
3.6. Aspectos da vida religiosa e funerária  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Legenda: Medalha que 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 
(VFC.MSO-13, Fig.1370) 
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3.6. Aspectos da vida religiosa e funerária 

 

A influência da Igreja Católica no quotidiano da população insular manifesta-se, também, 

pela presença de referências religiosas nas artes decorativas e nos adereços pessoais. É 

óbvio que, neste aspecto, é extremamente difícil estabelecer uma separação sectária 

entre os objectos que detêm, a priori, uma finalidade religiosa e os outros que obedeciam 

a critérios decorativos ou de identificação social. As duas vertentes aparecem confluídas. 

 

O dia-a-dia da população católica assentava na prática da religiosidade havendo, 

portanto, vários tipos de itens associados a essa devoção (santos, medalhas, rosários, 

esculturas, relíquias, cruzes). Estes objectos com um significado sagrado constituem, em 

contexto doméstico ou de inumação, evidências credíveis da cultura material religiosa das 

ilhas portuguesas, constituindo uma categoria particularmente interessante no 

conhecimento da vida social. Muito provavelmente seriam objectos sujeitos a uma maior 

atenção e cuidado, quando comparado com outros itens utilitários.  

 

A problemática dos rituais de enterramento, apesar de extremamente interessante, não 

será tratada neste capítulo. No entanto, dois sítios arqueológicos tratados nesta 

dissertação forneceram elementos osteológicos humanos, a saber a Igreja Matriz 885 e 

Misericórdia, ambos na Cidade de Santa Cruz (Figs.981 e 982; 1008 e 1009).  

 

A fase de acompanhamento arqueológico das obras no rés-do-chão da Misericórdia (Ap. 

10) revelou, entre outras, uma deposição mortuária associada a um ritual cristão, 

sintetizada, aqui, pelo investigador Rafael Nunes: “(…) corpo em posição de decúbito 

dorsal, assim como da tipologia do posicionamento dos membros superiores e inferiores, 

ostentando uma afinidade à pose de oração. Também a posição das falanges reflecte o 

posicionamento dos ossos após a decomposição dos tecidos envolventes, não sendo 

representada qualquer perturbação pós-deposicional de relevo, podendo esta ocorrência 

ser associada ao enterramento com sudário, embora não tenham sido encontrados 

quaisquer objectos associados ao enterramento. As questões relativas ao sexo, idade à 

morte e análise paleopatológica, só serão compreendidas após concluídas as análises 

laboratoriais, ainda em curso, sendo estas um elemento crucial nas inferências finais 

relativas à abordagem paleobiológica.” (NUNES, 2009/2010:18).  

Nos últimos tempos, a vertente da antropologia biológica tem sido descurada por partes 

dos investigadores regionais; no entanto devemos nomear casos flagrantes da Sé do 

Funchal e da capela associada à Torre do Capitão, com a identificação de dados 

preciosos para o conhecimento das populações insulares (Figs.1152 a 1156).  

                                                 
885

 Vide “Escavação Arqueológica na Igreja Matriz de Santa Cruz”, Boletim Informativo da Archais, 
n.º 3, Abril de 1999. 
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3.6.2. Os adereços pessoais: medalhas, cruzes, rosários e pendentes 
 

As medalhas de devoção são objectos de metal de forma circular ou ovalada, com a 

gravação de símbolos ou de imagens religiosas, frequentemente acompanhadas por uma 

inscrição. Simbolizam, normalmente, a devoção por um santo, um evento ou um atributo 

da igreja. Os nove artigos em estudo são executados em latão, bronze ou chumbo e 

foram exumados em contextos arqueológicos terrestres diversos: nas escavações de 

Sousa Oliveira em Vila Franca do Campo (Figs.1369 a 1371); no Mosteiro de Jesus da 

Ribeira Grande (e supostamente associados aos membros do convento ou aos 

enterramentos identificados, Figs.1365 a 1368), 886 nas escavações da Casa com a Porta 

Manuelina, em Machico (Fig.1372); e nas prospecções no Sítio do Povo, Freguesia de 

Gaula (Fig.1364). São, essencialmente, adereços acessíveis às camadas populares, 

coincidindo com o costume posterior ao século XVI da bênção papal destes itens.887 

Podiam ser habitualmente usados em suspensão à volta do pescoço ou fixados ao 

vestuário, como partes integrantes de rosários ou de fios de colar.  

