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Quadro 7.3 – Inventário de Materiais Vítreos 

Figuras 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

1423 FSJB/07-SA-7-69 

ANEL 
Exemplar incompleto, em azeviche 
vermelho. O artefacto apresenta 
apenas metade do aro, com um 
interior liso e um exterior decorado 
em forma de losango.  
Surge nos estratos Setecentistas do 
Forte de São João Baptista, em 
Machico, e integra as séries 
moldadas com coloração 
avermelhada. 
Mede 1mm de espessura 

    

 

1424 JFM/03-20-9 

PULSEIRA 
Exemplar incompleto em vidro 
torcido. Artefacto policromo em 
preto e dourado, estando as cores 
com aparência gasta.  
Mede 32mm de comprimento e uma 
largura irregular entre 2 e 4mm. 

 

1425 JFM/03-23-11 

BRACELETE 
Fragmento de bracelete incompleto 
em vidro torcido. 
Artefacto com uma extremidade 
mais robusta parecendo se tratar de 
uma sobreposição da massa de 
vidro, possivelmente onde se uniam 
as duas extremidades de bracelete. 
Mostra uma policromia em dourado 
e azul metalizado, estando as cores 
com aparência gasta.  
Mede 21mm de comprimento e uma 
espessura entre os 3 e 4mm. 

 

1426 

JFM/06-22-5197 
JFM/06-22-5198 
JFM/06-22-5199 
JFM/06-22-5200 
JFM/06-22-5201 
JFM/06-22-5202 
JFM/06-22-5203 
JFM/06-22-5204 

BRACELETE 
Conjunto de oito fragmentos de 
bracelete, em vidro. Cinco deles em 
vidro torcido e os restantes três em 
vidro liso.  
Dos exemplares em vidro 
aparentemente torcido, três deles 
são policromáticos: dourado e azul 
claro metalizado; vermelho e azul 
metalizado; dourado e azul 
transparente. Os outros dois 
exemplares são monocromáticos, 
um em dourado e o outro em preto.  
De entre os exemplares em vidro 
liso, um deles apresenta-se 
policromático e os restantes dois 
monocromáticos. O policromático 
apresenta finas linhas verticais em 
azul sobre prateado; os 
monocromáticos apresentam um 
em dourado e outro em preto.  
Medem entre os 14 e 43mm de 
comprimento e os 2 e 4mm de 
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diâmetro.  

1427 
FSJB/07-SA-6-

117 

CONTA 
Exemplar em vidro/azeviche de cor 
preta. Apresenta um formato sub 
esférico, com um furo que atravessa 
o seu diâmetro.  
Tem um diâmetro de 5mm e uma 
largura de 3mm. 

 

1428 
FSJB/07-SN-3-

139 

CONTA 
Exemplar em vidro. Apresenta um 
formato arredondado, achatado nos 
pólos e com um furo a atravessar o 
seu diâmetro.  
Tem um diâmetro de 9mm. 

     

 

1429 JFM/06-22-5256 

CONTA 
Exemplar em vidro. Mostra uma 
cobertura monocromática, cor de 
pérola e apresenta um formato 
esférico, sendo o seu eixo 
atravessado por um furo.  
Mede 6mm de diâmetro.   

 

1430 FSJ/06 - S1 - 27 

INDETERMINADO 
Fragmento em vidro. Mostra uma 
cobertura monocromática, cor de 
pérola. 
 

  

 

1430A S.RIB/98-4- 4 
Taça de bordo tubular. 
EB: 25mm. 

 



693 

 

1430B JFM/00-4-1 
Garrafa de colo moldurado e bordo 
saliente em aba, 
EP:2mm 

 

 


