do fundo é de 0,116m, e a altura é de 0,033m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta secções de “fetos” intercaladas por “folhas”; e no fundo o motivo “pêssego” a 

azul. A superfície exterior apresenta linhas oblíquas azuis. 
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CSF/LX. 93/251 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 4 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,035m de largura. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor rosa pálido (Munsell 7.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,21m, o do fundo é de 0,12m, e a altura é de 0,035m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “pétalas”, e no fundo uma “paisagem vegetalista” a azul. A superfície exterior 

apresenta linhas oblíquas azuis. 

 

CSF/LX. 93/252 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 7 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,039m de largura. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-alaranjada (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,206m, o do fundo é de 0,118m, e a altura é de 0,034m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “fetos” intercalados por uma “grande folha”; e no fundo o “crisântemo” a azul. A 

superfície exterior apresenta linhas oblíquas azuis. 

 

CSF/LX. 93/253 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 2 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,043m de largura. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  
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A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,206m, o do fundo é de 0,108m, a altura é de 0,035m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta motivos “grandes folhas” e “zigue-zagues”. A superfície exterior apresenta linhas 

oblíquas azuis. 

 

CSF/LX. 93/254 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 11 

fragmentos). Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,043m de largura. O bordo é 

ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,214m, o do fundo é de 0,116m, e a altura é de 0,035m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “grandes flores e “semi-círculos concêntricos”; e no fundo uma “paisagem 

vegetalista” a azul. A superfície exterior apresenta linhas oblíquas azuis. 

 

CSF/LX. 93/255 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 10 

fragmentos). Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,036m de largura. O bordo é 

ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,21m, o do fundo é de 0,112m, e a altura é de 0,028m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta secções de “fetos” intercaladas por “folhas”; e no fundo reticulados azuis. A 

superfície exterior apresenta linhas oblíquas azuis. 
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CSF/LX. 93/256 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 3 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,034m de largura. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, estando 

presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,208m, o do fundo é de 0,12m, e a altura é de 0,032m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “paisagem vegetalista” no fundo, e “semi-círculos concêntricos” na aba a azul. A 

superfície exterior apresenta linhas oblíquas azuis. 

 

CSF/LX. 93/257 – PRATO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 6 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,034m de largura. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor castanho-alaranjada pálido (Munsell 5 YR 7/6), dura e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é cerca de 0,222m, o do fundo é de 0,124m, e a altura é de 0,033m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “margaridas” definidas por cartelas, e no fundo uma “grande flor” a azul. A 

superfície exterior apresenta alguns elementos vegetalistas azuis. 

 

CSF/LX. 93/258 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 4 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,039m de largura. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a grosso, 

estando presentes numa quantidade média.  
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A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,205m, o do fundo é de 0,106m, e a altura é de 0,03m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta secções de “fetos” intercaladas por “folhas”, e no fundo “pêssego” azul. A 

superfície exterior apresenta linhas oblíquas azuis. 

 

CSF/LX. 93/259 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 9 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,04m de largura. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

grosso, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,22m, o do fundo é de 0,122m, e a altura é de 0,029m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “fetos” intercalados por “folhas de acanto” e “grandes folhas”, e no fundo o 

motivo “crisântemo” a azul. A superfície exterior apresenta linhas oblíquas azuis. 

 

CSF/LX. 93/260 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 9 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,04m de largura. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

grosso, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,216m, o do fundo é de 0,118m, e a altura é de 0,03m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “fetos” intercalados por “grandes folhas” e “reticulados”; e no fundo uma 

“paisagem vegetalista” a azul. A superfície exterior apresenta linhas oblíquas azuis. 
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CSF/LX. 93/261 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 6 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,044m de largura. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor rosa pálido (Munsell 7.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,22m, o do fundo é de 0,116m, e a altura é de 0,032m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “fetos” intercalados por motivos “vegetalistas circulares” e “folhas”, e no fundo o 

“crisântemo” a azul. A superfície exterior apresenta linhas oblíquas azuis. 

 

CSF/LX. 93/262 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 8 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,036m de largura. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,206m, o do fundo é de 0,118m, e a altura é de 0,038m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “fetos” intercalados por “grandes folhas” e “reticulados”; e no fundo uma 

“grande flor” a azul. A superfície exterior apresenta linhas oblíquas azuis. 

 

CSF/LX. 93/263 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 4 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,033m de largura. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor rosa pálido (Munsell 7.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média. 
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A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,15m, o do fundo é de 0,066m, e a altura é de 0,032m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,004m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “semi-círculos concênctricos”, e no fundo reticulados a azul. A superfície 

exterior apresenta linhas oblíquas azuis. 

 

CSF/LX. 93/264 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 6 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,044m de largura. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,162m, o do fundo é de 0,064m, e a altura é de 0,03m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,004m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “semi-círculos concênctricos”, e no fundo um “pêssego” a azul. A superfície 

exterior apresenta linhas oblíquas azuis. 

 

CSF/LX. 93/265 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bojo e do fundo (colagem de 4 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,033m de largura. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,12m, e a altura máxima é de 0,026m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “semi-círculos concênctricos”; e no fundo um “crisântemo” a azul. A superfície 

exterior apresenta linhas oblíquas azuis. 
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CSF/LX. 93/266 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-cónica. O bordo é vertical, com lábio arredondado. Assenta em pé 

anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,137m, o do fundo é de 0,108, e a altura é de 0,056m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,008m. 

Está revestida em toda a superfície por um esmalte de cor branca. A superfície interior 

apresenta um linha azul ao longo do bordo, e no fundo uma espiral. A superfície exterior 

apresenta “semi-círculos concênctricos”. 

 

CSF/LX. 93/267 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 8 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo é ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado. 

Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a grosso, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,143m, o do fundo é de 0,094, e a altura é de 0,053m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em toda a superfície por um esmalte de cor branca. A superfície interior 

apresenta um linha azul ao longo do bordo, e no fundo uma espiral. A superfície exterior 

apresenta “semi-círculos concênctricos”. 

 

CSF/LX. 93/268 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo é ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado. 

Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

finíssimo a fino, estando presentes numa quantidade média. 

295



A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,155m, o do fundo é de 0,06m, e a altura é de 0,039m; a 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,004m. 

Está revestida em toda a superfície por um esmalte de cor branca. A superfície interior 

apresenta “rectângulos/triângulos concêntricos irregulares”; e no fundo uma “paisagem 

vegetalista”. A superfície exterior apresenta linhas oblíquas paralelas, intercaladas por 

“esses” azuis. 

 

CSF/LX. 93/269 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo é extrovertido e espessado, com lábio arredondado. 

Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,148m, o do fundo é de 0,052, e a altura é de 0,037m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,006m. 

Está revestida em toda a superfície por um esmalte de cor branca. A superfície interior 

apresenta “semi-círculos concênctricos”, e no fundo reticulados. 

 

CSF/LX. 93/270 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção de bojo e fundo (colagem de 6 fragmentos + 1 que não 

cola). Parece apresentar forma hemisférica. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

finíssimo a fino, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,06, e a altura máxima é de 0,018m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,003m e os 0,004m. 

Está revestida em toda a superfície por um esmalte de cor azulada. A superfície interior 

apresenta no fundo uma ave, que aparenta ser um ganso, rodeado de elementos vegetalistas 

(como que pequenos fetos). A superfície exterior apresenta elementos reticulados, 

intercalados com espirais, definidos em cartelas. 
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CSF/LX. 93/271 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 5 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo é ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado. 

Assenta em fundo plano.  

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,188m, o do fundo é cerca de 0,11m, e a altura é de 0,034m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “rectângulos/triângulos concêntricos irregulares”. A superfície exterior apresenta 

linhas oblíquas azuis. 

 

CSF/LX. 93/272 – PRATO 

Fragmento correspondendo a porção do bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos + 1 que 

não cola). Apresenta forma tronco-crónica, com aba. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,168m, e a altura máxima é de 0,029m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,005m e os 0,009m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo um brasão a azul.  

 

CSF/LX. 93/273 – PRATO 

Fragmento correspondendo a porção do bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos + 1 que 

não cola). Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,039m. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 
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O diâmetro do bordo é de 0,22m, o do fundo é de 0,12m, e a altura é de 0,027m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo um brasão a azul.  

 

CSF/LX. 93/274 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 15 

fragmentos). Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,033m de largura. O bordo é 

ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de cerca de 0,204m, o do fundo é de 0,122m, e a altura é de 0,033m. 

A espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “semi-círculos concêntricos”: e no fundo reticulados e motivos “vegetalistas 

circulares” a azul. A superfície exterior apresenta linhas oblíquas azuis. 

 

CSF/LX. 93/275 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bojo e do fundo (colagem de 4 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,116m, e a altura máxima é de 0,031m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “paisagens vegetalistas” a azul. 

 

CSF/LX. 93/276 – BACIA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo. Apresenta forma tronco-    

-cónica. O bordo é extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  
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Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a médio, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é 0,318m, o do fundo é de 0,21m, e a altura é de 0,058m. A espessura 

das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,009m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta a temática das contas a azul e vinoso. 

 

CSF/LX. 93/277 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 4 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,028m de largura. O bordo é extrovertido, 

com lábio arredondado. Parece assentar em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,146m, e a altura é de 0,027m. A espessura das paredes oscila 

entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “rectângulos/triângulos concêntricos irregulares”. A superfície exterior apresenta 

linhas oblíquas paralelas, intercaladas por “esses” azuis. 

