
 

 

3.5.4. O trabalho do osso e outras pequenas actividades de circunstância 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legenda: Conjunto de dezassete tiras incompletas, em osso do Forte de São José, Funchal, (Fig.1399). 



467 
 

3.5.4. O trabalho do osso e outras pequenas actividades de circunstância 
 
 
A confecção de objectos em osso de animais surge atestado em duas fortificações da Ilha 

da Madeira: o Forte de São João Baptista, em Machico e o Forte de São José, no 

Funchal. Os objectos presentes são frequentemente as tiras de osso para o fabrico de 

botões (Figs.1396 a 1399). Estamos em crer que seriam actividades residuais, até ao 

momento registas apenas em sítios militares,  

 

Para a sua produção era usada uma broca de ferro ou um cinzel aguçado que ajudava a 

perfurar o osso, de forma a obter tiras sujeitas a perfuração para a confecção de contas, 

botões e outros objectos de tipologia variada. Do ponto de vista da sua concepção, é 

possível sintetizar o método de fabrico: efectuava-se uma ou mais perfurações centrais 

que atravessavam a parede óssea, estando o instrumento perfurador colocado num 

ângulo correcto em relação à tira óssea. Obtinham-se, assim, as tiras, conforme a 

espessura necessárias para a confecção do tipo de objecto desejado. 881 No fabrico de 

botões – conforme os exemplares em estudo de tiras de osso com negativos circulares de 

diferentes diâmetros – os ossos metapodiais (mais procurados para o fabrico destes 

objectos) eram sujeitos a uma cozedura, depois eram polidos, tingidos ou coberturas com 

têxtil.  

 

Alguns exemplares mostram os orifícios circulares, como resultado do negativo do 

artefacto, e os botões em fase de acabamento, com a perfuração apenas até metade da 

parede óssea (Fig.1397). De uma maneira geral, as perfurações circulares variam entre 

os 12 e os 21mm. 

 

 

 
Legenda: Exemplar fragmentado, em osso do Forte de São José, Funchal (FSJ/06-S1-13, Fig.1397). 

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

 

 

 

                                                 
881  De acordo com os dados fornecidos por Spitzers: “Late Medieval Bone-Bead Production: Socio-
economic Aspects on the Basis of Materials from Constance, Germany”, Guy de Boe e Frans 
Verhaeghe, edit., Material Culture in Medieval Europe, Zellik, Instituut voor het Archeological 
Patrimonium, 1997, pp. 147-154. 

1 cm 
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Legenda: Conjunto de dezassete tiras incompletas, em osso (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, Fig.1399). O comprimento varia entre os 20 e os 93mm. 

 

 

A necessidade de afiar algumas ferramentas quotidianas exigia matérias-primas 

especiais ou a simples reutilização de componentes cerâmicos. Os estratos dos finais do 

século XV e meados do século XVI da Junta de Freguesia de Machico forneceram alguns 

indícios destes complexos utensílios. O artefacto em xisto (Fig.1431, JFM/06-22-20) 

levanta inclusivamente várias interrogações. Apesar de fracturado, e com 52mm de 

comprimento e 50mm de largura, mostra dois orifícios na extremidade lateral e uma área 

central demarcado por um negativo em linha que atravessa o comprimento da placa, 

alargando e abrindo em profundidade (18mm) na área da factura. A interpretação desta 

peça como um afiador de lâminas não é esclarecedora, por falta de paralelos.882 Todavia, 

não se coloca de parte a possibilidade de ter sido um molde para a confecção de objectos 

metálicos.  

 

 

 

 

                                                 
882

 Um exemplar argentino em pedra, publicado por Daniel Schávelzon e Mário Silveira, na obra 
Excavacionres en Michelángelo. Arqueologia Histórica de Buenos Aires, Corregidor, 1998, p. 79.  
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Legenda: Afiador ou molde pétreo do século XVI da Junta de Freguesia de Machico (JFM/06-22-20, Fig.1431). 

 

Exumaram-se, também, outros artefactos em osso, alguns de identificação mais 

plausível – caso dos dois fragmentos de osso, um deles formando um elemento 

vegetal polido na superfície e nas arestas com decoração incisa, talvez elementos 

destinados à actividade do embutido (Fig.1408) – e outros de interpretação mais 

problemática. Um destes objectos, recolhido da UE23 da Casa da Travessa do 

Mercado, com uma cronologia a apontar para os inícios do século XVI, denuncia um 

afeiçoamento numa das faces, dando a ideia de ter sido usado para alisar ou polir 

(Fig.1416). 

 

 
Legenda: Conjunto de dois objectos, em osso (S.RIB/98-Sector A-Sondagem B, Fig.1408).  

 
 
 
 
 
 

 
 

Legenda: Raspador em osso (CTM/03-23-58, Fig. 1416). Tem 70mm de comprimento e uma espessura 6mm. 
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