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Relatório das missões de verificação de uma presumível estrutura portuária em 
madeira descoberta durante as obras de construção do novo Porto de Peniche 

Francisco Alves, Paulo Rodrigues, Pedro Gonçalves e Miguel Aleluia 

 

O CNANS foi recentemente alertado por Rui Venâncio, arqueólogo da Câmara 
Municipal de Peniche, que assegura o acompanhamento arqueológico das obras de 
construção do futuro Porto de Peniche (fig. 1), para o aparecimento de estruturas de 
madeira, provavelmente antigas, sob um dos pontões em construção naquela obra.  

Numa primeira missão, realizada a 27 de Dezembro de 2001, Francisco Alves e Pedro 
Gonçalves, acompanhados por Rui Venâncio, efectuaram uma primeira observação do 
sítio e a respectiva reportagem fotográfica (em anexo). Ficou então combinado que seria 
solicitada ao dono da obra a escavação da camada superficial de areia que cobre as peças 
de madeira expostas, que emergem de uma segunda camada de cascalho e pedras (de 
onde provêm cerâmicas de épocas diversas e uma bolsa com cerâmicas da época 
romana), com vista a uma melhor compreensão global do conjunto. 

Subsequentemente à referida escavação Rui Venâncio confirmou terem aparecido novas 
estruturas de madeira, ainda in situ. 

Neste sentido, no dia 10 de Janeiro deslocou-se ao local de obra uma equipa do CNANS 
constituída por Paulo Rodrigues e Miguel Aleluia. 
Para enquadrar o achado refira-se que o futuro Porto de Peniche fica situado atrás da 
Praia Grande, 500/600 metros a sul da entrada do fosso de Peniche. A estrutura de 
madeira foi encontrada sob um pontão de betão orientado leste-oeste, constituído por 
uma longa lage (cota de +5m. a partir do zero hidrográfico) assente sobre pilares dos dois 
lados. Por baixo desta lage e cerca de três metros para dentro dos pilares o sedimento 
natural não foi escavado, apresentando dos dois lados (norte e sul) uma curiosa 
estratigrafia em que se destacam fundamentalmente uma camada superficial de areia que 
cobre uma outra formada de pedras e cascalho (acima referida). As estruturas de madeira 
em questão situam-se do lado sul, entre o 5º pilar e o 8º pilar a partir de oeste (fig. 2, 3 e 
4). Orientada mais ou menos no azimute 290º, a estrutura desenvolve-se numa mancha de 
8,5 metros x 5,5 metros e situa-se entre a cota +2m. e +2,5m. (cota rigorosa das peças 
que se cruzam, peça nº1 e nº 3). 
Para fazer o registo arqueográfico materializou-se um eixo de 4,5 metros com uma fita 
métrica com o zero colocado a oeste, a partir da qual foram tiradas, com uma outra fita, 
as perpendiculares necessárias para se efectuar o posicionamento de todas as peças. 
Tendo em conta que sob o pontão o GPS não funcionava da melhor forma, resolveu-se 
triangular as peças mais notáveis das extremidades da mancha aos pilares que sustentam 
o pontão. Por último, realizou-se o registo fotográfico em mosaico, também ele ajudado 
pela fita métrica colocada no eixo. 
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Posteriormente tirou-se o ponto de GPS no 7º pilar, que deu a seguinte leitura: N 39º 21’ 
366 e W 9º 22’ 086. 

A estrutura em questão é feita de madeira, e apresenta dois tipos de peças (fig.5 e 6). Um 
primeiro tipo é constituído por estacas colocadas verticalmente, que definem um 
alinhamento linear; um segundo tipo è constituído por 4 grandes madeiros, com as 
seguintes dimensões: espessura - 11/12 cm.; largura - 28 a 31 cm.; comprimento visível 
na maior peça - quase 4 metros. 

O alinhamento materializado pela estacaria desenvolve-se ao longo de cinco metros, e é 
composto por 18 estacas espaçadas regularmente entre si de 10 cm. aproximadamente 
(fig. 5 e 6). As estacas têm um comprimento médio de 75 cm. e uma secção rectangular 
de 6 x 10 cm.. 

O alinhamento das estacas é interrompido aos 2,5 metros por uma das peças grandes, a nº 
1 (cota de +2,5m.), que sai debaixo da estacaria, para sul, numa extensão de 1,2 m. 
Igualmente aos 4,5 m. o alinhamento é interrompido por uma outra peça grande, a nº 2, 
que, atravessando a estacaria quase ao nível da sua superfície, se desenvolve para sul ao 
longo de 3 metros aproximadamente (fig. 5 e 6). Esta última peça é igualmente visível no 
lado norte do alinhamento da estacaria, onde se cruza e está fixa a uma outra peça com as 
mesmas dimensões seccionais, a nº 3 (fig. 7). Na zona onde se cruzam, estas peças 
apresentam um entalhe de modo a se encaixarem melhor uma na outra, e estão fixas por 
5 pregos (fig. 7). A primeira (peça nº 1) está fixa a um conjunto de cinco estacas por 
meio de uma espécie de joelho de madeira, (peça nº 6) (fig. 8), fazendo lembrar os cantos 
inferiores do pavimento de um navio, voltados ao contrário. Estas duas peças, a nº1 e nº 
2, que atravessam o alinhamento da estacaria estão em cotas diferentes, a uma distância 
de meio metro aproximadamente. Pode-se, portanto, dizer que ambas atravessam o 
alinhamento no sentido norte para o sul, e que estão fixas a outras peças no lado norte do 
alinhamento, tornando óbvio tratar-se de uma estrutura intencionalmente organizada. 