 

CSF/LX. 93/278 – COVILHETE 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e arranque do fundo (colagem de 3 

fragmentos + 4 fragmentos que não colam). Apresenta forma tronco-cónica. O bordo 

vertical, com lábio arredondado.   

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,156m, e a altura máxima é de 0,04m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, e na superfície 

exterior “folhas de acanto”, com esmalte azul e azul vinoso.  
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CSF/LX. 93/279 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bojo e do fundo (colagem de 2 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica. Assenta em pé anelar baixo.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,0196m, e a altura máxima é de 0,044m. A espessura das 

paredes oscila entre os 0,004m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo aquilo que parece ser uma cauda de ave (pavão), a azul e vinoso. 

 

CSF/LX. 93/280 – COVILHETE 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma tronco-

cónica. O bordo vertical, com lábio arredondado. Assenta em pé baixo anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,146m, o do fundo é de 0,121m, e a altura é de 0,04m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branca, e na superfície 

exterior tem a temática das “contas”, com esmalte azul e azul vinoso.  

 

CSF/LX. 93/281 – BACIA 

Fragmento correspondendo a porção do bojo e do fundo. Apresenta forma tronco-crónica. 

Assenta em pé anelar baixo.  

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a grosso, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,0156m, e a altura máxima é de 0,06m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,006m e os 0,008m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo uma “grande flor”. 
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CSF/LX. 93/282 – PRATO FUNDO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 11 fragmentos 

+ 3 fragmentos que não colam). Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,033m de 

largura. O bordo é ligeiramente introvertido, com lábio arredondado. Parece assentar em pé 

anelar baixo.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

finíssimo a fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,21m, o do fundo é de 0,114m, e a altura é de 0,033m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,004m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo “pétalas”; a zona da caldeira não tem qualquer decoração; a aba 

apresenta “pêssegos” rodeados de folhagens azuis. 

 

CSF/LX. 93/283 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 17 

fragmentos). Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,033m de largura. O bordo é 

ligeiramente introvertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,22m, o do fundo é de 0,124m, e a altura é de 0,031m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo uma “grande flor”, e a aba e caldeira apresentam “pêssegos” 

delimitados por cartelas, intercaladas por “folhas de acanto”. A superfície exterior 

apresenta linhas oblíquas paralelas azuis. 

 

CSF/LX. 93/284 – PRATO  

Fragmentos correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 3 fragmentos 

+ 1 fragmento que não cola). Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,035m de 

largura. O bordo é ligeiramente introvertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 
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Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,104m, e a altura máxima é de 0,035m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo um “pêssego”, e a aba e caldeira apresentam reticulados, “folhas de 

acanto” e outros motivos vegetalistas a azul. A superfície exterior apresenta linhas oblíquas 

paralelas azuis. 

 

CSF/LX. 93/285 – PRATO  

Fragmentos correspondendo a porção do bojo e do fundo (colagem de 2 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino a grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,12m, e a altura é de 0,025m. A espessura das paredes oscila 

entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo uma “paisagem vegetalista”, e a aba e caldeira apresentam apresentam 

reticulados, e motivos “vegetalistas circulares” a azul.  

 

CSF/LX. 93/286 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 3 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,037m de largura. O bordo é ligeiramente 

introvertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,232m, o do fundo é de 0,114m, e a altura é de 0,037m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 
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Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo um motivo vegetalista; e a aba e caldeira apresentam “fetos” 

intercalados por uma “grande folha” e reticulados azuis. A superfície exterior apresenta 

linhas oblíquas azuis. 

 

CSF/LX. 93/287 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (2 fragmentos que não 

colam). Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,038m de largura. O bordo é 

ligeiramente introvertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,186m, o do fundo é de 0,10m, e a altura é de 0,026m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo a temática decorativa das rendas, e a aba apresenta a mesma temática a 

azul e vinoso.  

 

CSF/LX. 93/288 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 3 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,028m de largura. O bordo é ligeiramente 

introvertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,151m, o do fundo é de 0,68m, e a altura é de 0,02m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo a temática decorativa das rendas, e a aba apresenta a mesma temática a 

azul.  
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CSF/LX. 93/289 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 3 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,036m de largura. O bordo é direito, com 

lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,2m, o do fundo é de 0,114m, e a altura máxima é de 0,035m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo a temática decorativa das rendas, e a aba apresenta a mesma temática a 

azul.  

 

CSF/LX. 93/290 – PRATO FUNDO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 5 fragmentos). 

Apresenta uma forma tronco-cónica, com aba de 0,042m de largura. O bordo é direito, com 

lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,232m, o do fundo é de 0,134m, e a altura é de 0,024m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco acinzentado. Na 

superfície exterior apresenta uma sucessão de “zigue-zagues” demarcados por duas linhas 

paralelas na vertical. Na superfície interior, no fundo apresenta um motivo vegetalista; 

sendo que na aba e caldeira encontramos “rectângulos/triângulos concêntricos irregulares”. 

 

CSF/LX. 93/291 – PRATO 

Fragmento correspondendo a porção do fundo (colagem de 2 fragmentos). Assenta 

possivelmente em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  
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A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A sua espessura oscila entre os 0,003m e os 0,004m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta um brasão a azul e azul vinoso. 

 

CSF/LX. 93/292 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 7 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-cónica. O bordo é direito, com lábio arredondado. Assenta em pé 

anelar. 

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,196m, o do fundo é de 0,096m, e a altura é de 0,03m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte de cor branco acinzentado. A 

superfície interior, no fundo apresenta uma “grande flor”; e na aba uma sucessão de “semi-

círculos concêntricos”. A superfície exterior apresenta linhas oblíquas paralelas azuis. 

 

CSF/LX. 93/293 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 8 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,043m de largura. O bordo é ligeiramente 

introvertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor rosa pálido (Munsell 7.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,21m, o do fundo é de 0,126m, e a altura é de 0,036m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta, na aba e caldeira, apresenta “fetos” intercalados por motivos “vegetalistas 

circulares” e “folhas” azuis. A superfície exterior apresenta linhas oblíquas azuis. 
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CSF/LX. 93/294 – GRANDE TIGELA  

Fragmento correspondendo a porção do bojo e do fundo (colagem de 3 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,108m, e a altura máxima é de 0,061m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,009m e os 0,010m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta uma ave (pássaro) enquadrado numa “paisagem vegetalista”.  

 

CSF/LX. 93/295 – GRANDE TIGELA  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 13 fragmentos 

+ 1 fragmento que não cola). Apresenta forma hemisférica. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado, e modelado em forma de ondas. Assenta em pé 

anelar. 

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

grosso, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de cerca de 0,26m, o do fundo é de 0,11m, e a altura é de 0,118m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,008m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo uma “paisagem vegetalista”, e no bojo motivos vegetalistas integrados 

por cartelas a azul. 

 

CSF/LX. 93/296 – TIGELA 

Fragmento correspondendo a porção de bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos + 1 que não 

cola). Parece apresentar forma hemisférica. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor castanho-alaranjada pálido (Munsell 5 YR 7/6), dura e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino a médio, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 
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O diâmetro do fundo é de 0,054m, e a altura máxima é de 0,03m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,003m e os 0,004m. 

Está revestida em toda a superfície por um esmalte de cor branca azulada. A superfície 

interior apresenta uma “flor”. A superfície exterior apresenta motivos vegetalistas. 

 

CSF/LX. 93/297 – PRATO  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 10 fragmentos 

+ 15 fragmentos que não colam). Apresenta forma hemisférica. O bordo é ligeiramente 

introvertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,274m, o fundo é de 0,13m, e a altura máxima é de 0,035m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “crisântemos” intercalados por “aranhões” azuis, delimitados por cartelas; no 

fundo, apresenta um brasão. A superfície exterior tem cartelas com motivos vegetalistas. 

 

CSF/LX. 93/298 – PEGA DE ESCUDELA 

Fragmento correspondendo a porção de pega. A sua ponta é arredondada. 

Pasta de cor castanho-alaranjada pálido (Munsell 5 YR 7/6), branda e de fractura irregular. 

Dentro dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de 

grão fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta linhas paralelas azuis. 

 

CSF/LX. 93/299 – PEGA DE ESCUDELA 

Fragmento correspondendo a porção de pega e arranque do bordo. Apresenta forma 

hemisférica. A sua ponta é modelada em forma de gomos; o bordo é arredondado. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  
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A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de cerca de 0,154m, e a altura máxima é de 0,014m. A espessura 

das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta espirais azuis. 

 

CSF/LX. 93/300 – ASA  

Fragmento correspondendo a asa e arranque de bordo. A asa apresenta secção rectangular; 

e o bordo secção quadrangular.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo não é calculável pelas reduzidas dimensões do fragmento, e a altura é 

de 0,015m. A espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta linhas paralelas a azul e azul vinoso. 

 

CSF/LX. 93/301 – ASA  

Fragmento correspondendo a asa e arranque de bordo. A asa apresenta secção semi-

circular; e o bordo secção triangular.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A sua altura máxima é de 0,028m. A espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 

0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta linhas paralelas a azul. 

 

CSF/LX. 93/302 – GARRAFA  

Fragmento correspondendo a porção do bordo e asa. A asa apresenta secção semi-circular; 

e o bordo é ligeiramente extrovertido e arredondado.  
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Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,056m, e a altura máxima é de 0,108m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta linhas paralelas a azul. 

 

CSF/LX. 93/303 – PEGA DE ESCUDELA 

Fragmento correspondendo a porção de pega. A sua ponta é modelada em forma de gomos. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta espirais; e a superfície interior linhas paralelas a azul. 

