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Quadro 7.2 – Inventário de Materiais em Osso 

Figuras 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

1385 JFM/06-22-5237 

BOTÃO 

Exemplar em osso, com ausência 
de furos. O artigo apresenta dois 
discos paralelos, conectados por 
um corpo cilíndrico ligado ao centro 
de cada disco. Um dos discos 
apresenta-se fragmentado.  

A espessura é de 5mm com 13mm 
de diâmetro. 

   

1386 IMSC/99-S1-38 

BOTÃO 

Exemplar em osso, com ausência 
de furos. O artigo apresenta dois 
discos côncavos e paralelos 
conectados por um corpo cilíndrico 
que se liga ao centro de cada disco. 
O disco de maior dimensão 
apresenta um encaixe na zona de 
ligação do corpo cilíndrico. 

A coroa mede 21mm de diâmetro, 
tendo a base 10mm de diâmetro.  

 

 

1387 
FSJB/07-SA-5-

145 

BOTÃO 

Exemplar simples, em osso. A face 
apresenta as bordas achatadas 
com 4mm de largura, e um centro 
convexo; o verso apresenta 
também as bordas achatadas com 
2mm de largura, e um centro 
côncavo.  

Ostenta dois furos colocados no 
centro, com uma distância de 1mm 
entre si.  

O artigo mede 14mm de diâmetro e 
2mm de espessura. 

  

 

1388 FSJB/07-SA-7-59 

BOTÃO 

Exemplar simples, em osso. 
Apresenta uma face com bordas 
arredondadas e um centro plano 
com quatro furos, cada um com 
2mm de diâmetro. O verso 
apresenta-se ligeiramente côncavo, 
com a borda fragmentada. Tem um 
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diâmetro aproximado de 18mm e 
uma espessura de 2mm. 

1389 FSJB/07-SA-7-60 

BOTÃO 

Exemplar simples, em osso. O 
artefacto apresenta uma face com 3 
círculos desnivelados que diminuem 
de espessura em direcção ao 
centro. O verso apresenta-se 
achatado, com as bordas 
abauladas. Ostenta três furos, 
estando um deles no centro e os 
outros dois ligeiramente mais 
pequenos e elevados, não criando 
assim uma fila recta entre si.  

Mede um diâmetro de 13mm e uma 
espessura de 2mm. 

  

 

1390 
FSJB/07-SA -7-

64 

BOTÃO 

Exemplar simples, em osso. O 
artefacto apresenta uma face com 
bordas arredondadas e um centro 
plano com quatro furos, cada um 
com 2mm de diâmetro. O verso 
apresenta-se ligeiramente côncavo.  

Mede 16mm de diâmetro e 3mm de 
espessura. 

  

 

1391 FSJ/07-SA -7-61 

BOTÃO 

Exemplar simples, em osso. O 
artefacto apresenta uma face com 
bordas arredondadas, centro 
convexo com quatro furos, cada um 
com 2mm de diâmetro e um círculo 
cravado entre a borda e o centro. O 
verso apresenta-se côncavo. 
Lateral ligeiramente fragmentada. 

Mede 16mm de diâmetro e 2mm de 
espessura. 

  

 

1392 FSJ/06-S1-33 

BOTÃO 

Artefacto simples, em osso. 
Apresenta uma face com bordas 
arredondadas e um centro plano 
com quatro furos, cada um com 
2mm de diâmetro. O verso 
apresenta-se ligeiramente côncavo.  

Tem um diâmetro de 14mm e uma 
espessura de 2mm. 
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1393 
FSJB/07-SA -7-

74 

BOTÃO 

Exemplar fragmentado, em osso. O 
artefacto apresenta apenas metade 
do botão, sendo perceptível uma 
face ligeiramente convexa com três 
furos fragmentados pela metade e 
um verse plano. 

Mede 13mm de comprimento e 
1mm de largura. 

  

 

1394 
FSJ/10-S1-28, 

30, 34, 41 e 126 

BOTÃO 

Conjunto de cinco botões, em osso. 
Quatro dos exemplares estão 
completos, estando o exemplar 
FSJ/10-S1-126 incompleto. Os 
artigos apresentam a forma de 
moeda, com um furo no centro.  

O diâmetro varia entre os 11mm e 
os 19mm. 

 

 

1395 FSJB/07-SS-134 

BOTÃO 

Exemplar em osso. Tem o formato 
de uma “roda”, com uma incidência 
cravada em toda a face lateral. Um 
dos lados mostra-se ligeiramente 
côncavo, sendo o outro plano. O 
artefacto apresenta uma perfuração 
que atravessa a sua espessura. 

Mede 8mm de diâmetro e tem uma 
espessura de 5mm. 

