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Resumo

O presente relatório refere-se aos trabalhos de escavação do sítio Ria de Aveiro A 
desenvolvidos em 2005. Estes trabalhos incidiram sobre os depósitos na zona mediana 
da embarcação, os quais não tinham sido ainda alvo de escavação durante este projecto. 
Pretendia-se assim conhecer a distribuição do espólio no centro do navio, assim como a 
real potência estratigráfica ainda in situ. Paralelamente aos trabalhos de escavação uma 
equipa do laboratório de paleobotânica e ecologia histórica da paisagem do CIPA efectuou 
várias sondagens em pontos estratégicos do sítio para recolha de amostras de sedimento que 
permitissem contribuir para reconstituir a paisagem aquando da ocorrência do naufrágio.

Abstract 

This report presents the results of the archaeological excavations carried out by CNANS in 
2005, as part of the RAVA 2000 project. The excavations were carried out on the central area 
of the site, near the starboard central portion of the ship. Field work has revealed a continuous 
horizontal and vertical artefact distribution pattern in this area, where pottery and organics 
materials were recovered.
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Fig. 1 – Localização do sítio arqueológico Ria de Aveiro A. 

1. Introdução

1.1 Enquadramento

O sítio Ria de Aveiro A, localizado na laguna de Aveiro, no canal de Mira (Fig.1), foi 
descoberto em 1992 e corresponde aos restos de um naufrágio atribuído por radiocarbono a 
meados do século XV. Estes vestígios constituem o tema de uma investigação desenvolvida 
desde 1996 pelo CNANS no âmbito de dois projectos sucessivos financiados pela Fundação 
para a Ciência e Tecnologia (PRAXIS/2/2.1/CSH/815/95 e POCTI/34922/HAR/2000).

Os trabalhos de terreno desenvolvidos até ao momento permitiram identificar a metade 
de popa da carena de um navio de médio porte, construído em madeira com técnicas que 
o permitem associar à tradição de construção naval ibero-atlântica, própria dos países 
ibéricos no período da expansão (século XV-XVII) (Alves et al., 2001). Em seu redor, 
foram reconhecidos depósitos primários da carga, localizados a estibordo da embarcação, 
caracterizados por apresentarem um grau de conservação excepcional, com continuidade 
na distribuição horizontal e vertical dos vestígios. Foram também detectados depósitos 
secundários, localizados do lado de bombordo e na extremidade sul do sítio, caracterizados 
por apresentarem materiais arqueológicos dispersos. Nestas áreas foram recuperados restos 
da carga, constituídos sobretudo por cerâmicas – tigelas, pratos, tachos, alguidares, púcaros, 
panelas, bilhas ou cantis, cântaros, talhas, penicos, funis, testos e mealheiros – distribuídos 
por duas produções, identificadas por observação macroscópica. Foram ainda recuperados 
artefactos em madeira, entre os quais fragmentos de uma pá, de uma escudela e de um barril, 
macrorestos vegetais (castanhas, nozes, grainhas de uva), e peças fabricadas em chumbo. 

Nos últimos anos (2001-2005), o sítio foi alvo de um programa de investigação sobre a carga 
do navio no âmbito do projecto de estudo Ria de Aveiro A – 2000, promovido pelo CNANS 
com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia ao abrigo do programa POCTI (POCTI/ 
34922/ HAR/ 2000). 
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Fig. 2 – Área de intervenção prevista.

A última campanha de escavação no âmbito deste projecto foi efectuada em 2005. Com 
esta intervenção encerrou-se a última fase de trabalhos intrusivos e como tal foi necessário 
procurar responder a algumas questões pelos trabalhos anteriores e planear, com base 
nesses resultados, os procedimentos de conservação in situ a implementar sobre os vestígios 
arqueológicos remanescentes. 

Neste relatório apresentam-se os resultados preliminares dessa intervenção. Descrevem-
se os trabalhos de terreno realizados e apresentam-se os resultados, reavaliando os dados 
disponíveis sobre as condições de jazida – estratigrafia, distribuição e conservação dos 
materiais (Bettencourt e Carvalho, no prelo). Por outro lado, apresentam-se os materiais 
arqueológicos mais significativos identificados em 2005. 

1.2 Objectivos da intervenção 

Esta intervenção teve como principais objectivos: 

1. Avaliar a extensão dos depósitos da carga identificados ao longo do bordo de 
estibordo. Uma vez que nos anos anteriores os trabalhos tinham sido desenvolvidos 
nas extremidades da jazida, planeou-se intervir em 2005 sobre a área central do sítio, a 
estibordo do fundo do navio. Planeava-se ainda sondar por escavação uma área junto à 
proa e outra junto popa (Fig.2). 
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Quadro 1 – Participantes na intervenção de de terreno.

2. Caracterizar os depósitos arqueológicos – composição e estado de conservação dos 
vestígios da carga e do navio; 

3. Definir o padrão de distribuição da carga na secção central da embarcação;

4. Aumentar a amostra da carga cerâmica e dar continuidade ao seu estudo tecnológico e 
tipológico; 

5. Implementar um plano de protecção e salvaguarda dos vestígios in situ. 

1.3 Equipa e meios logísticos 

A equipa permanente foi constituída por dois arqueólogos (signatários deste relatório) e por 
Miguel Aleluia, técnico do CNANS. No final da intervenção, participou ainda nos trabalhos o 
arqueólogo do CNANS Pedro Caleja (Quadro 1). 

A base dos trabalhos no terreno foi instalada sobre a plataforma de mergulho Pandora, que 
permaneceu fundeada sobre o sítio durante toda a intervenção (Fig.3). Nas deslocações entre o 
cais e o sítio arqueológico foi utilizada a embarcação semi-rígida Argos 

A escavação foi efectuada com o auxílio de sugadoras a água e como equipamento de 
mergulho a equipa utilizou fatos húmidos, semi-secos e secos e garrafas de ar comprimido de 
6, 12 e 15 litros, de 200 e 300 bares enchidas por um compressor Bauer. 

O registo fotográfico foi efectuado simultaneamente em formato digital e analógico: o registo 
digital com uma máquina Olympus 50-60, equipada com caixa estanque e lente de correcção 
de 15 mm; o analógico com uma Nikonos V equipada com uma lente de 15 mm da Sea&Sea.

Participantes Período de participação Observações

José António Bettencourt 3 de Maio a 8 de Julho Arqueólogo do CNANS

Patrícia Carvalho 3 de Maio a 8 de Julho Arqueóloga do CNANS

Miguel Aleluia 9 de Maio a 8 de Julho Técnico do CNANS

Pedro Caleja 28 de Junho a 8 de Julho Arqueólogo do CNANS

Vanessa Loureiro 3 de Maio a 6 de Maio Arqueólogo do CNANS

João Alves 3 de Maio a 6 de Maio Arqueólogo do CNANS
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Fig. 3 – Aspecto dos trabalhos na plataforma de apoio Pandora.

1.4 Documentação de terreno produzida

Foram produzidos cerca de 32 desenhos, divididos por unidades de 1m2, e um conjunto 
de aproximadamente 2000 documentos fotográficos em formato jpeg, correspondentes a 
fotografias de pormenor, fotomosaicos e registo dos trabalhos efectuados.

Os desenhos foram todos inventariados, digitalizados e reduzidos à escala 1/10, constituindo a 
documentação de base na elaboração da planta geral de distribuição dos vestígios recuperados 
em 2005.

O inventário incluído neste relatório (Anexo 1) é preliminar e corresponde à inventariação do 
espólio efectuada ainda durante a fase de trabalho de campo que constituiu um documento de 
controlo dos números de inventário atribuídos. Não inclui por isso o inventário sistemático 
dos lotes e contém certamente imprecisões na classificação tipológica que deverão ser 
corrigidas com a inventariação de laboratório.  