 

CSF/LX. 93/304 – PEGA DE ESCUDELA  

Fragmento correspondendo a porção de bordo e pega. Apresenta forma hemisférica. A sua 

ponta é modelada em forma de gomos; o bordo é direito e arredondado. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,125m, e a altura máxima é de 0,031m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte azulado. A superfície exterior 

apresenta linhas paralelas a azul-escuro; a continuação da peça teria igualmente decorações 

a azul vinoso. 

 

CSF/LX. 93/305 – CASTIÇAL 

Fragmento correspondendo a porção de gargalo. Apresenta secção circular.  
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Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, estando 

presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A altura máxima é de 0,05m, e a espessura das paredes encontra-se nos 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta motivos vegetalistas, com “pétalas” a azul na zona do bojo da peça. 

 

CSF/LX. 93/306 – ASA 

Fragmento correspondendo a porção de asa. Apresenta secção x.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A altura máxima é de 0,119m. A espessura das paredes oscila entre os 0,006m e os 0,014m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta “folhas” a azul. 

Parece ser parte da peça CSF/LX. 93/307 pela pasta e qualidade do esmalte.  

 

CSF/LX. 93/307 – BICO DE GARRAFA 

Fragmento correspondendo a porção de bico de garrafa.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A altura máxima é de 0,093m. A espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,015m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta um “mascarão” a azul. 

Parece ser parte da peça CSF/LX. 93/306 pela pasta e qualidade do esmalte.  

 

CSF/LX. 93/308 – GARRAFA  

Fragmento correspondendo a porção de gargalo. Apresenta secção circular.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média. 
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A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do gargalo é de 0,044m, e a altura máxima é de 0,05m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta um motivo geométrico a azul. 

 

CSF/LX. 93/309 – TERRINA  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 5 fragmentos + 

1 fragmento que não cola). Apresenta forma sub-rectangular. O bordo é extrovertido 

formando aba de 0,015m, com lábio arredondado, e modelado em forma de ondas. Assenta 

em pé anelar. 

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A peça tem de largura 0,084m por 0,174m, de comprimento cerca de 0,12m por 0,235m, e 

a altura é de 0,033m. A espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “rectângulos/triângulos concêntricos irregulares”, intercalados com “zigue-

zagues” em cartelas. A superfície exterior apresenta linhas paralelas a azul. 

Esta peça parece ser parte da peça CSF/LX. 93/310 pela sua forma e temática decorativa. 

 

CSF/LX. 93/310 – TESTO DE TERRINA 

Fragmento correspondendo a porção da base e bojo (colagem de 4 fragmentos). Apresenta 

forma sub-rectangular.  

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro da zona de encaixe é de 0,136m, e a altura máxima é de 0,043m. A espessura 

das paredes oscila entre os 0,006m e os 0,010m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “rectângulos/triângulos concêntricos irregulares”, intercalados com “zigue-

zagues” em cartelas a azul. 
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Esta peça parece ser parte da peça CSF/LX. 93/309 pela sua forma, compondo aquilo a que 

chamaríamos hoje uma terrina baixa. 

 

CSF/LX. 93/311 – TESTO 

Quase inteira. Apresenta forma cónica.  

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro da zona de encaixe é de 0,048m, e a altura máxima é de 0,052m. A espessura 

das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta “escamas” a azul. 

 

CSF/LX. 93/312 – TESTO 

Quase inteira. Apresenta forma hemisférica.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro da zona de encaixe é de 0,034m, e a altura máxima é de 0,031m. espessura das 

paredes oscila entre os 0,003m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta “margaridas” a azul. 

 

CSF/LX. 93/313 – TESTO 

Quase inteira. Apresenta forma hemisférica.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro da zona de encaixe é de 0,112m, e a altura máxima é de 0,047m. espessura das 

paredes oscila entre os 0,003m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta linhas concêntricas, e a temática decorativa das “contas” a azul e azul vinoso. 
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CSF/LX. 93/314 – TESTO 

Quase inteira. Apresenta forma hemisférica.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro da zona de encaixe é de 0,072m, e a altura é de 0,05m. espessura das paredes 

oscila entre os 0,002m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta motivos geométricos e “pétalas” a azul. 

 

CSF/LX. 93/315 – TESTO 

Fragmento correspondendo a base e bojo (colagem de 3 fragmentos). Apresenta forma 

hemisférica.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro da zona de encaixe é de 0,07m, e a altura máxima é de 0,036m. A espessura das 

paredes oscila entre os 0,004m e os 0,0011m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta “margaridas” a azul e amarelo. 

 

CSF/LX. 93/316 – PRATO FUNDO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 3 fragmentos + 

1 fragmento que não cola). Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,031m de largura. 

O bordo é direito, com lábio arredondado. Parece assentar em pé anelar baixo.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,217m, o do fundo é de 0,123m, e a altura é de 0,036m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo uma decoração não perceptível; a zona da caldeira não tem qualquer 
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decoração; a aba apresenta a temática decorativa dos “barrocos” (motivo x) intercalados 

por motivos vegetalistas azuis. 

 

CSF/LX. 93/317 – PRATO FUNDO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo e bojo (colagem de 3 fragmentos + 4 

fragmentos que não colam). Apresenta forma tronco-crónica, com aba de 0,029m de 

largura. O bordo é direito, com lábio arredondado.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,186m, e a altura é de 0,026m. A espessura das paredes oscila 

entre os 0,003m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta na aba “pétalas” e “fetos” estilizados a azul. 

 

CSF/LX. 93/318 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo e bojo (colagem de 3 fragmentos). Apresenta 

forma tronco-crónica, com aba de 0,029m de largura. O bordo é ligeiramente extrovertido, 

com lábio arredondado.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,19m, o do fundo é de 0,011, e a altura é de 0,052m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,004m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “rendas” estilizadas a azul. 

 

CSF/LX. 93/319 – BICO DE JARRO 

Fragmento correspondendo a porção de bico de púcaro.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 
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O diâmetro do bordo não é calculável pelas reduzidas dimensões do fragmento, e a altura 

máxima é de 0,082m. A espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,004m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta motivos vegetalistas a azul e azul vinoso. 

 

CSF/LX. 93/320 – BICO DE JARRO 

Fragmento correspondendo a porção de bico de púcaro.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante.  

O diâmetro do bordo não é calculável pelas reduzidas dimensões do fragmento, e a altura 

máxima é de 0,04m. A espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,008m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta um “mascarão” a azul. 

 

CSF/LX. 93/321 – BICO DE JARRO 

Fragmento correspondendo a porção de bico de púcaro.  

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, estando 

presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante.  

O diâmetro do bordo não é calculável pelas reduzidas dimensões do fragmento, e a altura 

máxima é de 0,066m. A espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta a temática decorativa das “contas” a azul e azul vinoso. 

 

CSF/LX. 93/322 – JARRO (?) 

Fragmento correspondendo a porção de bojo (colagem de 2 fragmentos + 4 fragmentos que 

não colam).  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante.  

A altura máxima é de 0,08m. A espessura das paredes oscila entre os 0,002m e os 0,004m. 
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Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta uma “palmeira” a azul. 

 

CSF/LX. 93/323 – CASTIÇAL 

Fragmento correspondendo a porção da base.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante.  

O diâmetro da base em que este assenta é de 0,092m, e a altura é de 0,077m. A espessura 

das paredes oscila entre os 0,005m e os 0,01m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta “pétalas” a azul. 

 

CSF/LX. 93/324 – JARRO 

Fragmento correspondendo a porção de bordo, bojo e arranque do fundo (colagem de 11 

fragmentos + 1 que não cola). Apresenta forma cilíndrica. O bordo é espessado 

exteriormente, com lábio de secção quadrangular. Parece assentar em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante.  

O diâmetro do bordo é de 0,098m, e a altura é de 0,138m. A espessura das paredes oscila 

entre os 0,003m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta motivos vegetalistas “motivo x” a azul, definidos por cartelas. Na parte do bico 

do jarro pode ver-se ainda um “mascarão” a azul. 

 

CSF/LX. 93/325 –TIGELA  

Fragmentos correspondendo a porção de bojo e fundo (colagem de 6 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 
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O diâmetro do fundo é de 0,06m, e a altura é de 0,052m. A espessura das paredes oscila 

entre os 0,003m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta uma “paisagem vegetalista”. A superfície exterior apresenta motivos vegetalistas. 

 

CSF/LX. 93/326 –TIGELA  

Fragmentos correspondendo a porção de bordo, bojo e fundo (colagem de 3 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo é ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado. 

Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,116m, o do fundo é de 0,052m, e a altura é de 0,067m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,004m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo uma “paisagem vegetalista”. A superfície exterior apresenta “grandes 

folhas” e “fetos” intercalados entre si. 

 

CSF/LX. 93/327 –TIGELA  

Fragmentos correspondendo a porção de bordo, bojo e fundo (colagem de 5 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo é ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado. 

Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,126m, o do fundo é de 0,046m, e a altura é de 0,074m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,002m e os 0,002m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo uma “paisagem vegetalista”. A superfície exterior apresenta espirais e 

“rodas”. 
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CSF/LX. 93/328 – TIGELA  

Fragmentos correspondendo a porção de bordo, bojo e fundo (colagem de 4 fragmentos + 1 

fragmento que não cola). Apresenta forma hemisférica. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,138m, o do fundo é de 0,054m, e a altura é de 0,065m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,004m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo uma “paisagem vegetalista” a azul. 

