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Quadro 7. Inventário dos Materiais Arqueológicos não cerâmicos: (Figs. 1278 a 1448). 

Quadro 7.1 – Inventário de Materiais Metálicos 

Figuras 
N.º de 

Registo/Acrónimo 
Designação/Descrição Imagem 

1278 JFM/06-22-5230 

ANEL 

Exemplar fragmentado em cobre. 

Mostra o aro lateral e um segmento 
superior de formato sub-
quadrangular, medindo 2mm de 
largura e 5mm de comprimento. 
Integra-se tipologicamente nas 
séries biseladas, com espaço para 
incrustação (apesar da deterioração 
não permitir a classificação). Trata-
se, segundo Kathleen Deagan, de 
um género comum dos anéis do 
século XVII, em que uma banda em 
cobre fundido simples e 
ligeiramente fina, com um quadrado 
saliente em bisel onde era colocada 
uma pedra em vidro ou uma pasta 
colorida, surge pelo paradigma da 
imitação das séries quinhentistas 
feitas em ouro ou em pedras 
preciosas. Destaca-se, ainda, que o 
fragmento de anel enquadra-se 
cronologicamente num universo 
cultural do século XVI, sendo 
todavia um objecto de joalharia em 
uso pela comunidade machiquense 
no século XVI. O aro mede 17mm 
de comprimento e 2mm de 
espessura. 

 

1279 MJ/99-173 

ANEL 

Exemplar completo, em metal. 
Exibe um aro ovalado. O segmento 
superior apresenta um formato de 
cone projectado, onde estaria uma 
incrustação pétrea, com uma altura 
de 2mm e uma abertura de 4mm no 
topo e 1mm na base. 

Integra-se tipologicamente nas 
séries biseladas, com espaço para 
incrustação (apesar da deterioração 
não permitir a classificação). Trata-
se, segundo Kathleen Deagan, de 
um género comum dos anéis do 
século XVII, em que uma banda em 
cobre fundido simples e 
ligeiramente fina, com um quadrado 
saliente em bisel onde era colocada 
uma pedra em vidro ou uma pasta 
colorida, surge pelo paradigma da 
imitação das séries quinhentistas 
feitas em ouro ou em pedras 
preciosas. Tem um comprimento de 
25mm e uma largura de 17mm 
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1280 
SCM/05-AP9-

5261 

ANEL 

Exemplar incompleto, em cobre. 
Apresenta um aro sub circular. O 
topo é mais largo que o aro, com 
uma incidência convexa ovalada, 
medindo 6mm de largura, 10mm de 
comprimento e 2mm de espessura. 

Integra-se tipologicamente nas 
séries biseladas, com espaço para 
incrustação (apesar da deterioração 
não permitir a classificação). Trata-
se, segundo Kathleen Deagan, de 
um género comum dos anéis do 
século XVII, em que uma banda em 
cobre fundido simples e 
ligeiramente fina, com um quadrado 
saliente em bisel onde era colocada 
uma pedra em vidro ou uma pasta 
colorida, surge pelo paradigma da 
imitação das séries quinhentistas 
feitas em ouro ou em pedras 
preciosas. 

O diâmetro do anel é de 22mm. 

 

 

 

1281 MJ/99-172 

ANEL 

Exemplar completo. Apresenta a 
parte superior ligeiramente mais 
espessa que o restante aro. 

O diâmetro do anel é de 25mm. 

    

 

1282 MJ/00-S1-22-155 

ANEL 

Fragmento de anel, em cobre. 
Mostra o aro lateral de espessura 
uniforme. 

Diâmetro: 27mm  

1283 
SCM/05-AP9-

5323 

ANEL 

Trata-se de um anel de cobre 
decorado que terá pertencido a um 
dos antigos moradores do imóvel. 
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1284 IMSC/99-S1-2 

BRINCO 

Exemplar em cobre, em formato 
oval. O remate consiste no 
enrolamento do fio de cobre. 

Tem um diâmetro de 19mm. 

 

1285 FSJB/07-SA-7-85 

ARGOLA 

Exemplar em folha de cobre. 
Apresenta a forma de um anel, com 
paredes achatadas. 

Mede 13mm de diâmetro e uma 
largura de 4mm. 

  

 

1286 JFM/06-23-5217 

ARGOLA 

Exemplar em folha de cobre. O 
artefacto tem a forma de uma argola 
em tubo, não sendo discernível uma 
costura de ligação das 
extremidades. Apresenta um 
pequeno buraco nas extremidades 
opostas, não atravessando, no 
entanto, a folha. 

Tem uma largura de 7mm e um 
diâmetro de 9mm. 

  

 

1287 FSJ/06-S1-39 

ANZOL 

Exemplar em ferro, com uma 
extremidade dobrada, apresentando 
a forma de J. 

Mede 40mm de comprimento e uma 
espessura de 4mm 
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1288 JFM/06-22-5223 

ARAME 

Arame em ferro, apresentando uma 
dobra em forma de U. 

Mede 51mm entre a dobra e as 
extremidades. 

 

1289 
FSJB/07-SS-102-

A 

ARMAÇÃO 

Exemplares em cobre. Um dos 
quais com possível ligação aos 
mecanismos de preensão do 
vestuário (colchete). 

Apresentam formas variadas com 
comprimentos entre 8 e 28mm.  