2. Descrição dos trabalhos de terreno

2.1 Área de intervenção

Ao contrário do previsto, a escavação foi limitada a uma área com aproximadamente 18 m2 
localizada a estibordo da zona central da embarcação, junto ao fundo do navio, logo na secção 
com maior capacidade de carga (Fig. 4).

Esta área corresponde a um corredor de três quadrículas de 2 m2 do Sector 2 com a orientação 



11Trabalhos do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, 42 Fevereiro de 2007

                                  Relatório dos trabalhos de escavação efectuados em 2005 [...]J.Bettencourt e P.Carvalho

Fig. 4 – Área intervencionada em 2005. A verde posição do croquis estratigráfico da Fig. 14.

NE-SW (Q19, Q20 e parte da Q21); a parte da Q18 e dos quadrantes B4 a B7 (escavados 
superficialmente); parte das Q4 e Q5 do Sector 1 abrangendo os quadrantes E4, E5 e E6. 
Nestas áreas apenas foram atingidos níveis arqueologicamente estéreis na Q19, Q20 e parte da 
Q21. 

A escavação das outras áreas previstas (ver 1.2) não foi efectuada porque a dimensão dos 
depósitos descobertos na primeira zona intervencionada impediu a escavação no tempo de 
operação inicialmente previsto (3 semanas). 

2.2 Metodologia de escavação e registo

De um modo geral, adoptaram-se as metodologias de escavação e registo dos anos anteriores 
(Bettencourt, Carvalho et al., 2003; Bettencourt e Carvalho, no prelo). 

A escavação foi realizada com o auxílio de duas sugadoras a água alimentadas por 
motobombas instaladas na plataforma de apoio fundeada sobre o sítio. A área escavada foi 
dividida por quadrículas de 2 m2, por sua vez subdivididas em quadrantes ou unidades de 1 
m2. Os sedimentos foram escavados por camadas de espessura variável, consoante se tratasse 
de áreas de deposição primária ou de contextos secundários. 

A base do registo das condições de jazida baseou-se no desenho e em fotografia. No terreno, 
os desenhos dos depósitos primários foram efectuados a pastel sobre acrílico transparente 
assente numa grelha de 1m2, depois reduzidos à escala 1/10 e utilizados na representação 
em planta dos depósitos primários. Nestes desenhos foram representadas, por unidades de 
m2, todas as cerâmicas com grau de integridade igual ou superior a 50% e os fragmentos das 
formas pouco comuns e os artefactos fabricados noutros materiais, o que permitiu acelerar o 
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Fig. 5 – Aspecto dos trabalhos de trilateração do 
levantamento em desenho.

Fig. 6 – Registo em vídeo dos depósitos primários.

ritmo de registo sem perda de qualidade, rigor e quantidade dos dados obtidos. 

Estes desenhos foram coordenados por trilateração por medidas directas e cotas relativas 
aos datums de referência (Fig. 5), posteriormente tratadas no programa DSM (Rule, 1989), 
e depois implantados em plantas de nível de registo. As coordenadas dos artefactos mais 
significativos foram posteriormente obtidas a partir destas plantas (previamente referenciadas) 
com a utilização do software Surfer.

Os restantes materiais foram referenciados com base nas unidades e cotas em que foram 
localizados, sendo por isso recuperados em lotes.

Este registo foi concluído por fotografia, de conjunto e de pormenor, dos vestígios e contextos 
mais significativos e pelo preenchimento de fichas diárias de mergulho e de registo de 
unidade. Foram ainda registados em vídeo alguns dos vestígios mais expressivos (Fig. 6) e os 
trabalhos de recuperação das peças de maiores dimensões. 

Foram ainda obtidas cotas relativas ao P0 do sítio, com uma barra nivelada, para todos 
os artefactos coordenados e para os valores mínimos e máximos de cada lote. A mesma 
metodologia foi utilizada na realização do croquis da secção estratigráfica da área escavada 
(Fig. 4).

2.3 Estratégia de intervenção 

Os trabalhos iniciaram-se nos dias 3 e 4 de Maio com o transporte do material e a limpeza e 
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manutenção do centro de trabalho, situado no Porto de Pesca Costeira da Gafanha da Nazaré 
em instalações cedidas pela Administração do Porto de Aveiro. Nessas instalações estão os 
equipamentos de retaguarda (compressores, oficina, computadores, etc.) e os tanques para 
depósito e pré-tratamento dos materiais arqueológicos.  

Os trabalhos de terreno foram iniciados no dia 5 de Maio, durante a preia-mar, com o início 
da limpeza das estruturas de referência (estacas e cabos) e da escavação do sítio. Previamente 
foi ainda efectuado o levantamento de um perfil topográfico E/W, implantado de acordo com 
a grelha de referência utilizada no registo (Fig. 4).  

A enquadrar a área de intervenção inicial foram implantadas duas quadrículas de 2 m2, em 
tubo de pvc, correspondendo à Q19 (unidades C3, D3 e C4 e D4) e Q20 (unidades C5, D5 e 
C6 e D6). 

Considerando que a Q19 já tinha sido alvo de intervenção no ano anterior, os trabalhos de 
limpeza e escavação incidiram num primeiro momento sobre a Q20. A cerca de 50 cm abaixo 
da superfície começaram a surgir os primeiros vestígios arqueológicos, nomeadamente uma 
tábua e fragmentos de cerâmica com abundantes crostas calcárias, indício de exposição 
prolongada acima do interface substrato/água. Com o decorrer dos trabalhos a escavação foi 
alargada à unidade E4 da Q4, às unidades E5 e E6 da Q5 e, na fase final às B4 a B7, e C7 e 
D7 da Q21.

A Q19, Q20 e a metade este da Q21 (eixo 7) foram objecto de escavação integral, o que 
permitiu avaliar a profundidade dos depósitos primários e confirmar o sentido geral de 
derrame dos vestígios. 

A rotina diária consistia na escavação, registo e recuperação dos vestígios de acordo com 
a metodologia referida no ponto anterior por níveis de deposição definidos por camadas 
estabelecidas de acordo com a possibilidade de registo. Com efeito, o significado e o 
estabelecimento de critérios diferenciadores de camadas em contextos de naufrágio 
caracterizados pela elevada densidade de materiais em depósito primário sin-deposicional, 
constituem um problema de difícil resolução. A variação vertical destes depósitos primários 
corresponde à sequência de deposição durante o evento inicial de formação do registo 
arqueológico. A distribuição espacial dos vestígios de um naufrágio afectado por processos 
de baixa energia pode assim indicar a arrumação original da carga, nas diversas secções da 
embarcação, quando o estudo do contexto permite definir os processos de formação do registo 
arqueológico e estabelecer a deslocação inicial dos materiais. Esta abordagem permite, em 
última análise, reconstituir a capacidade, a organização funcional e socio-cultural do espaço 
do navio bem como os processos de estiva ou disposição da carga.   

A intervenção incluiu ainda a realização de sondagens em colaboração com a equipa do 
Laboratório de Paleobotânica e de Ecologia Histórica da Paisagem do Centro de Investigação 
em Paleoecologia Humana e Arqueociências (CIPA) do IPA com vista à análise palinológica 
com o estudo do pólen fóssil conservado nos sedimentos (Figs. 7 e 8).
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Fig. 7 – Sondagem do sítio na baixa-mar. Fig. 8 – Aspecto de uma das sondagens efectuadas. 

2.4 Protecção, salvaguarda e conservação dos vestígios

Dado o encerramento dos trabalhos de escavação do sítio, antes do final da campanha foi 
necessário proceder à protecção e salvaguarda dos vestígios ainda in situ. Optou-se então por 
adaptar uma técnica experimentada na protecção dos naufrágios BZN10 (Manders, 2003) e 

na coga de Darss (Hauke, 2004), sítios que, como Aveiro A, se localizam em áreas sujeitas 
à acção de factores naturais e antrópicos desfavoráveis: exploração de recursos marinhos; 
utilização turística; correntes elevadas e variações de curta duração entre fases de erosão e 
sedimentação. 