 

CSF/LX. 93/329 –TIGELA  

Fragmentos correspondendo a porção de bordo, bojo e fundo (colagem de 4 fragmentos + 2 

fragmento que não cola). Apresenta forma hemisférica. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,10m, o do fundo é de 0,054m, e a altura é de 0,069m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,002m e os 0,004m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta um “crisântemo”. 

 

CSF/LX. 93/330 –TIGELA  

Fragmentos correspondendo a porção de bordo e bojo (colagem de 3 fragmentos + 6 

fragmento que não cola). Apresenta forma hemisférica. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 
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O diâmetro do bordo é de 0,121m, e a altura máxima é de 0,063m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,003m e os 0,004m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “escamas” e “fetos”. A superfície exterior apresenta o motivo da “roda”. 

 

CSF/LX. 93/331 –TIGELA  

Fragmentos correspondendo a porção de bordo e bojo (colagem de 1 fragmento + 2 

fragmento que não cola). Apresenta forma hemisférica. O bordo é extrovertido constituindo 

uma aba, com lábio arredondado.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,125m, e a altura máxima é de 0,078m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,003m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta motivos vegetalistas. 

 

CSF/LX. 93/332 –TIGELA  

Fragmentos correspondendo a porção de bordo, bojo e arranque do fundo (colagem de 2 

fragmentos). Apresenta forma hemisférica. O bordo é extrovertido, com lábio arredondado. 

Parece assentar em pé anelar. 

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, estando 

presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,136m, e a altura máxima é de 0,071m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta “fetos” intercalados por uma “grande folha” e reticulados. 

 

CSF/LX. 93/333 –TIGELA  

Fragmentos correspondendo a porção de bordo, bojo e arranque do fundo (colagem de 2 

fragmentos). Apresenta forma hemisférica. O bordo é ligeiramente extrovertido, com lábio 

arredondado. Parece assentar em pé anelar. 
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Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, estando 

presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,12m, o do fundo é de 0,05m, e a altura é de 0,066m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo uma espiral. A superfície exterior apresenta “fetos” intercalados por 

uma “grande folha” e reticulados. 

 

CSF/LX. 93/334 –TIGELA  

Fragmentos correspondendo a porção de bordo, bojo e arranque do fundo (colagem de 3 

fragmentos). Apresenta forma hemisférica. O bordo é ligeiramente extrovertido, com lábio 

arredondado.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, estando 

presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,12m, e a altura máxima é de 0,058m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,003m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta “fetos” enquadrados em cartelas intercalados por “folhas”. 

 

CSF/LX. 93/335 –TIGELA  

Fragmentos correspondendo a porção de bordo e bojo (colagem de 4 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo é ligeiramente extrovertido , com lábio arredondado. 

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, estando 

presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,132m, e a altura máxima é de 0,045m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,002m e os 0,004m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta “semi-círculos concêntricos” a azul. 
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CSF/LX. 93/336 –TIGELA  

Fragmentos correspondendo a porção de bordo e bojo (colagem de 2 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo é espessado e extrovertido, com lábio arredondado. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,131m, e a altura máxima é de 0,049m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,002m e os 0,004m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “semi-círculos concêntricos” a azul. A superfície exterior apresenta linhas 

oblíquas paralelas. 

 

CSF/LX. 93/337 –TIGELA  

Fragmentos correspondendo a porção de bordo, bojo e fundo (colagem de 2 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo é ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado. 

Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, estando 

presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,084m, e do fundo é de 0,043m, e a altura é de 0,052m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo uma espiral. A superfície exterior apresenta apresenta “semi-círculos 

concêntricos” a azul. 

 

CSF/LX. 93/338 –TIGELA  

Fragmentos correspondendo a porção de bordo, bojo e fundo (colagem de 4 fragmentos + 

colagem de 4 fragmentos que não colam entre si). Apresenta forma hemisférica. O bordo é 

ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, estando 

presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 
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O diâmetro do bordo é de 0,129m, o do fundo é de 0,056m, e a altura é de 0,07m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte azulado. A superfície exterior 

apresenta “semi-círculos concêntricos” a azul. 

 

CSF/LX. 93/339 –TIGELA 

Fragmentos correspondendo a porção de bordo, bojo e fundo (colagem de 3 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo é ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado. 

Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,12m, o do fundo é de 0,048m, e a altura é de 0,06m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,007m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte azulado. A superfície interior 

apresenta no fundo uma espiral. A superfície exterior apresenta “semi-círculos 

concêntricos” a azul. 

 

CSF/LX. 93/340 –TIGELA 

Fragmentos correspondendo a porção de bordo e bojo (colagem de 6 fragmentos + colagem 

de 3 fragmentos que não colam entre si). Apresenta forma hemisférica. O bordo é 

ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, estando 

presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,112m, e a altura máxima é de 0,054m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte azulado. A superfície exterior 

apresenta “séries de semi-círculos” (motivo x). 
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CSF/LX. 93/341 –TIGELA 

Fragmentos correspondendo a porção de bordo, bojo e fundo (colagem de 5 fragmentos + 

colagem de 2 fragmentos + colagem de 2 fragmentos que não colam entre si). Apresenta 

forma hemisférica. O bordo é direito, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,12m, o do fundo é de 0,056m, e a altura é de 0,065m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo uma espiral. A superfície exterior apresenta “semi-círculos 

concêntricos” a azul. 

 

CSF/LX. 93/342 – TIGELA 

Fragmentos correspondendo a porção de bordo e bojo (colagem de 3 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo é direito, com lábio arredondado. Assenta em pé 

anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,13m, e a altura máxima é de 0,053m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta “semi-círculos concêntricos” a azul. 

 

CSF/LX. 93/343 –TIGELA 

Fragmentos correspondendo a porção de bordo e bojo (colagem de 5 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo é ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 
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O diâmetro do bordo é de 0,13m, e a altura máxima é de 0,058m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta uma segmentação tipo cartela, de formato circular, tendo no centro das mesmas 

uma “margarida”. 

 

CSF/LX. 93/344 –TIGELA 

Fragmentos correspondendo a porção de bordo, bojo e fundo (colagem de 4 fragmentos + 4 

fragmentos que não colam). Apresenta forma hemisférica. O bordo é espessado e 

extrovertido, com lábio de secção quadrangular.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,13m, o do fundo é de 0,097m, e a altura é de 0,06m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,002m e os 0,004m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta motivos vegetalistas definidos por cartelas. A superfície interior  no fundo 

apresenta linhas circulares paralelas. 

 

CSF/LX. 93/345 –TIGELA 

Fragmentos correspondendo a porção de bordo e bojo (colagem de 5 fragmentos). 

Apresenta forma hemisférica. O bordo é ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,148m, e a altura máxima é de 0,054m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,003m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta “semi-círculos concêntricos” a azul. 
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CSF/LX. 93/346 –TIGELA 

Fragmentos correspondendo a porção de bordo, bojo e fundo (colagem de 5 fragmentos). 

Apresenta forma tronco-cónica. O bordo é ligeiramente extrovertido, com lábio 

arredondado.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,15m, o fundo é de 0,10m, e a altura é de 0,057m. A espessura 

das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo uma espiral. A superfície exterior apresenta “semi-círculos 

concêntricos” a azul. 

 

CSF/LX. 93/347 –TIGELA 

Fragmentos correspondendo a porção de bordo e bojo (colagem de 2 fragmentos + 1 que 

não cola). Apresenta forma hemisférica. O bordo é ligeiramente extrovertido, com lábio 

arredondado.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,124m, e a altura máxima é de 0,048m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,002m e os 0,003m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta motivos vegetalistas e “rendas” estilizadas. 

 

CSF/LX. 93/348 –TIGELA 

Fragmentos correspondendo a porção de bordo, bojo e arranque do fundo (colagem de 5 

fragmentos). Apresenta forma hemisférica. O bordo é ligeiramente extrovertido, com lábio 

arredondado. Parece assentar em pé anelar. 

Pasta de cor bege-alaranjada (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 
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O diâmetro do bordo é de 0,122m, e a altura máxima é de 0,065m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,002m e os 0,003m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta parte de uma paisagem. A superfície exterior apresenta “escamas”, com uma 

segmentação tipo cartela, de formato triangular. 

 

CSF/LX. 93/349 –TIGELA 

Fragmentos correspondendo a porção de bordo e bojo (4 fragmentos que não colam). 

Apresenta forma hemisférica, com modelações em forma de ondas. O bordo é ligeiramente 

extrovertido, com lábio arredondado.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo não é calculável pelas reduzidas dimensões do fragmento, e a altura 

máxima é de 0,038m. A espessura das paredes oscila entre os 0,002m e os 0,004m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta motivos geométricos. 

 

CSF/LX. 93/350 – BOIÃO 

Fragmento correspondendo a porção de bordo, bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica. 

O bordo é extrovertido. Assenta em fundo plano.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, estando 

presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de cerca de 0,04m, o do fundo é de 0,044m, e altura máxima de 

0,027m. A espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta uma banda de espirais, entremeada de duas bandas totalmente azuis. 

 

CSF/LX. 93/351 – BOIÃO 

Fragmento correspondendo a porção de bordo e bojo. Apresenta forma hemisférica. O 

bordo é extrovertido, com lábio arredondado.  

326



Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, estando 

presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,081m, e a altura é de 0,02m. A espessura das paredes está entre 

os 0,004m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta motivos vegetalistas. 