1290 JFM/06-23-5192 

ARMAÇÂO 

Conjunto de fragmentos de fio fino, 
em arame de cobre. Os artefactos 
apresentam-se em mau estado de 
conservação, não sendo discernível 
a sua utilidade original, embora, 
possivelmente se admita o uso em 
ornamentos de cabelo. 

 

1291 MJ/99-153 

ARMAÇAO 

 

Elemento em cobre de uma 
provável armação de cabelo. 
Exemplar em arame moldado com 
enrolamento. 

 

1292 JFM/03-19-5220 

PONTEIRA DE BAINHA DE 
PUNHAL 

Exemplar em cobre, de forma 
tendencialmente triangular. 
Apresenta-se achatado e enrugado, 
ligeiramente curvado na base e 
dobrado no topo. A base mostra 
uma ponta semi-esférica. 

Mede 42mm de comprimento, 
19mm de largura. 
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1293 JFM/03-19-5221 

PONTEIRA DE BAINHA DE 
PUNHAL? 

Exemplar em cobre, em mau estado 
de conservação. 

Mostra duas extremidades que 
seriam idênticas, ligadas no centro 
da peça, possivelmente triangulares 
e com dois furos nas extremidades 
de cada um dos quadrados. 

Mede 42mm de comprimento, 
espessura de 1mm e uma largura 
no centro de 17mm. 

     

 

1294 SC/99-2 

PONTEIRA DE BAINHA DE 
PUNHAL? 

Exemplar fragmentado, em folha de 
cobre. Apresenta um formato 
afunilado e com base arredondada 
onde se demarcam quatro cortes. 

O topo é aberto para que se 
pudesse encaixar a ponta da 
espada. A costura no verso - onde 
se encontram as extremidades da 
folha de cobre - encontra-se 
despregada. 

Mede 40mm de altura, 20mm de 
largura no topo e 16mm de largura 
na base. A espessura é de 8mm. 

 

 

1295 
CPM/06-9-A2-

5246 

BOTÃO 

Exemplar composto, em metal, com 
duas coroas e um pé em forma de 
U integrado no verso. Apresenta um 
anteverso côncavo. 

Mede 19mm de diâmetro e uma 
espessura de 2mm.      
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1296 
CPM/06-9-A2-

5247 

BOTÃO 

Exemplar simples, em metal. 
Apresenta uma saliência no 
anteverso, podendo ser parte do pé. 
O anteverso é achatado, com uma 
linha recta cravada que atravessa o 
diâmetro do botão. 

Mede 13mm de diâmetro e uma 
espessura de 3mm. 

 

1297 FSJ/06-S1-38 

BOTÃO 

Exemplar achatado em cobre e com 
um furo no centro. Ambas as faces 
são idênticas, não sendo discernível 
o anteverso e verso. 

Apresenta um diâmetro irregular de 
8mm. 

            

1298 
FSJB/07-SA-5-

146 

BOTÃO 

Exemplar simples, em cobre. A face 
apresenta as bordas achatadas 
com 3mm de largura, e centro 
convexo; o verso apresenta 
também as bordas achatadas com 
3mm de largura e um centro 
côncavo. Ostenta quatro furos 
colocados no centro, com uma 
distância de 1mm entre si. 

O artigo apresenta a face 
ornamentada com pequenos 
círculos cravados em redor da zona 
convexa. 

Mede 16mm de diâmetro. 

  

 

1299 FSJB/07-SS -76 

BOTÃO 

Exemplar simples, em cobre. 
Mostra a face côncava e o verso 
convexo, com dois círculos 
salientes em volta do pé, sendo o 
mesmo projectado em arco e com 
um diâmetro de 6mm. 

Mede 18mm de diâmetro. 
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1300 FSJB/07-SS -77 

BOTÃO 

Exemplar simples, em cobre. 
Mostra face côncava, ornamentada 
com uma alegada coroa no topo de 
um círculo. O verso mostra-se 
convexo, com um pé projectado em 
U, medindo 6mm de comprimento. 

  

 

 

1301 FSJB/07-SS-78 

BOTÃO 

Exemplar simples, em cobre. 
Mostra a face ligeiramente dobrada, 
originalmente plana, e ornamentada 
com pequenos círculos na borda, 
com furo dentro dos mesmos. O 
verso apresenta-se também 
dobrado, com um pé projectado em 
forma de U, medindo 6mm de 
diâmetro 

  

 

1302 FSJB/07-SS-79 

BOTÃO 

Exemplar composto, em cobre. 
Mostra a face ligeiramente côncava, 
com as bordas salientes e 
arredondadas. O verso mostra-se 
plano, com dois círculos 
ornamentados em volta do pé, 
sendo o mesmo projectado em arco 
e medindo 6mm de diâmetro. 

  

 

1303 FSJ/06-S1-38 

BOTÃO 

Exemplar completo, em cobre. 
Mostra um corpo composto, com 
um furo no centro atravessado por 
uma barra e formando assim duas 
entradas separadas para o fio de 
ligação à roupa; mostra uma forma 
côncava. 

Tem um diâmetro de 16mm. 
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1304 
SCM/06-AP9-

5324 

BOTÃO 

Exemplar incompleto, em cobre. O 
artigo mostra um furo no centro, por 
onde se ligaria à peça de roupa. A 
face apresenta-se plana com as 
bordas arredondadas, sendo o 
verso também plano e com as 
extremidades dobradas para cima. 

Tem um diâmetro de 15mm. 