Para o efeito foi utilizada uma manta de tela ráfia de sombra com duas estruturas de tubo de 
pvc previamente cosidas com fio de nylon nas extremidades e atravessadas por correntes as 
quais foram presas a estacas (Figs.10 a 12). Esta protecção foi colocada sobre os depósitos 
primários, com maior densidade de vestígios (Q6, Q8, unidades G5 e H5 e quadrantes dos 
corredores 4 e 5 entre ZU e D) (Fig. 10). Os depósitos primários escavados foram então 
cobertos em três fases: primeiro com uma camada de areia, com auxílio das sugadoras de 
escavação; seguidamente com tela ráfia de sombra, fixa com correntes, estacas e sacos de 
areia (Fig. 12), sobrepostos novamente por uma camada de areia.

Esta protecção, apesar dos indiscutíveis impactos ambientais, permite assegurar a 
estabilidade dos depósitos arqueológicos e a acumulação de sedimentos sobre o sítio, 
condições indispensáveis à conservação in situ numa área com condições naturais adversas, 
nomeadamente fases frequentes de erosão.

Por outro lado, esta sedimentação é necessária à protecção dos vestígios contra acções 
humanas indiscriminadas. Com efeito, a localização nas proximidades da praia de Biarritz, 
frequentada durante todo ano por apanhadores de bivalves e no verão por banhistas e 
praticantes de desportos náuticos, facilita o acesso ao sítio arqueológico. Por outro lado 
ainda, esta área possui recursos marinhos importantes que são explorados intensamente 
por pescadores, com recurso a redes, como se pode confirmar pela descoberta de alguns 
fragmentos perdidos nas estacas que estruturam o sítio arqueológico.
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Fig. 10 – Áreas protegidas no final da intervenção de 2005.

Fig. 11 – Pormenor das extremidades da manta de 
protecção. 

Fig. 12 – Protecção final do sítio com sacos de areia.
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Fig. 13 – Topo dos depósitos primários da carga nos 
quadrantes D4 e D5 durante a intervenção de 2004. 

3. Resultados da intervenção de terreno 

3.1 Observações sobre as condições do sítio antes do início da escavação 

Á superfície, nas áreas intervencionadas em 2005, não se localizaram materiais expostos ao 
contrário do verificado em anos anteriores (Bettencourt, Carvalho e Pinto, 2005). Com efeito, 
a superfície dos fundos na área escavada correspondia a areias que protegiam os depósitos 
arqueológicos. Nesta área, os quadrantes B4 a E4 e B5 a E5 tinham sido já parcialmente 

escavados em 2004, quando se atingiu o topo 
dos depósitos da carga que se verificou estarem 
protegidos em areia e apresentarem evidências 
de exposição temporária e, possivelmente, erosão 
em fases anteriores (Fig.13). 

De um modo geral, no sítio, a superfície actual 
encontra-se inclinada para este, da praia para o 
canal de Mira, que neste troço é estreito e baixo 
devido à presença de uma barra arenosa a este 
do sítio arqueológico. No entanto, como se pode 
verificar na Fig. 14 a zona de deposição dos 
depósitos primários correspondia a uma ligeira 
irregularidade na topografia que deve porém 
estar relacionada com perturbações ligadas aos 
trabalhos arqueológicos desenvolvidos desde 
1996.

3.2 Estratigrafia 

A determinação da estratigrafia foi efectuada de acordo com as variações de textura, cor e 
compactação observadas durante a escavação. A sua análise  é por isso condicionada pela 
dinâmica actual, responsável pela remobilização diária de sedimentos sobre os níveis em 
escavação, e não se considerou ainda os efeitos dos trabalhos arqueológicos efectuados 
anteriormente no sítio. Deste modo, na área escavada a estratigrafia actual é constituída por 
duas unidades distintas. 

A unidade 1 (Unid. 1), é constituída por areia de cor cinzenta clara, com numerosos 
bioclastos, e sobrepõe-se à unidade 2 numa superfície inclinada para a oeste (Figs. 4 e 14). 
Os vestígios arqueológicos descobertos nesta unidade correspondem a alguns pequenos 
fragmentos em contexto secundário, como sugere a distribuição vertical e horizontal 
descontínua e a baixa densidade de vestígios. A base desta unidade corresponde ao topo dos 
níveis de deposição da carga do navio que apresentam evidências de exposição dos materiais 
arqueológicos, constituídas por crostas calcárias de origem biogénica cobrindo parcialmente a 
superfícies expostas das cerâmicas e outros vestígios localizados (Fig. 38).  
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Fig. 14 – Croquis da estratigrafia observada da área escavada em 2005. A tracejado: limite de escavação (pode não 
corresponder ao limite da unidade).

Fig. 15 – Distribuição dos artefactos mais significativos identificados em 2005.

A unidade 2 (Unid. 2) é constituída por sedimentos finos, argilas e siltes, compactos de cor 
cinzenta, com uma presença de bioclastos menos significativa que a observada na Unid. 1. 
Nesta unidade, como veremos a seguir, a distribuição vertical e horizontal da cerâmica é 
contínua entre as cotas – 0,60 m e -1,40 m (ao P0 do sítio) e os materiais apresentam elevado 
grau de conservação, surgindo por isso associados.

3.3 Distribuição horizontal e vertical dos materiais arqueológicos

Na Fig. 15 apresenta-se a distribuição horizontal dos artefactos coordenados recuperados em 
2005. Verifica-se que os vestígios são contínuos em todos os quadrantes intervencionados 
entre o eixo 4 e o 6, diminuindo a partir do eixo 7, onde apenas foram identificados alguns 
artefactos. 

A distribuição vertical (Fig. 16) mostra que os depósitos da carga se encontram entre as 
cotas dos -0,60 m e -1,40 m ao P0 do sítio, na  Unid. 2. A base de deposição da carga indica 
a posição  aproximada do perfil topográfico contemporâneo ao naufrágio que confirma a 
existência de uma superfície inclinada para oeste. Estas observações sugerem que, antes do 
naufrágio e numa primeira fase pós-deposicional, o sítio se encontrava numa área com baixa 
energia, protegida, que permitiu a acumulação de sedimentos finos e a boa conservação dos 

1 2 3 4 5
3

4

5

6

7

E4P4
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Fig. 16- Distribuição vertical dos artefactos mais significativos recuperados entre o eixo B e E em relação 
ao topo da secção estratigráfica. A tracejado: limite aproximado da Unid. 1. 

Fig. 17 – Conjunto de alguidares identificados no quadrante D5.

depósitos da carga. 

Esta conservação permitiu mais uma vez identificar materiais ainda em associação. Entre 
as associações mais significativas identificadas refira-se a dos alguidares descobertos entre 
a Q19 e a Q20 (Fig. 17) ainda empilhados como se encontravam originalmente a bordo do 
navio. Pelas suas dimensões, os alguidares constituem um bom indicador do sentido geral 
de deposição da carga, já antes verificado, que confirma o derrame para oeste (estibordo da 
embarcação), provavelmente sobre um antigo canal.  

Foi ainda localizada uma concentração de talhas, constituída por no mínimo 6 da forma 

16. Quatro delas (duas intactas) encontravam-se mesmo nos quadrantes D5/E5 (Fig. 18). 
A totalidade das talhas acondicionava púcaros no interior, o que pode ser verificado nos 
exemplares intactos e nos fragmentados (Fig. 18). Aliás, apesar de surgirem entre as outras 
peças, parece ser evidente, pelo menos nesta área, a correlação entre as duas formas, o que 

0 1 2 3 4 5 6 7
-1.5

-1

-0.5

Unid. 2

Unid. 1
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Fig. 18 – Talhas da forma 16: a) talhas # 2526 (fracturada), #2858 e #2896 in situ; b) talhas # 2526 (fracturada), #2858 e 
#2896 in situ; c) talha #2626 com púcaros da forma 7A no ínterior- #2589 a 2595, #2599, #2609 a 2611.  

a) b)

c)

só poderá ser confirmado com a análise estatística e espacial da totalidade da cerâmica 
recuperada no sítio. A associação de talhas de uma mesma tipologia numa área específica 
não é porém caso único pois foram identificadas em anos anteriores 3 a 4 da forma 16 nas 
unidades ZU4 e ZV4 do Sector 2. Significativa também é a acumulação de tigelas e pratos.
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Fig. 19 – Formas mais comuns na colecção do sítio RAVA: tigelas 1A e « 1B; púcaros 7A; pratos 2 e 3; alguidares 5. 

