
3.7. O vestuário  

  
 

 
 

Legenda: O fabricante de fivelas - The Mendel Housebook, Nürnberg, 1474,  
fl. 64, v.º. 
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3.7. O vestuário 
3.7.1. Os ornamentos de vestuário 
 
Os pequenos apetrechos que integram este capítulo correspondem genericamente a 

artigos usados para as coberturas da cabeça, a acessórios para a preensão das vestes e 

a adornos vários. Com os Descobrimentos, algumas matérias-primas utilizadas na 

confecção do vestuário chegam das terras “achadas”: o algodão e seda da Pérsia, Iraque 

e Síria e tecidos da Índia (FERNANDES, ALVES, FERNANDES, 1994: 123). 

 

No domínio do vestuário, a insularidade fazia-se sentir pela morosidade da 

implementação das novas modas e dos novos modelos em implementação no 

“Reino”: “Nos primórdios da colonização, as vestes dos povoadores madeirenses 

foram idênticas às do Continente, sua terra de origem, mas mais arcaizantes devido à 

distância a que se encontravam e à vida simples que levavam numa terra de 

agricultores. É exemplo disso, as trovas satíricas do Conde Mor, Francisco da 

Silveira, reunidas no “Cancioneiro Geral” às “ceroilas de chamalote”, com que o filho 

do segundo capitão-donatário, Manuel de Noronha, apresentara-se em Saragoça” 

FERNANDES, ALVES, FERNANDES, 1994: 124).  

 
 
3.7.1.1. Fechos, fivelas, agulhetas e colchetes. 
 

As roupas usadas durante o período em estudo eram frequentemente bordadas ou 

enfeitadas com decorações não perecíveis. Botões, fivelas, agulhetas e outros apêndices, 

elaborados em metal, osso ou vidro, serviram uma multiplicidade de funções no vestuário 

admitindo-se, efectivamente, também o seu papel na ornamentação diária. 

 
O uso destes adereços acompanhou a evolução do vestuário e os mecanismos de 

aceitação e convenção social, de acordo com as normas e usos vigentes. Enquanto as 

fontes iconográficas (nomeadamente a pintura) tende a retratar as elites, hoje em dia o 

conhecimento dos ornamentos de vestuário das camadas mais humildes da população é, 

ainda, redutor.  

 
Um dos indicadores mais relevantes é as fivelas de metal, utilizadas como mecanismos 

de preensão de roupas, arreios e de armaduras. Os oito exemplares arqueológicos em 

estudo sugerem diferentes cronologias e tipologias: fivelas para roupas e sapatos e 

outras possivelmente de apoio a armaduras. 

 

A maioria destes arreios recuperada arqueologicamente é confeccionada em ferro ou 

cobre fundido, observando-se nos exemplares (Figs.1350, 1352, 1355 e 1358) vestígios 

de tratamento superficial à base de um douramento, certamente com o objectivo de 
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contrariar os efeitos deteriorativos e de solucionar a aparência de metal menos nobre. 

Três exemplares de Machico (Figs.1352, 1355 e 1358) que coincidem com estratos do 

século XVI, exibem decorações moldadas, demonstrando o gosto e um estilo artístico 

particulares, sendo, porventura, inclusive uma forma de seduzir o possível comprador. 

Estas fivelas individuais são frequentemente divididas em ranhuras ou sulcos 

transversais, muitas vezes funcionando também como base para o espigão. 

 

  

 

Legenda: Fivela com moldura dupla em forma de oito (JFM06-22-5225, Fig.1355). Mede 33mm de 
comprimento. 

 

          

 

Legenda: Exemplar incompleto de uma fivela com moldura dupla de formato rectangular (JFM/03-3-42, 
Fig.1358). 

 

 

As fivelas em cobre foram produzidas em massa desde o século XIV, utilizando-se 

moldes de cerâmica em forma de tabuleiro. Cada tabuleiro poderia moldar até doze 

fivelas. Eram usados meia dezena (ou mais) de tabuleiros individuais, sendo agrupados 

em unidades de moldagem maiores e ligados através de moldes externos (WHITEHEAD, 

1996: 9). Por volta do século XV, a produção das fivelas é realizada por partes, com a 

moldura e o espigão fabricados separadamente. Uma vez moldadas, eram removidas do 

molde e acabadas à mão. As marcas do molde eram normalmente polidas, embora as 

fivelas mais baratas provenientes da produção massificada fossem simplesmente 

quebradas do seu molde e deixadas com as marcas (WHITEHEAD, 1996: 9-10). Com o 

século XVIII as decorações modeladas tornaram-se bastante diversas. Os padrões 
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rococós com rosetas, efeitos de corda torcida, espirais, cabeças de prego, ondas e 

bordas adornadas tornam-se populares entre1730 e 1760.893 

 

A forma mais simples consiste num círculo em metal de cobre fundido, com ou sem a 

barra central (Fig.1351, JFM/06-22-5835). É, também, possível que fossem usadas no 

calçado ou como fecho para calções e cintos. Outros exemplares do século XVI, 

geralmente de moldura dupla que inclui formas ovais, em oito ou em “D”, mostram outras 

particularidades funcionais. A peça 5227 (Fig.1355),894 de formato sub-circular ou em “D”, 

tem um gancho ou presilha numa das extremidades, uma particularidade que podia servir 

talabartes ou correias, de forma a segurar a espada no cinto. 

