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Quadro 7.4 – Inventário de Materiais Líticos 

Figuras 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

1431 JFM/06-22-20 

AFIADOR? 

Placa em xisto. O verso apresenta-
se plano e o anverso demarcado 
por uma linha convexa que 
atravessa o comprimento da placa 
(possivelmente para amolar facas) 
e dois furos afunilados na 
extremidade da placa, de cada lado 
da linha. A concavidade mede 4mm 
no centro da pedra, abrindo nas 
extremidades para uma largura 
entre 14 e 18mm. 
Mede 52mm de comprimento e 
50mm de largura. A espessura é de 
8mm. 

    

 

1432 
SCM/05-AP1-

5798 

ARDÓSIA 

Conjunto de placa e três 
marcadores, em ardósia. A placa 
tem um formato quadrangular com 
as faces planas. Os marcadores 
apresentam uma forma cilíndrica; 
um deles uma extremidade 
afunilada.  
A placa mede 142mm de 
comprimento por 77mm de largura. 
Os marcadores têm entre 47 e 
53mm. 
 

  

 

1433 FSJB/07-SA-7-11 

PEDERNEIRA 

Exemplar de cor clara. Apresenta a 
forma de um triângulo rectângulo. 
Mede 17mm de comprimento por 
10mm de largura. A espessura é de 
5mm. 

   

1434 FSJB/07-SC-12 

PEDERNEIRA 

Exemplar de cor escura.  
Tem um comprimento de 28mm e 
uma espessura de 8mm. 

   

1435 

JFM06-22-
3250,3231,4134,

4233  
JFM00-vala 1-

142 
CPM06-5-39 

PEDERNEIRA 

Conjunto de sete pederneiras. Três 
apresentam cor clara e as restantes 
quatro, cor escura.  
Medem entre os 23 e 59mm. 

 

1436 
FSJ/06-S1-

33A,C,B,E,F,D 

PEDERNEIRA 

Conjunto de seis pederneiras. Uma 
apresenta cor escura e as restantes  
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cinco cor escura.  
Medem entre os 8 e 12mm de 
comprimento. 

1437 FSJ/06-S1-45 

PELOURO 

Exemplar em pedra do Forte de São 
José, Funchal. 

Diâmetro de 75mm. 

 

1438 FSJ/06-S1-43 

MOLDE DE PROJECTÍL 
PIROBALÍSTICO? 

Possível molde de bala, em pedra. 
Apresenta uma zona arredondada 
onde possivelmente seriam feitos 
os moldes.  
Mede 74mm de comprimento e a 
zona de moldagem tem um 
diâmetro de 21mm. 

 

 

 

1439 JFM/06-22-5207 

BERLINDE 

Exemplar esférico, em pedra. 
Diâmetro é de 18mm. 

 

1440 

JFM/06-19-5001 
JFM/06-19-5002 
JFM/06-22-5003 
JFM/06-22-5004 
JFM/06-22-5005 

PEDRAS DE CALCETAMENTO 

Conjunto de cinco pedras de cor 
clara. Apresentam formato 
arredondado. 
Medem entre os 28 e 43mm de 
comprimento. 

 

1440 A 
CC/04-138 

 

TAMPA 

Tampa esférica de cantaria mole 
(provavelmente das pedreiras do 
Porto Santo) com uma asa vertical, 
ao centro.  
Diâmetro: 180mm. 
  

 

 