 

CSF/LX. 93/352 – TIGELA (?) 

Fragmento correspondendo a porção de bojo. Apresenta forma hemisférica.  

Pasta de cor bege (Munsell 2.5 YR 8/4), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, estando 

presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A altura máxima é de 0,51m. A espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta uma “camélia”. 

 

CSF/LX. 93/353 –TIGELA (?) 

Fragmento correspondendo a porção de bojo, com possível arranque de pé. Apresenta 

forma hemisférica.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A altura máxima é de 0,046m. A espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,006m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície exterior 

apresenta uma “flor”. 

 

CSF/LX. 93/354 – GRANDE TIGELA  

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e do fundo (colagem de 12 fragmentos 

+ 10 fragmentos). Apresenta forma tronco-cónica. O bordo é espessado e extrovertido, com 

lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 
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Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de cerca de 0,312m, o do fundo é de cerca de 0,156m, e a altura é de 

0,072m. A espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,008m. 

Está revestida em ambas as suas superfícies por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta “fetos” intercalados por “folhas” azuis; o fundo apresenta igualmente uma 

“paisagem vegetalista”. A superfície exterior apresenta linhas oblíquas paralelas. 

 

CSF/LX. 93/356 – TIGELINHA 

Fragmento correspondendo a porção do bojo e fundo. Apresenta forma esférica. Assenta 

em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,04m, e a altura máxima é de 0,047m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Ambas as superfícies apresentam-se revestidas por um esmalte branco. A superfície 

exterior “rectângulos/triângulos concêntricos irregulares” a azul. 

 

CSF/LX. 93/357 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta uma caldeira de 

forma troncocónica, com aba de 0,044m de largura. O bordo direito, com lábio 

arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,18m, o do fundo é de 0,09m, e a altura é de 0,042m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Ambas as superfícies apresentam-se revestidas por um esmalte branco, com “grandes flores 

e “semi-círculos concêntricos” a azul na superfície interior. 
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CSF/LX. 93/358 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do fundo (colagem de 2 fragmentos). Apresenta uma 

forma circular. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

finíssimo a fino, estando presentes numa quantidade pequena.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,082m, e a altura máxima é de 0,08m. A espessura das paredes 

tem cerca de 0,003m. 

Ambas as superfícies apresentam-se revestidas por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta um motivo que parece ligado à simbólica religiosa. 

 

CSF/LX. 93/359 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do fundo (colagem de 5 fragmentos). Apresenta uma 

forma circular. Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão finíssimo a fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,128m, e a altura máxima é de 0,015m. A espessura das paredes 

tem cerca de 0,004m. 

Ambas as superfícies apresentam-se revestidas por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo uma “paisagem vegetalista”. 

 

CSF/LX. 93/360 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 5 fragmentos + 1 

que não cola). Apresenta uma caldeira de forma esférica, com aba. O bordo é direito, com 

lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/3), dura e de fractura irregular. Dentro dos elementos 

não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, estando 

presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,06m, e a altura é de 0,026m. A espessura das paredes oscila 

entre os 0,003m e os 0,005m. 
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Ambas as superfícies apresentam-se revestidas por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo uma “grande flor”, e nas zonas da caldeira e aba, “aranhões” e 

“pêssegos” intercalados a azul e vinoso. 

 

CSF/LX. 93/361 – PRATO COVO 

Quase inteira (colagem de 14 fragmentos). Apresenta uma caldeira de forma troncocónica, 

com aba de 0,041m de largura. O bordo direito, com lábio arredondado. Assenta em pé 

anelar.  

Pasta de cor bege (Munsell 10 YR 8/4), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino, 

estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,22m, o do fundo é de 0,114m, e a altura é de 0,028m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Ambas as superfícies apresentam-se revestidas por um esmalte branco. A superfície interior 

“rectângulos/triângulos concêntricos irregulares” a azul. No fundo, ao centro aparece um 

“pêssego”. 

 

CSF/LX. 93/362 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 6 fragmentos + 1 

que não cola). Apresenta uma caldeira de forma troncocónica, com aba de 0,044m de 

largura. O bordo é direito, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

finíssimo a fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,212m, o do fundo é de 0,108m, e a altura é de 0,04m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 0,005m. 

Ambas as superfícies apresentam-se revestidas por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo um casal de coelhos enquadrados por uma paisagem vegetalista, e nas 

zonas da caldeira e aba, “aranhões” e “crisântemos” intercalados a azul. 
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CSF/LX. 93/363 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 6 fragmentos + 5 

que não colam). Apresenta uma caldeira de forma troncocónica, com aba de 0,042m de 

largura. O bordo é direito, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

finíssimo a fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,214m, o do fundo é de 0,12m, e a altura é de 0,029m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,006m. 

Ambas as superfícies apresentam-se revestidas por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo uma lebre enquadrada por uma paisagem vegetalista, e nas zonas da 

caldeira e aba, “aranhões” e “crisântemos” intercalados a azul. 

 

CSF/LX. 93/364 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo (colagem de 6 fragmentos + 5 

que não colam). Apresenta uma caldeira de forma troncocónica, com aba de 0,039m de 

largura. O bordo é direito, com lábio arredondado. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

finíssimo a fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,218m, o do fundo é de 0,12m, e a altura é de 0,027m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,004m e os 0,005m. 

Ambas as superfícies apresentam-se revestidas por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo uma ave (pavão) enquadrados por uma paisagem vegetalista, e nas 

zonas da caldeira e aba, “aranhões” e “crisântemos” intercalados a azul. 

 

CSF/LX. 93/365 – GARRAFA 

Fragmento correspondendo a porção do bojo e fundo. O corpo da peça parece ser globular. 

Assenta em pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

finíssimo, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 
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O diâmetro do fundo é de 0,10m, e a altura máxima é de 0,042m. A espessura das paredes é 

de cerca de 0,008m. 

Ambas as superfícies apresentam-se revestidas por um esmalte branco. A superfície 

exterior “rectângulos/triângulos concêntricos irregulares” a azul. 

 

CSF/LX. 93/366 – PRATO COVO 

Fragmento correspondendo a porção do fundo. Apresenta uma forma circular. Assenta em 

pé anelar.  

Pasta de cor bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro 

dos elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão 

fino, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,13m, e a altura máxima é de 0,016m. A espessura oscila entre 

os 0,005m e os 0,006m.  

Ambas as superfícies apresentam-se revestidas por um esmalte branco. A superfície interior 

apresenta no fundo um brasão a azul. 

 

CSF/LX. 93/367 – CASTIÇAL (?) 

Fragmento correspondendo a porção do bojo (colagem de 2 fragmentos + 2 fragmentos que 

não colam). Apresenta forma esférica.  

Pasta de bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi moldada e modelada e a sua cozedura foi oxidante. 

A altura máxima é de 0,105m, e a espessura das paredes oscila entre os 0,005m e os 

0,014m.  

Ambas as superfícies apresentam-se revestidas por um esmalte branco. A superfície 

exterior apresenta um cálice (parcial) pintado a azul e amarelo. 

 

CSF/LX. 93/370 – CASTIÇAL 

Quase inteira. Apresenta forma de anjo.  

Pasta de bege-amarelada (Munsell 2.5 YR 8/3), branda e de fractura irregular. Dentro dos 

elementos não plásticos encontramos micas, quartzos e cerâmica esmagada de grão fino a 

médio, estando presentes numa quantidade média.  

A peça foi moldada e modelada e a sua cozedura foi oxidante. 
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A sua base tem uma forma oval, com 0,092m de comprimento por 0,066m. O diâmetro da 

zona de encaixe é de 0,019m, e a sua altura máxima é de 0,118m.  

Ambas as superfícies apresentam-se revestidas por um esmalte branco. Na superfície 

exterior, as asas, mãos e encaixe da vela encontram-se pintados a azul e amarelo. 
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VII.5- APÊNDICE E: CATÁLOGO DA PORCELANA CHINESA 

CSF/LX. 93/125 – TAÇA 

Fragmento correspondendo a porção do bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica, com pé 

anelar. 

Pasta de cor branca (Munsell 5 YR 7/6), muito dura. Os elementos não plásticos são de 

grão finíssimo, e imperceptíveis. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,056m, e a altura máxima é de 0,035m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,002m e os 0,004m. 

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor azulada. A superfície interior 

apresenta no fundo duas linhas concêntricas paralelas a delimitar um pêssego. A superfície 

exterior apresenta duas linhas circulares juntos ao pé a azul. 

 

CSF/LX. 93/126 – TAÇA 

Fragmento correspondendo a porção do bojo e fundo. Apresenta forma hemisférica, com pé 

anelar. 

Pasta de cor branca (Munsell 5 YR 7/6), muito dura. Os elementos não plásticos são de 

grão finíssimo, e imperceptíveis. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,06m, e a altura máxima é de 0,03m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,003m e os 0,006m. 

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor azulada. A superfície interior 

apresenta duas linhas circulares paralelas no fundo. A superfície exterior apresenta duas 

linhas circulares juntos ao pé a azul. 

 

CSF/LX. 93/127 – TAÇA 

Fragmento correspondendo a porção do bojo. Apresenta forma hemisférica. 

Pasta de cor branca (Munsell 5 YR 7/6), muito dura. Os elementos não plásticos são de 

grão finíssimo, e imperceptíveis. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A altura máxima é de 0,023m. A espessura das paredes oscila entre os 0,002m e os 0,004m. 