 

 

Legenda: Exemplar de fivela em forma de argola, com uma barra central, que servia de apoio à preensão à 
correia e base do espigão. (JFM/06-22-5835, Fig.1351). Diâmetro de 20mm. 

 

 

O único exemplar rectangular (Fig.1357, MJ799-169) foi identificado nas escavações do 

Mosteiro de Jesus da Ribeira grande. Do ponto de vista tipológico – uma vez que 

desconhecemos o enquadramento crono-estratigráfico – é possível, mas com naturais 

reservas, situá-lo no século XVIII, período em que a decoração das molduras surge com 

apontamentos ou séries oblíquas, linhas cruzadas em padrões de zig-zag (WHITEHEAD, 

1996: 11). 

 

O grupo destas fivelas de vestuário não se circunscreve apenas aos cintos mas, também, 

aos sapatos, joelhos e chapéus. A função de uma fivela em particular pode por vezes ser 

determinada pelo seu tamanho e forma. Existem, no entanto, grandes diferenças entre os 

vários grupos, não havendo linhas absolutamente certas ou inteligíveis da função 

específica de uma fivela em relação à sua morfologia. O critério para datar as fivelas é 

igualmente generalizado já que certas formas e tamanhos ocorrem, tendencialmente, em 

períodos específicos, embora, outra vez, esta não seja uma atribuição inquestionável 

(DEAGAN, 2002, II: 181).  

 

                                                 
893

 Confiram-se os exemplares publicados por Ross Whitehead, Buckles 1250-1800, Essex, 1996, 
pp. 10-11 e por Michael Cuddeford, Identifying Buckles, Essex, Mount Publications, 2001, pp. 25-
35. 
 
894

 Referida especificamente no capítulo infra “3.8. Armamento defensivo e ofensivo”. 
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Legenda: Exemplar de fivela de formato rectangular com apontamentos ou séries oblíquas e linhas cruzadas 
(MJ/99-169, Fig.1357). Comprimento de 70mm. 

 

De acordo com alguns estudos específicos, as fivelas usadas no calçado são 

frequentemente curvadas em secção para que se adaptem à forma do sapato e 

tendencialmente de tamanhos diferenciados. As dos chapéus e dos calções apresentam 

uma forma semelhante às fivelas dos sapatos, embora sejam geralmente mais pequenas 

(cerca de metade do tamanho) e lisas (GREW, NEERGAAD, 2001: s.n; DEAGAN, 2002, 

II: 181). Nos finais do século XVIII, tornam-se mais elaboradas, incorporando molduras 

abertas em forma de fita torcida ou entrelaçada, nalguns casos adornadas (WHITEHEAD, 

1996: 11). 

 
O uso de cordões para segurar e apertar as roupas deveria ser o método mais comum. A 

presença de botões de variadíssima tipologia, de alfinetes, colchetes e agulhetas de 

cobre evidenciam o uso destes objectos para o sistema de fecho e de preensão das 

peças de roupa. Menos comuns no total dos sítios arqueológicos açorianos, e com uma 

presença assinalável na lixeira da Junta de Freguesia de Machico, são as agulhetas 

(Figs.1318 e 1219): pequenos tubos de cobre enrolado.895 Os itens deste sítio medem 

aproximadamente entre 13mm e 35mm de comprimento, considerando que a maioria se 

encontra fragmentada.  

 

Com o século XIV, as tendências de “moda” começam a seguir os cortes mais justos e 

apertados, criando uma aceitação pelos cadarços. Por exemplo, algumas das agulhetas 

existentes no Museu de Londres (Colecção de Trajes) estão ainda ligadas a fios de seda 

entrançados em cadarços, tanto tubulares como lisos. Em certos casos o cadarço 

completo sobreviveu com uma agulheta em cada extremidade (EGAN, PRITCHARD, 2008: 

281, Fig. 181). Ilustrações europeias dos séculos XV896 e XVI mostram cadarços que, em 

alguns casos, apresentam as agulhetas visíveis, principalmente nos corpetes dos 

vestidos das mulheres e nas mangas e meias que se ligavam às vestimentas dos 

homens. Na segunda metade do século XV os fabricantes destes itens confeccionavam, 

essencialmente dois tipos: agulhetas em cauda e de configuração redonda. A diferença 

entre ambas permanece, ainda, enigmática (EGAN, PRITCHARD, 2008: 286).  

                                                 
895

 Cfr., por exemplo, os elementos inventariados na Inglaterra (EGAN, PRITCHARD, 2008: 282-
288). 
 
896

 Cfr. a gravura do século XV, The Mendel Housebook, Nürnberg, fl. 40. 
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Legenda: Conjunto de agulhetas tubulares incompletas, em folha de cobre (JFM/06-22-5251, Fig.1318).  

 
 

  
 

Legenda: Agulheta dos estratos do século XVI da Junta de Freguesia de Machico (JFM/00-2-9, Fig.1319).  

 
 

Outros sistemas de preensão, os colchetes, podiam ser usados isoladamente numa 

abertura ou exigiam um outro gancho metálico, previamente cozido à peça de vestuário. 

Os dois tipos de ganchos surgem nos contextos terrestres da Junta de Freguesia de 

Machico, do Forte de São João Baptista e do Mosteiro de Jesus na Ribeira Grande 

(Figs.1309 a 1312; JFM/06-22-5193; FSJB/07-SA-7-102-A; FSJB/07-SA-8-102-A; MJ/00-

S2-22-2). 

