
4. Análise dos dados disponíveis 



4.1. Navegabilidade no Ocidente da Península Ibérica

4.1.1. Atlântico e Mediterrâneo. Paralelos e diferenças

“A origem do porto revela-nos a sua virtude, consoante foi aberto por um rio, escolhido pela
costa e pelo interior ou pretendido pelo próprio mar. É a maneira como podem ser abordados
que lhes determina a natureza: o Atlântico ou o Pacífico são mares de distância, o Mediterrâ-
neo é um mar de vizinhança, o Adriático, de intimidade.” (Matvejevitch, P. (1994) — Bre-
viário Mediterrânico. Lisboa, p. 23).

Perante esta poética imagem de mares diferentes, somos tentados a reflectir sobre a evo-
cação que faz Orlando Ribeiro do litoral atlântico do território português, como uma “uma finis-
terra, com vocação, contraditória e alternante, de isolamento e de relações marítimas distantes”
(Ribeiro, 1989, V, p. 133).

Estamos perante uma nação condicionada por um território, que, de maneira diferente
da Espanha, e virando de certo modo as costas ao Mediterrâneo após o declínio do Império
Romano e a fase de turbulência das invasões bárbaras, acabou por procurar comércio distante
com países do Norte da Europa, preparando sobretudo no que se refere a navegação, uma aven-
tura bem maior: a Expansão. O. Ribeiro refere uma certa marginalidade que terá caracterizado
o território que Portugal hoje ocupa no lento processo de aculturação de que os vários contactos
mediterrânicos foram motores, nomeadamente a própria romanização que, segundo o autor,
teria penetrado tardiamente num verdadeiro mundo estranho”, a Lusitânia pré-romana (Ribeiro,
1989, p. 137). 

Porém, outros autores explicam pelo “laconismo das fontes” (Mantas, 1996b, p. 344) essa
ideia de uma finisterra com pouco interesse de que O. Ribeiro fala, aliás bem contrária à ideia
defendida por J. Cortesão que admitia contactos marítimos frequentes muito antigos. No que
se refere à questão dos portos, pensamos que desse “mundo estranho” fazia também parte a
realidade oceânica, bem diferente da do Mediterrâneo e que exigia, por conseguinte, uma adap-
tação quer do ponto de vista náutico, quer do ponto de vista portuário. Como tivemos ocasião
de referir, as condições naturais oferecidas pelos estuários teriam sido aproveitadas numa natu-
ral continuidade de gestos humanos anteriores, tanto indígenas como mediterrânicos pré-
romanos. Nos outros casos, resta averiguar de que modo terão sido aproveitados e melhora-
dos os pequenos enclaves costeiros.

Na história da tecnologia naval existem elementos chave, tais como a quilha, o leme de
cadaste, e o velame, que são essenciais para a compreensão das possibilidades náuticas do
passado.

A necessidade de assegurar as comunicações marítimas terá estado na origem de trocas
de tecnologias — navais e, certamente, portuárias — entre os dois mundos postos em contacto,
o mundo mediterrânico e o mundo atlântico (Stabel-Hansen, 1994). Se o Mediterrâneo per-
mitia que, na náutica, se utilizassem amplamente os remos (birremes, trieres e outros navios
especificamente movidos a remos), tal como parece ter acontecido nos mares abrigados do
Norte europeu (Stabel-Hansen, 1994), o oceano aberto é, no entanto, o mundo da vela. 

Na Antiguidade, o Atlântico representou um mundo náutico em que o avanço da tecno-
logia da navegação à vela foi um factor indispensável à aventura mediterrânica, materializada
nos contactos registados nos litorais atlânticos. Apercebemo-nos de que estamos perante
duas realidades distintas quando verificamos como a própria arte de navegar difere do Medi-
terrâneo para o Atlântico. Efectivamente, enquanto os antigos livros náuticos ingleses referem
marés e sondas, os italianos referem distâncias percorridas. Por outras palavras, em águas que

73
4. ANÁLISE DOS DADOS DISPONÍVEIS 



rapidamente se tornam muito profundas (Mediterrâneo) pela configuração abrupta dos fun-
dos marinhos, a bússola magnética teve naturalmente melhor acolhimento por parte dos
marinheiros mediterrânicos do que a sonda, que foi muito utilizada nas baixas águas costei-
ras do Atlântico (Boorstyn, 1987). 

Emergem subitamente, como locais de eleição, no caso de Portugal, para lá dos estuá-
rios do Tejo e do Sado, todos os outros estuários de menor importância, desde o Guadiana,
o Arade, e do Mira ao Douro, ao Lima e ao Minho, sem esquecer as zonas lagunares de
Aveiro e de Faro, e de lagoas litorais como as de Esmoriz, Pederneira, Alfeizerão, Óbidos e
Melides. Para além destes pontos costeiros havia ainda os pontos abrigados, nos cursos
médios e baixos de muitos rios. 

Relativamente às competências dos romanos como navegadores, P. Pomey invoca as
necessidades de Roma como o grande motor do comércio marítimo romano: “Si l’on
admet que les Phéniciens et les Grecs furent des peuples marins, on dénie en revanche cette qua-
lité aux Romains. Comme si on était marin par atavisme et non par nécessité. C’est oublier un
peu vite que Rome (...) doit l’essentiel de son ravitaillement à sa flotte de commerce.” (Pomey,
1997, p. 5-6).

C. Fabião verifica, a propósito das trocas comerciais com a Lusitânia do Baixo Impé-
rio, que, tanto a difusão dos produtos lusitanos no mundo mediterrânico, incluindo os con-
textos de naufrágios estudados em França, Maiorca e Sicília (Fabião, 1996), como as pre-
senças de importações registadas no extremo ocidental da Península Ibérica, constituem
outras tantas evidências de rotas comerciais marítimas entre o Mediterrâneo e o Atlântico,
rotas longamente ensaiadas e praticadas em épocas pré-romanas.

Mencionaremos, a propósito, um caso, particularmente interessante, de evidências
arqueológicas de actividades náuticas de época romana em contexto submarino, materiali-
zadas num conjunto de ânforas encontradas a uma profundidade de 600 metros, ao largo
de Tavira (coordenadas N 36 44’ 75’’, W 07 30’ 42’’), um achado fortuito removido por uma
rede de pesca em operação de arrasto. O conjunto inclui ânforas vinárias (do tipo Haltern 70)
e piscícolas (do tipo Dressel 7/11 e Pompeia VII) (Diogo, 2000). Por um lado, as fracturas
observáveis foram provocadas pela rede de arrasto, e sugerem um depósito vertical no fundo
marinho, tal como o carregamento do navio que as transportava. Por outro lado, a conjuga-
ção dos espectros cronológicos genéricos observados apresenta uma sincronia correspon-
dente a um período de circulação que o autor coloca entre os finais do século I a.C. e os anos
70 da nossa era, concluindo com a hipótese de se tratar de um testemunho directo de uma
viagem da Bética para oeste: (...) “deste modo devemos estar em presença dos destroços de um navio
ilustrativo do comércio da Bética no século I, naufragado no Atlântico, em viagem para Ocidente,
a apenas cerca de 60 milhas para Oeste de Cádis” (Diogo e Cardoso, 2000, p. 3).

Os autores referidos fazem notar a concordância, se não a coincidência, deste achado com
outro anterior, de 1985 (Arruda, Frade e Travassos, 1987), nas mesmas condições de arrasto
e com as mesmas fracturas, entre Tavira e Cacela, a 50 milhas (92,5 quilómetros) da costa e
a 320 braças de profundidade (Diogo, 1999b).

4.1.2. Paleoclima e circulação oceânica

No estudo da questão portuária torna-se indispensável o conhecimento do paleoclima, o
qual, segundo os estudos desenvolvidos a partir do teor em radiocarbono de conchas marinhas
provenientes de arqueossítios8 em território português (Soares, 1997), terá provavelmente sido
propício a circulações oceânicas. Efectivamente, a orla costeira de Portugal é caracterizada pelo
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fenómeno sazonal de upwelling costeiro, observável no território em apreço desde, pelo menos,
cerca de 6000 BP (Soares, 1997). Entende-se por upwelling o fenómeno que consiste no trans-
porte vertical de águas profundas para a superfície do oceano, dependente de ventos que
sopram numa direcção constante e com uma certa duração, provocando uma deriva das águas
da superfície oceânica junto à costa (Soares, 1997, p. 19). É o caso da nortada observável no
litoral português. 

À luz dos resultados obtidos, ter-se-á observado um aumento da ocorrência do upwel-
ling costeiro na costa atlântica ibérica desde 1300 – 1100 BP, o que, apesar de se tratar de
um mesmo período climático desde há pelo menos 2500 anos, nos revela, ao mesmo
tempo, uma inicial fase de menor intensidade do vento dominante, fase essa que terá sido
anterior ao século IX, e, por conseguinte, contemporânea quer das navegações proto-his-
tóricas, quer do período de romanização.

Estamos, pois, perante um dado relevante para a compreensão da circulação oceânica
que originou, no território em estudo, os contactos mediterrânicos pré-romanos testemu-
nhados por vários arqueossítios escavados, assim como as navegações oceânicas da época
romana ao longo da fachada europeia atlântica.

4.1.3. Contactos mediterrânicos e rios navegáveis

“É fenícia, sabemo-lo hoje, a matriz portuária urbana e mercantil do Mediterrâneo Ocidental
e da linha costeira atlântica portuguesa e norte-africana.” (Matos, 1998, p. 220).

A arqueologia da Península Ibérica tem estudado os vestígios de presenças proto-
urbanas a partir dos séculos VII ou VII a.C. nas costas marítimas tanto mediterrânicas como
atlânticas. 

Em 1994, F. Mayet e C. Tavares da Silva, a propósito dos vestígios de instalação fení-
cia no sítio de Abul, no estuário do Sado, apresentavam o quadro geral, em território por-
tuguês, dos vestígios de fundação ou de contactos fenícios. Os sítios assinalados nesse
mapa (Mayet e Silva, 1994, p. 23), encontram-se localizados quer em estuários (Mondego,
Tejo, Sado e Guadiana), quer no interior, junto ao curso de rios navegáveis. Esses sítios apa-
recem como que na “ribalta” do território-palco desses contactos vindos dos confins do
Mediterrâneo, enclaves costeiros como Santa Olaia, no estuário do Mondego, Lisboa e
Cacilhas, no do Tejo, Alcácer do Sal e Abul, no do Sado, e Castro Marim, no do Guadiana.
Santarém, o Castelo de Alcácer do Sal e Abul encontram-se nas zonas mais protegidas dos
rios que as banham. Conímbriga encontrava-se a cerca de 15 quilómetros de distância da
excelente via de penetração que era o curso do Mondego.

O estudo de A. Arruda sobre cerâmicas áticas apresenta com pormenor as importações
da Grécia, observáveis ao longo dos principais rios do território português (Arruda, 1997a,
p. 77, mapa) (Fig. 21). A autora admite rotas marítimas na origem destas importações, com
um centro distribuidor em Cádiz, como alternativa a rotas comerciais terrestres, dispen-
diosas e atribuladas (Arruda, 1997a, p. 71). Relativamente aos materiais encontrados em
arqueossítios do vale do Guadalquivir, a mesma autora interpreta essas presenças como pro-
venientes de Cádiz que abasteceria de cerâmicas gregas o respectivo “hinterland” pela via flu-
vial (Arruda, 1997a, p. 73).

Está implícita a capacidade de navegação e de utilização, em termos portuários, de
pontos do litoral (estuários), e das margens dos rios. Desta maneira, Castro Marim, junto
à foz do Guadiana, e Cerro da Rocha Branca, no curso interior navegável do Arade, e rela-
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tivamente perto da foz, podem ter sido os centros difusores de tais cerâmicas para o hin-
terland respectivo. Mas, à vista do referido mapa (Arruda, 1997a) (Fig. 21), a foz de outros
rios e, também, os cursos fluviais navegáveis do território português, terão igualmente pro-
porcionado a difusão destas cerâmicas. São testemunhos dos contactos náuticos da anti-
guidade, a partir de uma plataforma litoral, então bem mais ampla e acolhedora à nave-
gação, com vales navegáveis até zonas interiores desfrutando do contacto mais directo com
o oceano. 

No que concerne os contactos mediterrânicos verificámos que eles se produziram ao
longo de diversas épocas. 

Da Idade do Ferro, conhecem-se os registos arqueológicos observados em Santa Olaia,
na Sé de Lisboa, na Alcáçova de Santarém, Quinta do Almaraz, Abul, Alcácer do Sal, Sines,
Monte Molião, Cerro da Rocha Branca, e Castro Marim.