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor azulada. A superfície exterior 

apresenta motivos vegetalistas a azul. 
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CSF/LX. 93/128 + CSF/LX. 93/131– PRATO 

Fragmento correspondendo a porção do bojo e fundo. Apresenta forma semi-hemisférica. 

Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor branca (Munsell 5 YR 7/6), muito dura. Os elementos não plásticos são de 

grão finíssimo, e imperceptíveis. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,13m; a altura máxima é de 0,016m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,001m e os 0,003m.  

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor azulada. A superfície interior 

apresenta na zona do bojo decoração incisa (anhua)1; o fundo está definido por uma grande 

cartela, onde parece enquadrar-se o quadril de um leão ou qilin. 

 

CSF/LX. 93/129 – PRATO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo, bojo e fundo. Apresenta forma semi-

hemisférica. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor branca (Munsell 5 YR 7/6), muito dura. Os elementos não plásticos são de 

grão finíssimo, e imperceptíveis. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,212m; o do fundo é de 0,115m; a altura é de 0,033m. A 

espessura das paredes oscila entre os 0,002m e os 0,004m.  

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor azulada. A superfície interior 

apresenta a caldeira e aba, tratadas como uma só unidade, com painéis intercalados por 

outros mais estreitos. Os painéis maiores têm um pêssego, e os mais estreitos têm 

pendentes de contas. No fundo surgem motivos que parece parte de uma paisagem. O 

tardoz apresenta linhas oblíquas a azul alternadas por jóias rodeadas por quatro pontos. 

 

CSF/LX. 93/130 – PRATO 

Fragmento correspondendo a porção do bojo e fundo. Apresenta forma semi-hemisférica. 

Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor branca (Munsell 5 YR 7/6), muito dura. Os elementos não plásticos são de 

grão finíssimo, e imperceptíveis. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

                                                            
1 Cf. MATOS, Maria Antónia Pinto de (1996) – A Casa das Porcelanas. Cerâmica chinesa da Casa-Museu 
Dr. Anastácio Gonçalves. Lisboa: Instituto Português de Museus e Philip Wilson Publishers, p. 24 
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O diâmetro do fundo é de 0,106m; a espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 

0,004m.  

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor azulada. A superfície interior 

apresenta motivos vegetalistas em painéis, e no fundo surgem motivos que parecem parte 

de uma paisagem. A superfície exterior apresenta linhas oblíquas a azul. 

 

CSF/LX. 93/132 – PRATO 

Fragmento correspondendo a porção do fundo. Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor branca (Munsell 5 YR 7/6), muito dura. Os elementos não plásticos são de 

grão finíssimo, e imperceptíveis. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,09m; a altura máxima é de 0,018m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,003m e os 0,005m.  

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor azulada. A superfície interior 

apresenta decoração não definida a azul. 

 

CSF/LX. 93/133 – PRATO 

Fragmento correspondendo a porção do bojo e fundo. Apresenta forma semi-hemisférica. 

Assenta em pé anelar. 

Pasta de cor branca (Munsell 5 YR 7/6), muito dura. Os elementos não plásticos são de 

grão finíssimo, e imperceptíveis. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do fundo é de 0,152m; a altura máxima é de 0,03m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,003m e os 0,005m.  

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor azulada. A superfície interior 

apresenta motivos vegetalistas abstractos incisos na zona da aba; um outro motivo 

vegetalista  na zona da caldeira, e no fundo surge parte de uma “flor de lótus”, todos a azul. 

 

CSF/LX. 93/134 – PRATO 

Fragmento correspondendo a porção do fundo.  

Pasta de cor branca (Munsell 5 YR 7/6), muito dura. Os elementos não plásticos são de 

grão finíssimo, e imperceptíveis. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A espessura das paredes está nos 0,003m.  
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Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor azulada. A superfície interior 

apresenta motivos vegetalistas a azul.  

 

CSF/LX. 93/135 – PRATO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo.  

Pasta de cor branca (Munsell 5 YR 7/6), muito dura. Os elementos não plásticos são de 

grão finíssimo, e imperceptíveis. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A espessura das paredes está nos 0,001m. 

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor azulada.  

 

CSF/LX. 93/136 – PRATO 

Fragmento correspondendo a porção do bojo.  

Pasta de cor branca (Munsell 5 YR 7/6), muito dura. Os elementos não plásticos são de 

grão finíssimo, e imperceptíveis. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A sua altura máxima é de 0,029m. A espessura das paredes oscila entre os 0,003m e os 

0,005m.  

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor azulada. A superfície interior 

apresenta decoração vegetalista na zona da aba a azul. 

 

CSF/LX. 93/137 – PRATO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo. O bordo é ligeiramente introvertido, com 

lábio arredondado. 

Pasta de cor branca (Munsell 5 YR 7/6), muito dura. Os elementos não plásticos são de 

grão finíssimo, e imperceptíveis. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A sua altura máxima é de 0,029m. A espessura das paredes oscila entre os 0,0015m e os 

0,003m. 

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor azulada. A superfície interior 

apresenta aquilo que parecem ser nuvens. 

 

CSF/LX. 93/138 – PRATO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo. O bordo é ligeiramente introvertido, com 

lábio arredondado. 
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Pasta de cor branca (Munsell 5 YR 7/6), muito dura. Os elementos não plásticos são de 

grão finíssimo, e imperceptíveis. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A sua altura máxima é de 0,039m. A espessura das paredes oscila entre os 0,002m e os 

0,003m. 

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor azulada. A superfície interior 

apresenta motivo indefinido. A superfície exterior apresenta cartelas. 

 

CSF/LX. 93/139 – TAÇA 

Fragmento correspondendo a porção do bordo e bojo. Apresenta forma hemisférica, com 

bordo ligeiramente extrovertido, com lábio arredondado. 

Pasta de cor branca (Munsell 5 YR 7/6), muito dura. Os elementos não plásticos são de 

grão finíssimo, e imperceptíveis. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de 0,017m; e a altura máxima é de 0,04m. A espessura das paredes 

oscila entre os 0,002m e os 0,003m. 

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor azulada. A superfície interior 

apresenta uma banda de 0,012m de largura ao redor do bordo, com “uma cercadura de 

quadrifólios cruzados”2; sendo que do lado exterior apresenta um linha de 0,001m de 

espessura, que percorre o bordo, bem como decoração vegetalista incisa (anhua)3.  

 

CSF/LX. 93/140 – PRATO 

Fragmento correspondendo a porção do fundo.  

Pasta de cor branca (Munsell 5 YR 7/6), muito dura. Os elementos não plásticos são de 

grão finíssimo, e imperceptíveis. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A espessura das paredes oscila entre os 0,002m e os 0,004m.  

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor azulada. A superfície interior 

apresenta duas garças a azul. A superfície exterior apresenta uma marca parcial, em duplo 

círculo. 

 

CSF/LX. 93/141 – PRATO 

                                                            
2 Cf. SANTOS, Paulo César (2002) – “As porcelanas da China no velho mosteiro de Santa Clara-a-Velha de 
Coimbra”, in Oriente, nº 3. Lisboa: Fundação Oriente, pp. 56-57 
3 Cf. MATOS, Maria Antónia Pinto de (1996) – A Casa das Porcelanas. Cerâmica chinesa da Casa-Museu 
Dr. Anastácio Gonçalves. Lisboa: Instituto Português de Museus e Philip Wilson Publishers, p. 24 
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Fragmento correspondendo a porção do fundo.  

Pasta de cor branca (Munsell 5 YR 7/6), muito dura. Os elementos não plásticos são de 

grão finíssimo, e imperceptíveis. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

A espessura das paredes está nos 0,004m.  

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor azulada. A superfície interior 

apresenta motivos vegetalistas a azul. A superfície exterior apresenta uma marca parcial. 

 

CSF/LX. 93/144 – PRATO 

Fragmento correspondendo a porção do bordo e bojo, equivalentes à aba do prato. 

Apresenta forma hemisférica, com bordo direito, com lábio arredondado e modelado. 

Pasta de cor branca (Munsell 5 YR 7/6), muito dura. Os elementos não plásticos são de 

grão finíssimo, e imperceptíveis. 

A peça foi montada a torno rápido e a sua cozedura foi oxidante. 

O diâmetro do bordo é de cerca de 0,22m, e a altura máxima é de 0,017m . A espessura das 

paredes oscila entre os 0,002m e os 0,003m. 

Está revestida em toda a superfície por um vidrado de cor azulada. A superfície interior 

apresenta na zona de limite da aba para a caldeira um conjunto de pequenas nuvens, acima 

das quais se intercalam animais mitológicos (quadril de cavalo) e os emblemas budistas 

(dossel)4. A superfície exterior apresenta os motivos x e x. 