 

 

 
Legenda: Conjunto de três colchetes em forma de U fechado, com as extremidades enroladas para dentro. 

(FSJB/07-SA-8-102-A, Fig.1311). Medem entre 7 e 10mm de comprimento. 

 
 

Este género de fechos metálicos mostra regularmente um formato em U com as 

extremidades excedentes enroladas para dentro, criando dois semi-orifícios que serviriam 

para ligar o utensílio à roupa em uso. As medidas variam entre os 7 e os 17mm de 

comprimento e 4 e 6mm de largura. 
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Um outro tipo específico de acessório de vestuário - um fecho ou gancho de cobre, usado 

provavelmente na preensão de cintos (com propósito militar ou doméstico: ligação com a 

espada ou punhal ou com outro tipo de utensílio) – foi identificado nos estratos 

quinhentistas da Junta de Freguesia de Machico (Fig.1360, JFM/02-22-5198). Exibe uma 

terminação que faz lembrar uma concha vieira, com três orifícios salientes e vestígios de 

douramento. Assume um paralelismo com dois fechos do século XVI do sítio arqueológico 

de “Concepción de la Vega” (DEAGAN, 2002, II: 191, Fig. 9.18).  

 

 

 

 
 
Legenda: Fecho do século XVI da Junta de Freguesia de Machico (JFM/02-22-5198, Fig.1360). Mede 30mm 

de comprimento. 

 
 
3.7.1.2. Alfinetes e outros acessórios de cabelo  
 
 

Os alfinetes são os artefactos de metal mais comuns nos sítios arqueológicos que foram 

objecto de quantificação (Figs.1330 a 1336). Na relação das mercadorias remetidas de 

Guimarães para as ilhas da Madeira e Açores entre 1513 e 1430897 identificam-se 

inúmeras referências a utensílios usados para a confecção e para ornamento do 

vestuário, como, por exemplo, agulhas, alfinetes e atacas (cordões de couro para uso 

nas peças de vestuário).  

 

A produção de alfinetes em cobre e latão terá sido uma das principais indústrias 

especializadas e com uma “produção em massa”,898 através de um processo inteiramente 

manufacturado. As hastes ou as pernas eram feitas com arame esticado, puxado por dois 

discos em metal e adoptavam a abertura desejada para o diâmetro do alfinete.899 Em 

seguida, os arames eram cortados em partes pré-estabelecidas e afiados com uma roda 

de polimento. O processo de corte e polimento era repetido até que o alfinete assumisse 

as proporções desejadas. Num processo à parte, outras peças de metal eram enroladas 

                                                 
897

 Consulte-se AAVV, Mercadores Vimarenses no Comércio Atlântico (1513-1530), Lisboa, Grupo 
de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 
Lisboa, 1992 e Alfredo Pimenta, Livro dos roubos que os franceses fizeram aos moradores desta 
vila de Guimarães e seu termo, Guimarães, Arquivo Municipal, 1940. 
 
898

 Kathleen Deagan, Artifacts of Spanish Colonies of Florida and the Caribbean 1500-1800, Vol. 2, 
Washington, London, Smithsonian Institution Press, 2002, pp.193-195. 
 
899

 Cfr. a gravura do século XV, The Mendel Housebook, Nürnberg, Fl.132, v. 
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em espiral num eixo com o mesmo diâmetro da perna do alfinete. Eram assim enrijecidas 

e funcionavam como cabeça, sendo depois conectadas à perna usando um pequeno selo 

ou à mão, com um martelo. Estas cabeças enroladas eram por vezes marteladas até que 

atingissem uma forma específica ou eram alisadas após a aplicação.900 

 

As maneiras de vestir e de pentear impunham um leque de acessórios e adornos 

diversificados, em que os alfinetes, uns mais pequenos, outros maiores (mas 

normalmente de corpo afilado e cabeça de secção sub-circular), constituíam objectos 

essenciais para o gosto pretendido. As dimensões variadas que estes apresentam 

(os mais pequenos com 16mm e os maiores com aproximadamente 70mm) deduzem 

aplicações diferentes nos hábitos do dia-a-dia. Com efeito, os maiores – de melhor 

acabamento e requinte, geralmente com a cabeça de forma esférica decorada com 

uma pequena cercadura intermédia – parecem indicar uma utilização nos penteados 

ou nos adornos do cabelo, em véus, pregas ou ainda em dobras da roupa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Legenda: Conjunto de três alfinetes completos em cobre oxidado do século XVI. (JFM/06-22-5250, 
Fig.1332). 

 
 

Um artefacto muito raro no contexto arqueológico insular, e com possíveis implicações na 

ornamentação e preensão dos cabelos, foi recuperado das escavações arqueológicas no 

Mosteiro de Jesus, na Ribeira Grande (Fig.1382, MJ/99-176). Trata-se de um objecto 

                                                 
900

 Conforme descreve Kathleen Deagan, em Artifacts of Spanish Colonies of Florida and the 
Caribbean 1500-1800, Vol. 2, Washington, London, Smithsonian Institution Press, 2002, pp. 194-
195. 
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plano com 85mm de comprimento, com o topo arredondado e ornamentado com linhas 

salientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: Artefacto afunilado, com topo arredondado e ornamentado com linhas salientes do Mosteiro de 

Jesus da Ribeira Grande (MJ/99-176, Fig.1382). Comprimento 85mm. 
  