4. Os materiais arqueológicos 

Durante os trabalhos de 2005 foram atribuídos cerca de 420 números de inventário que 
correspondem a aproximadamente a 280 peças coordenadas individualmente por serem 
consideradas significativas segundo os critérios referidos anteriormente. Os restantes foram 
atribuídos a lotes constituídos maioritariamente por fragmentos de cerâmica. 

Os materiais recuperados não foram ainda alvo de inventariação e catalogação exaustivas. A 
apresentação dos materiais mais significativos resulta por isso da análise da documentação 
de terreno produzida e do inventário preliminar efectuado durante a intervenção de terreno 
(Anexo 1), que inclui a tipologia dos artefactos mais significativos. 

4.1 A cerâmica 

Os dados disponíveis permitem verificar que as cerâmicas correspondem, na sua maioria, 
às formas já antes identificadas no sítio (Alves 1998; Bettencourt e Carvalho, 2003). Estão 
bem representadas as tigelas das formas 1A e 1B/1C1, os pratos da forma 2, os alguidares e 
os púcaros, sobretudo da forma 7A (Fig. 19). Bem representados estão também os cântaros 
das diversas variantes da forma 12, sobretudo a 12A. Foram também identificados alguns 
exemplares de bilhas das formas 13 (Fig. 38), 14 e 26 (Fig. 20), púcaros da forma 22 (Figs. 
28 e 29), um tacho da forma 4, uma caneca da forma 9A, púcaros da forma 10A, um jarro da 
forma 19B (Fig. 21), um mealheiro (Fig. 22), fragmentos de bacios da forma 17, talhas da 
forma 16 (Figs. 23 a 27) e de uma nova variante de talha (Fig. 31). 
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Fig. 20 – Bilha #2912 da forma 26. Fig. 21 – Jarro # 2757 da forma 19.

Fig 22 – Mealheiro #2813 da forma 18B.
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Fig. 23 – Talha #2858 da forma 16. Fig. 24 – Talha #2858 da forma 16.

Entre estes materiais cerâmicos evidenciam-se alguns exemplares manifestamente melhor 
conservados ou que documentam tipologias até agora pouco representadas entre o espólio de 
Ria de Aveiro A. 

Entre numerosos fragmentos, por vezes ainda em conexão (Fig. 18c), que permitem 
esperar que com as colagens será possível reconstituir aproximadamente um NMI de 5 a 
6 exemplares, foram recuperadas duas talhas da forma 16 completas (Figs. 23 a 27). Estas 
permitiram identificar o perfil completo, ovóide alongado, dimensões e capacidade desta 
forma já reconhecida anteriormente por numerosos fragmentos distintivos, nomeadamente 
os bordos em “bico de pato”. De salientar ainda o facto desta forma não apresentar asas, 
ao contrário do que se verifica nas outras da mesma tipologia, e da talha # 2896 apresentar 
decoração incisa no bojo (Figs. 25 a 27). 

Os exemplares de talhas e pelo menos um cântaro da forma 12D acondicionavam no seu 
interior púcaros das diversas formas da colecção de RAVA (Fig.18). Entre estes mencionem-
se vários púcaros da forma 22, forma antes documentada apenas por alguns fragmentos e 2 
exemplares completos. 

A talha # 2571 corresponde a uma nova variante (Fig. 31). Oferece corpo ovóide alongado, 
com duas asas, verticais, simétricas, em fita larga com canelura central. O colo é curto, 
troncocónico, e termina em bordo espessado de secção subcircular. As superfícies externas 
apresentam decoração brunida. 



23Trabalhos do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, 42 Fevereiro de 2007

                                  Relatório dos trabalhos de escavação efectuados em 2005 [...]J.Bettencourt e P.Carvalho

Fig. 25 – Talha #2896 da forma 16. Fig. 26 – Talha #2896 da forma 16.

Fig. 27 – Pormenor da decoração incisa da talha #2896.
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Fig. 30 – Aguidar # 2577 com decoração incisa no fundo formada 
por um pentagrama.

Fig. 28 – Púcaros # 2571.1 e 2571.2 da forma 22.

Fig. 29 – Púcaros # 2571.1 e 2571.2 da forma 22.

O alguidar # 2577 tem a particularidade 
de apresentar decoração incisa no fundo 
formada por um pentagrama (Fig. 30). 
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Fig. 31 – Talha #2571.

4.2 Materiais orgânicos

Os artefactos e macrorestos vegetais são menos comuns do que em outras áreas do sítio, mas 
ocorreram conservados nos sedimentos finos que protegiam os depósitos primários da carga 
cerâmica. 

Os macrorestos correspondem sobretudo a castanhas, dispersas entre as cerâmicas em 
contexto de difícil interpretação (Figs. 33 e 35). A distribuição destes materiais sugere 
contudo tratarem-se de depósitos relacionados com processos sin-deposicionais e pouco 
perturbados posteriormente. 

Entre os artefactos conta-se uma cinta de barril descoberta na base dos depósitos primários 
(Figs. 32 e 33), junto à extremidade oeste da jazida (eixo 7). Esta cinta foi identificada isolada 
e parece por isso corresponder à evidência de uma vasilha destruída pelo incêndio verificado 
a bordo. Corresponde a uma estrutura de madeira onde as duas extremidades foram ligadas 
com vime de modo a permitir a formação do arco pretendido: é por isso tecnologicamente 
semelhante aos fragmentos recuperados anteriormente no sítio.  

Foi ainda identificado um pequeno núcleo de cabo no quadrante E4 (Fig. 33) e na base dos 
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Fig. 32 – Fragmento de cinta identificado na base dos depósitos escavados nos quadrantes C7 e D7 .

Fig. 33 – Pormenor do fragmento de cinta onde se observa a ligação de ambas as extermidades da cinta com vime.
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Fig. 34 – Conjunto de cabo identificado no quadrante D4.

Fig. 35 – Pormenor da esteira identificada no quadrante D4. Na foto observam-se ainda algumas castanhas.

depósitos escavados na Q19 foram descobertos numerosos fragmentos de carvão vegetal 
(Figs. 36 e 37) e de esteira (Fig. 35).  
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Fig. 36 – Carvão vegetal no quadrante D4.

Fig. 37 – Fragmento de madeira carbonizada no quadrante D4.
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Fig. 38 – Tábua do forro exterior do navio descoberta no topo do depósito primário da carga. Na foto observa-se ainda a 
pedra de lastro #2533, a bilha #2541, o púcaro # 2543 (em primeiro plano) e o #2544.

Fig. 39 – Fragmento de tábua do forro exterior do navio (?) carbonizada descoberta entre os quadrantes D4 e E4. 

4.3 Outros vestígios 

Foi localizado um elemento da estrutura do navio no topo do depósito primário da carga. 
Trata-se de uma tábua do forro exterior (Fig. 38) que apresenta crostas calcárias. Entre 
a cerâmica foram ainda localizados pequenos fragmentos de outros elementos do navio, 
indeterminados devido ao facto de apresentarem extensa carbonização das superfícies (Fig. 
39). 

Entre as cerâmicas foi ainda localizada uma pedra de lastro em calcário (Fig. 38). 
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Fig. 40 – Distribuição geral dos artafactos mais significativos recuperados entre 2000 e 2005. 