  

 

1305 FSJ/06-S1-5255 

BOTÃO 

Conjunto de cinco botões, em 
metal. O exemplar de maior 
dimensão apresenta um corpo 
composto, com um furo largo no 
centro atravessado por uma barra e 
formando assim duas entradas 
separadas para o fio de ligação à 
roupa; mostra uma forma côncava. 

Dois dos exemplares mais 
pequenos apresentam um corpo 
simples, com um pé em arame 
(possivelmente seria circular); um 
deles mostra uma forma convexa, o 
outro, uma forma achatada com um 
pequeno furo no centro do 
anteverso. 

O quarto exemplar apresenta-se 
achatado, com saliência no centro 
de ambos os lados, podendo ser o 
pé. 

O último exemplar apresenta-se 
fragmentado, com o anteverso 
achatado e o verso côncavo com 
uma saliência quadrada no topo. 

Medem entre os 12 e 16mm de 
diâmetro. 

 

1306 IMSC/99-S1-39 

BOTÃO 

Conjunto de oito botões em cobre. 
Quatro dos artigos apresentam-se 
completos, com pé de arame em 
forma de U, estando os restantes 
quatro sem pé. Alguns dos 
exemplares apresentam a coroa 
cravada com motivos 
quadriculados, estando os restantes 
num estado de oxidação que não 
permite discernir os padrões 
decorativos. Quatro dos exemplares 
são de face côncava, sendo os 
restantes de face plana.  
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O diâmetro varia entre 14 e 23mm. 

1307 JFM/06-22-5194 

PINO/TACHA 

Exemplar em cobre. A cabeça 
mostra-se côncava, com um pé 
proeminente e afunilado. 

Mede 4mm de diâmetro e 3mm de 
comprimento. 

    

 

1308 QC/06-242 

CHAVE 

Exemplar de chave completo, em 
ferro. O estado de deterioração não 
permite discernir a forma da base, 
onde se inseria na ranhura. O 
artefacto mostra um cabo cilíndrico 
robusto, com um topo sub-circular e 
um segmento rectangular 
conectado à extremidade lateral, na 
base do cabo.O topo sub circular 
apresenta um diâmetro médio de 
30mm e uma espessura de 7mm.O 
segmento lateral mede 25mm de 
comprimento e 11mm de largura. 

O comprimento total da chave é de 
73mm, com uma largura de 12mm 
no cabo. 

 

 

1309 JFM/06-22-5193 

COLCHETE 

Exemplar completo em arame de 
cobre oxidado. Artefacto com 
formato curvo no topo, onde 
apresenta um orifício com 2mm de 
largura e onde seria ligado a outro 
colchete. A base apresenta-se 
imperceptível embora mostrando 
duas formas circulares e 
conectadas, possivelmente 
fechando o orifício do topo. 

Mede 11mm de comprimento, 
17mm de largura na base, 4mm de 
largura no topo e 2mm de 
espessura. 

  

 

1310 
FSJB/07-SA-7-

102-A 

COLCHETE 

Exemplar em arame de cobre. O 
artefacto apresenta a forma de U 
fechado, criando um orifício. As 
extremidades excedentes são 
enroladas para dentro, criando mais 
dois orifícios que serviriam para 
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ligar o colchete às roupas. 

Mede 8mm de comprimento e 6mm 
de largura. 

 

1311 
FSJB/07-SA-8-

102-A 

COLCHETE 

Conjunto de três colchetes em 
arame de cobre. Dois dos artefactos 
apresentam a forma de U fechado, 
com as extremidades excedentes 
enroladas para dentro, à excepção 
de um dos exemplares que 
apresenta uma extremidade 
deformada e esticada para fora. O 
terceiro artefacto apresenta-se 
dobrado, de maneira a que se 
possa prender a um colchete com 
orifício, apresentando, também, as 
extremidades excedentes do arame 
enroladas para dentro, podendo 
assim ser cosida à peça de roupa. 

Medem entre 7 e 10mm de 
comprimento. 

  

 

1312 MJ/00-S2-22-2 

COLCHETE 

Exemplar em arame de cobre. O 
artefacto apresenta a forma de U. 
As extremidades excedentes são 
enroladas para dentro, criando dois 
orifícios que serviriam para ligar o 
colchete às roupas. 

Mede 12 mm de comprimento.98 

 

1313 
FSJ/06-S1-08-

722 

FRAGMENTO DE 
COLCHETE/COMPONENTE DE 
CORRENTE 

Artefacto em cobre, com duas 
peças interligadas pelo braço em 
forma de S fechado. 

O comprimento médio é de 6mm. 
 

1314 SC/01-5258 

COLHER 

Exemplar incompleto, em metal. 
Utensílio de formato convexo semi 
circular, ostentando um pequeno 
cabo cilíndrico no topo com 4mm de 
espessura. 

Mede 48mm de comprimento por 
28mm de largura. 

Nota: Achado ocasional da área 
urbana de Santa Cruz.   
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1315 JFM/06-22-5241 

INDETERMINADO 

Conjunto de fragmentos em folha 
de cobre, apresentando formas 
variadas. Os seus tamanhos variam 
entre os 10 e os 28mm de 
comprimento. 

  

 

1316 JFM/06-22-5836 

INDETERMINADO 

Conjunto de fragmentos não 
identificados, em ferro. 

   

   

1317 
JFM/06-22-5209 

a 5216 

BRIGANDINE/COURAÇA 

Conjunto de oito fragmentos de 
brigandines, em cobre, de formato 
rectangular. 