Pierre Sillières (1990), a propósito das vias de comunicação na Hispânia meridional,
considera de primeira importância as vias fluviais, tanto no território da actual Andaluzia,
como no actual Baixo Alentejo, com especial destaque para o Rio Guadiana, e considera a
necessidade de incluir nas redes fluviais da Antiguidade os cursos fluviais menores, cuja
navegabilidade desempenhou um papel importante nas comunicações e transportes (Silliè-
res, 1990, p. 704).
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FIG. 21 – Presenças de cerâmicas gregas no território português. 1 - Coto da Pena; 2 - Sto. Estêvão da Facha; 3 - S. Lourenço; 
4 - Castelo de Faria; 5 - Porto; 6 - Romariz; 7 - Conímbriga; 8 - Santa Olaia; 9 - Santarém; 10 - Lisboa; 11 - Almaraz; 
12 - Chibanes; 13 - Alcácer; 14 - Alto Castelinho da Serra; 15 - Vaiamonte; 16 - Segóvia; 17 - Azougada; 18 - Castelo de Moura; 
19 - Castelo de Serpa; 20 - Beja; 21 - Corvo I; 22 - Mértola; 23 - Garvão; 24 - Fernão Vaz ; 25 - Monte Beirão; 26 - Mesas do
Castelinho; 27 - Alcoutim; 28 - Castro Marim; 29 - Cerro da Rocha Branca. Reproduzido de Arruda (1997a, p. 77).



Relativamente à Antiguidade tardia, como é o caso de importações foceenses e ciprio-
tas tardias presentes no subsolo urbano de Lisboa (Diogo e Trindade, 1999), ocorrem tam-
bém presenças de sigillata foceense tardia em locais tais como Braga, e nas estações vizinhas
de afluentes dos rios Cávado (Falperra) e Douro (Recezinhos e Freixo), em Conímbriga, na
zona interior da lagoa da Pederneira (Póvoa de Cós), em estações vizinhas de afluentes da
margem direita do Tejo e da costa vizinha de Cascais (Cacém e Alto da Cidreira), no curso
do Tejo (Santarém), no estuário do Sado (Comenda), no hinterland imediato a Sines (Miro-
briga), no interior alentejano abastecido em mercadorias que chegavam pelo curso inferior
do rio Guadiana (S. Cucufate, Beja, Monte da Cegonha, Cidade das Rosas), em Mértola, e,
finalmente, no litoral algarvio, em estações como Torre de Ares, Marim, Loulé Velho e Cerro
da Vila (Diogo e Trindade, 1999, p. 85, fig. 2) (Fig. 22). 

Verificámos que as evidências arqueológicas de contactos mediterrânicos descobertas
no território português apresentam uma distribuição geográfica indicadora de uma antiga
navegabilidade de rios e de afluentes, o essencial do cenário náutico subjacente a activida-
des de carácter portuário. Efectivamente, para a compreensão da panorâmica eminente-
mente fluvial dessas presenças, percorremos trabalhos de vários autores, cujos mapas de
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Sítios F.2 F.3 F.5 F.8

1 Braga l l

2 Falperra l

3 Recezinhos l

4 Freixo l

5 Conimbriga l l

6 Póvoa de Cós l

7 Cacém l

8 Alto da Cidreira l

9 Tróia l

10 Miróbriga l

11 S. Cucufate l

12 Monte da Cegonha l l

13 Beja l

14 Cidade das Rosas l

15 Horta de D. Maria l

16 Mértola l l

17 Torres de Ares l

18 Marim l

19 Loulé Velho l

20 Cerro da Vila l l

*21 Santarém l

*22 Lisboa l l

*23 Comenda l

FIG. 22 – Distribuição das presenças de Sigillatas foceenses
tardias em Portugal. Reproduzido de Diogo e Trindade
(1999, p. 85).



síntese das origens mediterrânicas apresentadas são bastante esclarecedores. Veja-se, como
ilustração desta perspectiva, as seguintes Figuras:

• mapa de distribuição das cerâmicas áticas (Arruda, 1997a, p. 77) reproduzido na
Fig. 21; 

• mapa das sigillatas foceenses tardias (Diogo e Trindade, 1999, p. 85, fig. 2) reproduzido
na Fig. 22;

• mapa em que S. Daveau conjuga os itinerários de circulação terrestre e os espaços subli-
torais de navegação e penetração fluviais (Daveau, 1995, p. 102), reproduzido na Fig. 23;

• um expressivo mapa da “navegabilidade e acesso regional ao transporte aquático” obser-
váveis no território até meados do século XIX (Justino, 1988, I, p. 190), Fig. 24.
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FIG. 23 – “Circulação e urbanização sublitorais”. Note-se a
coincidência entre a rota principal de circulação e as cidades
situadas à beira de antigos espaço navegáveis. Reproduzido de
Daveau (1983, p. 190).

FIG. 24 – “Navegabilidade e acesso regional ao transporte aquático
em meados do século XIX)”. O mapa que reproduzimos
revela como o elevado grau de penetração da rede dos
transportes aquáticos se manteve até ao século XIX.
Reproduzido de Justino (1988, p. 190).



4.1.4. A Idade do Ferro e os centros pré-urbanos no Sudoeste peninsular (Figs. 7 e 33)

(...)“a large area of southern and central Portugal was in systematic contact with phoenician
colonies on the south coast of Iberia. This eventually led to the creation of small settlements, ser-
ving in the first instance as ports of call.” (Correia, 1995, p. 238-239).

No que concerne o período referido, examinámos os casos de Santa Olaia (Cat. n.o 8),
Cerro da Rocha Branca (Cat., n.o 30) e Abul A. Nos três casos, existe, como meio geográ-
fico, respectivamente, o estuário do Mondego, o curso interior do Arade, e o interior do
paleoestuário do Sado. A descoberta de Santa Olaia foi a mais antiga. Se todos estes sítios
parecem ter herdado vestígios de contactos com uma mesma origem — materiais de
importação, típicos das feitorias fenícias, em contextos de povoados (Alarcão, 1988; Mayet
e Silva, 1997; Pereira, 1997) — nem todos serão de fundação fenícia. Segundo a opinião
de alguns (Mayet e Silva, 1997), Abul A seria a única fundação puramente fenícia de tipo
colonial descoberta a ocidente de Cadiz, sendo os restantes sítios de fundação anterior,
indígena. Julgamos que este facto só lhes confere o valor da antiguidade, quer no que se
refere ao aproveitamento e controle do litoral, quer ao contacto que mantinham com o
meio oceânico.

Em sintonia com o nosso ponto de vista surge o de J. L. Matos, que relaciona o fenó-
meno urbano do território português com as realidades pré-urbanas de mercadores e mari-
nheiros, organizados em pontos costeiros da foz dos rios, dos estuários ou das margens de
rios navegáveis, segundo uma lógica mercantil e de serviços, originando as cidades maríti-
mas e fluviais. O autor baseia-se nos documentos arqueológicos de Santa Olaia, Conímbriga,
Lisboa, Santarém, Almada, Abul, Alcácer do Sal, ilhéu do Rosário, Cerro da Rocha Branca,
Castro Marim e Mértola (Matos, 1996, p. 333). 

Existe uma comparação possível entre estes arqueossítios e o porto fenício de Tosca-
nos (Schubart, 1988, apud Correia, 1995, p. 258, n. 2), no Rio de Velez, (Málaga). É um caso
típico de entreposto fenício instalado no resguardo de um estuário amplo da costa leste da
Andaluzia. A continuidade da utilização náutica dessa forma litoral foi observável até à época
dos Reis Católicos, embora nesse momento se registasse já uma decadência correspondente
ao progressivo assoreamento (Hoffman e Schultz, 1988). O local onde foram descobertas
as ruínas (Toscanos), e onde pudemos observar vestígios de continuidade, com silhares em
pedra correspondentes a um cais de época romana e a horrea, encontra-se actualmente no
meio de um vale agrícola, em posição francamente sublitoral.

Segundo V. Correia, são sítios de primeira importância para o estudo da implantação
de formas urbanas no hinterland, pois a posição que ocupam é duplamente estratégica, con-
ciliando o abrigo náutico ideal (interior de estuário), e a posição defensiva. A mesma estra-
tégia terá presidido à anterior formação dos centros pré-urbanos da Idade do Bronze. 
As eventuais relações entre os pequenos enclaves fenícios, nas partes vestibulares da foz dos
rios, e as comunidades indígenas estabelecidas em povoados dos cursos interiores fluviais,
são uma via a explorar. Pela presença de materiais orientalizantes (formas cerâmicas de tipo
fenício, objectos metálicos, e cerâmica grega dos séculos V-IV a.C.) a importância desses
sítios na concentração de mercadorias sugere a existência de uma estrutura de tipo urbano
já a partir de meados do século VIII a.C. (Correia, 1995).

A presença de um pequeno cais em Santa Olaia, evidência de um pequeno porto semi-
circular no sítio do “poço” (Pereira, 1997, p. 209) coloca em destaque a forma do paleoes-
tuário que banhava o sopé do esporão de Santa Olaia. Os vestígios do povoamento do local
apresentam materiais (taças) semelhantes aos de Rocha Branca (curso interior do Arade) e
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Almaraz (Almada) (Pereira, 1997). No caso dos pratos, as formas são comuns às que se
registaram em Conímbriga, Abul, Alcácer do Sal, Lisboa (Sé) (Pereira, 1997). Também
outras peças presentes em Santa Olaia foram alvo de uma classificação baseada numa tipo-
logia estabelecida a partir de materiais provenientes do sítio fenício andaluz de Toscanos;
outras sugerem formas habituais nas estações arqueológicas da região de Huelva.

Na vizinhança do sítio de Santa Olaia existem materiais que denunciam origem lon-
gínquas, logo, contactos com o exterior mediante trocas de produtos de proveniências lon-
gínquas, evidências de importações reveladoras dos contactos de Santa Olaia com o mundo
fenício, através de Cádiz (Pereira, 1997, p. 229). As condições imprescindíveis às relações
comerciais, eram o acesso com a segurança náutica que, na penetração para o hinterland,
eram garantidos pelo ambiente portuário natural do paleoestuário do Mondego. 

A decadência das ligações comerciais, ocorrida por volta do século IV a.C., reflecte o
declínio de uma rota comercial vinda dos confins do Mediterrâneo. Teria sido um eco lon-
gínquo da mudança dos tempos, tal como no sítio fenício de Abul A, identificado como fei-
toria fenícia: “lieu d’import — export”, correspondente a emporion, e ainda “sítio estruturado,
porto e local de trocas de que são ilustração as cerâmicas encontradas” (Mayet e Silva, 1997, 
p. 270). 

De criação ex nihilo, Abul difere de Santa Olaia e dos restantes sítios do litoral portu-
guês onde se registou a presença de cerâmicas fenícias (Mayet e Silva, 1997, p. 269). A sua
reocupação, após séculos de abandono, com utilização portuária na época romana, associa-
se à indústria de ânforas para envase dos produtos piscícolas fabricados no complexo indus-
trial de Tróia, na margem oposta.

Ainda relativamente às trocas que os contactos marítimos proporcionaram durante a
Idade do Ferro, o grande Castro de S. Lourenço, situado a NE de Esposende, em posição
alcandorada junto à foz do rio Cávado, pode ilustrar uma pergunta que é legítimo formu-
lar sobre a relação entre a criação do povoado na sua forma mais duradoura (construções
em pedra) e as trocas efectuadas por via marítima. Efectivamente, um fragmento de cerâ-
mica ática de figuras vermelhas (século IV a.C.) encontrado naquele povoado coincide com
o período em que o trabalho do ferro permitiu aos construtores das habitações do povoado
utilizar a pedra, em vez da perecível madeira (Almeida e Cunha, 1997, p. 13-15).

Verficámos que nas duas cartas de distribuição dos sítios da Idade do Bronze e da Idade
do Ferro (Fig. 18) se destaca a relação directa dessa distribuição com os grandes e os peque-
nos cursos fluviais. Referiremos no Catálogo os restantes casos de povoamento da Idade do
Ferro e de contactos mediterrânicos que se apresentam ligados ao passado de centros urba-
nos portuários.

4.1.5. Achados submarinos de épocas pré-romana e romana

O actual estado dos conhecimentos permite-nos a compreensão dos contactos medi-
terrânicos com a Península Ibérica, nomeadamente romanos, como uma longa série de
navegações que precederam a romanização: “A data de 218 a.C., aceite como a da chegada das
tropas de Cipião à Península Ibérica e, de resto, comprovada pelas fontes clássicas, não pode, em
nosso entender, marcar o início da “romanização” da Península, mas tão só o início da conquista
militar desta, dado que já muito antes do século III a.C. se vinham verificando contactos massi-
vos entre os autóctones peninsulares e aquela civilização” (Sousa, 1996, p. 50).

A propósito da presença de cerâmica campaniense em Portugal, é interessante a anti-
guidade da romanização, encarada mais como um fenómeno progressivo e anterior ao
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século III a.C. Esta reflexão conduz-nos a uma outra, relacionada com um achado subma-
rino na zona que classificamos como provável ancoradouro antigo da ilha Berlenga: um cepo
de âncora de tipo romano, conservado no Museu de Peniche, cuja “alma” de madeira per-
mitiu a datação de finais do século V ou início do século IV a.C. (Alves, Reiner, Almeida e
Veríssimo, 1988-1989). As dimensões e o peso do referido cepo (423 kg), permitem supor
a sua utilização num navio de grande tonelagem. Este cepo de âncora insere-se no tipo 4 de
Kapitán, e constitui um testemunho de navegação de origem mediterrânica nas águas cos-
teiras do território de Portugal, em época anterior à chegada dos romanos à Península.

Embora seja, por si só, um modesto contributo para o conhecimento da navegação pré-
romana na costa atlântica, deverá ser inserido no conjunto dos cepos encontrados no lito-
ral português, e torna-se necessária a sua articulação com o estudo dos achados anfóricos
no território.