5. Discussão 

5.1 Formação do registo arqueológico

As escavações desenvolvidas em 2005 demonstraram-se decisivas para o estudo da extensão 
da carga do navio e dos processos de formação do registo arqueológico. Com efeito, a análise 
da planta de distribuição horizontal e vertical dos artefactos coordenados recuperados entre 
2000 e 2005 (Figs. 40 e 41) permite verificar a existência de depósitos primários contínuos da 
carga cerâmica ao longo dos quadrantes dos eixos 4 e 5, a partir da cota dos -0,6 m (ao P0 do 
sítio). 

Estes depósitos primários são caracterizados pela significativa quantidade de peças cerâmicas 
com mais de 50% de integridade e/ou em associação (que correspondem a indícios do 
processo de acondicionamento original da carga no interior da carena da embarcação) e pela 
preservação de materiais orgânicos. 

Estas evidências sugerem que a deposição da carga terá ocorrido num ambiente mais 
ou menos protegido, num único evento relacionado provavelmente com o naufrágio do 
navio, derramando a carga sobre o bordo de estibordo. Por sua vez, o naufrágio poderá 
estar relacionado com um incêndio documentado por diversas evidências: existência 
de carbonização nas superfícies internas da estrutura em madeira do navio; presença de 
cerâmicas deformadas e vidradas pelo calor e de carvões vegetais localizados no interior 
de algumas peças cerâmicas e entre os sedimentos que protegem a carga. O processo de 
derrame da carga terá sido porém pouco violento, o que explica a preservação das peças em 
associação, empilhadas umas sobre as outras, e a forte densidade de vestígios na imediata 
periferia da embarcação.
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Fig. 41 – Distribuição vertical em relação ao eixo transversal do navio (cavernas) dos artefactos mais significativos 
recuperados entre 2000 e 2005. 

Fig. 42 – Distribuição vertical em relação ao eixo longitudinal do navio (quilha) dos artefactos mais significativos recuperados 
entre 2000 e 2005. 

Numa primeira fase, estes depósitos primários da carga foram conservados em sedimentos 
finos que indicam que o sítio integrava um ambiente lagunar mais ou menos protegido e de 
baixa energia.  

Posteriormente, um processo de erosão terá exposto o topo destes depósitos e dispersado 
materiais descobertos na periferia em contexto secundário. Estes depósitos são caracterizados 
por baixa densidade, elevada dispersão vertical e horizontal, fragmentação e por estarem 
maioritariamente preservados em areias. Nestes depósitos secundários, possivelmente 
relacionados com a remobilização dos materiais inicialmente em depósito primário, os 
vestígios orgânicos são escassos e as peças cerâmicas apresentam por vezes crostas calcárias 
de origem biogénica nas superfícies.

As variações ambientais que estiveram na origem deste registo arqueológico não estão ainda 
determinadas com exactidão. Porém, a correlação preliminar das evidências arqueológicas 
disponíveis com os dados das sondagens geológicas efectuadas na primeira fase da 
investigação parece confirmar que o navio se perdeu numa fase em que a área do canal de 
Mira apresentava circulação e condições energéticas menos vigorosas do que as actuais. Isso 
pode explicar as características da camada 2, formada maioritariamente por sedimentos finos, 
próprios de ambientes calmos, e a boa preservação dos vestígios em torno da embarcação 
(Pinheiro et al., 1998). Essa fase está relacionada com a instalação do canal de Mira (século 
XVI) e com a Pequena Idade do Gelo, em que houve uma ligeira descida do nível do mar 
(Pinheiro et al., 1998).

A erosão e remobilização dos materiais descobertos em contexto secundário podem ser 
correlacionadas com a abertura da actual barra em 1808, que terá marcado uma inversão 
(fluxo: Sul; refluxo: Norte) e aumento da circulação e condições energéticas no interior da ria. 
Estas mudanças terão implicado o aparecimento de uma superfície erosiva e a remobilização 
do topo das camadas sedimentares associadas ao naufrágio (Pinheiro et al, 1998), o que pode 
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explicar a descoberta do sítio e a destruição de parte dos vestígios do naufrágio. 

5.2 A carga no navio Ria de Aveiro A  

A análise espacial da distribuição do espólio recuperado nos depósitos primários indica que ao 
longo do porão estava carregada cerâmica, que seria a carga principal do navio. 

Com efeito, a distribuição da carga é contínua ao longo de um corredor com aproximadamente 
28 m2, com extensão máxima de 14 m, orientado aproximadamente no sentido sul/ norte, ao 
longo do bordo de estibordo.

Junto à popa do navio (Sector 1 - Q6, Q7 e Q8), esta distribuição horizontal e vertical da 
cerâmica é contínua entre as cotas de -0,55 m e -1 m ao P0 do sítio, diminuindo depois 
no eixo J, o que deverá estar relacionado com os limites de deposição primária da carga. 
Distribuição significativa foi ainda observada nos quadrantes do eixo 5, sobretudo na Q7, 
onde surgiram depósitos primários a uma cota em redor dos -0,6 em G5, que aparentam ter 
continuidade vertical abaixo do limite escavado. 

A mesma concentração de vestígios foi identificada na parte central do sítio (Q18, Q19, Q20 
e Q21 e eixo 5 entre A5 e D5). Nesta área os primeiros materiais recuperados encontravam-
se remexidos, conservados num primeiro nível em areias móveis, caracterizado pela 
fragmentação da cerâmica e ausência de matéria orgânica. Após esta camada surge o topo 
dos depósitos primários relacionados com o derrame da carga sobre estibordo, também 
conservados em areias. No entanto, estes depósitos primários estão sobretudo protegidos 
em argilas finas e compactas de cor cinzenta. As escavações realizadas em 2005 permitiu 
verificar que nesta área os vestígios da carga se estendem até 6 m do eixo do navio (quilha), 
em continuidade lateral e vertical, entre a cota dos -0,55 m e dos -1,40 m em relação ao P0, 
que acompanha a inclinação da superfície de um provável paleocanal onde o navio acabou 
por repousar. Com efeito, verifica-se uma acumulação de cerâmicas compactadas, entre peças 
completas e fragmentos, que atinge uma espessura máxima de aproximadamente 0,70 m no 
eixo 5. Esta área conservava uma densidade significativa de alguidares, padrão que já havia 
sido identificado na análise dos dados das campanhas anteriores. Foi ainda possível recuperar 
três talhas completas e numerosos fragmentos de outras que indicam uma estiva preferencial 
para este tipo de materiais na parte central da embarcação. 

Esta elevada densidade de materiais dos eixos 4 e 5 é também evidente junto à área de 
deposição inicial dos materiais associáveis à proa do navio (Sector 2 - Q13 e Q15 e 
quadrantes ZU4; ZU5; ZY5), que oferecem uma mancha contínua de vestígios protegida em 
sedimentos, finos e compactos, de cor cinzenta. Densidade significativa de vestígios verifica-
se ainda na unidade ZZ5, situada a cotas ligeiramente inferiores aos quadrantes do eixo 4 
que, apesar de conservados em areia, possibilitaram verificar que os depósitos primários do 
naufrágio se estendem para oeste dos níveis antes escavados, ou seja, no sentido geral de 
derrame da carga. 
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5.2 Considerações finais 

Os trabalhos de escavação realizados em 2005 continuaram a revelar o potencial científico 
e patrimonial do sítio Ria de Aveiro A e permitiram obter dados significativos sobre o sítio 
arqueológico. Com efeito, foi possível identificar vestígios significativos da carga em toda a 
área escavada, onde foram descobertos níveis de deposição primária da carga derramada do 
navio. 

