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ANEXO  2 
 
 
 

 
INVENTARIO DE PEÇAS – CERAMICA (1983-89) 

 
 
 

 
 

CAMADA SETOR MATERIAL OBSERVAÇÕES 
O,85cm da superficie A Vasilhame (garrafa Amesterdam-

Holanda 
Coletado abaixo de duas raízes 

Superfície de limpeza C Um fragmento de ceramica Foi eliminado um fragmento 
Superfície de limpeza F Um fragmento de cerâmica 

decorada 
Margem esquerda do ribeirão 

Superfície A - forno Oito fragmentos de cerâmica lisa ; 
três decoradas e uma borda 

Decapagem bloco 3 

Superficie A - forno Um fragmento de cerâmica  
Primeira decapagem E Vinte e dois fragmentos de 

ceramica 
Vinte e dois fragmentos junto a 
fogueira 1 

Primeira decapagem -base B Trinta fragmentos de ceramica Restauráveis 
0,20 cm da superfície B – parede oeste Tres fragmentos decorados Parede oeste- extena 
0,20 cm da superfície  B – parede norte Dez fragmentos liso e decorado  
Superfície limpeza D – parede leste Um fragmento liso  
superfície A - forno Um fragmento decorado  
Primeira decapagem B Um fragmento  
Superfície limpeza D-  face oeste Um fragmento decorado Em plano 
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superficie C Fragmento simples Associado a fragmentos de telhas 
Sobre o muro Oeste D -entre E2 e E3 Dezenove fragmentos decorados Em plano 
Sobre o muro Oeste D – entre E2 e E3 Vinte e oito fragmentos simples Em plano 
Sobre o muro Oeste D – entre E2 e E3  Vinte e nove fragmentos decorados Em plano 
Superfície humica D- face Oeste Fragmento simples Associado a mandíbula com 

dentes mamífero 
Superfície humida D- face Oeste Fragmento decorado Junto ao esteio E2A 
Limpeza camada úmica D- face Oeste Junto ao esteio E2A  
0,90 cm da superfície A - forno Fragmentos de garrafa Amsterdan Encontrada em 1983 e resturada 
0,30 cm da superfície A - forno Doze fragmentos decorados Associado a carvão vegetal em 

plano 
Sobre os blocos de arenito A  Um fragmento decorado Provavelmente sobre o forno A –

reprografia 
Superfície – extremidade Sul C Dois fragmentos de ceramica  
Superfície – extremidade Norte C Nove fragmentos de cerâmica  
Primeira decapagem -base B Dois fragmentos de cerâmica   
Primeira decapagem -base B Um fragmento  Junto a fogueira F1 
Fogueira - base B Dois fragmentos de ceramica No interior da fogueira 
Segunda decapagem A - forno Quatro fragmentos (1liso e 3 

decorados 
Material careado 

Onde foram coletadas amostras de 
sedimentos 

E - leste Dois fragmentos simples Em plano – sedimento e cerâmica 

Segunda decapagem E - Sul Dois fragmentos simples  
19 cm de profundidade B –solo 

arqueológico 
Dois fragmentos (1 simples e 1 
decorado) 

 

Solo arqueológico B Dois fragmentos   
superfície A - forno Um fragmento  
12 cm profundidade - Solo 
arqueológico  

A Um fragmento Em plano 
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0,20 cm – parte central Morrote A2B Dois fragmentos de ceramica Associado a telha 
0, 10 cm de profundidade - Entre 
E2 e E1 

C Um fragmento   

0, 40 cm abaixo da borda do 
circulo 1- forno  

2B Peça circular Associado a fragmento de telha 

0, 30 cm - humos A - calçada Dois fragmentos  Camada sobre a calçada – face 
leste 

Camada humica A - forno Quatro fragmentos Face sul 
 