Além dos cepos de âncoras romanas descobertos em meio subaquático que referire-
mos em parágrafo dedicado à descrição do litoral português, existe um conjunto de ânfo-
ras provenientes do ancoradouro da Ilha Berlenga prospectado desde 2000 (Blot, 2000,
2002) entre as quais A. Dias Diogo identificou as formas Dressel I (século II a.C.), Hal-
tern 70 (meados do século I a.C.- século I d.C.), Lusitana e Africana (século III-V) (Diogo,
1999b). Trata-se de um contexto de um ancoradouro com utilização milenária (Blot, no
prelo), onde ocorrem vestígios náuticos — elementos de âncora — datáveis das épocas pré-
romana, romana e de épocas posteriores.

Do mesmo modo, têm especial interesse para este tipo de estudo das ânforas de pro-
dução lusitana em sítios de naufrágio em territórios exteriores a Portugal, como é o caso de
ânforas lusitanas em contextos de naufrágio nas regiões do império romano, datando quer
do Alto Império — naufrágios no Sul de França e na Córsega — quer do Baixo Império, em
sítios submarinos de Maiorca, Sul de França, Córsega e Sicília (Lopes e Mayet, 1990).

Em todos os casos de achados subaquáticos deste tipo, em território português, trata-
-se, pelo menos por ora, de peças cujos contextos arqueológicos permanecem desconhe-
cidos. Quer provenientes de redes, quer de remoções subaquáticas sem qualquer investi-
gação, como os achados feitos por mergulhadores profissionais e amadores, constituem
indicadores de presenças que, em muitos casos, não poderão ser estudadas, por carecerem
de posicionamento correcto.

Foram estudados quatro conjuntos provenientes de meio fluvial, resultantes de acha-
dos fortuitos nos rios Tejo e Sado. 

Conjuntos provenientes do Rio Tejo: 
O primeiro provém das proximidades da Póvoa de Santa Iria. São exemplares inteiros,

de fabrico lusitano, datáveis de finais do século I e início do século II d.C., e encontravam-
se associados a destroços de madeira, denunciando a possibilidade de sítio de naufrágio.
O segundo conjunto do rio Tejo provem de dois sítios não identificados, perto de Alhandra
e de Alcochete; são exemplares completos de ânforas de importação, datáveis dos séculos
II e I a.C.

Conjuntos provenientes do Rio Sado: 
Um dos conjuntos compreende achados avulsos de ânforas de fabrico local, ou impor-

tadas na zona de Alcácer do Sal entre o século III a.C. e meados do século II d.C.
O outro conjunto provém de local nas imediações de Alcácer do Sal. São exemplares

completos de ânforas de fabrico local, um protótipo de transição entre os fabricos ibero-púni-
cos e lusitano-romanos do século I a.C. (Diogo e Alves, 1988-1989).
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4.1.6. A navegabilidade dos rios no litoral atlântico ibérico segundo o testemunho
de Estrabão

O Livro III da Geografia de Estrabão apresenta elementos que permitem esboçar as con-
dições de navegabilidade dos principais rios e estuários do território da Bética actualmente
português. Embora esboço sumário, se colocado em conexão com informações históricas
posteriores, pode auxiliar na compreensão das mesmas. Vejamos o panorama:

Rio Minho: se a navegação no rio Minho era praticável numa extensão de 800 está-
dios (cerca de 150 quilómetros) (Centeno, 1983) (Estrabão, III, 3, 4), compreende-se
como Caminha (Cat., n.o 1), Valença e Vila Nova de Cerveira puderam ter funções por-
tuárias de relevo, embora hoje estejam praticamente esquecidas (Cortesão, 1958-1962;
Ribeiro, 1977).

Rio Douro: segundo Estrabão, também no rio Douro se navegava talvez até Barca de
Alva (Lasserre, 1966, p. 54, n. 4; Centeno, 1983), sendo possível atingir zonas mais inte-
riores com pequenas embarcações (segundo Apiano, Iberia, 91, apud Centeno, 1983).

Rio Tejo: situação semelhante à do Douro se viveria no Tejo (Estrabão, III, 3, 1), em que,
se os grandes navios subiam até Moron (perto de Santarém), a uma distância de 100 quiló-
metros do mar, mais longe poderiam, no entanto, chegar embarcações de rio (Centeno, 1983).

Rio Sado: navegável pelo menos até Salacia (Cat., n.o 26) (Estrabão, III, 3, 1 apud Las-
serre, 1966, p. 51, nota 3) e aliás, ainda na Idade Média, até Porto de Rei (Ribeiro, 1977), seria
prova de um acesso possível — facilitado pela via aquática — ao hinterland (Viana do Alen-
tejo), oferecendo a minúsculos portos fluviais a ocasião para trocas e para escoamento de
produtos. V. Correia faz notar, a propósito da análise de vestígios romanos na área de
Viana do Alentejo (Nossa Senhora de Aires), que os referidos vestígios sugerem uma pos-
sível statio:

(…)“algo mais que uma villa romana”, evocando indícios de “uma importante statione cer-
tamente um pequeno núcleo populacional”, usufruindo das vantagens da sua posição tão
próxima da ribeira do Torrão, “(onde os vestígios de “fundi” dependentes de famílias ates-
tadas em Salacia são notórios) que se impõe a sua identificação como “trifinium” e como
base muito provável do encaminhamento para o estuário do Sado, navegável ainda na Idade
Média até Porto de Rei, distante de Viana escassos trinta quilómetros, das exportações de
uma e outra “civitates.” (Correia, 1993, p. 69). 

Rio Vouga e Rio Mondego: aparecem no texto de Estrabão como rios pouco navegá-
veis (III, 3, 4), embora, no caso do Mondego, existam evidências de navegação de tipo flu-
vial até Penacova, onde ainda no século XX chegava o sal da Figueira da Foz (Cat., n.o 8)
(Ribeiro, 1977), sendo o acesso fluvial a Coimbra (Cat., n.o 9) tão habitual como a Santa-
rém (Cat., n.o 21) (Ribeiro, 1977).

Rio Guadiana: Estrabão não nos surpreende referindo a navegabilidade do Guadiana,
embora menor, comparado com o Guadalquivir, ou Baetis (Estrabão, III, 2, 3, apud Lasserre,
1966, p. 33). Essa navegabilidade teria sido possível até Mértola. Na primeira metade do
século XX o minério proveniente das minas de S. Domingos ainda era escoado por via flu-
vial, a partir do cais do Pomarão, visível actualmente. Observámos na margem direita do rio,
em frente a esta povoação, sucessivos amontoados de lastros desembarcados por navios que
vinham carregar minério a este porto, conforme informação de testemunhas oculares.
Ainda na década de 50 existia transporte fluvial de passageiros (o “vapor” de Mértola), de
que os mais idosos ainda conservam memória.
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4.2. Portos

4.2.1. Do porto ao espaço urbano 

David Blackman, investigador do fenómeno portuário no Mediterrâneo oriental, cons-
tatava em 1982 que os portos podem ter percursos muito diferentes. Enquanto certos portos
devem a origem à proximidade de santuários (como Panormus, na Sicília, porto de desem-
barque do mármore para o templo de Apolo, ou Itea, porto de Delfos, ou ainda Delos e talvez
Éfeso), outras vezes verifica-se o fenómeno inverso: nesses casos são os pequenos portos de
apoio, de refúgio em condições de mau tempo, que deram origem, num primeiro momento,
a locais de oferendas a divindades marinhas. Como regra geral ter-se-á observado a ligação do
porto a sítios urbanos: “The refuge harbours and some of the sanctuary harbours provide one main
exception to the general rule that ancient harbours were closely linked to city sites” (Blackman, 1982,
p. 188). (O sublinhado é nosso). Para lá do centro, e instrumento, de romanização que foi a
cidade (e no que concerne os primeiros séculos da nossa era, na Península Ibérica), existem
aspectos que podem considerar-se como “estruturantes” do fenómeno urbano, embora os
registos arqueológicos não respondam a todas as perguntas. No mundo romano, a cidade,
núcleo político, económico e cultural, agia na estruturação do território, em simbiose com as
villae (Gorges, 1990). No entanto, as cidades e as villae funcionavam como duas vertentes do
fenómeno de urbanização “à romana”, quer na Península Ibérica, quer no restante mundo
romanizado (Gorges, 1990, p. 93).

Neste contexto, e no caso de Portugal, não podemos deixar de notar uma ausência de
dados no que concerne a equivalente complementaridade dos pontos costeiros, dos quais,
desde longa data, provinham recursos marinhos e fluviais para os centros populacionais. Por
outras palavras, mas coincidentes com as nossas, estamos perante uma relação: “(…) la rela-
tion étroite entre ville romaine et villa romaine (...) conçue comme facteur symbiotique de la roma-
nisation (...)” (Gorges, 1990, p. 95). 

Nos casos em que a geomorfologia permitiu continuidade na utilização do litoral, não
estranharemos o aparecimento de vestígios de actividades fenício-púnicas nas zonas onde sur-
giram, mais tarde, as cetariae romanas, como em Salacia e em Setúbal (Edmondson, 1990).

J. de Alarcão, a propósito dos testemunhos de circulação de produtos itálicos em territó-
rio ibérico, como a difusão da terra sigillata, concebe as funções portuárias subjacentes a essas
importações, apontando como principais portos do litoral atlântico, Olisipo, Salacia e Ossonoba.
A norte do Tejo, destaca os portos de Peniche, Alfeizerão, a foz do Mondego, Cacia e Cale, e
ainda, a norte do rio Douro, as fozes do Cávado, do Lima e do Minho (Alarcão, 1990c).

O estudo de V. Mantas (1990) sobre as quatro “cidades marítimas” da Lusitânia romana
(Ossonoba, Balsa, Olisipo e Salacia) apresenta o resultado de uma visão global dos elementos pré-
existentes, tanto geográficos como de povoamento. O autor tem presente o facto de que todas
essas cidades eram fundações indígenas anteriores ao urbanismo romano, com posições geo-
gráficas directamente ligadas às possibilidades de tráfico portuário, em pontos estratégicos do
litoral correspondentes a nós portuários, e de comunicações terrestres (Mantas, 1990, p. 200),
e com uma função económica que precedeu a romanização. Todas essas cidades souberam
desenvolver uma economia mista, tirando muitas vezes proveito quer da litoralidade (pesca, sali-
cultura e comércio), quer dos produtos do hinterland (mineração e outros produtos de troca).

Relativamente aos traços proto-urbanos desses centros indígenas, Edmondson apresenta
o tipo de povoamento pré-romano como uma realidade especialmente observável nas regiões
costeiras, por volta de finais do século II – inícios do século I a.C, e aponta os exemplos de Osso-
noba, Myrtilis, Salacia, Olisipo (Edmondson, 1994, p. 18). Essas “paisagens” proto-urbanas
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implantadas estrategicamente, tendo em conta o aproveitamento dos recursos marítimos e flu-
viais, são características da última fase da proto-história de Portugal, e terão sido os ambien-
tes indígenas com que terá deparado a campanha de Décimo Júnio Bruto (Silva e Gomes,
1994). Parece-nos possível conceber que os romanos tenham estimulado esse processo urbano
pré-existente, enquanto organizavam a Lusitania como uma província, e será natural com-
preender que tenham aproveitado e incrementado actividades portuárias pré existentes.

Relativamente ao período medieval, Schofield e Vince (1994) referem que o estabeleci-
mento de metade das cidades medievais de Inglaterra ocorreu quer no litoral, quer em estuários
(Schofield e Vince, 1994, p. 24). Segundo os mesmos, as próprias guarnições eram veiculadas
por via aquática e a maioria das cidades do país de Gales localizavam-se em margens fluviais,
utilizando como “avenida” de circulação, e como fonte abastecedora de água e de energia hidráu-
lica, os cursos fluviais (Schofield e Vince, 1994). Referem ainda que é nos meios húmidos dos
vales fluviais que o arqueólogo encontra elementos sobre a adaptação humana aos litorais.

Julio Caro Baroja (Silva, 1993) sintetiza as condições geográficas ideais para a implanta-
ção dos centros urbanos segundo um conjunto de relações que de um modo geral envolvem
um rio (e, diríamos, de preferência uma foz), uma montanha, a posição elevada que permite
o controle de uma passagem natural, mantendo-se esta escolha como uma constante desde
tempos muito remotos até à Idade Média.

C. A. Medeiros, apresenta as condições propícias à implantação das cidades: uma colina
junto a um rio, de preferência perto da foz, e da circulação oceânica que se pode prolongar,
pelo rio e pelo vale, para o interior (Medeiros, 1996, p. 240). Referindo-se aos portos de mar,
Vitrúvio diz: “Los puertos, quando son formados por la misma naturaleza, con sus puntas ó pro-
montorios avanzados, que forman naturalmente su curvatura y seno hácia tierra, parece son sin com-
paracion los mejores; pues basta construir atarazanas y pórticos todo al rededor, y desde estos los trán-
sitos al mercado” (De Architectura, Livro V, Cap. XII, 55) (Vitrúvio, 1992, p. 133).