Mas os trabalhos efectuados em 2005 permitiram ainda estimar em aproximadamente 40 
a 50% o total da carga escavada e recuperada do sítio arqueológico até à actualidade. Esta 
situação permite, por um lado, constituir uma reserva arqueológica significativa, que poderá 
ser intervencionada futuramente no âmbito de novas perspectivas de investigação, mas obriga 
a considerar, no estudo estatístico e espacial da carga actualmente em curso, a natureza da 
amostragem efectuada. Por exemplo, no estudo Ria de Aveiro A, a natureza da amostragem 
poderá dificultar a interpretação dos padrões de distribuição da carga cerâmica e outros 
materiais a bordo do navio, o que deverá ter reflexo nas metodologias de análise a adoptar.    

6. Plano de trabalhos e recomendações 

As escavações efectuadas entre 2000 e 2005 registaram o singular significado patrimonial e 
científico preservado em Ria de Aveiro A. Com o encerramento dos trabalhos de escavação, 
o estudo destes vestígios não se encontra de forma alguma concluído, tornando-se por isso 
importante efectuar um plano de estudo para a fase final da investigação (preparação da 
monografia e divulgação científica dos resultados) que vise também a protecção física dos 
vestígios in situ. Assim, propõe-se e seguinte plano de trabalhos: 

1. Dar continuidade ao registo e estudo arqueológico dos materiais cerâmicos: inventariação 
e catalogação das cerâmicas; colagem; desenho da tipologia e fotografia dos exemplares mais 
significativos.

2. Caracterização das cerâmicas através da análise química, lâminas delgadas, datação por 
termoluminiscência e análises mineralógicas de amostras dos diversos grupos definidos 
macroscopicamente. As análises químicas, mineralógicas e a datação por termoluminiscência 
foram iniciadas em Janeiro de 2007, em colaboração com os investigadores do Instituto 
Tecnológico Nuclear (ITN). 

3. Dar continuidade ao registo e estudo dos outros materiais arqueológicos, com a 
identificação das espécies vegetais dos artefactos e dos macrorestos vegetais (recolha de 
amostras a identificar no CIPA);

4. Efectuar novas datações por radiocarbono.

5. Elaborar um Management Plan com base na metodologia proposta no âmbito do projecto 
MOSS (Manders, 2004).
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6. Estudar o contexto ambiental e paleoecológico do sítio. Esta abordagem interdisciplinar 
tem como objectivo principal reconstituir o ambiente contemporâneo do naufrágio e a sua 
evolução até à actualidade nas matérias que podem ter influído nos processos de formação 
do registo arqueológico. Em termos gerais, são quatro as principais variáveis que influíram 
as condições de jazida e na evolução geral da ria de Aveiro – geológicas, oceanográficas, 
meteorológicas e humanas. Assim, definem-se provisoriamente como objectivos específicos 
desta abordagem: caracterização da geologia regional; evolução da geomorfologia costeira 
regional; caracterização das correntes, marés e ondulação no sítio; caracterização geral 
do clima geral e em condições extremas; evolução paleoecológica; estudo da dinâmica 
sedimentar (estratigrafia geológica no sítio e área envolvente, fases de erosão e acreção); 
análise das modificações de origem humana e seus efeitos directos ou sobre as condições 
hidrodinâmicas no sítio arqueológico. Este estudo é importante na reconstituição das fases 
de formação do registo arqueológico, e consequentemente na análise espacial, e para a 
elaboração de um plano de monitorização e preservação in situ dos vestígios remanescentes. 
O desenvolvimento desta abordagem depende ainda da elaboração de um plano específico de 
actuação, necessariamente interdisciplinar, que irá implicar a realização de novas sondagens 
geológicas, análises laboratoriais e prospecção geofísica. A este respeito refira-se que a 
análise palinológica encontra-se já em curso no laboratório do CIPA e que foram já efectuados 
contactos com o Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa com vista uma colaboração na análise da composição em Nanofósseis calcários. 

7. Desenvolvimento de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) que integre os dados 
disponíveis sobre as diversas variáveis de informação espacial: arqueológicas – ex. categorias 
de artefactos (formas, fabricos, categorias funcionais, etc.); geofísicas – magnetómetro, 
resistividade eléctrica, sonar de varrimento lateral, etc.; ambientais – topografia, profundidade, 
sedimentação/erosão, correntes, salinidade; outros. Esta estrutura em SIG permite uma 
abordagem integrada e interdisciplinar dos dados disponíveis ao longo do tempo e do espaço, 
ao mesmo tempo que serve como base cumulativa do conhecimento adquirido nas diferentes 
fases de investigação passadas e futuras. Corresponde por isso a um instrumento essencial à 
investigação e gestão do património cultural subaquático existente na Ria de Aveiro e poderá 
ter como base o programa de terreno a desenvolver no âmbito do projecto MACHU uma vez 
que esta região corresponde a uma das áreas teste seleccionadas pelo CNANS. 

8. Elaborar e desenvolver um programa de monitorização regular das condições de evolução 
da protecção dos vestígios.  

9. Dar continuidade à conservação e restauro dos artefactos recuperados nas duas fases de 
escavação. 

10. No campo da divulgação e promoção da investigação, recomenda-se ainda a organização 
de um encontro ou workshop sobre a produção e comércio de cerâmica da região de Aveio/ 
Ovar nos séculos XV a XVIII. 
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Anexo 1 – Inventário preliminar dos artefactos coordenados 
Nº. Inv Artefacto/forma X Y Z: ao P0
2517 Indeterminada 2,910916 4,381618 -0,859
2525 Alguidar 4,165521 4,971803 -0,874
2526  Talha 16 4,681468 4,522669 -0,796
2527 Alguidar 4,247181 5,454343 -0,959
2528 Alguidar 3,772065 4,615465 -0,959
2529 Lastro 4,417926 5,008921 -0,969
2530 Alguidar 4,76684 5,495173 -1,009
2531 Alguidar 3,772065 4,325941 -0,648
2532 Alguidar 3,686692 4,363059 -1,059
2533 Lastro 2,977729 4,968091 -0,879
2535 Penico 17 2,068326 4,492974 -0,709
2536 Alguidar 2,974017 4,44472 -0,789
2540 Púcaro 7A 4,919026 4,875294 -0,909
2541 Bilha 2,680781 4,94582 -0,959
2543 Púcaro 7A 2,673357 4,756515 -0,959
2544 Púcaro 7A 2,836679 4,789922 -0,959
2545 Púcaro 7A 3,270811 5,145649 -0,909
2546 Tigela 3,081661 4,40389 -0,879
2548 Púcaro 7A 3,25 4,9 -0,909
2549 Púcaro 7A 3,308083 4,526381 -0,899
2550 Tigela 2,907204 4,177467 -0,849
2551 Púcaro 7A 3,211575 4,500398 -0,939
2552 Alguidar 3,237558 4,660007 -0,849
2553 Cântaro 12 3,45 4,5 -0,969
2554 Tigela 2,743882 4,069823 -0,909
2555 Tigela 3,32723 4,976392 -0,909
2556 Tigela 3,512235 4,574635 -0,859
2561 Púcaro 10A 4,874484 4,596906 -0,809
2569 Alguidar 3,126203 4,296246 -0,959
2570 2 Tigelas 2,628815 4,151484 -0,909
2571 Talha FN 2,573137 4,340788 -1,009
2572 Alguidar 2,647374 3,906502 -0,859
2573 Indeterminada 2,361562 4,496686 -0,959
2574 Tigela 2,936899 4,72682 -1,029
2575 Alguidar 3,415727 4,051264 -0,764

2575.1 Prato 3,486252 4,132925 -0,909
2575(a) Tigela 3,386032 3,76174 -0,769
2575(b) Cântaro 3,571625 3,780299 -0,809
2575(c) Púcaro 10A 3,497388 3,988162 -0,759