A peça nº 1 interrompe o alinhamento entre a 11ª e a 12ª estaca e a nº 2 entre a 13ª e a 14ª 
estaca (fig. 3). Acrescente-se ainda que a peça maior, perto da sua extremidade sul, é 
cruzada, numa cota inferior, por uma outra peça, a nº 4, também ela grande (fig. 5 e 9). 
Esta última peça sai da areia em cerca de 2 metros, não nos parecendo no entanto, in situ. 
A pouco mais de 1,5 metro do final do alinhamento, pode-se observar ainda uma outra 
peça das grandes, a nº 5, quase no mesmo sentido das que atravessam a estacaria, situada 
na cota da peça com maior comprimento (fig. 5 e 9); contudo, parece que ela não se 
encontra in situ. Bastante longe desta zona, a cerca de 30 metros para leste, encontra-se 
uma outra peça das grandes fora da sua posição original. 

Como referido, a estrutura apareceu entre a cota +2 e +3, no meio de um estrato de 
aglomerado de cascalho e pedras. Com mais rigor, pode-se afirmar que as peças grandes 
nº 2, 3, 5 e o topo das estacas encontram-se no nível superior daquele estrato, enquanto 
que as peças maiores nº 1, 4 e a base da estacaria, encontram-se no meio desse estrato, 
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sugerindo, deste modo, que este teria a função de cofragem. Acresce a isto a 
possibilidade desta estrutura poder ter tido um nível superior, uma vez que o topo das 
estacas, apesar do desgaste, ultrapassa a parte superior das peças maiores. 

Neste sentido, e em virtude de a estrutura apresentar nitidamente dois níveis, parece-nos, 
a priori, tratar-se de uma caixa de madeira feita provavelmente para servir de zona de 
acostagem de embarcações. 

Acrescente-se ainda que, sob o estrato de cascalho e pedra onde apareceu a cofragem, ao 
contrário do que se verifica no estrato onde aparecem as cerâmicas, existia uma camada 
sedimentar correspondente a um fundo marinho. A estrutura encontra-se, portanto, sobre 
a zona onde se iniciava o meio marinho, o que reforça a ideia de se tratar de uma 
provável estrutura portuária ou de acostagem de embarcações. 

Estamos, portanto, provavelmente, perante o primeiro caso de estrutura portuária feita 
em madeira encontrado em Portugal. Paralelamente, chama-se a atenção para a sua 
provável grande extensão, uma vez que aparecem vestígios dela a cerca de trinta metros 
da zona central da jazida. 

Esta descoberta é por sua vez enriquecida pelos vários materiais arqueológicos de 
diversas épocas encontrados no mesmo estrato da cofragem, sensivelmente entre os 
mesmos pilares, mas do lado norte do pontão. Rui Venâncio recolhera já nas instalações 
do Museu de Peniche uma significativa colecção de materiais arqueológicos provindos 
do local. Estes artefactos vão desde a época romana até praticamente ao século XIX. 
Sublinhe-se que, estes últimos materiais surgem no mesmo estrato arqueológico da 
estrutura de madeira. Directamente associados à referida estrutura apareceram também 
fragmentos de taças e pequenas bilhas em cerâmica (fig.10), da época medieval e 
moderna, bastante similares aos encontrados em Ria de Aveiro A, quer na pasta, quer nas 
formas. Este arqueólogo está a preparar um relatório sobre os trabalhos de 
acompanhamento arqueológico desta obra. 

Por tudo isto, e esperando os resultados das datações de radiocarbono que irão ser feitas 
às amostras de madeira retiradas da estacaria e das maiores peças, o dono da obra deverá 
providenciar a remoção da areia existente sob o pontão e contratar uma equipa de 
arqueologia, devidamente credenciada pelo IPA, para efectuar o registo, escavação e 
salvamento da maior área possível deste importante achado – tudo sob a supervisão do 
Dr. Rui Venâncio, que se encontra em permanente contacto com o CNANS. 
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Figura 1 – Ficha técnica da obra. 
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Figura 2 – Planta do novo Porto de Peniche com indicação do achado.Figura 3 – Fotografia de 

conjunto com orientação Leste para Oeste. Imediatamente à esquerda do Rui Venâncio vê-se o 5º pilar e 
um pouco do 6º no canto da fotografia. 

Figura 4 – Fotografia de conjunto com orientação Oeste para Leste. 
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Figura 7 – Zona de intercepção e encaixe das peças nº 2 e 3. 

 

Figura 8 – Peça nº 6, joelho que une a estacaria à peça nº 1. 
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Figura 9 – Diferença de cotas das várias peças. 

Figura 10 – Cerâmicas de tipologia idêntica à dos fragmentos encontrados perto da estrutura. 
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Documentação fotográfica 
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