Apresentam pequenas formas 
esféricas salientes (rebites ou 
cravos), com uma média de 5mm 
de diâmetro. 

Variam entre os 20 e 96mm de 
comprimento por 14 e 75mm de 
largura. 

Paralelos: 

- GROSE, Francis, (1801) – 
Military Antiquities Respecting 
a History of the English Army 
from the Conquest to the 
Present Time, vol. II, London, 
Library of Princeton Univertsity, 
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p. 318 

- DEAGAN, Kathleen, José 
Maria Cruxent (2002) - 
Archaeology at La Isabela: 
America´s First European 
Town, New Havens & London, 
Yale University Press, pp. 243-
245. 

 

Fonte: DEAGAN, CRUXENT (2002: 244, 
Figs.9.20 e 9.21.) 

1318 JFM/06-22-5251 

AGULHETA 

Conjunto de agulhetas tubulares 
incompletas, em folha de cobre. Os 
artefactos estão enrolados em 
forma de tubo afunilado e com uma 
costura lateral atravessando o seu 
comprimento. 

Medem entre 13 e 24mm de 
comprimento e têm uma espessura 
média de 2mm. 

 

1319 
JFM/00-2-9 

 

AGULHETA 

Exemplar em cobre. O artigo é feito 
em folha de cobre enrolada criando 
uma forma tubular. Encontra-se 
partida a meio. 

A peça mais afunilada tem um 
comprimento de 40mm e um 
diâmetro de 1,5mm. A base tem 
22mm de comprimento e 2mm de 
diâmetro.  

1320 
FSJB/07-SS-101-

A 

PROJÉCTIL PIROBALÍSTICO 

Conjunto de cinco esféricos de 
mosquete, em chumbo. 

Medem entre 12 e 15mm de 
diâmetro. 

 

1321 
FSJB/07-SA-6-

101-A 

PROJÉCTIL PIROBALÍSTICO 

Conjunto de três esféricos de 
mosquete, em chumbo. 

Medem entre 13 e 14mm de 
diâmetro.  
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1322 
FSJB/07-SA-7-

101-A 

PROJÉCTIL PIROBALÍSTICO 

Conjunto de dois esféricos de 
mosquete, em chumbo. 

Medem 14 e 12mm de diâmetro. 

  

 

1323 
FSJB/07-SA-8-

101-A 

PROJÉCTIL PIROBALÍSTICO 

 

Conjunto de dois esféricos de 
mosquete, em chumbo. 

Medem 15mm de diâmetro. 

  

 

1324 FSJ/06-S1-44 

PROJÉCTIL PIROBALÍSTICO 

Exemplar esférico, em cobre. É 
possível verificar a saliência do 
processo de moldagem que 
atravessa a zona equatorial. 

Tem um diâmetro de 15mm. 
 

1326 FSJ/06-S1-42 

PROJÉCTIL PIROBALÍSTICO 

Conjunto de oito esféricos, em ferro. 

O diâmetro varia entre os 35 e 
40mm. 

 

1327 FSJ/06-S1-39A 

ESFÉRICO/BALA 

Exemplar esférico, em ferro. 

Diâmetro 100mm. 

   

1328 
C.RIB/01-Achado 

4 

ESFÉRICO/BALA 

Exemplar esférico, em ferro. 

Diâmetro de 100mm. 
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1329 MJ/99-170 

CAÇOLETA? 

Possível exemplar de uma pequena 
peça associada ao sistema de 
caçoleta (caçoleta) de uma arma de 
fogo. 

Comprimento: 80mm 

  

 

1330 JFM/06-22-5249 

ALFINETE 

Conjunto de catorze alfinetes 
completos, em cobre. Os artefactos 
mostram corpo afilado e cabeça de 
secção sub circular, obtida a partir 
de arame enrolado. 

O comprimento oscila entre os 16 e 
46mm e as cabeças apresentam um 
diâmetro médio de 2mm. 

  

 

1331 
FSJB/07-SA-7-

103-A 

ALFINETE 

Conjunto de oito alfinetes, em 
cobre. Os artefactos mostram um 
corpo afunilado, excepto o de maior 
dimensão que apresenta um corpo 
cilíndrico, e mostram cabeça semi 
esférica, excepto apenas dois com 
cabeça achatada. 

O comprimento varia entre os 15 e 
30mm, com um diâmetro de cabeça 
que varia entre 1 e 3mm. 

 

1332 JFM/06-22-5250 

ALFINETE 

Conjunto de três alfinetes 
completos, dois em cobre oxidado e 
um em ferro negro. Os três 
artefactos apresentam corpos 
afunilados. 

As cabeças dos exemplares de 
cobre são esféricas, sendo a de 
ferro negro de secção sub-circular, 
obtida a partir de arame enrolado. 

Medem entre os 56 e 64mm de 
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comprimento, tendo as cabeças um 
diâmetro médio de 3mm. 

1333 
JFM/06-22-

5232.1 

ALFINETE 

Conjunto de três alfinetes 
completos, em cobre. Mostram 
corpos afilados e cabeças de 
secção sub circular obtidas através 
de arame enrolado. Dois dos 
artefactos encontram-se dobrados. 

Medem entre 33 e 42mm de 
comprimento, com uma espessura 
de 1mm. As cabeças apresentam 
um diâmetro médio de 2mm. 