2576 Alguidar e Indeterminada 3,772065 3,917637 -0,759
2577 Alguidar 2,755018 4,834464 -1,079
2581 Púcaro 7A 2,149987 4,151484 -0,949
2582 Indeterminada 2,41724 4,177467 -0,849
2583 Prato 2,201952 4,292534 -0,959
2584 Púcaro 7A 2,747594 4,251704 -0,959
2585 Púcaro 7A 2,784713 4,674855 -1,009
2589 Púcaro 7A 3,697828 4,68298 -0,969
2590 Púcaro 7A 3,616167 4,60132 -0,979
2591 Púcaro 7A 3,534506 4,627303 -0,949
2592 Púcaro 7A 3,456557 4,627303 -1,019
2593 Púcaro 7A 3,363761 4,664421 -0,979
2594 Púcaro 7A 3,437998 4,74237 -0,989
2595 Púcaro 7A 3,493676 4,515947 -0,989
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2596 Púcaro 7A 2,201952 3,947332 -0,909
2597 Indeterminada 3,48254 5,009623 -1,029
2602 Penico 17 2,821831 4,099518 -1,019
2613 Alguidar 2,89978 4,492974 -0,929
2614 Talha 3,805471 4,233145 -0,814
2615 Alguidar 3,801759 5,573122 -1,066
2616 Alguidar e Tigela 1C2 3,061246 5,18709 -1,009
2616 Alguidar 3,070525 5,094996 -1,012

2616(a) Tigela 3,014847 4,98364 -1,009
2616(b) Tigela 1C2 2,922051 5,139538 -1,009

2617 Tigela 3,512235 5,369672 -1,068
2618 Cântaro 3,306228 5,294733 -1,073
2619 Púcaro 7A 3,319219 5,633214 -1,059
2620 Alguidar 2,85895 5,233488 -0,956
2621 Tigela e Indeterminada 2,90906 5,686333 -1,041
2622 Tigela ou Prato 2,801416 5,806969 -1,041
2623 Tigela 2,714188 5,801401 -1,041
2624 Púcaro 7A 3,935386 3,453656 -0,709
2625 Tigelas (?) 3,875996 3,565012 -0,739
2627 2 Tigelas 2,562002 4,526381 -0,999
2629 Tigela 2,933187 3,654096 -0,759
2630 Braço (navio) 3,144762 3,520469 -0,779
2631 2 Tigelas 3,066813 3,798858 -0,799
2632 Tigela 4,139538 5,703037 -1,009
2633 Tigela 3,590184 5,781688 -1,059
2634 Alguidar 3,92425 5,279886 -1,059
2644 2 Tigelas e Púcaro 7A 3,274677 4,110654 -1,059
2645 Alguidar 4,310283 4,622889 -0,729

2645.1 Alguidar e Tigela 1A 4,250893 4,608743 -0,729
2646 Tigelas 4,045631 3,59977 -0,709
2648 Alguidar e Tigelas 3,445422 3,8434 -1,009
2651 Alguidar 4,299147 4,334066 -0,719
2652 Pratos, Alguidar e Púcaro 

7A
3,129915 3,824841 -0,884

2653 Alguidar 3,850013 4,711973 -0,619
2661 Alguidar 3,7832 3,776587 -0,874
2662 Tigela 1 2,118436 4,524525 -0,959
2663 Indeterminada 2,318876 4,283254 -1,009
2664 Tigelas e Alguidares 2,05719 4,530092 -0,929
2664 Alguidares 2,072038 4,3 -1,009

2664.1 Alguidar e Indeterminada 2,213088 4,364915 -0,9662
2665 Cântaro 12 2,211232 4,669287 -1,009
2666 Penico 17 2,389401 4,864159 -1,089
2667 Alguidar e Tigelas 1 2,968449 4,531948 -1,009
2668 Púcaro 7A e Tigelas 3,038974 4,260983 -1,059
2669 Alguidar 2,550529 4,540086 -1,059
2670 Tigela 2,545298 4,955099 -1,059
2671 Púcaro 7A 2,400536 4,428017 -1,109
2674 Prato 2,515604 5,105429 -1,059
2682 Tigela e Indeterminada 2,74945 4,849311 -1,099
2684 Tacho 2,751306 4,782498 -1,156
2686 Alguidar e Indeterminada 3,497388 5,354825 -1,109
2687 Alguidar 4,247181 5,873782 -1,174
2688 Alguidar 3,931674 5,469892 -1,244
2689 Alguidar e Esteira 3,749794 4,868573 -1,104
2690 Tigelas 3,94281 4,705251 -1,036
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2692 Púcaro 7A 4,12469 5,254605 -1,074
2694 Pratos e Tigelas 3,901979 5,253903 -1,139
2695 Alguidares 4,310283 5,402377 -1,209
2695 Indeterminada 4,345545 5,81996 -1,209

2695.1 Tigela 4,258317 5,584258 -1,209
2696 Tigela 3,772065 5,591681 -1,289
2697 Bilha 14 3,760929 5,699325 -1,239
2698 Alguidares 3,898268 5,903477 -1,209

2700(a) Bilha 13 2,506324 4,871583 -1,097
2700(b) Tigelas 3,710878 4,379887 -1,109

2701 Alguidar 4,013335 6,382305 -1,119
2702 Cântaro 12 4,119123 6,155882 -1,229
2703 Tigelas 3,920539 5,420936 -1,239
2704 Indeterminada 3,58276 5,454343 -1,259
2705 Bilha 14 3,850013 5,142548 -1,149
2706 Cântaro 12 3,389744 5,101717 -1,259
2707 Prato (?) 3,74473 4,699595 -1,124
2708 Tigelas 3,917748 4,38741 -1,059
2709 Conjunto 3,801149 4,236959 -1,071
2710 Prato ou Tigela 3,752252 4,504009 -1,069
2711 3 Tigela 3,593896 4,252406 -1,109
2715 Tigela e Alguidares 3,538218 4,897566 -1,275
2716 Cântaro 12 3,267253 4,979226 -1,254
2717 Tigela 3,819955 4,983914 -1,279
2718 Tigela 3,645862 5,175954 -1,249
2719 Tigela ou Prato 3,764641 5,090582 -1,259
2720 Tigela 3,070525 5,402377 -1,189
2721 Tigela 1A 3,404592 5,376394 -1,259
2722 Penico 17 2,896068 3,720909 -0,915
2723 Alguidares 3,170745 4,648872 -1,094

2724+2730 Pratos e Tigelas 2,933187 4,808481 -1,159
2725 Cântaro 2,914627 4,622889 -1,094
2726 Cântaro 2,680781 4,637736 -1,129
2727 Púcaro 7A 2,784713 4,470703 -1,129
2728 Pratos 3,137338 4,867871 -1,159
2729 Prato 3 2,591697 4,723109 -1,159

2730+2724 Pratos e Tigelas 2,933187 4,808481 -1,159
2731 Tigela 3,575337 4,14105 -1,054
2732 Tigela 3,824031 4,111355 -0,984
2733 Tigelas 2,15741 4,007424 -0,979

2734(a) Cântaro 12 2,279901 4,185592 -1,004
2734(b) Tigela 2,328155 4,274677 -1,004

2735 Tigelas 2,424663 3,988864 -0,944
2735.1 Tigela 2,343003 3,988864 -0,944
2736 Prato ou Tigela 2,729035 4,048254 -0,959
2737 2 Alguidares 3,15961 4,133627 -0,859

2737(b) Púcaro 7A 3,259829 4,204152 -0,859
2738 Tigela 3,423151 3,832967 -0,789
2740 Púcaro 7A 3,445422 4,05939 -0,949
2741 Alguidar 3,660709 3,966593 -0,929
2743 Indeterminada 2,109156 4,185592 -1,041
2750 Alguidar e Tigela 2,844102 5,673342 -1,259
2751 Cântaro 12 2,836679 6,01112 -1,209
2752 Alguidar 2,550866 5,836663 -1,409
2753 Fundo de cântaro 12 e 