 

 

Alguns exemplares de armações de arame de cobre (presumivelmente usados em 

penteados) foram recuperados de depósitos dos séculos XVI de Machico e em contextos 

cronológicos dos séculos XVII da Ribeira Grande (Figs.1290 e 1291, JFM/06-23-5192, 

MJ-99-153). São feitos com arame esticado moldado conforme a intenção e com 

elemento enrolados ou torcidos. Os elementos enrolados que compõem a figura 1290, 

apesar de fragmentados, e além de acessórios de cabelo, poderiam assumir outras 

funcionalidades que o registo arqueológico não esclarece. Curiosamente, a descrição de 

Giulio Landi sobre os cavaleiros madeirenses, por volta de 1530, anota o uso de 

armações metálicas na composição dos penteados: “Empregam enorme cuidado com 

a barba e com o cabelo, perfumando este e aquela com preciosos odores. E não só 

empregam pentes para pentear o cabelo, mas usam também, como as mulheres, 

ferros com que põem os cabelos ondulados.” (LANDI, 1981: 96). 
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Legenda: Exemplar em arame de cobre moldado com enrolamento dos Mosteiro de Jesus da Ribeira Grande 

(MJ-99-153, Fig.1291). 

. 

 

 
3.7.1.3. Botões 

 

Embora sejam pouco comuns nos sítios arqueológicos insulares em épocas anteriores ao 

século XVII, os botões em metal ou em osso são dos componentes de vestuário mais 

característicos das vestes da Época Moderna. No estado actual dos conhecimentos, e 

antecipando a apreciação cronológica destes sistema de fecho, é lícito afirmar que a 

expressiva maioria encaixa em estratos dos séculos XVII e XVIII, acrescentando os 

típicos botões metálicos de contextos militares.  

 

Nos séculos XV e XVI, os botões eram um elemento decorativo importante nas roupas 

europeias. Surgem em certos casos nas pinturas, formando uma longa fila e em formato 

pequeno e redondo, sobre as camisas dos homens e nos punhos dos vestidos das 

mulheres. Enquanto o fabrico dos botões em osso poderá corresponder a uma actividade 

artesanal,901 os de metal eram provavelmente produzidos por ferreiros e os de metal 

precioso por joalheiros.  

  

Na classificação elementar dos exemplares em estudo reforçam-se as partes 

constituintes dos botões, nomeadamente a coroa e o verso (em certos casos com a 

adição de um pé ou de uma alheta), a sua composição (osso, madeira, vidro, cobre, ferro 

ou latão), o formato (esférico, achatado, côncavo, redondo) e, a existir, a gramática 

decorativa empregue na coroa do botão (embutido, cravado, perfurado, adornado, 

dourado ou prateado). A maioria dos exemplares contabilizados é fabricada em osso, 

com diâmetros variáveis (entre 8 mm e os 21mm), e normalmente com duas ou quatro 

perfurações, ou muito excepcionalmente com um furo (Figs.1394 e 1395, FSJ/10-S1-28, 

                                                 
901

 Conforme se desenvolve no subcapítulo infra “3.5.4. O trabalho do osso e outras pequenas 
actividades de circunstância”. 



492 
 

30, 34, 41 e 126; FSJB/07-SS-134). Outros modelos em osso exibem dois lados 

achatados com um sistema de preensão distinto ao vestuário (Figs.1385 e 1386; JFM/06-

22-5237; IMSC/99-S1-38), modelo que foi identificado nos estratos do século XVI de 

Machico e nas inumações seiscentistas da Igreja Matriz de Santa Cruz. 

  

  

 
Legenda: Exemplar de botão em osso do século XVI configurando dois discos paralelos.  

5mm de espessura e 13mm de diâmetro (JFM/06-22-5237, Fig.1385). 
 

 

   
 

Legenda: Exemplar de botão em osso das escavações da Igreja Matriz de Santa Cruz, com dois discos 
côncavos e paralelos conectados por um corpo cilíndrico. A coroa maior mede 21mm de diâmetro (IMSC/99-

S1-38, Fig.1386). 

 
 

Nos sítios militares de São José e de São João Baptista surgem predominantemente 

botões metálicos, geralmente achatados ou em forma de cúpula, com encaixes 

circulares em forma de argola no reverso (Figs.1297 a 1303 e 1305 a 1306). Os 

exemplares contabilizados apresentam formas circulares de diferentes tamanhos e 

tipologias (com diâmetros a alternar entre os 8 e os 23mm, as faces achatadas ou 

boleadas), com um sistema de preensão à base de furos ou encaixes circulares em 

forma de argola no reverso e muito timidamente ornamentados.  

 

  
 

Legenda: Exemplar de botão de metal do Forte de São João Baptista, com quatro orifícios (FSJB/07-SA-5-
146, Fig.1298). Mede 16m de diâmetro. 

 

No século XVIII os botões ter-se-ão massificado. Eram, nesta altura, confeccionados em 

vários tipos de material (tecido, corda, cabedal, madeira, osso, corno, concha, vidro, 
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cerâmica) e em variedades de metal. Dois ou mais tipos destes materiais eram 

frequentemente usados em combinação num único botão, particularmente aqueles de 

construção complexa de duas ou três peças, sendo esta uma característica comum na 

segunda metade do séc. XVII. 