                                                            
4 Apesar de só se vislumbrar parte destes dois símbolos, acredito que a restante aba pudesse ter mais animais 
e os sete emblemas bustistas remanescentes, uma vez que esta junção se repete noutras peças de porcelana. 
Cf. MATOS, Maria Antónia Pinto de (2002) – Porcelana chinesa da Fundação Carmona e Costa. Lisboa: 
Assírio e Alvim, pp. 70-71 
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VII.6- APÊNDICE F: Tabela de Sistematização de Paralelos Tipológicos 

 

Nº da peça de 

S. Francisco de Lisboa 
Datação Paralelos- Cerâmica Vidrada 

CSF/LX. 93/73  Séc. XVII 
(estimado) 

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/74 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/75 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/76 Séc. XVII NSPC2, p. 285 (nº 36) 
CSF/LX. 93/77 Séc. XVII  

(1600-25)
NSPC, p. 211 (nº 76), PPCTV, p. 108 (nº 41) 

CSF/LX. 93/78 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/79 Séc. XVII  NSPC2, p. 284 (nº 32) 
CSF/LX. 93/80 Séc. XVII 

(estimado)
Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/81 Séc. XVII  NSPC2, p. 286 (nº 42) 
CSF/LX. 93/82 Séc. XVII 

(estimado)
Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/83 3º quartel 
séc. XVI

BIC, p. 200 (nº10) 

CSF/LX. 93/84  
+ CSF/LX. 93/86 

3º quartel 
séc. XVI-
XVII/XVII

BIC, p. 200 (nº14); R.Salg.2, nº 56, p. 220 
 

CSF/LX. 93/85 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/87 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/88 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/89 3º quartel 
séc. XVI

BIC, p. 200 (nº11) 

CSF/LX. 93/90 3º quartel 
séc. XVI

BIC, p. 206 (nº52) 

CSF/LX. 93/91 3º quartel 
séc. XVI

BIC, p. 206 (nº52) 

CSF/LX. 93/92 3º quartel 
séc. XVI

BIC, p. 206 (nº52) 

CSF/LX. 93/93 3º quartel 
séc. XVI

BIC, p. 206 (nº52) 

CSF/LX. 93/94  
+ CSF/LX. 93/95 

3º quartel 
séc. XVI

BIC, p. 206 (nº52) 

CSF/LX. 93/96 3º quartel 
séc. XVI

BIC, p. 206 (nº52) 

CSF/LX. 93/97 3º quartel 
séc. XVI

BIC, p. 206 (nº52) 

CSF/LX. 93/98 3º quartel 
séc. XVI 

BIC, p. 206 (nº52) 
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CSF/LX. 93/99 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/100 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/101 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/102 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/104 3º quartel 
séc. XVI

BIC, p. 205 (nº42) 

CSF/LX. 93/107 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/108 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/109 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/110 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/111 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/113 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/114 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/115 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/116 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/117 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/118 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/119 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/120 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/121 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/122 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/124 Séc. XVII 
(estimado)

Paralelos não disponíveis 
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Nº da peça de 

S. Francisco de Lisboa 
Datação Paralelos- Faiança 

CSF/LX. 93/143  Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/145 Séc. XVI-
XVII 

CI, Grupo A, p. 152 

CSF/LX. 93/146 Séc. XVI-
XVII 

CI, Grupo B, p. 152 

CSF/LX. 93/147 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/148 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/149 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/150 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/151 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/152 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/153 Séc. XVI-
XVII 

CI, Grupo B, p. 152 

CSF/LX. 93/154 Séc. XVII CCC, p. 142, nº 120 
CSF/LX. 93/155 Séc. XVI-

XVII 
CI, Grupo A, p. 152 

CSF/LX. 93/156 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/157 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/158 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/159 Séc. XVIII CI, Grupo A, p. 158 
CSF/LX. 93/160 Séc. XVIII 

(1700-60) 
TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/161 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/162 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/163 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/164 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/165 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/166 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/167 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/168 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. Séc. XVIII TCE, Período VI 

424



93/169+170+171+172 (1700-60) 
CSF/LX. 93/173 Séc. XVIII 

(1700-60) 
TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/174 Séc. XVII-
XVIII 

Bal.2.18, nº 154, p. 249. TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/175 Séc. 
XVII/XVIII 

HRTOS, p. 91, nº 116 

CSF/LX. 93/176 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/177 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/178 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/179 Séc. 
XVII/XVIII 

HRTOS, p. 91, nº 116; TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/180 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/181 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/182 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/183 Séc. 
XVII/XVIII 

HRTOS, p. 91, nº 116; TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/184 Séc. 
XVII/XVIII 

HRTOS, p. 91, nº 116; TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/185+186 Séc. 
XVII/XVIII 

HRTOS, p. 91, nº 116; TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/187 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/188 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/189 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/190 Séc. XVIII CI, Grupo A, p. 158; TCE, Período VI 
CSF/LX. 93/191 Séc. XVIII CI, Grupo A, p. 158; TCE, Período VI 
CSF/LX. 93/192 Séc. XVIII 

(1700-60) 
TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/193 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/194 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/195 Séc. 
XVII/XVIII 

HRTOS, p. 92, nº 117; TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/196 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/197 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/198 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/199 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/200 Séc. XVIII TCE, Período VI 
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(1700-60) 
CSF/LX. 93/201 Séc. XVIII 

(1700-60) 
TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/202 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/203 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/204 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/205 Séc. XVII-
XVIII 

IMA, p. 9, nº 18; TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/206 Séc. XVII-
XVIII 

IMA, p. 9, nº 18; TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/207 Séc. XVII 
(1660-1700)

EAV II, pp. 331-2, nº 2 a 5 (contas); TCE, 
Período V 

CSF/LX. 93/208 Séc. XVII 
(1610-1635)

TCE, Período III 

CSF/LX. 93/209 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/210 1ª met. séc. 
XVII 

FPFCC, CER 25, CER 88 (enrolamentos); CM, 
nº 291, p. 140 

CSF/LX. 93/211 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/212 2ª met Séc. 
XVII; 
1644;1648 

FPFCC, CER 55 (tipo de rendas); MKG Foto 3 e 
10 (dec da caldeira) 

CSF/LX. 93/213 1ª met. séc. 
XVII 

FPFCC, CER 25 (imagem de corte) 

CSF/LX. 93/214 Séc. XVII-
XVII 

Bal.2.18, nº 184, p. 252 

CSF/LX. 93/215 Séc. XVII IMA, p. 9, nº 20 
CSF/LX. 93/216 Séc. XVII 

(1610-1635)
TCE, Período III 

CSF/LX. 93/217 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/218 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/219 (2ª met.) 
Séc. XVII 

PC.12, nº 171, p. 251; CMPMM, nº 18, p. 43; 
BA, fig. 319 

CSF/LX. 93/220 1600/30-
meados séc. 
XVII 

ECS-1, p. 123; CST-43, pp. 279-80 

CSF/LX. 93/221 (1ªmet.) 
Séc. XVII 

PCC, P1/C2-6, p. 332 

CSF/LX. 93/223 Séc. XVII 
(1610-1635)

TCE, Período III 

CSF/LX. 93/224 1600-1630 CST-15, pp. 261-2 
CSF/LX. 93/225 Séc. XVII 

(1610-1635)
TCE, Período III 

CSF/LX. 93/226 Séc. XVII 
(1610-1635)

TCE, Período III 

CSF/LX. 93/227 Séc. XVII TCE, Período IV 
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(1635-1660)
CSF/LX. 93/228 Séc. XVII 

(1635-1660)
TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/229 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/230 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/231 1600/30-
meados séc. 
XVII 

ECS-1, p. 123; CST-43, pp. 279-80;  

CSF/LX. 93/232 Séc. XVII 
(1610-1635)

TCE, Período III 

CSF/LX. 93/233 Séc. XVII 
(1610-1635)

TCE, Período III 

CSF/LX. 93/234 1ª met. séc. 
XVII; 1640 

FPFCC, CER 25, CER 88 (enrolamentos); BRL-
3, p. 402 

CSF/LX. 93/235 1ª met. séc. 
XVII 

FPFCC, CER 25, CER 88 (enrolamentos) 

CSF/LX. 93/236 1600/30-3º 
quar. séc. 
XVII  

PCH-1, p. 107; CI, p. 157, fig.20 

CSF/LX. 93/237 1580/1610-
(1ºter.) Séc. 
XVII 

CPPB, p. 78, nº 18; CI, p.153, fig. 15-16 

CSF/LX. 93/238 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/239 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/240 (3º quar) 
Séc. XVII 

FPFCC, CER 21, CER 87, CER 102 (barrocos 
bicromos) 

CSF/LX. 93/241 1600-1630 FPFCC, CER 25, CER 88 (enrolamentos); 
NHU99/947-56, pp. 223-4; CST-21, p. 265; CM, 
nº 291, p. 140 

CSF/LX. 93/242 1600-1630 FPFCC, CER 25, CER 88 (enrolamentos); 
NHU99/947-56, pp. 223-4; CST-21, p. 265; CM, 
nº 291, p. 140 

CSF/LX. 93/243 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/244 (2ª met.) 
Séc. XVII 

PDC, nº 6, p. 31 

CSF/LX. 93/245 (1ºter.) Séc. 
XVII 

CI, p. 157, fig.15-16 

CSF/LX. 93/246 (1ªmet.) 
Séc. XVII 

PCC, P1/C2-4, p. 329 

CSF/LX. 93/247 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/248 2ª met. séc. 
XVII 

HLS-1, p. 120 (deriv.); CST-28, p. 270 (fundo-
pêssego.1600-30) 

CSF/LX. 93/249 Séc. XVII 
(1610-1635)

TCE, Período III 

CSF/LX. 93/250 1630/60-
1681 

CTH-1, p. 109; STNA-6/11, pp. 56-7; 
NHU99/211-8, pp. 199-200; CST-28, p. 270 
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(fundo-pêssego.1600-30); WST-3, p. 302 
CSF/LX. 93/251 1600/30-

meados séc. 
XVII 

ECS-1, p. 123; CST-43, pp. 279-80; PDC, nº 7, 
+. 31; CMPMM, nº 18, p. 43 

CSF/LX. 93/252 2ª met. séc. 
XVII 

HLS-1, p. 120 

CSF/LX. 93/253 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/254 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/255 1630/60-
1681 

CTH-1, p. 109; STNA-6/11, pp. 56-7; 
NHU99/211-8, pp. 199-200 

CSF/LX. 93/256 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/257 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/258 1630/60-
1681 

CTH-1, p. 109; STNA-6/11, pp. 56-7; 
NHU99/211-8, pp. 199-200; CST-28, p. 270 
(fundo-pêssego.1600-30) 

CSF/LX. 93/259 2ª met. séc. 
XVII 

HLS-1, p. 120 (deriv.) 