 

A ausência de registos estratigráficos perceptíveis, nomeadamente para a extensa 

maioria dos artigos (Mosteiro de Jesus e Vila Franca do Campo) não esclarece as 

questões crono-tipológicas. Exceptuando o exemplar oval recuperado do interior do poço-

cisterna da Casa com Porta Manuelina, em Machico – cuja cronologia aponta para os 

finais do século XVII – as restantes oito medalhas carecem de anotações estratigráficas 

precisas, dados que dificultam a aferição cronológica.  

 

De uma maneira geral, estas medalhas divergem entre os 28 e os 44mm de altura e 

exibem as figuras religiosas da Virgem Maria ou da Imaculada Conceição, a cabeça de 

Cristo, a Sagrada Família e bustos de santos. A maior parte exibe as argolas de 

suspensão, componentes que permitem a adição a colares.  

 

Do conjunto do Mosteiro de Jesus fazem parte três exemplares metálicos que poderão 

integrar a representação da Imaculada Conceição, uma das iconografias mais populares 

do catolicismo seiscentista: “The most popular medal in modern times is almost certainly 

the Medal of the Immaculate Conception, more commonly  known as the Miraculous 

Medal, but most stores carrying Catholic religious goods usually have two dozen or so 

other medals in stock” (CARROL, 1989: 21). Estas medalhas mostram a Virgem Maria 

                                                 
886

 Vide Eugénia Cunha e Cláudio Umbelino, “Convento do Santo Nome de Jesus - Relatório 
antropológico da série osteológica”, Ponte- Revista Cultural da Ribeira Grande, n.º1, Ribeira 
Grande, 2010, pp. 34-41.  
 
887

 Cfr., Michael Carroll, Catholic cults and devotions: a psychological inquiry, London, Kingston, 
Montreal, McGill-Queen's University Press, 1989, pp. 21-23. 
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numa lua crescente, coroada por estrelas e rodeada de raios que formam uma auréola. 

As palavras latinas “Concepta sine Peccato Orig.” (concebida sem pecado) - como no 

exemplar da figura 1368 (MJ-99-175) - surgem frequentemente inscritas no verso, 

acompanhadas por símbolos da eucaristia.  

 

 
 

 
Legenda: Medalha em cobre oriunda das escavações arqueológicas do Mosteiro de Jesus, na Ribeira Grande 

(MJ/99-175, Fig.1378). 

 

 

Legenda: Medalha em cobre representando a Imaculada Conceição, oriunda das escavações arqueológicas 
do Mosteiro de Jesus, na Ribeira Grande (MJ/99-161, Fig.1367). 

 

 

Alguns santos estão também representados nas medalhas religiosas dos Açores. A peça 

15 de Vila Franca do Campo é um excelente exemplo (Fig.1371, VFC/MSO-15). 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. 

Outro exemplo (Fig.1370, VFC/MSO-13), também proveniente das escavações de Manuel 

Sousa d’ Oliveira, mostra no anverso a imagem de perfil da mãe de Cristo, e no reverso 

São Nicolau, com uma auréola e as vestes de arcebispo com as quatro cruzes. 

 

 1 cm 

 

 1 cm 
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Legenda: Medalha em formato oval exibindo a imagem de São Francisco Xavier, proveniente das escavações 
arqueológicas do Mosteiro de Jesus, na Ribeira Grande (VFC.MSO-15, Fig.1371). 

 
 
 

 
    

 

 

Legenda: Medalha que 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 (VFC.MSO-13, Fig.1370) 
 

 

As cruzes, como símbolos cristãos que representam a crucificação de Cristo, estão 

unicamente presentes nas escavações de Vila Franca do Campo. O único exemplar 

disponível (Fig.1373, VFC/MSO-12), proveniente da vala 1 dos trabalhos arqueológicos 

de Manuel Sousa d’ 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,888 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.  

 

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 Grande889 (MJ-S-99-143, Fig.1377). O 

                                                 
888

 Cfr., Kathleen Deagan, Artifacts of Spanish Colonies of Florida and the Caribbean 1500-1800, 
Vol. 2, Washington, London, Smithsonian Institution Press, 2002, p. 60 e Revista das Sciencias 
Ecclesiasticas, Vol. 4, 1974, pp.129-130. 
 
889

 Cfr., Mário Fernando Moura, “Terras do ex-Mosteiro do Santo Nome de Jesus”, A Ponte. 
Revista Cultural da Ribeira Grande, n.º 1, Ribeira Grande, 2010, p. 29.  
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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.890 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). As razões da adopção da “vieira” como componente da 

cultura material religiosa dos peregrinos de Compostela são assim sintetizadas: “Pilgrims 

to Compostela adopted the scallop shell as their insignia, perhaps because Saint James 

returned to Compostela from the sea, or perhaps because a nearly miracle credits him 

with saving a Knight from drowning in the ocean.” (DAVIDSON, GITLITZ, 2002: 575).  
 