 

 
3.7.2. Adornos e acessórios pessoais 
 
3.7.2.1. Anéis, brincos e pregadores 
 
 

Os anéis, os brincos e as pulseiras integram a temática da joalharia popular. São adornos 

pessoais e portáteis, confeccionados em matéria-prima não preciosa e que, normalmente, 

seriam usados por indivíduos com recursos médios (ou limitados), comparando-se às 

actuais bijutarias e joalharias comuns, de preço muito inferior aos metais preciosos. É, 

geralmente, um tipo de adorno muito raro nas instituições museológicas nacionais (e que 

contrasta, por exemplo, com a joalharia de metais preciosos muito raros nos sítios 

arqueológicos em geral).  

 

Enquadram-se, também, nesta temática da joalharia comum, outros objectos de adorno 

que, dada a feição religiosa, foram discutidos no sub-capítulo anterior.  

 

Os anéis referenciados na documentação são geralmente de ouro ou de prata, incluindo a 

incrustação de pedras preciosas, em suma, nas seguintes tipologias:902 “de selo”, “de 

comenda”, “de bufaro” e “de pedras” (FONSECA, 1991: 186). Os seis exemplares de 

anéis em estudo correspondem, na sua maioria, a formas circulares metálicas simples 

com engrossamento variável (em género de argola, Figs.1281 e 1282, MJ/00-S1-22-155 e 

MJ/99-172) ou em banda de cobre ou de sinete, em superfície plana (Figs.1278, 1280 e 

1283, JFM/06-22-5230, SCM/05-AP9-5261, SCM/05-AP9-5323), ornamentada com 

decoração incisa, e com vestígios de douramento.  

 

Três exemplares em cobre do Mosteiro de Jesus da Ribeira Grande (Fig.1279, MJ-99-

173), da Junta de Freguesia de Machico (Fig.1278, JFM/06-22-5230) e da Santa Casa da 

Misericórdia de Santa Cruz (Fig.1280, SCM/05-AP9-5261) exibem o topo achatado ou 

alargado, integrando-se tipologicamente nas séries biseladas, com espaço para 

incrustação (apesar da deterioração não permitir a classificação). Segundo Kathleen 

Deagan, é 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 

                                                 
902

 Alguns itens eram importados, nos inícios do século XVI, de França (Ruão) para Portugal. 
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colocada uma pedra em vidro ou uma pasta colorida -, generaliza-se procurando imitar as 

séries quinhentistas feitas em ouro ou em pedras preciosas.903  

Destaque-se, ainda, que o fragmento de anel com aro e segmento superior achatado da 

Junta de Freguesia de Machico (Fig.1278) enquadra-se cronologicamente num universo 

cultural do século XVI, sendo um objecto de joalharia em uso pela comunidade 

machiquense no século XVI. 

 

 

Legenda: Anel do Mosteiro de Jesus da Ribeira Grande, com o aro ovalado e com o negativo da incrustação 
pétrea (MJ/99-173, Fig.1279). Diâmetro aproximado de 21mm. 

 

   
 

Legenda: Anel em argola (MJ/99-172, Fig.1281). Diâmetro de 25mm. 

 

 

O único anel em vidro (Fig.1423, FSJB/07-SA-7-69) surge nos estratos Setecentistas do 

Forte de São João Baptista, em Machico, e integra as séries moldadas com coloração 

avermelhada.904  

 

 

Legenda: Exemplar incompleto, em vidro de coloração vermelha, com uma configuração losangular 
(FSJB/07-SA-7-69, Fig.1423). Mede 1mm de espessura 

 

                                                 
903

 Vide Artifacts of Spanish Colonies of Florida and the Caribbean 1500-1800, Vol. 2, Washington, 
London, Smithsonian Institution Press, 2002, pp. 123-124. 
 
904

 Assemelham-se aos exemplares dos séculos XVII e XVIII da América do Sul (DEAGAN, 2002: 
124, Fig. 6.7).  
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Outros artigos deduzem um uso decorativo pessoal. Um dos mais interessantes 

pendentes de orelha (um brinco de argola oval em cobre) foi recuperado das escavações 

da Igreja Matriz de Santa Cruz905 (Fig.1284, IMSC/99–S1-2). Pode tratar-se de um objecto 

associado à inumação de um(a) crente, e naturalmente um acessório utilizado 

quotidianamente pela comunidade feminina de Santa Cruz. Dois outros objectos 

circulares em cobre dos estratos Setecentistas do Forte de São João Baptista de Machico 

(Fig.1289, FSJB/07-SS-102A) podem corresponder a testemunhos deste tipo de 

pendentes de orelhas, acompanhando a fase de maior difusão do seu uso social na 

Europa Moderna. 

 

 
Legenda: Brinco de formato oval. Remate em enrolamento do fio de cobre (IMSC/99-S1-2, Fig.1284). 

Diâmetro de 19mm.  

 

Um interessante artefacto em cobre (Fig.1380, MJ-99-174), com restos de douramento, 

proveniente do Mosteiro de Jesus da Ribeira Grande (com 30mm de diâmetro), surge 

classificado como um provável pregador, embora a presença do orifício central o possa 

integrar na categoria de pendente. Desconhecendo-se o contexto estratigráfico de 

recolha, é difícil avançar com uma datação precisa, embora a temática decorativa, por 

exercício comparativo macroscópico com outros elementos similares dos séculos XV e 

XVI,906 anteveja uma aproximação tipológica ao século XVII. 

 

    

 
Legenda: Exemplar de um pregador ou pendente em cobre, com vestígios de douramento, de configuração 

florística.(MJ-99-174, Fig.1380). Diâmetro de 30mm. 