Na edição portuguesa de 1996 do Livro Quinto de Vitrúvio, o mesmo passo, referente à
estratégia na escolha de local para um porto é assim traduzida: “Efectivamente, os portos pres-
tarão naturalmente os melhores serviços se estiverem bem situados e possuírem espigões ou promon-
tórios salientes, a partir dos quais, para o seu interior e segundo a natureza do lugar, sejam forma-
dos ângulos e curvaturas. Em volta, deverão construir-se pórticos ou arsenais, bem como acessos dos
pórticos para os “emporia” (...)” (Maciel, 1996, p. 325-326).

Ao contrário do espaço habitado, em que se inclui a cidade, a aldeia, o castelo, e o espaço
cultivado, o campo, existe o espaço dito “desértico”, não habitado e não cultivado. No mundo
cristão, esse espaço corresponde à floresta, mas corresponde também ao espaço marítimo. 
O espaço marítimo é uma extensão que se sulca, que permite sustento, comunicações e trans-
portes. O espaço marítimo é, sobretudo, uma via. 

O espaço portuário resulta da apropriação dos pontos (de escoamento e troca e de circu-
lação de pessoas) em que a natureza permite o contacto entre a terra e a água. No caso especí-
fico do Mediterrâneo, mar sem marés, a engenharia antiga, e nomeadamente a engenharia
romana, com a utilização de cimentos hidráulicos permitiu a criação, durante o período impe-
rial, de instalações portuárias em costas desprovidas de portos naturais. D. Blackman resume
as vantagens da tecnologia romana como um valioso instrumento de adaptação às condições
geográficas (Blackman, 1982, p. 185). Em De Architectura (Livro V, cap. XII, 57), Vitrúvio refere
o modo de fabricar “pouzzolana” para aplicação em estruturas portuárias (Vitrúvio, 1992, p. 133).

Paralelamente, desenvolvia-se outra inovação ligada à navegação e às zonas portuárias:
os faróis. O farol de Brigantium (A Coruña), servia em plena rota atlântica antiga, ligada aos
minérios, alumiando um porto chave na expansão militar romana no Atlântico, e é exemplo
de continuidade na utilização, tal como o de Dover, em Inglaterra.
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O centro urbano que se forma a partir de um nó de rotas terrestres e flúvio-marítimas é uma
solução, quer para a gestão da recepção, quer para a redistribuição das mercadorias (Fig. 25).

Essa solução é uma atitude colectiva, cultural, surge de uma necessidade (Lavedan, 1959).
Também os espaços portuários criados em torno do porto natural surgem da necessidade, fun-
cionando como charneira de rotas. Os espaços portuários que são por natureza ambientes de
actividade permanente e de circulação, eram também ambientes que se enquadravam facil-
mente no modelo de urbanismo mediterrânico, greco-romano, de cidade pública, com comér-
cio e indústria associados a esse espaço. Os espaços portuários são espaços extrovertidos, per-
feitamente associáveis a este tipo de cidade. A descoberta do criptopórtico de época romana,
de interpretação polémica (Maciel, 1993; Ribeiro, 1994), sob a actual baixa lisboeta coloca-nos,
provavelmente, perante equipamentos urbanos ligados ao antigo espaço portuário. É o que
sugere J. Cardim Ribeiro: “(...) essa praça, [ou seja, o espaço que seria suportado pelo referido
criptopórtico] atendendo à sua localização em plena zona portuária olisiponense — na área de con-
fluência entre o Tejo e o alagadiço vale do “Esteiro da Baixa”, e gradualmente rodeada por vários esta-
belecimentos de salga de peixe — desempenharia funções sócio-económicas de algum modo equipa-
ráveis às do chamado “forum dos mercadores de Ostia (...)” (Ribeiro, 1994, p. 193).

V. Mantas sugere uma localização do espaço portuário olissiponense semelhante, com
uma bacia portuária situada no vale da baixa pombalina, numa área compreendida entre “as
Ruas da Prata, Nova do Almada e de Santa Justa” (Mantas, 1976, p. 157). 

Exemplos vivos dos ambientes portuários transformados em centro da vida urbana de
cidades de vocação portuária são, além das “Baixas” das outras cidades ribeirinhas, as cha-
madas “Ribeiras” de Lisboa e do Porto. 
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FIG. 25 – “Os estuários do Tejo e do Sado e as principais vias romanas da região”. Reproduzido de Mantas (1996, p. 369).



Decorridos muitos séculos, e com o terreno conquistado ao antigo leito do Tejo por um
aterro — iniciado no reinado de D. Manuel I, chamado “Terreiro”, e só posteriormente
acrescido de “do Paço” (Magalhães, 1993) — na nossa perspectiva, o Terreiro do Paço, em Lis-
boa, é o exemplo monumental do espaço de encontro e de circulação; é o espaço cosmopo-
lita, tão perto da antiga Ribeira hoje convertida em zona urbana nobre, enquanto os verda-
deiros espaços portuários se têm deslocado tanto para leste como para oeste dessa praça.

Como espaços especializados, as “Ribeiras”, associadas a centros produtores de navios,
como foi a lisboeta “Ribeira das Naus” muito cedo conhecida por este nome confirmador
da sua especialização — espaço ribeirinho por ordem régia reservado exclusivamente a
“espalmar e correger paus”, segundo documento manuelino de 1515 (Magalhães, 1993) — e
dependência dos outros espaços portuários tais como os Armazéns da Guiné e Índia, e Casa
da Índia reservados à arrecadação de materiais náuticos e de construção naval, eram núcleos
complexos que viviam movidos por corpos de funcionários específicos. Vinculadas a esta
indústria viviam outras indústrias subsidiárias cujos produtos se articulavam directamente
com a organização da produção naval da Ribeira (velas, cordames, enxárcias, poleame, fer-
ragens, pregaduras, âncoras e outros aprestos), muitas vezes razão de importações por via
marítima. A própria posição geográfica dos estaleiros encontrava-se, necessariamente, arti-
culada com as zonas florestais abastecedoras (Magalhães, 1993). 

Nestes exemplos, o espaço portuário, quando se verificou continuidade — permitida
quer pela geomorfologia, quer pela manutenção das rotas comerciais, quer pela defesa
assegurada do espaço portuário — pode originar, ou pode contribuir, para a formação de um
centro urbano, e até mesmo orientar a sua disposição. Verificamos exemplos deste fenó-
meno nos centros urbanos portuários do Baixo Tejo (Tancos, Constância, Vila Franca,
entre outros) em que uma rua paralela ao rio, e junto ao cais, determinou a estruturação das
restantes ruas (Nabais e Ramos, 1995). Nesses casos, o fenómeno natural que conduz à apro-
priação de uma parcela do litoral, o porto, transforma-se num elemento urbano, tal como
as ruas, os bairros, e com funções bem específicas. Pode transformar-se, digamos, num
espaço urbano especializado. Na Inglaterra medieval, a vida económica urbana desenrolava-
se no cais, tão activa como a que decorria no castelo (Schofield e Vince, 1994). 

Fenómeno natural à partida, o porto cresce e equipa-se com elementos de tipo urbano:
mercado, ruas, alfândega (as tabellae ceratae descobertas no antigo porto de Marselha mate-
rializaram formalidades alfandegárias do século III d. C. (France e Hesnard, 1995), centro
de administração, bairros próprios que alojam a população que vive das fainas do porto, for-
nos para fabrico de vasilhame, forjas, banhos públicos. Na Idade Média acrescentam-se os
cambistas, os artesãos, e as profissões que surgem com a revitalização do comércio e com o
reforço do comércio marítimo dos séculos XI e XII. Paralelamente surge a indústria (Pirenne,
1964). Uma indústria bem específica dos portos é a construção naval. O exemplo de Lisboa
mostra que as indústrias relacionadas com a vida do porto, incluindo a construção naval, alas-
tram a uma vasta região: as áreas reservadas à exploração do sobreiro enquadram ambas as
margens do vale do Tejo até Abrantes. A construção naval exigia que as fontes abastecedo-
ras em madeira estivessem perto. Era um “condicionalismo geográfico” observável na Ribeira
das Naus, em Lisboa (Magalhães, 1993, p. 309). Ficavam ainda incluídos o pinhal de Leiria
e os coutos de Alcobaça. A sul, abrangiam Sesimbra. (Magalhães, 1993, p. 309, mapa).

No século XVI, a construção naval de Lisboa constituíu uma prioridade do Estado, che-
gando a existir medidas de preservação das madeiras disponíveis na região para abastecimento
dos estaleiros navais. Essas medidas levaram à eliminação das indústrias consumidoras de
madeira, tais como os vidreiros e as refinarias de açúcar, num raio de dez léguas em redor da
capital (Magalhães, 1993). 
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H. Pirenne (1964) e O. Marques (1989) evocam os espaços portuários medievais como
ambientes de grande vitalidade, muito populosos, e com uma grande variedade de artesãos liga-
dos ao transporte marítimo: adueleiros, fabricantes de carros, de vasilhas, de caixas, assim como
um importante elemento medieval associado ao comércio — a burguesia. Ao lado dos artesãos
surge também uma grande quantidade de profissões: mercadores de longo curso, trabalhadores
do embarque e desembarque, e do equipamento dos navios. O. Marques evoca nesses ambien-
tes a construção naval, existente em Portugal desde o início da nacionalidade, com um maior
desenvolvimento a partir de meados do século XIV, com o exemplo da Ribeira das Naus, e
outras tercenas nos portos mais importantes: Viana do Castelo, Vila do Conde, Porto, Gaia,
Aveiro, Figueira da Foz, Pederneira, S. Martinho, Setúbal, Lagos e Tavira (Pereira, 1994). 

A defesa do espaço portuário torna-se, com o decorrer do tempo, de tal modo importante
que casos houve em que foi a razão da transferência das funções portuárias para sítios defen-
didos. O porto de Buarcos é um exemplo. Exposto ao mar aberto, não beneficiava da defesa
militar construída na Figueira da Foz. Depois de uma longa actividade, foi substituído pelo
porto da Figueira da Foz.

A técnica antiga utilizada na defesa dos portos, com recurso a torres e correntes puxadas
por maquinaria, ficou bem descrita por Vitrúvio (De Architectura, Livro V, Cap. XII, 55 ) (Las-
serre, 1992, p. 133). Confronte-se um testemunho do século XIV, Ibn Battüta que, após um
périplo de cerca de vinte anos pelo Médio e Extremo Oriente, descreve a chegada a um porto
da Sardenha cuja entrada dependia de abertura: (...) “île sous la domination des chrétiens et qui
a un beau port [Cagliari] entouré d’énormes pièces de bois avec une entrée ressemblant à une porte
qui n’est ouverte qu’après autorisation” (Battüta, 1995, p. 1004). 

A fortificação costeira foi um elemento que, pela situação que geralmente ocupava — foz
dos rios, à saída dos estuários — encorajou o povoamento do litoral. Segundo alguns autores,
como O. Ribeiro e A. Sampaio, por exemplo, os espaços portuários teriam sido parcialmente
despovoados durante a Alta Idade Média, mercê das incursões piratas, normandas e sarrace-
nas, durante os séculos IX a XI, que provocaram uma retracção das populações no interior das
muralhas, originando a ideia de que a isso corresponderia um espaço vazio do ponto de vista
urbano (Sampaio apud Ribeiro, 1989c, p. 481).

O que O. Ribeiro refere como “o hiato que, na Península Ibérica, separa as cidades romanas
das medievais” (1989, p. 61), parece, no entanto, corresponder mais a um desconhecimento das
cidades que só a arqueologia medieval poderá vir preencher. 

Depois da Reconquista, a construção progressiva de defesas costeiras terá contribuído
para que alguns desses portos assumissem uma expressão urbana como a que conhecemos
nas actuais cidades ribeirinhas de Portugal (Fernandes, 1987). As fortalezas costeiras que
defendem a barra do Tejo e os seus acessos (Cascais, S. Julião da Barra e outras) integram-se,
como sistema defensivo, num complexo militar de protecção do porto de Lisboa e das margens
vizinhas. Tais defesas permitiram que o núcleo original da cidade pudesse alargar-se a partir
da fortificação inicial e estender-se até à margem. Um estudo recente (Vaz e Fonseca, 1997)
refere o papel dissuasor das defesas do acesso ao Tejo, no final do século XVI, para um adver-
sário como Francis Drake, impedindo que a cidade fosse atacada pelo lado do mar.

4.2.2. Sítios portuários romanos na Europa ocidental. Importância das embarcações
fluviais nos espaços portuários

“On donne le nom d’étier à certaines dépressions que la mer remplit à marée haute et qui per-
mettent aux bateaux de remonter comme par une rivière à l’intérieur des terres et jusqu’aux vil-
les bâties sur leur pourtour” (Estrabão III, 1, 8). (Tradução de Lasserre, 1966, p. 29).

87
4. ANÁLISE DOS DADOS DISPONÍVEIS 



O estudo do preenchimento de espaços litorais, e fluviais, por actividades ligadas à nave-
gação, como o transporte de exércitos (Williams, 1976), e o comércio marítimo e fluvial em
época romana, implica conceber a existência dos correspondentes espaços especializados: os
portos.