  

 

1396 FSJ/06-S1-15 

TIRA DE OSSO 

Exemplar fragmentado, em osso. 
Apresenta quatro perfurações 
circulares completas (de onde eram 
extraídos os botões), com 12mm de 
diâmetro e sete perfurações 
incompletas.  

Mede 182mm de comprimento, 
28mm de largura e uma espessura 
de 4mm. 

 

1397 FSJ/06-S1-13 

TIRA DE OSSO 

Exemplar fragmentado, em osso. 
Três das perfurações circulares 
estão completas (12mm de 
diâmetro), estando as perfurações 
das extremidades incompletas. 
Numa das extremidades verifica-se 
uma perfuração apenas até metade 
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da parede óssea (inacabada). No 
centro destra perfuração verifica-se 
um furo que atravessa a parede por 
completo, feito pelo pino central que 
determinaria a perfuração perfeita 
de ambos os lados.  

Mede 75mm de comprimento, 
23mm de largura e 3mm de 
espessura. 

 

1398 FSJ/06-S1-29 

TIRA DE OSSO 

Exemplar fragmentado, em osso. O 
artigo apresenta uma perfuração 
circular de onde foi extraído um 
botão com 20mm de diâmetro.  

Tem um comprimento de 43mm, 
uma largura de 29mm e uma 
espessura de 4mm. 

 

1399 

FSJ/06-S1-86 
FSJ/06-S1-87 
FSJ/06-S1-88 
FSJ/06-S1-89 
FSJ/06-S1-90 
FSJ/06-S1-91 
FSJ/06-S1-92 
FSJ/06-S1-93 
FSJ/06-S1-94 
FSJ/06-S1-95 
FSJ/06-S1-96 
FSJ/06-S1-97 
FSJ/06-S1-98 

FSJ/06-S1-101 

TIRA DE OSSO 

Conjunto de dezassete tiras 
incompletas, em osso.  

As perfurações circulares 
apresentam um diâmetro que varia 
entre os 12 e os 21mm. 

O comprimento varia entre os 20 e 
os 93mm; a largura entre os 7 e os 
25mm; e a espessura entre 1 e 
5mm.    

1400 JFM/06-23-5208 

BERLINDE ? 

Exemplar ovalado, em osso.  

Tem um diâmetro de 14mm. 

 

1401 
SCM/05-AP7-

5796 

BERLINDE 

Exemplar esférico, em osso.  

Tem um diâmetro de 12mm. 
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1402 
ACHA.OCA.FX.9

8 

PENTE  

Exemplar fragmentado, em osso. 
Apresenta formato quadrangular, 
com dois lados, ambos com 
tamanhos diferentes. O lado mais 
fino serviria para retirar parasitas e 
o mais grosso para pentear o 
cabelo e barba.  

Tem um comprimento de 74mm e 
uma largura de 59mm. 

Paralelos: 

-DEAGAN, Kathleen (2002) - 
Artifacts of the Spanish Colonies of 
Florida and the Caribbean: 1500-
1800, vol. 2: Portable Personal 
Possessions, Washington and 
London, Smithsonian Institution 
Press, p. 226 fig. 11.9 

 

1403 CTM/03-19-150 

CABO 

Exemplar em osso. Formato 
rectangular, ligeiramente afunilado 
no topo. Mostra uma pequena 
saliência no topo, onde estaria 
conectado o corpo restante, sendo 
possivelmente um espelho ou 
escova de cabelo.  

Mede 92mm de comprimento, com 
uma largura de 14mm no topo e 
16mm na base. A espessura é de 
8mm. 

   

 

1404 FSJB/07-SJ-3 

CABO 

Exemplar em osso. Apresenta uma 
forma cilíndrica, com a base mais 
larga e abaulada, tornando-se 
afunilada em direcção à 
extremidade. O topo apresenta-se 
mais estreito, tornando-se 
ligeiramente mais largo em direcção 
à extremidade.  

Tem um comprimento de 58mm, 
sendo a espessura mais larga de 
6mm e a mais estreita de 4mm. 

 

1405 S.RIB/98-3-14 

CABO DE ESPELHO 

Artigo identificado nas escavações 
de 1998 do solar abastado do 
Ribeirinho. Surge interpretado como 
cabo semi-oval em osso de um 
possível espelho para uso diário. 
Tem um comprimento de 81mm e 
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uma largura de 27mm. 

 

1406 
FSJB/07-SA-7-
58,62,65,66,68 

CONJUNTO DE CINCO 
OBJECTOS EM OSSO 

Exemplares em osso. Dois dos 
artefactos apresentam-se 
fragmentados. Mostram formas 
diversas, entre elas três contas e 
um botão, podendo ser o restante 
artefacto um fragmento de peça de 
xadrez.  