      

Legenda: Cruz do tipo Caravaca ou de Lorena de Vila Franca do Campo (VFC/MSO-12, Fig.1373). 
 
 

 

 

 

 

 

Legenda: Pendente ou Insígnia de peregrino em forma de concha de vieira, (MJ/99-143, Fig.1377).  

O rosário é um outro objecto de carácter religioso único, destinado ao exercício de oração 

e meditação. O termo designa, pois, tanto a oração como o fio e as contas utilizadas 

nessa prece. A transacção de rosários foi, desde a época medieval, uma actividade 

comercial relevante nas capitais europeias, expressando uma forma de devoção bastante 

popular desde o século XVI, sendo especialmente promovida pela Ordem Dominicana.891 

É extremamente difícil fazer a distinção entre as contas de vidro e osso usadas na 

joalharia popular e aquelas que seriam usadas habitualmente como componentes de 

rosário. Os rosários seriam objectos omnipresentes na vida quotidiana das mulheres, 

                                                                                                                                                    
 
890

 Um objecto similar dos finais do século XV ou inícios do século XVI encontra-se actualmente no 
espólio do Museu Nacional Machado de Castro (ALARCÃO, 2001:148, peça n.º 30).  
 
891

 Cfr., William E. Addis e  Thomas Arnold,  A Catholic dictionary : containing some account of the 
doctrine, discipline, rites, ceremonies, councils, and religious orders of the Catholic church, 
Kessinger Publishing Co., 2004, p. 732. 
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sendo muito provável que a sua utilização constasse dos adereços do vestuário (como 

colares e pulseiras). O facto de não termos, até ao momento, um contexto de associação 

entre rosários e outros componentes de pertença – como, por exemplo, cruzes, medalhas 

ou outros ornamentos penduráveis – dificulta a destrinça entre os horizontes da 

religiosidade bem vincada no seio das comunidades insulares e o gosto pela 

ornamentação, enquanto moda socialmente aceite. Fora desta tentativa de segmentação 

temática, é possível que o uso destes itens também significasse simultaneamente um 

misto de crença e do gosto então vigente, do ponto de vista dos adornos individuais. 

 

A madeira seria, porventura, o material mais comummente usado nos rosários; apesar 

que não termos nenhum exemplar para amostragem. A maioria dos exemplares de 

contas em osso, em estudo, (Figs.1409 a 1413) pode corresponder aos elementos de 

pendor religioso. 

 

               

Legenda: Conjunto de duas contas de rosário em osso de formato periforme e semi-circular (JFM/06-22-5235-
5236, Fig.1410).  

 

 

 
 

Legenda: Conta de colar incompleta, em osso (JFM/06-vala 2-14, Fig.1409).  

 

O grosso destes artigos deriva do centro histórico de Machico, coincidindo com os 

séculos XVI e XVII. Os formatos variam entre o esférico e o ovalado, com diâmetros 

variáveis (entre 4 e 10mm). 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 (Fig.1410). Um outro raro artigo de conta de colar, característica dos adornos 

dos finais do século XVI e do século XVII, em forma de balaústre, mede 17mm de 

comprimento e 9mm de diâmetro máximo (Fig.1409). Trata-se de um objecto em 

osso, que encontra paralelos morfológicos com outros exemplares identificados nas 

escavações do poço-cisterna de Silves (CARDOSO, GOMES, 1996: 252) e em 

Mombaça, no Forte Jesus (KIRKMAN, 1974: Fig. 80).  

 

Algumas figuras humanas podem ter um significado religioso. Um interessante fragmento 

de uma cabeça naturalista de um religioso em cerâmica foi recolhido, sem contexto 
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registado, dos trabalhos arqueológicos de António Aragão no Convento da Piedade 

(Fig.855, CP/03-78). O núcleo, homogéneo, apresenta uma cor cinzenta (M73), e a área 

capilar surge executado com traços verticais incisos.892 

 

  

 

Legenda: Fragmento da parte posterior de uma representação franciscana em cerâmica com tonalidade 
cinzenta (M73), com núcleo muito homogéneo (CP/03-78, Fig.855). ALP: 35mm 

 

 

  

                                                 
892

 Uma outra peça anatomicamente semelhante e em tamanho superior foi recolhida no solo de 
uma das capelas do núcleo português de Alcácer (REDMAN, BOONE, 1979: 22-23, Fig.9). 
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