CSF/LX. 93/260 2ª met. séc. 
XVII 

HLS-1, p. 120 (deriv.) 

CSF/LX. 93/261 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/262 2ª met. séc. 
XVII 

HLS-1, p. 120 (deriv.) 

CSF/LX. 93/263 (3º quar) 
Séc. XVII 

CI, p. 157, fig.19 

CSF/LX. 93/264 (3º quar) 
Séc. XVII 

CI, p. 157, fig.19 

CSF/LX. 93/265 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/266 Séc. XVII EAV II, p. 336 (nº 13) 
CSF/LX. 93/267 Séc. XVII EAV II, p. 336 (nº 13); PDC, nº 4, p. 31; CPSC, 

p. 50 
CSF/LX. 93/268 Séc. XVII 

(1610-1635)
TCE, Período III 

CSF/LX. 93/269 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/270 Séc. XVII 
(1610-1635)

TCE, Período III 

CSF/LX. 93/271 1ª met. séc. 
XVII 

FPFCC, CER 25, CER 88 (enrolamentos) 

CSF/LX. 93/272 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/273 Séc. XVII 
(1655; 
1681) 

JQ, p. 57, Gr.41; JQ, p. 39, nº III (brasão) 

CSF/LX. 93/274 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/275 Séc. XVII TCE, Período III 
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(1610-1635)
CSF/LX. 93/276 Séc. XVII 

(1660-1700)
EAV II, pp. 331-2, nº 2 a 5 (contas); TCE, 
Período V 

CSF/LX. 93/277 1ª met. séc. 
XVII 

FPFCC, CER 25, CER 88 (enrolamentos); 
CMPMM, nº 18, p. 43 

CSF/LX. 93/278 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/279 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/280 Séc. XVII-
XVIII 

EAV II, pp. 331-2, nº 2 a 5 (contas); TCE, 
Período V-VI 

CSF/LX. 93/281 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/282 1602-1613 CCC, p. 148, nº 173; CF20-26, pp. 366-7 
CSF/LX. 93/283 Séc. XVII 

(c. 1610) 
CPPB, nº 12, p. 76 (motivos da aba) 

CSF/LX. 93/284 1600-1630 CST-29, pp. 270-1 
CSF/LX. 93/285 Séc. XVII 

(1635-1660)
TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/286 2ª met. séc. 
XVII 

HLS-1, p. 120 (deriv.) 

CSF/LX. 93/287 1640-50 PPCTV, p. 109, nº 49-50 (rendas); CST-31, pp. 
271-272 

CSF/LX. 93/288 Séc. XVII 
(1650-1670)

TCE, Período IV-V 

CSF/LX. 93/289 Séc. XVII 
(1650-60)- 
(3º quar) 
Séc. XVII 

PPCTV, p. 109, nº 49-50 (rendas); GFLM-1, p. 
78; CI, p. 157, fig.17 

CSF/LX. 93/290 1600-1630 FPFCC, CER 25, CER 88 (enrolamentos); 
NHU99/947-56, pp. 223-4; CST-21, p. 265 

CSF/LX. 93/291 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/292 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/293 Séc. XVII 
(estimado) 

GTCH-1, p. 132 

CSF/LX. 93/294 Séc. XVII 
(1660-1700)

TCE, Período V 

CSF/LX. 93/295 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/296 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/297 Séc. XVII 
(1610-1635)

TCE, Período III 

CSF/LX. 93/298 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/299 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/300 Séc. XVII 
(1660-1700)

TCE, Período V 

CSF/LX. 93/301 Séc. XVII TCE, Período IV 
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(1635-1660)
CSF/LX. 93/302 1680-1690 PPCTV, p. 109, nº 48; NHU99/933-51,pp. 219-

20 (forma e decoração da asa) 
CSF/LX. 93/303 Séc. XVII 

(1635-1660)
TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/304 Séc. XVII 
(1660-1700)

TCE, Período V 

CSF/LX. 93/305 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/306 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/307 Séc. XVII SCAVC, fig. 12, p. 107 
CSF/LX. 93/308 Séc. XVII 

(1610-1635)
TCE, Período III 

CSF/LX. 93/309 2ª met. séc. 
XVII 

BC, p. 270, nº7  

CSF/LX. 93/310 2ª met. séc. 
XVII  

(estimado) Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/311 Séc. XVII 
(1610-1635)

TCE, Período III 

CSF/LX. 93/312 Séc. XVII 
(1610-1635)

TCE, Período III 

CSF/LX. 93/313 Séc. XVIII HRTOS, p. 90, nº 102 
CSF/LX. 93/314 Séc. XVII 

(1610-1635)
TCE, Período III 

CSF/LX. 93/315 Séc. XVII 
(1610-1635)

TCE, Período III 

CSF/LX. 93/316 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/317 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/318 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/319 Séc. XVII SCAVC, fig. 12, p. 107 
CSF/LX. 93/320 Séc. XVII SCAVC, fig. 12, p. 107 
CSF/LX. 93/321 Séc. XVIII HRTOS, p. 90, nº 104 
CSF/LX. 93/322 Séc. XVII 

(1635-1660)
TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/323 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/324 (1ª met.) 
Séc. XVII 

SCAVC, fig. 12, p. 107; FPFCC, CER 88, pp.51-
2 (motivo- folhagem) 

CSF/LX. 93/325 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/326 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/327 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/328 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/329 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 
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CSF/LX. 93/330 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/331 Séc. XVII 
(1660-1700)

TCE, Período V 

CSF/LX. 93/332 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/333 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/334 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/335 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/336 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/337 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV; CDS, fig. 13, p. 57 

CSF/LX. 93/338 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/339 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/340 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/341 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/342 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/343 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/344 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/345 (2ª met.) 
Séc. XVII 

BA, fig. 319 

CSF/LX. 93/346 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/347 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/348 Séc. XVII 
(1610-1635)

TCE, Período III 

CSF/LX. 93/349 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/350 Séc. XVII SCAVC, p. 111, figs. 20 
CSF/LX. 93/351 Séc. XVII SCAVC, p. 111, figs. 20 
CSF/LX. 93/352 Séc. XVII 

(1635-1660)
TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/353 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/354 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/355 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/356 Séc. XVII 
(1660-1700)

TCE, Período VI 
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CSF/LX. 93/357 Séc. XVII CMPMM, nº 34, p. 52 
CSF/LX. 93/358 Séc. XVII 

(1635-1660)
TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/359 Séc. XVII 
(1610-1635)

TCE, Período III 

CSF/LX. 93/360 Séc. XVII 
(1660-1700)

TCE, Período V 

CSF/LX. 93/361 Séc. XVII 
(1610-1635)

TCE, Período III 

CSF/LX. 93/362 c. 1625 CPPB, p. 79, nº 19 
CSF/LX. 93/363 Séc. XVII 

(1610-1635)
TCE, Período III 

CSF/LX. 93/364 c. 1625 CPPB, p. 71, nº 3 
CSF/LX. 93/365 Séc. XVII 

(1635-1660)
TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/366 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/367 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/368 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/369 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/370 Séc. XVII 
(1635-1660)

TCE, Período IV 

CSF/LX. 93/371 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 

CSF/LX. 93/372 Séc. XVIII 
(1700-60) 

TCE, Período VI 
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Nº da peça de 

S. Francisco de Lisboa 
Datação Paralelos – Porcelana Chinesa 

CSF/LX. 93/125  Wanli 
(1573-1619)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/126 Wanli 
(1573-1619)
c. 1600

PCCAG, CMAG 55, p. 109 

CSF/LX. 93/127 
 

Zhengde 
(1506-1521)

PCCAG, CMAG 4, p. 69 (motivos exteriores) 

CSF/LX. 93/128 
+ CSF/LX. 93/131 

Wanli 
(1573-1619)

PCFCC, CER 9 (leão ou qilin) 

CSF/LX. 93/129 Wanli 
(1573-1619)

NNSL, PIM 029, p. 214-5 

CSF/LX. 93/130 Wanli 
(1573-1619)

NNSL, PIM 044.1, p. 223 

CSF/LX. 93/132 Wanli 
(1573-1619)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/133 Jiajing 
(1521-67)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/134 Wanli 
(1573-1619)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/135 Wanli 
(1573-1619)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/136 Wanli 
(1573-1619)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/137 Wanli 
(1573-1619)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/138 Wanli 
(1573-1619)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/139 Zhengde 
(1506-21) 
Jiajing 
(1521-67) 
c. 1554

PCCAG, CMAG 4, p. 49 
 
A Herança de Rauluchantim, p. 113 (motivo 
cruciforme) 

CSF/LX. 93/140 Longqing 
(1566-1573)

Marca datante. Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/141 Wanli 
(1573-1619)

Paralelos não disponíveis 

CSF/LX. 93/144 Wanli 
(1573-1619)

PCFCC, CER 9, p. 71 (motivos); PCCAG, 
CMAG 20, p. 69 (forma) 
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