As contas medem entre 4 e 10mm 
de largura; o botão mede 12mm de 
diâmetro; e o fragmento de peça de 
xadrez mede 28mm de 
comprimento. 

  

  

 

1407 JFM/06-22-5195 

INDETERMINADO 

Artefacto em osso indeterminado. 
Apresenta um pé cilíndrico e uma 
cabeça aparentemente encaixada 
na extremidade do pé. A cabeça 
tem um formato circular com uma 
saliência afunilada e topo achatado. 
O lateral da cabeça apresenta cinco 
linhas cravadas em toda a volta, 
sendo paralelas entre si.  

Mede 13mm de comprimento, tendo 
um diâmetro de 2mm no pé e de 
5mm na cabeça. 

 



688 

 

1408 
S.RIB/98-Sector 
A-Sondagem B 

INDETERMINADO 

Conjunto de dois objectos, em osso. 
Apresentam a forma de uma folha, 
funcionando, possivelmente, como 
ornamento.  

A peça maior apresenta um 
comprimento de 38mm e uma 
largura de 17mm. O de menor 
dimensão apresenta um 
comprimento de 27mm e uma 
largura de 15mm. 

  

 

1409 JFM/06-vala2-14 

CONTA 

Conta de colar incompleta, em 
osso.  

O artefacto tem forma de balaústre, 
com uma zona sub-circular 
conectada à base, com um diâmetro 
de 5mm. Apresenta um furo 
atravessando o seu comprimento 
pelas extremidades.  

        

 

1410 
JFM/06-22-5235-

5236 

CONTA 

Conjunto de duas contas de rosário, 
em osso. Um dos artefactos 
apresenta o formato de uma “gota”, 
com um furo interior que atravessa 
o seu comprimento. Mede 11mm de 
altura e 7mm de diâmetro.  

O outro artefacto apresenta um 
formato circular, sendo achatado 
em ambas as extremidades. Um 
furo atravessa o seu interior até 
cada uma das extremidades. As 
paredes laterais parecem ter sido 
cravadas com figuras decorativas. 
Mede 10mm tanto de espessura 
como de diâmetro.  

    

 

1411 
JFM/06-22-5239-

5240 

CONTA 

Conjunto de duas contas, em osso. 
Os artefactos apresentam um furo 
que atravessa o seu eixo. Têm um 
diâmetro de 4mm 
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1412 
FSJB/07-SC-

101,102,103,104,
105 

CONTA 

Conjunto de cinco contas, em osso. 
Apresentam uma forma esférica 
com pólos achatados e um furo que 
atravessa o seu diâmetro.  

O diâmetro varia entre os 4 e 7mm. 

  

   

1413 
JFM/00-3-8 
JFM/00-3-8ª 
JFM/00-3-7 

CONTAS 

Conjunto de três contas, em osso. A 
primeira peça apresenta um formato 
esférico ligeiramente achatado, com 
pequenas saliências circulares nas 
extremidades perfuradas. A 
segunda pela apresenta uma forma 
ovalada esticada, com um furo que 
atravessa o seu comprimento. A 
terceira peça apresenta uma forma 
esférica e ligeiramente achatada, 
com um furo que atravessa o seu 
comprimento.  

Apresentam um comprimento de 9, 
8 e 4mm e um diâmetro entre os 8 e 
4,5mm. 

  

 

1414 JFM/06-22-5196 

TAMPA DE CAIXA DE AGULHAS 

Exemplar de uma tampa de caixa 
de agulhas, em osso. O artefacto 
apresenta uma incidência 
quadrangular no seu interior e a 
forma de U invertido. Mostra um 
topo ligeiramente cupulado e duas 
pernas laterais na base da cúpula. 
As pernas apresentam-se mais 
estreitas nas extremidades, onde 
estão cravadas linhas que 
possivelmente funcionariam como 
rosca, prendendo-se à parte interior 
da caixa.  

O exemplar mede 18mm de 
comprimento e uma largura de 
9mm. 

 

1415 S.RIB/98-2-334 

FURALHÓ 

Utensílio dos finais do século XVIII 
recuperado na Unidade 
Estratigráfica n.º2 do Solar do 
Ribeirinho, em Machico, aparece 
associado à actividade artesanal do 
bordado. Do ponto  
de vista da relação etnográfica, é 
muito provável que seja um 
excelente exemplar de furalhó, uma 
peça delgada em osso com 
decoração moldada, com 
dispositivo para aparafusamento, 

 



690 

 

que servia para arredondar os ilhós 
dos bordados.Tem um comprimento 
de 75mm e um diâmetro de 7mm. 

1416 CTM/03-23-58 

RASPADOR 

Exemplar em osso. 

Tem um comprimento de 70mm e 
uma largura que varia entre os 10 e 
27mm. A espessura é de 6mm.   

 