 

1334 FSJ/06-S1-5254 

ALFINETE 

Conjunto de dois alfinetes 
completos, em cobre. Mostram o 
corpo afilado e cabeças semi 
circulares. Um dos exemplares 
apresenta o corpo ligeiramente 
arqueado. 

Medem entre 28 e 30mm de 
comprimento e cabeças com 1mm 
de diâmetro. 

 

1335 MJ/99-144 a 150 

ALFINETE 

Conjunto de sete alfinetes 
completos, em cobre. Artigos de 
corpo afilado e cabeça de secção 
sub-circular, obtida a partir de 
arame enrolado. 

Mede 31mm de comprimento.  

1336 
JFM/00-4-22 
JFM/00-4-49 

 

ALFINETE 

Conjunto de dois alfinetes de cabelo 
completos, em cobre. Artigos do 
século XVII, de corpo afilado e 
cabeça de secção sub-circular, 
obtida a partir de arame enrolado. 
 
Têm um comprimento de 71 e 
63mm, tendo as cabeça um 
diâmetro de 2 e 3mm. 
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1337 JFM/00-3-25 

PREGO 

Exemplar completo, em ferro. 
Apresenta um corpo quadrangular, 
afunilado, de cabeça achatada. 

 

Tem um comprimento de 124mm 
por 10mm de espessura. 

 

1338 JFM/06-22-5233 

PREGO/TACHA 

Exemplar incompleto, em cobre. 
Apresenta corpo afunilado e cabeça 
circular, achatada. 

Tem um comprimento de 31mm e 
um diâmetro de 17m na cabeça. 

  

1339 VFC/MSO-32 

PEÇAS DE MALHA METÁLICA 

Exemplares fragmentados, em 
cobre. Apresentam-se três aneís 
fragmentados, com rebites de 
fixação. 

Diâmetro: 8mm. 

Paralelos: 

- DEAGAN, Kathleen e CRUXENT, 
José Maria (2002) - Archaeology at 
La Isabela: America´s First 
European Town, New Havens & 
London, Yale University Press, pp. 
243-245. 

 

1340 JFM/06-23-5216 

 

PEÇAS DE MALHA METÁLICA 

Exemplar metálico, em cobre. O 
artefacto apresenta dois elos 
entrelaçados em forma de argola, 
conectado um ao outro. É 
verificável uma pequena costura de 
fixação. Apresentam um diâmetro 
de 9mm. 

Paralelos: 

- DEAGAN, Kathleen e 
CRUXENT, José Maria 
(2002) – “Soldiers and 
Horsemen at La Isabela” 
iArchaeology at La Isabela: 
America´s First European 
Town, New Havens & 
London, Yale University 
Press, pp. 243-245. 
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1341 VFC/MSO-22 

PEÇAS DE MALHA METÁLICA 

Exemplares metálicos, com os elos 
entrelaçados, e com as 
extremidades rebatidas e fechadas 
com o auxílio de rebites. 

Diâmetro: 8mm. 
 

1342 - MJ-VW-98-168A 

DEDAL 

Exemplar fragmentado, em folha de 
cobre. 

O artefacto encontra-se em mau 
estado de conservação, 
apresentando-se achatado e com 
ausência de topo. Mostra duas 
caneluras verticais que demarcam o 
topo e a base. As caneluras 
apresentam riscas verticais 
ornamentadas no seu interior e 
motivos decorativos entre si. Os 
furos no corpo apresentam-se 
regulares, sugerindo terem sido 
feitos através de recartilhagem. 

Tem uma altura de 23mm e uma 
largura na base de 19mm. 

   

1343 JFM/00-3-27 

DEDAL 

Conjunto de dois dedais, em cobre. 
Apresentam buracos em padrão 
regular, sugerindo ter sido feito por 
recartilhagem. 

Tem um comprimento de 20 e 
19mm, com um diâmetro de base 
de 12 e 10mm. 

  

 

1344 S.RIB/98-2-398 

DEDAL 

Exemplar em folha de cobre. O 
artigo apresenta o topo 
fragmentado. A base apresenta 
uma argola em volta da borda. 

Apresenta buracos em padrão 
regular, sugerindo ter sido feito por 
recartilhagem. 
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Tem um diâmetro irregular, entre os 
13 mm; e uma altura de 14mm. 

1345 JFM/06-22-5231 

DEDAL EM ANEL 

Exemplar em faixa de cobre, 
ligeiramente afunilado no topo. 
Apresenta buracos em padrão 
regular, sugerindo ter sido feito por 
recartilhagem. 

O diâmetro é irregular, medindo 
entre 20 e 22mm na base e entre 17 
e 19mm no topo. 

  

 

1346 MJ/99-168-C 

DEDAL 

Artefacto fragmentado, em cobre. 
Apresenta uma faixa perto do topo, 
com furos irregulares, sugerindo ter 
sido martelados. 

Altura de 24mm. 
 

1347 MJ/99-163 

CABO 

Duas peças de um cabo, em metal. 
Artigo encontra-se dividido em duas 
peças, possivelmente estando 
soldadas, quando em estado 
original. A zona superior apresenta-
se mais estreita, tornando-se mais 
espessa e arredondada em 
direcção à extremidade inferior, 
onde se torna curvada. 

Comprimento 75mm 

 

1348 SC/01-5257 

FACA 

Exemplar em ferro. O utensílio 
apresenta uma extremidade 
pontiaguda, seguida de um corpo 
rectangular, mostrando uma lateral 
lisa e uma lateral mais fina (utilizada 
para cortar) carecendo de 
pequenos fragmentos. O cabo do 
utensílio alarga-se em direcção à 
extremidade e ostenta dois orifícios 
ao longo do seu comprimento, onde 
estaria conectado o cabo da faca. 