Pela diversidade da terminologia empregue, na qual reconhecemos algumas palavras gre-
gas, verificamos que os autores de época romana distinguiam os espaços portuários con-
soante as condições (naturais e/ou de equipamentos) que ofereciam: baiae, cala, cataplus,
emporium, fossa, gradus, limen, ostium, plaga, portus, positio, promunturium, refugium, salum,
sinus, statio, vada (in Uggeri, G. (1968) — La terminologia portuale romana e la documentazione
dell’“Itinerarium Antonini”, apud Rickman, 1996, p. 284). A técnica portuária romana tomava
em consideração os vários contextos em que a construção devia realizar-se: o regimen fluvial,
se se tratava de curso fluvial ou de estuário, as correntes costeiras, os sedimentos, o papel do
porto na rede geral de comunicações, os sistemas de economia locais (Stabel-Hansen, 1994).
Efectivamente, os problemas colocados pela realidade atlântica, com grande dinâmica oceânica
e marés de grande amplitude, fizeram adaptar a técnica portuária e naval às condições que os
territórios ocidentais ocupados por Roma exigiam. Assim, com a escolha dos portos nos
estuários, bem como para montante, as soluções foram encontradas, sobretudo na escolha de
embarcações cujo calado permitisse subir os rios (Stabel-Hansen, 1994). 

A utilização dos cursos fluviais como elementos reguladores das marés oceânicas para a
instalação de portos, e a associada prática romana de construção portuária, terão constituído
os principais elementos que, conjuntamente, permitiram a ascensão de cidades portuárias da
Europa Ocidental tais como Bordéus, Nantes, Londres, Colonia (Stabel-Hansen, 1994), assim
como outras cidades do Reno, e também do Danúbio.

G. C. Boon (1980) apresenta um estudo de espaços portuários em Caerleon (South
Wales, Inglaterra), de época tardia (início do século III, ampliado no final do mesmo
século), em que apareceu um cais associado a um acampamento militar, e a um povoado
(civitas) situado a 13 quilómetros. Note-se que a distância é idêntica à que separava Coním-
briga do Mondego, no ponto em que o rio toca Coimbra. Esse cais, actualmente situado a
230 metros da margem fluvial, é um indicador das variações horizontais do curso do rio e
das variações verticais do nível da água naquele local onde as marés ainda se fazem sentir.
Por outro lado, a sua posição interior em relação à costa aberta, atenuava as dificuldades
logísticas do oceano aberto e das marés (Boon, 1980).

Num outro caso, no actual porto atlântico de Saint Peter Port, na costa leste de Guern-
sey (ou seja, Lisia, uma das ilhas Lenuri, designação pela qual eram conhecidas na época
romana as ilhas do Canal da Mancha, e tal como aparecem referidas na Tábua de Peutinger)
(Rule e Monaghan, 1993), os testemunhos náuticos revelados pela escavação submarina de
uma embarcação romana do século III, conduzida entre 1984 e 1985 por Margaret Rule,
constituem um dos melhores exemplos de continuidade na utilização náutica de um espaço
litoral naturalmente protegido e gradualmente afeiçoado a partir do aproveitamento de rochas
costeiras (Rule e Monaghan, 1993, p. 4) durante dois milénios. Efectivamente, a perturbação
produzida pelas hélices dos ferries no lodo protector dos vestígios náuticos da antiguidade, des-
locando as tábuas de costado do navio romano referido, vítima da circulação portuária, ilus-
tra bem a continuidade de utilização daquele espaço. 

Durante a época romana, e sob a constante ameaça pirata, tornara-se indispensável a
presença, na Mancha, de uma frota defensiva, assim como a construção de um sistema
defensivo costeiro, que foi iniciado em meados do século III d.C. e se estendeu às costas da
Gália (Rule e Monaghan, 1993). A articulação desta e de outras evidências arqueológicas des-
cobertas em terra, levaram estes autores a considerar que os testemunhos arqueológicos 
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terrestres nas ilhas da Mancha, reflectem não só uma ocupação Galo-Romana de tipo rural,
mas ainda a antiguidade do sítio portuário de Saint Peter Port, com vestígios de construções
portuárias e de ocupação entre os séculos II e IV d.C. Assinalou-se também a presença de
um fanum (semáforo) na ilha de Jersey (Rule e Moghan, 1993). Efectivamente, as presen-
ças de cerâmicas de origem britânica e gaulesa, importadas pelas ilhas da Mancha, sugerem
uma ocupação romana crescente durante os séculos II e III, e um movimento de importa-
ção ligado ao comércio marítimo a longa distância.

Neste contexto, as descobertas submarinas em Saint Peter Port, que datam de todas as
épocas, comprovam os “méritos” do local como porto de escala (Rule e Monaghan, 1993). Tem
especial relevo a densidade de cerâmicas romanas presentes no fundo submarino de Little Rus-
sel Channel (um conjunto de ânforas do século I d.C. num dos sítios de naufrágio localizado
à profundidade de 40 metros, e ânforas de meados do século II a 200 metros da entrada do
actual porto). Constituem testemunhos indicadores de importantes movimentos náuticos
entre os séculos I e IV d.C. naquela região atlântica de passagens de navios provenientes de
regiões mediterrânicas.

A civilização romana tinha herdado saberes náuticos, e de construção portuária, que
tinham sido amplamente ensaiados no Mediterrâneo desde o primeiro contributo fenício, no
século IX a.C. (Raban, 1983), e as versões gregas e helenísticas (Blackman, 1982). A ausência
de condições naturais de abrigo, que são as ideais, como já assinalava Vitrúvio, podia ser supe-
rada pelos romanos: “(...) no habiendo lugar apto por naturaleza para el abrigo de las naves en los
temporales, ni embarazandolo algun rio, sino que el un cabo sea firme, se le hará un muelle al otro
cabo, avanzandole lo necesario, construido de estructura ó terraplen, con lo qual quede formada la
curvatura para cerrar el puerto” (De Architectura, Livro V, Cap. XII, 57) (Vitrúvio, 1992, p. 133).

“Se todavia não estivermos em presença de um lugar natural ou idóneo que possa proteger as
naves das tempestades, é conveniente agir do seguinte modo: se nenhum rio nesses lugares o impe-
dir, mas houver num dos lados uma enseada, então avance-se para diante, a partir do outro lado,
com “structurae” e terraplenos que assim formarão os recintos dos portos. E estas “structurae”,
que ficarão dentro de água, serão feitas de modo que se traga “pozzolana” das regiões que vão de
Cuma ao Promontório de Minerva (Sorrento) e misture-se esta de maneira que no “mortarium”
a proporção seja de dois para um.” (Vitrúvio, Livro V, 2, apud Maciel, 1996, p. 326). 

Vitrúvio aconselhava a que não se construíssem portos em zonas invadidas por aluviões,
como a foz dos grandes rios, pelas profundas transformações a que esses locais estão sujeitos
por assoreamento (Blackman, 1982). Estrabão, por seu lado, assinalava as desvantagens da
posição do porto de Ostia (Meiggs, 1997).

A cidade de Ostia, porto fluvial ao serviço de Roma, a uma distância de cerca de 25 qui-
lómetros, recorrendo ao transporte fluvial, ou traiectus (Meiggs, 1997, p. 297), até à grande
cidade, com embarcações fluviais, por não ser navegável por barcos de maiores dimensões,
desempenhava três funções: importações para Roma, armazenamento e entreposto comercial
do tráfego dos grandes navios. Entre as importações figuravam as preciosas especiarias que
eram conservadas em Roma em armazéns especializados, os horrea piperataria referidos por
Dião Cássio (LXXII, 24) (Rougé, 1966, p. 167). Este porto sofreu as desvantagens de se situar
perto da foz do Tibre. O assoreamento do rio provocou o declínio de Ostia transformando-se
no século III d.C. em estância de veraneio. Ao mesmo tempo, ganhava importância Portus, o
porto de Trajano entretanto concebido para atender às necessidades portuárias de Roma,
com uma bacia interior para acolher os navios maiores (Meiggs, 1997), e um acesso sempre
aberto, independentemente das variações do caudal provocadas pela estiagem.
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Compreende-se, assim, que a maioria dos portos de Roma no Mediterrâneo ocidental e
central se encontrassem no curso dos rios, a uma certa distância das zonas de foz. Era tam-
bém o que se passava com Hispalis, Arles e Narbonne (Rickman, 1996).

No caso da Grã-Bretanha, os testemunhos arqueológicos de estruturas portuárias roma-
nas têm sido localizados e escavados em contextos fluviais (Fenwick, 1997), tanto com objec-
tivos militares, como para utilização civil.

V. Fenwick refere: “(...) during the roman times occupation substancial quays and jetties were
constructed to serve not only military and naval bases, such as Dover, Kent and Caerleon, Gwent, but
also the civilian settlement of London.” (Fenwick, 1997, p. 442).

A descoberta, em 1958, nos alicerces de um hospital de Londres (New Guy’s House), de
uma embarcação datada do século II d.C. (Delgado, 1997), marcou o início de um programa
de trabalhos arqueológicos desenvolvidos na fachada fluvial da City. Em 1962, surgiam, no sub-
solo urbano de Blackfriars, uma embarcação do século II, em 1969, uma barcaça do século
XVII e, em 1970, duas embarcações de cerca de 1500. 

Em 1979, G. Milne apresentava os resultados das escavações de seis sítios, entre Tha-
mes Street e o Rio Tamisa. Presenças de cais e também de várias cofragens em madeira
preenchidas com detritos domésticos que formaram aterros selados por camadas de pedra,
surgiram como gestos do passado reveladores da conquista progressiva de terreno à beira
rio. As escavações revelaram também cais de madeira da época romana com cerca de 2 m
de altura. Esses cais encontravam-se associados a armazéns, estaleiros, áreas de drenagem,
e a grande quantidade de cerâmicas e de vidros importados, assim como de contentores de
cerâmica e barris (Milne, 1982, p. 163-164).

As datações obtidas permitiram distinguir uma primeira ocupação da margem do Tamisa
por volta de 50 d.C., seguida de ocupações dos séculos II e III, com cais e desembarcadouros
associados a áreas de trânsito. O afeiçoamento da beira-rio, nesta época, parece representar,
segundo G. Milne (1997), o empreendimento de maior relevo. A partir do século III, o declí-
nio torna-se evidente. As transformações políticas e económicas ocorridas no Império Romano
acrescidas de incursões de piratas saxões a partir de 250 d.C., provocam a interrupção do
comércio que animava os cais (Milne, 1997).

Após este declínio, registaram-se instalações de fortes costeiros, saxónicos, cuja
construção se terá iniciado entre 255 e 270 d.C. Os cais mantiveram as actividades a
uma escala muito inferior. V. Fenwick (1997), faz notar como, mesmo durante o
período pós-romano, em muitas cidades da Grã-Bretanha os pequenos molhes e os sim-
ples embarcadouros foram suficientes para os contactos por via aquática. As primeiras
estruturas de reconstrução do litoral fluvial em época pós-romana só seriam feitas no
século X (in Miller, Schofield, Rhodes (s.d.) — The Roman quay at St. Magnus House,
London. Pesquisa efectuada na Internet em Maio de 1998). Os trabalhos de investiga-
ção na fachada fluvial urbana de Londres revelaram a regularidade com que os habi-
tantes da cidade foram ocupando a margem do rio na época compreendida entre os
séculos XII e XVI, mediante a construção de diques em madeira e de aterros para
desembarcadouros.

Um recente estudo de Peter Marsden (1994) sobre vestígios náuticos do porto de Londres
datáveis do século I d.C. ao século XI, reúne os resultados de trabalhos desenvolvidos durante
trinta anos na zona fluvial. Inclui o estudo das estruturas associadas ao porto, e a evolução e
adaptação às necessidades do comércio a ele ligado. A criação do porto de Londres é referida
como uma cidade-porto romana planeada cerca do ano 50 d.C., provavelmente sujeita, durante
os dois primeiros séculos, ao controle dos mercadores romanos estabelecidos no continente
(Marsden, 1994, p. 15).
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Quanto às possibilidades de acostagem, incluindo o problema das marés, o autor refere
que, a partir da descoberta, nos depósitos de silts costeiros de Londres datados do século I, da
presença quer de plancton, quer de espécies de água salobra, revelou-se o contexto estuarino
do Rio Tamisa, naquele local, com marés sensíveis, sugerindo que a entrada e a saída dos
navios deveria fazer-se aproveitando as marés, e, eventualmente, por troços, em vários dias,
até aos cais de Londinium (Marsden, 1994, p. 23-24). Recorde-se Estrabão, sobre a vantagem
das marés para a navegação ascendente e descendente nos estuários do sudoeste da Península
Ibérica (III, 2, 4, apud Lasserre, 1966, p. 33). 

Ainda relativamente ao caso do porto romano de Londres, o estudo das possibilidades de
acostagem, e de carga e descarga de navios, revelou, por um lado, a existência de declives que
tanto permitiam o varadouro de embarcações manobráveis em pequena profundidade, como
a aproximação de veículos para carga e descarga das embarcações — nomeadamente no caso
de cargas pesadas, como ânforas oleárias e barris de vinho, e pedras de construção — e, por
outro lado, a existência de cais com estruturas de madeira de carvalho e plataformas feitas de
aterros, do final do século I e início do século II, que possibilitavam a acostagem, sem varar
sobre a quilha (Marsden, 1994).