 

 

                                                 
905

 Objectos que foram apresentados numa comunicação oral ao Congresso Internacional de 
Arqueologia Moderna, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, entre 6 e 9 de Abril de 
2011, pelo investigador Rafael Nunes, subordinado ao tema “Contributo para o conhecimento da 
população na Época Moderna na Madeira: abordagem antropológica aos casos de Santa Cruz”.  
 
906

 Considere-se o exemplar em cobre da “colónia” espanhola de Isabela (DEAGAN, 2002: 130, 
Fig.6.20).  
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3.7.2.2. Pulseiras e braceletes 
 

 
Um outro espécime de adorno muito comum entre os séculos XV e XVII é a pulseira de 

vidro multicolor. São peças muito delicadas, com decoração espiralada ou em sulcos, de 

secção aproximadamente circular e com um polimento na face interna, o que ao princípio 

devia proporcionar uma melhor comodidade ao utilizador(a). Este tipo de pulseiras, com 

estrias oblíquas paralelas, era usual durante a ocupação romana da Península Ibérica 907 

e teve uma pervivência assinalável na civilização medieval e moderna. A Síria ainda 

fabricava peças congéneres nos finais do século XVIII. É possível que Veneza tenha 

fabricado, de uma forma revivalista, este tipo de pulseiras durante os séculos XV e XVI.908  

 

Os dez artigos do século XVI recuperados nas escavações são oriundos exclusivamente 

do edifício da Junta de Freguesia de Machico (Figs.1424 a 1426; JFM/03-20-9; JFM/03-

23-11; 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) e são executadas na sua 

expressiva maioria em vidro torcido mono e pluri-cromático (preto com dourado; azul 

metalizado e dourado; vermelho e azul metalizado; dourado e azul transparente) e, ainda, 

em vidro liso monocromo. As espessuras são variáveis (2 a 4mm).  

 

 

Legenda: Conjunto de oito fragmentos de braceletes, em vidro, do século XVI da Junta de Freguesia de 
Machico (JFM/03-20-9, JFM/03-23-11, 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, Fig.1426).  

 
 

Existe a forte possibilidade de alguns exemplares de braceletes de vidro terem sido 

usados por crianças adolescentes, nomeadamente do sexo feminino. A aproximação ao 

diâmetro de alguns itens de Machico torna defensável esse facto (Fig.1424, JFM/03-20-

9). Por outro lado, o achado deposicional de uma pulseira no braço de uma inumação 

                                                 
907

 Cfr., Miguel Pessoa, Lino Rodrigo, “Villa” Romana do Rabaçal, Penela, Câmara Municipal de 
Penela, 2004, p. 148. 
 
908

 Cfr., Charles Redman e James Boone, "Qsar es-Seghir (Alcácer Ceguer) a 15th and 16th 
century Portuguese colony in North Africa", Studia, 1979, p. 38, nota 58. 
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cristã da antiga possessão portuguesa de Qsar-es-Seghir, em Marrocos, constitui um 

indício contextual do uso social. A descrição dos investigadores reza deste modo: “A 

skeleton of an adolescent female wearing glass bracelet on both wrists was excavated in 

the cemetery next to the main church.” (REDMAN, BOONE, 1979: 38).  

 
3.7.2.3. Guizos e outros pendentes 
 
 

Os guizos metálicos são materiais muito raros no contexto arqueológico dos arquipélagos 

da Madeira e dos Açores. O único artefacto recolhido – e conhecido até à presente data – 

saiu dos estratos do século XVI da área urbana de Machico (Fig.1363, JFM/06-22-5232), 

e pode corresponder à parte superior da campânula, de formato semi-circular, de um 

guizo com uma grossura aproximada de 24mm.  

 

Este tipo de artefactos poderia ter sido usado para diversos propósitos: fins religiosos (ou 

na forma de amuletos), ornamentos de roupa, instrumentos musicais ou arreios. Eram 

confeccionados em folha de metal, em duas metades com as bordas sobrepostas, sem 

decoração, coincidindo com alguns paralelos da América do Sul (DEAGAN, 2002: 145, 

Figs. 7.8 e 7.9).  

 

  
 

Legenda: Fragmento de um guizo do século XVI, em folha de cobre da Junta de Freguesia de Machico 
(JFM/06-22-5232, Fig.1363). Diâmetro médio de 24mm. 

 

Outros ornamentos em metal eram também comummente usados para decorar o 

vestuário. Nos estratos quinhentistas da Junta de Freguesia de Machico foram 

identificados pequenos recortes de cobre em formato circular e quadrangular, com 

perfuração central, podendo ter sido usados como ornamentos de vestuário (Figs.1378 e 

1379, JFM06-23-5218 e JFM06-23-5219). Outros elementos em cerâmica de importação 

(Fig.535 JFM/06-22-102), com decoração reticulada incisa e pintura a branco e orifício 

central podem ter servido a função de pendentes, nomeadamente tendo em atenção o 

cuidado decorativo da parte exterior visível, destinada à fruição.  
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Legenda: Pendente do século XVI da Junta de Freguesia de Machico (JFM/06-22-5218, Fig.1378). Diâmetro 

de 29mm. 

 

 
 

Legenda: Pendente do século XVI da Junta de Freguesia de Machico (JFM/06-22-5219, Fig.1379). Largura de 
19mm. 