Mede 154mm de comprimento. A 
lâmina de corte mede 16mm de 
largura medindo o cabo 11mm na 
zona de ligação à lâmina e 16mm 
na extremidade. 

Nota: Achado ocasional da área 
urbana de Santa Cruz 
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1349 FSJB/07-SC-94 

FIVELA 

Exemplar em cobre. 

Apresenta um diâmetro de 12mm.    

1350 JFM/06-22-5228 

FIVELA 

Exemplar incompleto, em cobre. O 
artefacto apresenta apenas a 
moldura em forma de argola. O 
diâmetro é irregular medindo entre 
os 26 e 28mm. 

Paralelos: 

-EGAN, Geoff e PRITCHARD, 
Frances, (2002) – “Buckles”, Dress 
Accessories, London, Museum of 
London, The Boydel Press, pp. 51, 
58,  211, Figs. 28, 32, 61. 

-CUDDEFORD, Michael (2001) –
identifying Buckles, Essex, Mount 
Publications, pp. 18 e 19, Fig. A. e 
1.  pp. 18 

 

1351 JFM/06-22-5835 

FIVELA 

Exemplar incompleto, em metal. 
Artigo em forma de argola, com 
uma barra que atravessa o centro, 
onde se prenderia a correia e base 
do espigão. 

Diâmetro de 20mm. 
 

1352 
CPM/06-9-A2-

5244 

FECHO 

Exemplar de fecho de cinto, em 
cobre. Artefacto moldado a partir de 
folha de cobre, dobrado a meio 
(onde prenderia a fivela). A zona da 
dobra apresenta-se cilíndrica e com 
extremidades salientes. O corpo 
restante assume uma forma 
alargada em direcção ao topo, com 
saliências pontiagudas nas laterais 
perto do centro. 

Mede 16mm de comprimento e uma 
espessura de 3mm. 

Paralelos: 

-DEAGAN, Kathleen  CRUXENT, 
José Maria (2002) - Archaeology at 
La Isabela: America´s First 
European Town, New Havens & 
London, Yale University Press, 
pp.145, 194, Fig. 8.4. 
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1353 JFM/06-22-5222 

FECHO 

Exemplar de fecho de cinto em 
cobre. 

Artefacto moldado a partir de folha 
de cobre, dobrado a meio (onde 
prenderia a fivela) e assumindo um 
formato quadrangular. As 
extremidades dobradas estão 
conectadas na zona dos vértices 
por uma saliência que poderia ser 
um pino de conexão, apresentando 
apenas um pequeno furo no outro 
vértice, onde estaria outro pino de 
conexão. 

Mede 26mm de comprimento e 
25mm de largura. 

 

1354 JFM/06-22-5224 

FIVELA 

Exemplar em cobre oxidado, 
possivelmente usado no calçado. 
Apresenta uma moldura em arco e 
uma barra com esferas em cada 
uma das extremidades, cada uma 
delas com 4mm de diâmetro. 

A barra mede 28mm de 
comprimento. A moldura mede 
29mm de comprimento, 24mm de 
largura e 3mm de espessura. 

Paralelos: 

-CUDDEFORD, Michael (2001) –
identifying Buckles, Essex, Mount 
Publications, p. 8, Fig.C. 

 

 



673 

 

1355 JFM/06-22-5225 

FIVELA 

Exemplar incompleto em cobre. 

O artefacto apresenta uma moldura 
dupla ligeiramente ovalada ou em 
oito. A extremidade de encaixe do 
espigão mostra-se projectada e 
dividida a meio, com uma incidência 
onde pousaria o espigão. 

A barra de fixação ao cinto 
encontra-se incompleta. 

Mede 33mm de comprimento, com 
uma espessura lateral de 2mm e 
uma espessura de topo de 4mm. A 
base do espigão mede 5mm de 
comprimento e 4mm de largura. 

Paralelos: 

- EGAN, Geoff; PRITCHARD, 
Frances, (2002) –Dress 
Accessories, London, Museum of 
London, The Boydel Press, p.  85, 
Fig. 349. 

      

 

1356 JFM/06-22-5227 

FIVELA 

Exemplar completo, em cobre. 

Apresenta um formato sub circular 
achatado. A moldura está 
conectada ao fecho de ligação ao 
cinto, sendo o mesmo em folha de 
cobre dobrada e apresentando dois 
pinos de fixação na sua 
extremidade. O espigão apresenta 
uma forma afunilada, medindo 
23mm de comprimento. 

A moldura mede 35mm de 
comprimento e 27mm de largura, 
com uma espessura de 8mm no 
topo e 5mm nas laterais. 

O fecho mede 24mm de 
comprimento e 22mm de largura. 

Paralelos: 

- DEAGAN, Kathleen; CRUXENT, 
José Maria (2002) - Archaeology at 
La Isabela: America´s First 
European Town, New Havens & 
London, Yale University Press, pp. 
193, 245, Fig. 8.3. 

- EGAN, Geoff e PRITCHARD, 
Frances, (2002) –Dress 
Accessories, London, Museum of 
London, The Boydel Press, pp. 69 
(Fig.264), 127, (Fig.583) e 159 
(Fig.758). 
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- CUDDEFORD, Michael (2001) –
identifying Buckles, Essex, Mount 
Publications, pp. 18 (Fig. f) e 26 
(Fig.a). 