As profundidades estimadas sugerem sempre a utilização de embarcações de pequeno
calado, especializadas no serviço de carregamento e descarregamento das embarcações de maior
porte, que ficavam ancoradas em local de maior profundidade, provavelmente a jusante. Os ves-
tígios de um cais em zona avançada para sul, e o curto espaço de tempo em que foi utilizado, nos
finais do século I, coincidente com a reconstrução ampliada do forum, sugere um aumento do
tráfego portuário, e a necessidade de utilização de uma zona mais profunda para novo cais de
acostagem, facto que parece confirmar-se com os vestígios de um cais de acostagem em zona
mais profunda, e a jusante, datado de inícios do século II (Marsden, 1994). A acostagem, nos
finais do século I e até meados do século III d.C., surge, assim, mais adaptada ao tipo de embar-
cações mediterrânicas, que não possuíam os fundos planos e robustos das embarcações tradi-
cionais locais, os quais permitiam varar em terra e esperar pela maré, sem correr riscos.

Durante o final do século III e o século IV, o cenário de decadência das estruturas e espa-
ços portuários de Londres coexiste com a presença de importações, o que pode corresponder
quer a estruturas de acostagem ainda por descobrir, quer a alternativas de ancoradouro com
desembarque por intermédio de barcos fluviais (Marsden, 1994). 

Durante os séculos VII-IX, existem algumas referências a Londres como porto, embora os
vestígios arqueológicos sejam quase inexistentes, e, entre os séculos X e XI, com a reconstrução
da cidade saxónica dentro dos limites da antiga urbe romana, o tráfego portuário prosseguiu com
a utilização de barcaças fluviais. Os documentos históricos deixam entrever o movimento comer-
cial e militar deste porto, enquanto os testemunhos arqueológicos sugerem vários locais de acos-
tagem e de varadouro, com funcionamento mais provável durante a maré vazia (Marsden, 1944). 

A presença de pinhas originárias da Península Ibérica numa villa romana de Fishbourne,
perto de Chichester (Portsmouth), equipada com um “porto de ligações marítimas” (Filgueiras,
1978, p. 78, n. 21), deixa em aberto uma vasto campo de pesquisa no que diz respeito a esta-
ções arqueológicas com essas características.

Perante o meio náutico diferente que o oceano aberto apresentava aos romanos, o estudo
de sítios portuários romanos na Grã-Bretanha, presentes em locais como Londres, Glouces-
ter e Dover, no curso interior de rios, leva Coëtlogon Williams a interpretar o facto como o
modo de adaptação da engenharia hidráulica romana às condições dos litorais da Europa
atlântica (Williams, 1976). É um modelo possível para a interpretação de sítios equivalentes
na costa atlântica portuguesa, onde as marés se faziam sentir com intensidade semelhante,
nos estuários e nos cursos inferiores dos rios.
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Como outro exemplo do manancial de informação que o estudo de um espaço portuário
representa, será interessante referir, em França e em primeiro lugar, embora em contexto
mediterrânico, a experiência dos trabalhos desenvolvidos em Marselha. Após a descoberta, na
década de 1950, de uma zona de armazenamento portuário romano materializado por um con-
junto de dolia numa área urbana, e da descoberta (1974) da embarcação do século III d.C. no
subsolo da cidade (Gianfrotta e Pomey, 1982) encontrado na extremidade do antigo porto, as
obras de urbanização na zona ribeirinha da cidade conduziram posteriormente a prospecções,
e à descoberta de outros vestígios. O espaço em foco revelou uma longa ocupação em que se
distinguem cinco períodos, incluindo os registos correspondentes à época da fundação grega
da cidade (Gantès, 1985; Hesnard, 1995). 

L.-.F. Gantès distingue no arqueossítio portuário de Marselha os seguintes períodos :
Época Grega Arcaica (do século VI a.C. até cerca de 520-480 a.C.); Época Grega Helenística
Tardia (século I a.C.); Época Romana (séculos I a III d.C.); Época Antiga Tardia (séculos IV a
VII d.C.); Período Moderno (séculos XV a XVIII) (Gantès, 1985).

O litoral sofreu, naquela zona, dois movimentos simultâneos: transgressão marinha e o
avanço da cidade em expansão, que deixaram níveis selados, tais como as praias da época hele-
nística e a orla costeira e cais do século I d.C., assim como litorais dos séculos III e IV. Man-
tiveram-se testemuhos cerâmicos da época grega (século VI a.C.), um cais do século VI e frag-
mentos de embarcações. Após o assoreamento desse litoral, e numa fase posterior, existiu um
estaleiro naval (século V a.C.), e o porto helenístico com docas dos séculos III e II a.C. 

Posteriormente, surge o espaço portuário romano com entrepostos acessíveis por cais
em madeira, um molhe em opus caementicium, vestígios de embarcações, e os horrea de arma-
zenamento de dolia dos séculos I e II d.C. O declínio do porto assinala-se já no século V da
nossa era. Na mesma zona, os subsolos urbanos continham elementos como as tabellae
ceratae, numa das quais uma inscrição revelou a existência naquele porto, ainda no século III
d.C., de uma statio com funções alfandegárias. O facto deste objecto se encontrar em contexto
portuário permitiu uma articulação com a iconografia existente e com os materiais encon-
trados em abundância, quer no antigo fundo do porto, quer no local correspondente aos entre-
postos antigos, pormenor esclarecedor sobre os movimentos comerciais da cidade durante
a época romana (France e Hesnard, 1995).

Um exemplo de especial interesse para o caso português, por se tratar de um estuário
na costa atlântica, é a actual investigação, em França, dos aspectos históricos dos paleo-
portos, nomeadamente no estuário do Loire, em Rezé (Nantes). Os investigadores locali-
zaram cerca de 40 hectares de espaços portuários da Aquitânia da época romana, incluindo
horrea e bairros portuários (Informação comunicada pelo geógrafo Loïc Ménanteau, CNRS,
Géolittomer – Nantes).

Existe igualmente, na costa mediterrânica francesa (Fos-sur-Mer), um caso de testemu-
nhos arqueológicos portuários submersos (navalia) (Gassend e Maillet, 1994), em que, ape-
sar de se tratar de um contexto mediterrânico, no que se refere à posição dos vestígios existe,
na verdade, uma semelhança com a posição de estruturas submersas recentemente redesco-
bertas no mar de Quarteira, a 700 metros da costa (ver Loulé, n.o 31 do Catálogo).

Em Fos-sur-Mer, um porto romano importante que foi registado na Tábua de Peutinger
com mais relevo do que o porto de Ostia, as presenças submarinas de navalia, ou arsenais da
época romana (além de duas necrópoles romanas, uma das quais do Alto Império, na costa),
a uma profundidade de 4 metros, e a cerca de 400 metros de distância da costa, têm intrigado
os investigadores que permanecem sem explicação definitiva para tais vestígios, num cordão
litoral em que intervieram vários fenómenos geomorfológicos (Liou, 1989; Gassend e Mail-
let, 1994). A data problemática do início de formação desse cordão litoral tem colocado o pro-
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blema da datação dos referidos vestígios dos navalia. Em situação análoga, os vestígios de Quar-
teira submersa – Ver Loulé, n.o 31 do Catálogo-encontram-se a 700 m da costa.

No Sul da Península Ibérica, os trabalhos arqueológicos desenvolvidos no centro histó-
rico de Huelva (Calle del Puerto), com o objectivo de encontrar sequências estratigráficas cor-
relacionáveis com a necrópole orientalizante de La Joya, com testemunhos de presença fení-
cia nesta área atlântica, revelaram as características especiais de um espaço provavelmente de
carácter religioso associado a um bairro portuário. As origens urbanas da cidade (urbanização
regular, de carácter hipodâmico) remontam ao século VI a.C., registando-se a presença de cerâ-
micas gregas de inícios do século VI (580-540 a.C.), embora haja vestígios de um momento
inicial deste processo urbano muito anteriores ao século VI (Garrido e Orta, 1994). Os vestí-
gios urbanos aparecem associados a actividades metalúrgicas (fundição de prata), industriais
(pesca e indústria de salga) e comerciais, e a uma navegação associada ao escoamento e
comercialização dos produtos (Garrido e Orta, 1994). Huelva constitui um excelente exemplo
de como um litoral naturalmente propício à actividade de tipo portuário (o amplo estuário dos
rios Tinto e Odiel) associado à vizinhança de minas, determinou uma cultura material de carác-
ter urbano, e de raiz oriental, num ponto de especial significado geoeconómico. 

Na herança das experiências portuárias do antigo Mediterrâneo pré-romano, o contributo
romano viria a ser, nos finais do século III ou inícios do século II a.C., o cimento hidráulico
(contendo calcário ou pozzolana), embora a utilização da madeira continuasse a preencher as
necessidades nos portos fluviais do período imperial (Rickman, 1996, p. 285), mesmo em cen-
tros importantes como Londinium.

Em Portugal, a associação de vestígios romanos a estuários tem sido confirmada, além
das evidentes presenças litorais já estudadas por vários autores, como o complexo de Tróia
(Ruders, 1981, p. 63-64) por achados de proveniência subaquática (fragmentos de ânforas,
cepos de âncoras, lucernas, moedas e muitos outros objectos) no decurso de dragagens quer
no rio Arade nas décadas de 1970-1980, ou em Lagos, (1958), ou pelos objectos recolhidos por
redes de pesca e por mergulhadores, como referimos.

Tornou-se imprescindível alargar o estudo do passado a esses pontos de partida e de che-
gada, de embarque e desembarque, por vezes com a informalidade de uma praia, mas deten-
tores de informações complementares. P. Ottaway ilustra estes casos ao relacionar as origens
de Londres com uma margem fluvial provida de varadouros naturais, “ideal for the drawing up
of small boats” (Ottaway, 1992, p. 57).

As pequenas embarcações de cabotagem, não só fluviais, permitiam manter o fluxo de
abastecimento, transportando o que chegava a bordo dos navios de maior porte, podendo cir-
cular e abordar portos com pouca profundidade, inclusivamente varando na praia (Rickman,
1996).

No Sul da Península Ibérica, as navegações nos esteiros e nos cursos fluviais, a existên-
cia de portos e de cidades comerciais nesse tipo de enclaves, já aparecem explícitas em Estra-
bão na descrição da Turdetânia, e a propósito do Guadalquivir (Abad Casal, 2000), bem como
a alusão aos tipos de embarcações de transbordo que permitiam a penetração fluvial até uma
cidade interior como Córdoba:

“Jusqu’à Hispalis, à 500 stades de la mer,(…) la navigation est possible à des navires de fort
tirant d’eau. En revanche, pour atteindre les villes situées plus haut jusqu’à Ilipa, il faut des
bateaux plus petits, et de là jusqu’à Corduba on se sert de barques de rivière, faites aujourd’hui
de pièces de bois assemblées mais autrefois taillées dans un seul tronc d’arbre (…)”. (Estrabão,
III, 2, 2) (Tradução de Lasserre, 1966, p. 32).
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4.3. Análise do território português

4.3.1. Navegação, construção naval e utilização dos litorais 

Em 1962, Abel Viana chamava a atenção para o potencial arqueológico dos espaços aquá-
ticos: “Talvez um dia, nas rias da Costa Algarvia, na de Aveiro, estuários do Sado, do Mira, do Tejo,
do Mondego e do Lima, nos Salgados de Castro Marim, Lagoa de Óbidos, Barrinha de Esmoriz, São
Martinho do Porto, areias da Tocha e, sobretudo Campos da Nazaré, Pederneira e Valado, surjam
alguns restos de embarcações da antiguidade.” (In Viana, A. (1962) — Algumas Noções Elementares
de Arqueologia Prática. Beja. Apud Garcia, 1968-1970, p. 72).

Existem locais naturalmente vocacionados para serem portos. São, geralmente, os que
sobrevivem.

Os litorais, como zonas de grande fragilidade sujeitas aos fenómenos de erosão dos
sedimentos do interior, e ao assoreamento, são também atingidos pela abrasão marinha.
Agindo em conjunto, transformam o litoral a um ritmo ao qual as actividades humanas têm
de se adaptar. A propósito, Vita-Finzi refere: “In coastal areas, ancient harbours indicate the
extent to which rivers have silted up their estuaries. Richborough, a roman port on the River Stour
(Kent), now lies inland. At Ostia the growth of the Tiber delta at the beginning of the Christian
Era was rapid enough to require raising the level of the streets and houses at least twice during two
centuries; ancient Ostia is now about 3 km away from the coast. The position of Utica shows that
the Medjerda delta has been abandoned by the seventh century AD.” (...) “Estuarine and deltaic
sedimentation, to be more than curiosities, must be viewed in relation to what was happening
inland” (Vita-Finzi, 1969, p. 140).

A alteração do nível da água, resultante de uma combinação de fenómenos eustáticos, tec-
tónicos e de assoreamento, é a principal responsável quer pela fixação humana, quer pelo aban-
dono do litoral. S. Daveau refere a assimetria dos vales dos principais rios de Portugal: a mar-
gem direita sempre mais abrupta do que a esquerda, mais plana, como resultado de uma tec-
tónica recente, mas não actual. O resultado é o abaixamento dos blocos situados a sul, empur-
rados para debaixo das massas a norte, criando os locais sobranceiros que, em combinação com
a possibilidade de acesso à margem, constituíram o “locus” de eleição dos centros urbanos (Fer-
nandes, 1987; Daveau, 1995).