 

 
 

Legenda: Pendente de cerâmica decorada século XVI da Junta de Freguesia de Machico (JFM/06-22-5219, 
Fig.535). Espessura da parede: 7mm. 

 
 
 
 
 
3.7.2.4. Óculos, espelhos e pentes 
 
 
Os óculos seriam porventura usados na Europa, não só como apoio às dificuldades 

visuais, mas também, como acessório de moda. Com a invenção da imprensa, a 

comercialização de óculos difunde-se crescentemente e, segundo as indicações escritas, 

eram normalmente comercializados por vendedores ambulantes, que vendiam igualmente 

agulhas, tesouras, dedais e outros objectos afins. Até por volta de 1510, as lentes de 

óculos eram redondas, alterando-se posteriormente para uma forma oval (DEAGAN, 

2002, II: 222-223). 

 

Os dois artigos recuperados em Machico (Figs.1361 e 1362, CPM06-9-A2-5245 e 

JFM/00-3-26), muito provavelmente dos finais do século XVIII, não permitem tirar grandes 

ilações relativamente à sua tipologia. O exemplar da Junta de Freguesia, figura 1361, 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 começa a fabricar-se a partir do segundo quartel do século XVIII, tendo 

suportes laterais metálicos mais rígidos (DEAGAN, 2002, II: 222-223). Dado ao estado de 
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degradação, não sabemos como terminava a armação na área das orelhas. O exemplar 

incompleto da Casa com a Porta Manuelina (Fig.1362) é infelizmente ainda mais 

fragmentado. Mostra, apenas, a área central da moldura (de apoio ao nariz) e parte dos 

dois aros. 

 

 

 

Legenda: Óculos fragmentados com armação em ferro e lentes ovais (JFM/00-3-26, Fig.1361).  

 

Os pentes estão ausentes da grande parte dos sítios arqueológicos insulares. A 

perecidade do material de fabrico (nomeadamente a madeira) pode ser uma das razões 

da escassa frequência nos sítios terrestres. O único objecto em análise, encontrado 

ocasionalmente numa habitação do centro histórico do Funchal (Fig.1402, Ach. 

ocas.Fx/98), é fabricado em osso,909 e pode enquadrar-se nas tipologias do século XVIII. 

Exibe dois lados com larguras denteadas distintas, possivelmente a mais larga e 

espaçosa usada para pentear o cabelo ou a barba e a mais fina para higienização, 

designadamente a eliminação dos parasitas.  

 

Eram, normalmente, objectos à venda a retalho nos estabelecimentos comerciais. Os 

pentes, os espelhos, os alfinetes e as escovas (para a roupa, para o cabelo, ou outra 

finalidade) faziam parte dos artigos à venda nas fancarias do século XVII como se pode 

testemunhar na loja de Luís Nunes Sanches: “4 pentes” e “três papeis de alfinetes 

grandes e 2 pequenos” (FONSECA, 1991:162). Para os inícios da centúria de Quinhentos 

temos conhecimento que os pentes, as escovas e os espelhos eram importados, 

juntamente com os exemplares de óculos, da região de Ruão, França (AAVV, 1992: 28).  

 

Um outro artigo, identificado nas escavações de 1998 do solar abastado do Ribeirinho 

(Fig.1405, S.RIB/98-3-14), surge interpretado com um cabo semi-oval em osso de um 

possível espelho para uso diário.  

                                                 
909

 Com paralelos identificáveis no Castelo de Palmela (FERNANDES, 2008: 58, Fig.35) e na 
fortaleza portuguesa de Alcácer-Seguer (REDMAN, 1979: Fig. 22, E). Um exemplar duplo em 
madeira foi também identificado em escavações na ala Norte do Claustro Maior de Santa Clara-a-
Velha, em Coimbra (LEAL, FERREIRA, 2006-2007: 115, Fig.30b).  
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Legenda: Exemplar de pente em osso, de formato quadrangular (ACHA.OCA.FX.98, Fig.1402). Tem um 

comprimento de 74mm e uma largura de 59mm. 

 
 

 

 
Legenda: Cabo semi-oval em osso, possivelmente de um espelho (S.RIB/98-3-14, Fig.1405). Tem um comprimento 

de 81mm e uma largura de 27mm. 

 

 

 
3.7.3. Objectos de costura 
 

A confecção e a reparação de vestuário eram actividades fundamentais do dia-a-dia da 

sociedade na Época Moderna, sendo, geralmente, efectuadas pela mulher. Dependendo 

das circunstâncias do arranjo, os trabalhos de costura poderiam ser uma necessidade 

doméstica, uma actividade económica ou uma importante actividade social e de lazer 

para as mulheres insulares. Com efeito, em quase todos os sítios arqueológicos obtêm-se 

indícios materiais da actividade de costura e que incluíam os alfinetes, os dedais, e 

possivelmente, os carretéis. 

 
 
3.7.3.1. Dedais 
 
Os seis dedais exumados nos sítios arqueológicos de Machico (Junta de Freguesia e 

Solar do Ribeirinho, Figs.1343, 1344 e 1345; JFM/00-3-27; S.RIB/98-2-398; JFM/06-

22-5231) e da Ribeira Grande (Mosteiro de Jesus, Figs.1342 e 1346; MJ/99-168A e 

MJ/99-168C) enquadram-se nas séries tipológicas dos séculos XVI, XVII e XVIII. De 

uma forma geral os exemplares em estudo têm uma forma achatada com os topos 

redondos ou em cúpula, divergindo no tipo de furo ou mesmo da decoração. Os 

orifícios que cobrem a superfície dos dedais servem para dar uma maior segurança à 
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pessoa que desenvolve o processo de costura, ao mesmo tempo que permitia uma 

maior comodidade da agulha.  