1357 MJ/99-169 

FIVELA 

Exemplar rectangular com  
apontamentos ou séries obliquas, 
linhas cruzadas padrões de zig-zag. 
 
Comprimento: 70mm 

    

1358 JFM/00-3-42 

FIVELA 

Exemplar incompleto, em cobre. 
Artigo do séc. XVI, com moldura 
dupla de formato rectangular. A 
base onde pousaria o espigão está 
decorada com pequenas formas 
arredondadas que atravessam a 
largura da moldura. 
 
Tem uma largura de 31mm, um 
comprimento de 23mm e uma 
espessura média de 6mm. 

   

 

1359 MJ/99-179 

FECHO 

Exemplar em cobre. Seria 
provavelmente usado como fecho 
de livro sendo colocado na capa. 
Apresenta dois furos na base e um 
no topo a partir dos quais se fazia a 
ligação à capa do livro. A base 
mostra um ferro cilíndrico por onde 
passaria outra peça que prenderia a 
capa do verso e do anverso do livro. 

Comprimento: 33mm 

Paralelos: 

- DEAGAN, Kathleen (2002) –
Artifacts of the Spanish 
Colonies of Florida and the 
Caribbean, 1500-1800, vol. 2: 
Portable, Personal Possession, 
Washington and London, 
Smithsonian Institution Press, 
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p. 308 (fig. 14.25), p. 309 (Fig, 
14, 26 e 14.27). 

1360 JFM/02-22-5198 

FECHO 

Tipo gancho - muito provavelmente 
usado na preensão de cintos (com o 
propósito  militar ou doméstico: 
ligação com a espada ou punhal ou 
outro tipo de  utensílio). 

O exemplar quinhentista em cobre 
da Junta de Freguesia de Machico 
exibe uma terminação que faz 
lembrar uma concha vieira, com 
três orifícios salientes e vestígios de 
douramento.  
Tem 30mm de comprimento por 1,5 
de largura de base. A espessura é 
de 3mm. 

 

1361 JFM/00-3-26 

ÓCULOS 

O exemplar da Junta de Freguesia, 
em exposição no núcleo 
arqueológico local, exibe lentes 
ovais duplas fechadas na armação 
em ferro, com suportes laterais 
fragmentados, possivelmente 
amovíveis. É um tipo de óculos que 
começam a fabricar-se a partir do 
segundo quartel do século XVIII, 
tendo suportes laterais metálicos 
mais rígidos (DEAGAN, 2002, 
II:222-223). Não sabemos, dado ao 
estado de degradação, como 
terminava a armação na área das 
orelhas. 

Tem um comprimento de 115mm 
por uma largura de 28mm. Os aros 
apresentam um comprimento de 
28mm por 23mm de largura. A 
espessura é de 3mm. 
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1362 
CPM/06-9-A2-

5245 

ÓCULOS 

Exemplar incompleto de moldura de 
óculos, em ferro. Apresenta apenas 
a zona central da moldura (onde 
assenta no nariz) e parte lateral do 
aro esquerdo e aro direito. 

A ponte que liga os dois aros 
apresenta um comprimento de 
19mm por 3mm de largura e uma 
espessura de 1mm. O aro esquerdo 
tem um comprimento de 31mm, 
tendo o direito um comprimento de 
26mm. 

  

 

1363 JFM/06-22-5232 

GUIZO 

Fragmento de guiso em folha de 
cobre. Apresenta um formato sub-
esférico, em forma de cúpula, 
podendo ser parte superior de um 
guiso. 

Tem uma altura de 8mm e um 
diâmetro irregular que varia entre os 
23 e 24mm. 

  

 

1364 SP/08-4 

MEDALHA 

Exemplar fragmentado, em ferro. 
Tem forma circular, achatada, com 
pequena fragmentação na base. 
Apresenta uma saliência com furo 
no topo, para suspensão. A face 
mostra a imagem de um santo 
aparentemente com barba, 
segurando uma cruz na mão e uma 
auréola sobre a cabeça. O verso 
apresenta a imagem da cruz pátea 
dentro de um círculo. Ambos os 
versos apresentam uma inscrição 
não legível. 

Mede 20mm de diâmetro. 

Nota: Exemplar recuperado à 
superfície no Sitio do Povo, 
Freguesia de Gaula. 

    

1365 MJ/00-50-244 

MEDALHA 

Apresenta a figura da Imaculada 
Conceição e possivelmente a 
Sagrada Família. 

Mede 30 mm de diâmetro    
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1366 MJ/00-S1-22 

MEDALHA 

Medalha de cobre. Formato oval. 

Mede 35 mm de diâmetro 

 

1367 MJ/99-161 

MEDALHA 

Imagem representativa da 
Imaculada Conceição. 

Mede 30 mm de diâmetro. 

    

1368 MJ/99-175 

MEDALHA 

Imagem da Imaculada Conceição 
com a inscrição “CONCEPTA SINE 
PECCATO ORIG”. 

 

 

1369 VFC.MSO-11 

MEDALHA 

Exemplar em cobre. O anverso 
mostra o perfil de uma cabeça de 
mulher com coroa, sobrepujada por 
uma flor-de-lis e circundada pela 
legenda: 
“ECCE.ANCILLA.DOMINI”. 

O verso mostra também uma face 
humana, mas masculina. 