No Holoceno, a acção antró-
pica entra em jogo, de modo bru-
tal, na transformação das zonas
litorais (Cordeiro, 1992). Neste
ponto, tornam-se articuláveis
entre si a documentação arqueo-
lógica e histórica, e os dados do
terreno. Esta conjugação facilita a
compreensão dos fenómenos de
abandono de povoados costeiros,
ou ribeirinhos.

É uma posição de recuo,
procurado num interior vizinho
do litoral, o sublitoral (Figs. 23 e
26), mas acessível por via aquá-
tica, que parece constituir, desde
tempos pré-romanos, conjugado
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FIG. 26– Pormenor da carta de circulação e urbanização sublitorais segundo 
S. Daveau: destaca-se a região de entre Vouga e Minho, com os acessos
fluviais das principais cidades à orla atlântica. Reproduzido de Daveau
(1995a, p. 58).



com a tendência ibérica para a escolha de sítios alcandorados, uma condição essencial na
formação de centros urbanos. É a partir de um “pulmão” (enclave costeiro de importância
variável), que se fazem os contactos do núcleo urbano, em posição recuada, com o exterior
mais remoto. Das trocas mais antigas ao posterior escoamento, mais ou menos volumoso,
dos excedentes regionais, e, com a romanização, à fase de importação de artigos que se tor-
naram necessários aos ocupantes romanos desta parte ocidental do Império, o transporte
marítimo foi determinante. A Roma imperial, com as importações de trigo do Egipto e da
África à razão de 60 milhões de modii, ou seja, 400 mil toneladas por ano (Gianfrotta e
Pomey, 1982, p. 60), deveu este abastecimento, e grande parte de outros, aos circuitos marí-
timos e aos acessos portuários.

Maurizio Forte refere 250 mil toneladas de trigo (na última fase desta discussão, P. Pomey
refere 420 mil toneladas de trigo por ano (Pomey, 1997, p. 117-118) importadas anualmente do
Egipto: “Si important qu’ait été le tracé des voies romaines, (...) c’est bien celui des villes maritimes qui
ouvrira à Rome les horizons commerciaux de la méditerranée” (Forte, 1997, p. 176).

O antigo litoral português, infinitamente mais articulado do que hoje (Ribeiro, 1977), ofe-
receu, durante a Idade Média, e, pelo menos, até ao século XVI, muitos abrigos às embarca-
ções (Daveau, 1995). Recorria-se a trajectos mistos, com preferência pelas vias aquáticas até
onde se podia navegar, e continuando por terra quando a profundidade das águas já não per-
mitia circular.

Na cartografia antiga desse litoral muito articulado, os acidentes costeiros representados
nos mapas do século XVII, deverão ser tomados com a devida prudência. Mas, se correspon-
dem a uma “perspectiva de marinheiro”, ou seja, numa perspectiva em que são enfatizados
os locais navegáveis que ofereciam também condições de ancoradouro, contêm, por isso
mesmo, a mensagem de uma acessibilidade náutica praticada, e a tomar, por conseguinte, em
consideração. 

O que actualmente é uma linha de costa pouco atractiva, de poucos abrigos náuticos
(reentrâncias), ofereceu anteriormente, pelas características de recortes profundos, e a intervalos
regulares, condições propícias ao povoamento. Era uma plataforma vantajosa para a instalação
litoral (Daveau, 1995). Proporcionou condições para a localização de centros urbanos que,
numa natural retracção relativamente à costa batida pelo mar aberto, encontraram as condições
para instalação e desenvolvimento nos abrigos estuarinos (Lisboa, Setúbal, Porto, por exemplo),
das zonas lagunares (Aveiro, Faro e Tavira), de antigas rias (o complexo portuário da lagoa de
Pederneira, de Alfeizerão e de Óbidos), no curso baixo dos rios (Santarém, Loures, Sacavém e
Vila Franca de Xira; Mértola, Alcácer do Sal) e, ainda, nas baías abrigadas (Sines, Lagos).

O posterior destino (desenvolvimento, decadência, e/ou abandono) de cada uma dessas
instalações costeiras iria depender de uma combinação de factores. Aos factores geomorfo-
lógicos de grande amplitude que condenaram definitivamente certos enclaves costeiros, deve-
mos juntar os factores económicos dos quais não poderemos separar a evolução da constru-
ção naval, tendo o aumento do calado dos navios restringido a navegação em muitos rios. 
Ao procurarmos o limite das navegações fluviais do passado, verificamos uma tendência para
que os situemos para montante, nos cursos fluviais, à medida que recuamos no tempo. No sen-
tido temporal inverso, observa-se uma deslocação para jusante (Izarra, 1993, p. 31).

Estes movimentos, mais ou menos espaçados no tempo, devem-se à conjugação dos fenó-
menos de progressivo assoreamento dos rios e do aumento de calado das embarcações. É certo
que o novo calado, correspondente às exigências do género de vida pós-medieval, conciliador
de actividades agrícolas e marítimas referido por J. Cortesão (apud Ribeiro, 1977, p. 109), iria
determinar a preferência das embarcações de maior calado, por portos munidos de ancora-
douros mais profundos.

95
4. ANÁLISE DOS DADOS DISPONÍVEIS 



Mas, uma vez mais, não poderemos deixar de ponderar a importância do papel desem-
penhado pelas pequenas embarcações fluviais, já referido por Dionísio de Halicarnasso, no
século I a.C., relativamente a Ostia (Meiggs, 1997) e, posteriormente, por Estrabão. 

Em Pozzuoli, por exemplo, até ao início do século XX, antes da construção do actual pare-
dão, eram visíveis os arcos das fundações dos antigos molhes. Era necessária uma verdadeira
flotilha para o descarregamento dos grandes navios neste porto, e o transporte até Ostia e Roma
(Tchernia, 1997, p. 129). Roma era abastecida pelos transportes secundários que faziam a liga-
ção com os grandes navios (Tchernia, 1997). O percurso entre Pozzuoli e Ostia durava dois
dias. Havia outros barcos que eram movidos por tracção animal, e humana, pelas margens do
Tibre até Roma, um trajecto que durava 3 dias, e que constituía um desfile contínuo no Tibre,
tanto de dia como de noite (Tchernia, 1997, p. 130).

Dionísio de Halicarnasso descrevia Ostia como um porto que podia receber embarcações
a remos, enquanto as de maior porte, e de velas, transportadoras de mais de 3 mil ânforas, eram
rebocadas até Roma. Os grandes navios ficavam ancorados ao largo da foz, sendo descarre-
gados pelas embarcações fluviais (Meiggs, 1997).

Também relativamente a Portus Cosanus (Casson, 1987) é sugerido o mesmo recurso a
embarcações menores para ligação entre o ancoradouro exterior, acessível aos navios de maior
calado, e as estruturas do porto, ou para reboque de outras que não pudessem velejar com segu-
rança no exíguo espaço portuário: “Without question, Cosa’s harbor was thronged with the same
small craft that are atested at Ostia or Puteoli or other harbors of Italy. There must have been any
number of barges (...) called “lenunculi” (...) others “levamenta”, (...) to service arriving freighters
which, too deep in draft to moor at the piers or finding no space available there, anchored in the mid-
dle of the harbor or in the open roads. There must have been any number of equivalent of our tug-
boats (...); their task was to take in tow large merchantmen, which could not use their sails in the con-
fined waters of the harbor (...)” (Casson, 1987, p. 161-162).

Verificámos, aliás, observações do mesmo tipo, e recorrentes a fontes antigas idênticas,
em P. Sillières a propósito das comunicações antigas na Hispânia Meridional, nomeada-
mente nas comunicações por via fluvial de Hispalis e Ilipa, assim como na Lusitânia banhada
pelo curso inferior do Guadiana (Sillières, 1990, p. 729- 744).

Parece muito provável que essa prática tenha tido uma continuidade secular, já que os
manuais de navegação medievais mencionam pequenos portos providos de pouca água, como
dois metros ou menos, mas indicam-nos como portos úteis (Rickman, 1996). 

Os navios de comércio romanos que conheceram um apogeu durante o Império, e que
encontramos representados na iconografia e em testemunhos arqueológicos em contextos de
naufrágio, mostram enorme diversidade de dimensões e de formas: da simples barca de cabo-
tagem ao grande navio de transporte de grande linha comercial, sem referir as embarcações
de pesca, de serviço portuário, ou privados — corbita, gaulus, ponto, cladiuata. (Havia os navios
de propulsão mista (actuariae) mas os grandes navios de comércio eram veleiros puros (Pomey,
1997, p. 85), o que, do ponto de vista náutico, significa uma manobra delicada e inteiramente
dependente do vento, bem como a utilização obrigatória de ancoraduros seguros, ao largo da
costa, para operações de carga e descarga dos navios). 

A propósito da grande variedade de embarcações romanas fluviais especializadas, refe-
riremos, entre muitos, e relativamente ao período compreendido entre os séculos I e VI d.C.,
a existência de barcos especializados quer em actividades bélicas (musculus, e liburna,
incluída na categoria das naves longae fluminales) de defesa ou ataque, quer de vigilância dos
cursos dos rios (pristes), quer de transporte de tropas (lembus, incluído na categoria das naves
actuariae) e de mercadorias (caudicaria, linter, lenunculus, pontonium), quer ainda de insta-
lação de pontes flutuantes (trabaria, com a utilização dos rates e das naves amnicae), tanto
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em tempo de paz como de guerra (Zahariade e Bounegru, 1994). Os documentos estuda-
dos por estes autores são testemunhos iconográficos presentes na Coluna de Trajano, nos
tijolos estampilhados de Novae e no papiro de Hunt (século III d.C.), e em fontes literárias
e históricas (século IV-VI d.C.). Em todos os casos estudados, os testemunhos revelam uma
realidade naval de tipo fluvial que, embora relativa ao Baixo Danúbio, com alguns exemplos
verificados também no Ródano, não deixa de informar sobre os múltiplos recursos náuti-
cos existentes em contexto fluvial durante a época romana, tendo mesmo o número de tipos
aumentado substancialmente durante o período compreendido entre os séculos IV e VI da
nossa era (Zahariade e Bounegru, 1994).

No que concerne as duas evidências epigráficas registadas em território lusitano rela-
tivas a embarcações, através das referências aos respectivos proprietários, importa analisar
a interpretação de J. Edmondson do tipo de navegação praticada nas costas lusitanas, a par-
tir de uma maior ocorrência de referências a codicarii: “The attestation of “codicarii”, rather
than “navicularii”, could be mere chance, but may reflect the nature of Lusitanian shipping.
Although ports did exist in Lusitania, there is nothing to suggest that they ever developed into major
ports serving the Mediterranean basin (...). It seems more likely that they served as entrepots.”
(Edmondson, 1987, p. 155).

Na opinião de Edmondson, o porto de destino das pequenas embarcações provenientes
dos referidos “entrepostos”, seria o porto de Gades, na Bética, cujo interesse na rota atlântica
era claramente referido pelas fontes antigas. No texto de Estrabão lê-se: “the people of Gades fit
out the most and the largest ships both for our sea (i.e. the Mediterranean) and for the sea outside
(i.e. the Atlantic)” (Estrabão, apud J. Edmondson, 1987, p. 155-156).

Edmondson articula esta interpretação com as presenças sistemáticas de vestígios náu-
ticos (cepos de âncoras romanas) em sítios subaquáticos, potenciais ancoradouros, já referi-
dos, tais como o Cabo Espichel e a vasta área marítima contígua, o Mar de Ancão, vestígios que,
segundo Edmondson, são indicadores do tráfego romano na rota atlântica directamente des-
tinado às fontes de indústria de salga: “it has been plausibly suggested that this [Cabo Espichel e
Mar de Ancão] was an anchorage site for ships not wishing to enter the Sado estuary. With the excep-
tion of the anchor from the mouth of the Rio Mira, all have been found in proximity to cetariae.”
(Edmondson, 1987, p. 156).

Segundo a nossa perspectiva, nenhum destes argumentos exclui realidades portuárias de
escalas e importâncias variadas em que as embarcações intermediárias tiveram um papel
importante. 

Por um lado, afigura-se-nos plausível a importância portuária de Olisipo, por exemplo, de
Tróia, de Caetobriga e de Balsa, como pontos de concentração dos produtos exportáveis pro-
venientes de unidades portuárias menores existentes nos respectivos estuários. A diferença
estabelecida em relação a Gades parece-nos mais uma questão de escala em termos urbanos
do que em termos de capacidade portuária, embora faltem em Cádis os testemunhos arqueo-
lógicos portuários fornecedores de elementos de comparação com Olisipo, por exemplo.

Por outro lado, o termo “cabotagem” aplicado de modo genérico por J. Edmondson à tota-
lidade das embarcações adstritas aos portos da Lusitânia, esquece a capacidade que Estrabão
atribui ao estuário do Tejo. Recorde-se a referência deste autor, no início do século I d.C., à
capacidade dos grandes navios de carga da época (muriagogoi) ao mesmo tempo que descreve
as qualidades portuárias (de ancoradouro) do estuário do Tejo (Estrabão III, 3, 1) (Tradução de
Lasserre, 1966, II, p. 51-52).