Tigela
2,565714 5,565698 -1,229
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2754 Tigela 2,402392 5,454343 -1,349
2755 5 Tigelas 2,521171 5,320716 -1,209
2756 Tigela e Púcaro 10A 2,487765 5,1277 -1,169
2757 Jarro 19 3,007424 5,524868 -1,209
2758 Tigela 2,777289 5,357835 -1,259
2759 Alguidar 3,495532 5,903477 -1,359
2760 Prato 3,185592 5,706749 -1,289
2761 Púcaro 7A 3,189304 5,625088 -1,299
2762 Tigela 2,331867 5,253903 -1,259
2763 Tigela e Alguidar 5 1,905004 4,218297 -1,139
2766 Cântaro 12 4,169232 5,773562 -1,249
2767 Cântaro 12 2,052162 5,390131 -1,249
2769 Púcaro 10A (?) 3,725667 5,81996 -1,279
2770 Tigela 1C2 3,44171 6,074222 -1,279
2771 Prato ou Tigela 3,478829 6,25239 -1,359
2772 Púcaro 7A 3,913115 6,244967 -1,239
2773 Indeterminada 3,944666 6,180009 -1,329

2773.3 Alguidar 3,261685 4,504811 -1,089
2774 Indeterminada 3,699684 6,055662 -1,379
2775 Bojo de Talha 3,909403 6,009264 -1,339
2776 Fundo Indeterminado 3,44171 4,204152 -1,059
2777 Púcaro 7A 4,228622 5,994417 -1,279
2778 Tigelas (?) 3,263541 4,3 -1,079
2779 Tigelas (?) 3,055678 4,348914 -1,109
2780 Cântaro 12 2,929475 4,408303 -1,099
2781 Púcaro 7A 3,044542 4,207864 -1,039
2782 Caneca 9A 2,220512 5,313293 -1,171
2783 Alguidares 2,052162 5,390131 -1,171
2784 Indeterminada 2,179681 5,662206 -1,259
2785 Tigelas 2,324443 5,587969 -1,319
2786 Tigela 2,146275 4,025281 -1,076
2787 Prato 3 2,253918 5,736443 -1,339
2788 Tigela 2,224224 5,495173 -1,339
2789 Indeterminada 2,391257 5,123988 -1,169
2790 Tigela 1A 2,918339 4,189304 -1,029
2791 Tigelas 1 3,545642 4,115067 -1,111
2792 Púcaro 10A 3,486252 4,274677 -1,079
2793 Púcaro 7A 3,586472 4,198584 -1,119
2794 Púcaro 7A 2,532307 4,114365 -1,015
2795 Púcaro 7A 2,413528 4,073535 -0,969
2796 Prato 1,982953 3,620689 -1,259
2797 Tigela 2,161122 3,457368 -1,319
2799 Indeterminado 1,830768 3,594706 -1,209
2800 Indeterminado 1,723124 3,668943 -1,209
2801 2 Tigelas 2,183393 3,806282 -1,289
2803 Tigela 1 3,493676 4,54193 -1,209
2804 Pratos 3,580904 4,45099 -1,179
2805 Púcaro 7A 3,463981 4,410159 -1,259
2806 Púcaro 7A 2,190817 4,010434 -0,939
2807 Tigela 1 3,790624 4,327797 -1,059
2808 Púcaro 10A 3,69226 4,397168 -1,135
2809 Tigelas 1 3,374897 4,560489 -1,159
2810 Prato 3,905691 4,05939 -1,109
2811 Tigela 1 3,84259 4,176313 -1,109
2812 Tigelas 3,267253 4,317363 -1,159
2813 Mealheiro 18B 3,979928 4,210873 -1,039
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2814 Tigelas 1 3,801759 4,456557 -1,109
2815 Atanor 11 3,948377 4,591338 -1,009
2816 Prato 3,440068 4,718401 -1,129
2817 Tigela 1 3,547498 4,289524 -1,159
2818 Alguidar 3,987352 4,44472 -1,059
2825 Púcaro 7A 1,786225 3,865671 -0,809
2826 Púcaro 7A 2,079461 4,04384 -0,909
2827 Púcaro 7A 2,042343 3,954756 -1,059
2828 Cântaro 12 1,908716 4,062399 -0,859

2828.1 Púcaro 7A 1,953259 4,10323 -0,909
2829 Alguidar 2,368986 4,192314 -1,079
2830 Tigela 2,346715 4,559787 -1,019
2831 Bilha 14 1,671158 4,715685 -0,909
2832 Cântaro 12 1,726836 4,3445 -0,849
2833 Talha 16 1,893869 4,511533 -0,969

2833.1 Tigelas 1,893869 4,466991 -0,969
2834 Cântaro 12A 2,072038 4,14406 -0,929
2836 Tigela 1 4,390088 6,374882 -1,329
2837 Talha ou Cântaro 4,258317 6,454686 -1,359
2839 Púcaro 7A 4,313995 6,237543 -1,259

2838+2848 Talha 16 4,382664 6,278373 -1,359
2840 Púcaro 7A (?) 4,338122 6,291365 -1,279
2841 Púcaro 7A 4,477316 6,447263 -1,249
2842 Púcaro 7A 4,408647 6,499228 -1,279
2843 Púcaro 22 4,310283 6,538203 -1,249
2844 Púcaro 7A 4,332554 6,458398 -1,249
2845 2 Tigelas 1 4,568256 6,475101 -1,209
2846 Púcaro 7A 4,436486 6,263526 -1,269
2847 Púcaro 7A 4,468036 6,347043 -1,259

2848+2838 Talha 16 4,382664 6,278373 -1,359
2857 Púcaro 10A e Tigela (?) 4,232334 4,604329 -1,039
2859 Tigela 4,447621 4,33522 -0,829
2860 2 Tigelas 4,42535 4,147772 -0,919
2861 Cântaro 12 4,213775 4,021569 -0,869
2862 Púcaro 10A 4,169232 4,121789 -0,929
2863 Alguidares (?) 4,406791 4,409457 -0,859
2863 Tigelas 4,473604 4,455855 -1,129
2865 Indeterminada 2,41724 4,121789 -1,269
2866 Cântaro 12 2,983643 4,173382 -1,011
2871 Indeterminada 2,872417 4,163568 -1,009

2872(a) Panela 10 4,165521 4,14406 -0,969
2872(b) Tigela 2,689221 4,035985 -0,959

2875 3 Tigelas 4,139538 5,020057 -1,259
2876 3 Tigelas 3,994776 4,363059 -1,149
2877 Púcaro 10A 4,447621 4,010434 -0,939
2878 Tigela 4,132114 4,856735 -1,219
2880 Púcaro 10A 4,176656 4,193016 -0,859
2883 Tigela 3,522815 4,056419 -1,124
2891 Pratos 4,068198 5,113333 -1,254
2892 Tigela 4,263784 5,218649 -1,222
2896 Talha 16 4,603519 4,211575 -0,854
2897 Prato 2,454358 5,111699 -1,109
2898 Tigela 2,534163 4,721955 -1,059
2899 Tigela 2,292893 4,05939 -1,059
2900 Tigela 2,109156 4,263541 -1,009
2901 Alguidares 2,120292 4,989208 -0,959



2902 Prato 2,192673 4,369329 -1,034
2903 Tigela 2,437655 4,885276 -1,109
2904 Tigela 2,645518 5,069013 -1,109
2905 Cântaro 12 4,275068 5,087005 -1,112

Cântaro s/n Cântaro 12 3,473261 4,317363 -1,149
Carvão Carvão 2,862662 3,996288 -1,159

Prato s/n Prato 2,704908 4,016703 -1,173
Tigela s/n Tigelas 1 3,256118 3,897924 -1,079
Tigela s/n Tigela 1 3,257974 3,8905 -1,009
Tigela s/n Tigelas 1 3,274677 4,063101 -1,079
Tigela s/n Tigela 1 3,759073 4,15033 -1,109

Tigelas in situ Tigela 4,286351 4,789865 -1,149

Notas: Coordenadas de sítio, em relação aos eixos de referência estabelecidos no início do 
projecto em 1996; cotas em relação ao P0 do sítio (ver Fig. 2). 
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Anexo 2 : 

Documentação fotográfica seleccionada
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