 

   

1370 VFC.MSO-13 

MEDALHA 

Mostra no anverso a imagem de 
perfil da mãe de Cristo e a 
mensagem “MATER.SALVAT” e no 
reverso São Nicolau, com uma 
auréola, as vestes de arcebispo 
com as quatro cruzes e uma 
legenda circundante que nomeia a 
cidade de Bária, onde no séc. XI se 
edificou uma igreja para 
conservação da relíquia do santo. 

Mede 30 mm de diâmetro. 
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1371 VFC.MSO-15 

MEDALHA 

Excelente exemplo de medalha 
religiosa com representação de um 
santo. No anverso exibe uma 
imagem de São Francisco Xavier, 
identificação que pode ser 
confirmada no verso da medalha de 
formato oval, com uma argola de 
suspensão intacta. 

Altura: 44mm     

1372 CPM/06-6-3423A 

MEDALHA 

Medalha recuperada do interior da 
cisterna da Casa com a Porta 
Manuelina. Formato oval, invocando 
uma figura religiosa. 

 

1373 VFC.MSO-12 

 

CRUZ DE CARAVACA / LORENA 

As cruzes, como símbolos cristãos 
que representam a crucificação de 
Cristo, estão presentes nas 
escavações de Vila Franca do 
Campo. Este único exemplar 
disponível, proveniente da vala1 
dos trabalhos arqueológicos de 
Manuel Sousa Oliveira, mostra um 
modelo latino do tipo Caravaca ou 
de Lorena com duas barras 
transversais e   
terminações moldadas. É um tipo 
de cruz patriarcal que se 
generalizou nas camadas populares 
no século XVIII e que segundo a 
crença teria propriedades 
protectoras, como amuleto de 
protecção contra fenómenos da 
natureza. Estes atributos do 
Cristianismo eram usados como 
joalharia, objectos de devoção e 
possivelmente como componentes 
de rosários. 

 

    

1374 SC/01-5260 

PENDENTE 

Fragmento de um pendente ou de 
uma cruz de cobre. 

32mm de comprimento. 
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1376 NMM-SR/06-13 

SELO DE CHUMBO 

Exemplar do séc. XV-XVI. Possui 
as armas de Portugal e no reverso o 
“emblema” do Rei D. Manuel, séc. 
XVI. Esfera armilar, sete castelos 
(dois virados para dentro). 

Observação: peça recolhida no sítio 
arqueológico da Casa com a Porta  
Manuelina (Acrónimo CPM/06-5-
323) 

Diâmetro: 20mm. 

 

1377 MJ/99-143 

 

PENDENTE OU INSÍGNIA 
 

Um pendente religioso em ferro, 
simbolizando uma possível insígnia 
de peregrino de Santiago de 
Compostela, em forma de concha 
de vieira estilizada foi encontrado 
nas escavações do Mosteiro de 
Jesus na Ribeira Grande. O 
anverso mostra um trabalho 
relevado, com linhas verticais 
incisas e evidentes sinais de 
douramento e um verso plano, 
encontrando-se fragmentado em 
direcção à haste. Este símbolo, 
associado a Compostela, aparece 
frequentemente ligado às 
organizações religiosas e retratado 
em calendários, brasões de família 
e selos de metal (DUNN, 
DAVIDSON, 2000:132-135). 

Paralelos: 

-ALARCÃO, Adília, coord. (2001) – 
Inventário do Museu Nacional de 
Machado de Castro. Colecção 
Ourivesaria Séculos XII-XV, 
Instituto Português de Museus. 

 

 

Fonte: (ALARCÃO, 2001: 132-135) 

1378 JFM/06-23-5218 

PENDENTE 

Exemplar fragmentado, em cobre. 
Apresenta a forma de moeda, com 
um orifício no centro e parte da 
lateral fragmentada. 

Tem um diâmetro de 29mm. 
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1379 JFM/06-23-5219 

PENDENTE 

Exemplar em cobre. O artefacto 
apresenta uma forma quadrangular, 
com um orifício no centro. Um dos 
vértices apresenta-se dobrado. 

Mede 19 por 19mm. 

  

 

1380 MJ/99-174 

PREGADOR 

Exemplar de pregador ou pendente 
em cobre, com vestígios de 
douramento, de configuração 
florística. 
DE: 30mm    

1381 MJ/99-180 

PINÇA 

Exemplar em cobre. Artigo feito em 
folha de cobre, recortada com duas 
extremidades afuniladas e dobrada 
de forma a criar a pinça. A dobra 
faz-se em círculo criando mais 
resistência e um melhor efeito de 
mola. 

Comprimento 80mm 

  

 

 

1382 MJ/99-176 

PUNÇAO DE CABELO 

Exemplar em cobre. Artefacto 
afunilado, com topo arredondado e 
ornamentado com linhas salientes. 
Um pequeno furo apresenta-se 
abaixo das linhas ornamentais. 

Comprimento 85mm 

 

1383 JFM/06-22-4444 

PUNHAL 

Fragmentos metálicos, cuja 
interpretação se deduz a existência 
de uma parte de uma arma branca. 

Está prevista a execução de 
radiografia. 
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1384 JFM.P/00-3-17 

CALDEIRÃO 

O corpo é de perfil semi-esférico 
com rebites salientes e 
distribuídos de forma regular, 
base mais ou menos plana e 
abertura com pega de suspensão 
em liga de ferro. 

Tem um diâmetro entre os 250 e 
95mm de altura. 

 

 

 