 

A observação do método de confecção destes orifícios é geralmente uma das formas 

mais eficazes que os investigadores seguem para uma abordagem cronológica, uma vez 

que os exemplares mais antigos, e até à invenção da recartilhagem na primeira metade 

do século XVII, eram feitos através de perfuração (DEAGAN, 2002, II: 200). O exemplar 

da figura 1346 (MJ/99-168C) do Mosteiro de Jesus é um bom exemplo do tipo 

quinhentista, pois os furos martelados à mão ficavam com tamanhos, profundidades e 

espacejamentos irregulares, enquanto que os artigos realizados através de recartilhagem 

apresentam um tamanho, forma e espaçamento preciso e regular. Um bom figurino deste 

modelo de dedal dos estratos do século XVIII, e com a particularidade de ser produzido 

para crianças e jovens, revela-se pelo pequeno exemplar em cobre do Solar do Ribeirinho 

(Fig.1344, S.RIB/98-2-398) com aproximadamente 13mm de diâmetro e 14mm de altura. 

Era esperado que as raparigas jovens aprendessem a costurar desde cedo, razão pela 

qual se produziram, da mesma forma para os adultos, séries de dedais de tamanhos 

graduados. Estes objectos pequenos, à semelhança das potenciais miniaturas de peças 

de barro, constituem os escassos indícios materiais da presença de crianças femininas 

nos registos arqueológicos insulares entre os séculos XV e XVIII. 
 

 

 

 
Legenda: Exemplar de dedal fragmentado, em folha de cobre, proveniente das escavações do Mosteiro de 

Jesus, na Ribeira Grande (MJ-VW-98-168A, Fig.1342). Altura de23mm. 
 
 

  

 

Legenda: Exemplar de dedal do Mosteiro de Jesus, Ribeira Grande (MJ/99-168-C, Fig.1346). 
Altura de 24mm. 
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3.7.3.2. Alfinetes e agulhas de costura 
 

Os alfinetes de dimensão mais pequena, uns de cabeça de forma mais simples, 

esférica, e outros de perfil discoidal (com dois discos sobrepostos), seriam usados, 

como já referimos, para segurar as peças de vestuário ou como utensílio para 

segurar os tecidos durante o processo de costura. Estes objectos estão presentes 

nos contextos arqueológicos da Madeira (Junta de Freguesia de Machico, Casa da 

Travessa do Mercado, Forte de São João Baptista, Misericórdia, Quinta dos Padres e 

Forte de São José) e dos Açores (Mosteiro de Jesus na Ribeira Grande e Forte São 

João Baptista em Santa Maria), testemunhando uma assinalável disseminação no 

quotidiano da Época Moderna. 

 

A associação estratigráfica de alguns alfinetes de tamanho pequeno com os 

moluscos gastrópodes marinhos (caramujos) dos sítios arqueológicos insulares 

admite, também, a hipótese destes artefactos terem sido usados como objecto de uso 

culinário. 

 

Outros elementos decorativos amovíveis em osso, possivelmente aparafusáveis, 

poderão atestar a presença de pequenas caixas para guardar agulhas de costura, à 

semelhança dos elementos publicados para a arqueologia subaquática da América 

do Sul (DEAGAN, 2002, II:198, Fig.10.8). Os exemplos (Figs.1407 e 1414; JFG/06-

22-5195 e JFG/06-22-5196), apesar de fragmentados, podem constituir parte dos 

topos das caixas que, do ponto de vista morfológico, são frequentemente delgadas e 

com abundante decoração. O utensílio que identificámos, por paralelo, como uma 

possível tampa de agulhas, é confeccionado em osso, e apresenta duas componentes 

laterais estreitas na base da cúpula, com a superfície externa gravada. Note-se que a 

natureza perecível destes objectos (certamente a maioria confeccionada em madeira), faz 

com que sejam rara e integralmente encontrados nos sítios arqueológicos terrestres. 

 
 

 Legenda: Parte de uma possível caixa de agullhas, de formato em “U” invertido, com decoração em linha. 
(JFM/06-22-5196, Fig.1414). Mede 18mm de comprimento. 

 

Um outro utensílio dos finais do século XVIII (Fig.1415, S.RIB/98-2-334) recuperado na 

unidade estratigráfica n.º2 do Solar do Ribeirinho, em Machico, aparece presumivelmente 

associado à actividade artesanal do bordado. É muito provável que seja um excelente 
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exemplar de furalhó,910 uma peça delgada em osso com decoração moldada, com 

dispositivo para aparafusamento, que servia para arredondar os ilhós dos bordados. 

 
 
 

Legenda: Furalhó do século XVIII, proveniente das escavações arqueológicas do Solar do Ribeirinho 
(S.RIB/98-2-334, Fig.1415). Tem um comprimento de 75mm e um diâmetro de 7mm. 

 

 

 

 

 

                                                 
910

 Consulte-se Fernando Augusto da Silva, Vocabulário Madeirense, Funchal, Junta Geral do 
Distrito, 1950, p. 57 e Eduardo Antonino Pestana, Ilha da Madeira II. Estudos Madeirenses, 
Funchal, Câmara Municipal do Funchal, 1970, p. 79. 
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