E, de facto, os navios portadores das âncoras com as dimensões que nos são sugeridas
pelos cepos de âncora provenientes do Mar de Ancão e Cabo Espichel, e da Berlenga, por exem-
plo, aparecem como legítimos indicadores dignos, não forçosamente dos muriagogois referi-
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dos por Estrabão, mas, pelo menos, de navios cuja deslocação equivalia a mais de 200 tone-
ladas (Blot, 2002), transportando três mil âncoras ou mais. Com valores desta ordem, estamos
perante navegações que ultrapassam a simples cabotagem (Blot, 2002). Estes navios seriam
os protagonistas dos contextos portuários dos amplos e profundos ancoradouros dos estuários
do Tejo, do Sado, e de alguns outros pontos da costa da Lusitania, em épocas anteriores aos
grandes assoreamentos medievais e pós-medievais. 

Ao problema, até agora insolúvel, da ausência de indícios arqueológicos mais consistentes
do que simples âncoras, ou seja, vestígios de barcos, vem acrescentar-se outra lacuna: o calado
das embarcações. Se os termos antigos para designar as embarcações são, muitas vezes, o
reflexo das origens de cada tipo de barco, em contrapartida não encontrámos na nossa inves-
tigação referências directas (numéricas) ao calado das embarcações romanas. Os trabalhos con-
sultados referem as tonelagens.

Nos navios de comércio romanos a tonelagem variava consoante as necessidades comer-
ciais. Os navios de cabotagem abundavam. Transportavam entre 10 e 20 toneladas de carga,
e tinham um comprimento de 15 a 20 m. Podiam, no entanto, fazer a circum-navegação do
Mediterrâneo (Pomey, 1997, p. 88). Navios de tonelagem de 10 mil modii, ou seja, de 70 tone-
ladas, já faziam parte das embarcações de grande tonelagem e podiam fazer o abastecimento
de Roma. Os navios de maior calado que tinham acesso ao Tibre anteriormente à criação dos
portos de Roma, pertenciam à categoria dos de 3 mil ânforas, equivalente a cerca de 150 tone-
ladas. Tinham mais de 20 m. de comprimento. Os muriophore transportavam 10 mil ânforas,
ou seja cerca de 500 toneladas, desde o final da República ao início do Império. Comparados
com épocas posteriores, eram os maiores navios de que houve notícia até ao século XV, época
em que apareceram os navios genoveses e venezianos que vieram finalmente ultrapassar
estas proporções (Pomey, 1997, p. 89).

Mas, se algo se conhece da tonelagem, já o mesmo não acontece com os calados, pelo que
tentámos uma aproximação, no caso do Atlântico, nomeadamente do porto romano de Lon-
dres, através da compilação dos resultados obtidos ao longo de trinta anos de escavações na
beira rio do Tamisa, no contexto portuário de época romana. Como, nesse estudo, P. Marsden,
refere a conjugação dos cálculos relativos às marés observáveis no antigo contexto estuarino
do Tamisa com as descobertas de cais do século I d.C., verificámos que os valores determinados
(0,65 cm a 1,30 m) sugerem a acostagem limitada a embarcações aptas a manobrar em águas
pouco profundas (Marsden, 1994, p. 24). Também foram detectados locais de rampa que suge-
rem a possibilidade de aproximação de veículos para carga e descarga das embarcações (Mars-
den, 1994, p. 24).

O final da Idade Média iria ser decisivo no que respeita ao progresso futuro das insta-
lações portuárias. A herança dos contactos hanseáticos (Marques, 1993) traduziu-se (entre
outros aspectos) numa verdadeira “explosão” da construção naval, implicando o aumento
substancial do calado dos navios (Ribeiro, 1977, p. 111) a partir da utilização de um elemento
importante: o leme axial. Tido como invenção chinesa introduzida na Europa por volta do
século XII, foi divulgado no Norte da Europa pelas navegações dos navios genoveses, via
costa de Portugal (Blot, 1996). O aparente pormenor do leme axial facilitava a manobra das
embarcações de grande porte, e permitia que deixasse de haver limites na tonelagem dos
navios. 

Ficavam, assim, com destino garantido, os portos que ofereciam fundos capazes de
receber com segurança os novos navios de grande calado. Os outros, sujeitos ao crescente
assoreamento, iriam sobreviver graças à importante e activa rede de navegação fluvial, até
que os transportes terrestres, nomeadamente a via férrea, vieram inutilizar as pequenas
embarcações fluviais.
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Outros enclaves iriam ser substituídos por diversos portos que se tornaram mais vanta-
josos. Terminavam assim, lentamente, actividades portuárias que até aí tinham vingado: o trá-
fego de Coimbra (Figs. 27 e 28) é substituído pela Figueira da Foz, o porto de Atouguia 
(Fig. 2) é substituído pelo de Peniche, o tráfego de Santarém decai, tendo Lisboa assumido as
funções fluviais de ambas, Alcácer do Sal é substituída por Setúbal, Silves é substituída a par-
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FIG. 28 – Coimbra no século XVI: uma cidade com fachada fluvial navegável. Pormenores de uma vista panorâmica de Braun, G.
(1574) – Civitates Orbis Terrarum. “A via de circulação que saía da ponte separava a cidade alta, erguida numa abrupta colina, da
baixa comercial próxima do porto”. Reproduzido de Daveau (1995a, p. 174).

FIG. 27 – Representação da Barra do Rio Mondego, com os ancoradouros viáveis de Buarcos da Figueira e do lado sul da barra.
Pormenor da carta de Buarcos às Berlengas, de autor anónimo, in Pimentel, Luís Serrão (1673) – Prática da Arte de Navegar.
Reproduzido de: Tesouros da Cartografia Portuguesa (1997). Catálogo de exposição. XVII Congresso Internacional de História da
Cartografia. Lisboa: INAPA, p. 63.



tir do século XV por Lagos, por Vila Nova de Portimão e Mexilhoeira da Carregação, com a pos-
terior acumulação das funções portuárias concentradas em Portimão (Cavaco, 1976, I, p. 38).
Tavira, Fuseta e Castro Marim, são lentamente substituídos por Faro (Cavaco, 1976).

Outros ainda, habituados à mais ou menos modesta cabotagem de sempre, iriam sobreviver
como portos enquanto essa mesma cabotagem se manteve rentável (Alcoutim, Castro Marim, Mér-
tola, Vila Nova de Milfontes, Odemira), embora, no caso dos dois primeiros, a posição fronteiriça
que passaram a ter após a Reconquista os destinasse as funções de defesa militar de fronteira
(Cavaco, 1976; Daveau, 1995, p. 58), acabando por perder a importância portuária do passado.

Este facto coloca os centros urbanos fluviais do Baixo Minho e do Baixo Guadiana em si-
tuação análoga, a partir da estabilização das fronteiras nacionais, isto é, mais em posição de
defesa de fronteira do que com funções portuárias e comerciais. Temos, naturalmente, que
incluir nestes exemplos, além de Valença do Minho, o caso de Mértola, cujo porto de águas
profundas (Fig. 29) acessível aos barcos de mar teve importante papel tanto na penetração
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FIG. 29 – O caso de Mértola. A. Vestígios das condições
portuárias vividas na década de 1950, com o percurso
da barca de passagem para a margem da Mina de 
S. Domingos, anteriormente à construção da ponte, e 
a presença de um cais na Ribeira utilizado pelo “vapor”
que ligava Vila Real de Santo António a Mértola. 
B. Corte do profundo leito fluvial em V, perfeito para
fundear embarcações. Reproduzido de Alves (1956, 
p. 46, 48).



como no escoamento dos produtos das planícies interiores, quer em época pré-romana, quer
na época romana e também já na época islâmica. A estagnação dessa circulação transformou
Mértola em “museu” de actividades passadas. O troço final do Guadiana assegurou, até 1960
(Daveau, 1995) o escoamento do minério de S. Domingos através do porto do Pomarão. O alto
cais do Pomarão, com estrutura em madeira para o embarque de minério, estruturas de
armazenamento na parte baixa do povoado, e aglomerados de pedras de lastro ainda presen-
tes na margem fronteiriça, são memórias, ainda visíveis, de actividades de descarga de lastros
para embarque de minério, num passado recente em que as funções portuárias do local foram
razão da criação da povoação, no início do século XX. Actualmente, o Pomarão é mais um
pequeno povoado fluvial em acelerado processo de abandono e decadência, que a actual
Câmara Municipal de Mértola procura salvar como património histórico. Os portos que refe-
rimos, devido à navegabilidade das suas águas, foram encruzilhadas entre o litoral e o hinter-
land até que foram enquadrados nos territórios de fronteira entre Portugal e Castela. 

Outro grupo, atingido pelo assoreamento, iria progressivamente desaparecer da lista
dos portos, embora a maioria das vezes mantendo viva a estrutura urbana adquirida — Ponte
de Lima, Vila do Conde, Águeda, Montemor-o-Velho, Alfeizerão, Salir do Porto, Óbidos, Atou-
guia, Lourinhã, Loures, Frielas e Sacavém, e outras pequenas unidades portuárias pertencentes
ao complexo do Rio Tejo (Soares, 1990/98), Odemira, Vila Nova de Milfontes e Silves. 

Alguns desapareceram, cobertos pelas areias e abandonados pela população ameaçada
(como Paredes, assoreado no reinado de D. Manuel I), ou acabaram por sucumbir ao asso-
reamento com o abandono progressivo da actividade, decorrente de processos geomorfológi-
cos. Ilustra este caso a cidade romana, Balsa, capital de civitas, a cerca de 6 km de Tavira, com
um território vasto com recursos importantes. Desenvolvida depois do século I d.C., possuíu
indústria de garum no seu território ainda nos séculos III e IV (Mantas, 1990). A provável des-
truição do porto natural, no abrigo do sapal, que terá ocorrido por volta do século V, em vir-
tude de alterações geomorfológicas, provocou a interrupção do comércio (Mantas, 1990).

Torna-se compreensível a transferência das funções portuárias dos locais condenados pelo
avanço dos sedimentos e o consequente “recuo”, o distanciamento da água, para outros locais
em posição costeira. 

Durante a época islâmica, os pontos onde a circulação aquática era possível, continuaram
a ser encruzilhada de movimentos. Posteriormente, e antes da crescente redução da navega-
bilidade dos rios, das lagoas costeiras e das enseadas de profundo recorte, os mosteiros foram
assíduos utilizadores dessas vias aquáticas e dos respectivos pequenos e médios enclaves
com funções portuárias. Foi o que se verificou nos rios Lima e Cávado (Mattoso, Falcão e Fer-
reira, 1985), na foz do Rio Ave (em Vila do Conde), bem como nos complexos portuários —
lagoas de Pederneira e de Alfeizerão — que serviram os Coutos do Mosteiro de Alcobaça, no
caso da primeira, em regime de coutamento até ao século XV, e com exclusividade do Mos-
teiro a partir de 1437 (Gonçalves, 1989; Monteiro, 1995; Natividade, 1960). Existem referên-
cias à navegação na lagoa da Pederneira até ao século XVIII (Garcia, 1970). A utilização do
espaço portuário da Pederneira encontra-se referenciada também a propósito de peregrinações
à igreja de Na Sa da Nazaré nos séculos XVII e XVIII. Além dos percursos possíveis por terra
e de barco pelo rio Tejo até Vila Nova da Rainha, os peregrinos faziam também o percurso por
mar, e desembarcavam na praia da Pederneira, “enseada (...) próximo da igreja da Senhora da
Nazaré” (Penteado, 1998, p. 174).

Podemos ilustrar com outros exemplos a utilização dos estuários e dos rios na Idade
Média. Na zona do Cávado, existia uma estreita relação entre as propriedades da Igreja situa-
das no litoral e a rede de transportes (Mattoso, Falcão e Ferreira, 1985, p. 234-235). Estes auto-
res, a partir da observação cartográfica das estradas medievais (século XIII) orientadas de sul
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a norte, e de oeste a nordeste, constataram que essa relação se devia em grande parte ao recurso
às vias fluviais que faziam parte da rede de transportes. A orientação Oeste-Leste caracterizava
a direcção seguida pelos géneros de origem marítima, já que os mosteiros se encontravam no
interior, e os rios, nomeadamente o Lima e o Cávado, foram de grande utilidade no transporte
de mercadorias pesadas (Mattoso, Falcão e Ferreira, 1985, p. 234-235). No que concerne o trans-
porte de pesadas cargas de peixe e de sal, o mais provável seria que os Cónegos Regrantes
(século XIII) encarregassem os seus dependentes de subir o Rio Lima, no caso do mosteiro
de S. Martinho de Crasto, ou ainda subir o Rio Cávado até à Ponte do Prado. Seguia-se depois
a estrada, para Braga e Guimarães (Mattoso, Falcão e Ferreira, 1985, p. 235).

Na foz do Rio Ave, o Mosteiro de Santa Clara, em Vila do Conde, desfrutou tanto das sali-
nas como de todos os movimentos que o espaço portuário do estuário permitia (E. da C. Frei-
tas, 1989). 

O Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, com uma política de produção de vinho, praticada
nos povoados fluviais pertencentes ao Mosteiro, tinha previsto um escoamento fácil desse pro-
duto, pelos pequenos portos do Mondego, até às rotas oceânicas (Coelho, 1989).

Nos coutos do Mosteiro de Alcobaça, sobretudo a partir do início do século XV, não pos-
suindo cursos de água importantes, a não ser talvez o Alcoa, a ligação com a costa fazia-se atra-
vés das pequenas unidades portuárias da lagoa, pertencentes à Abadia (Paredes, Pederneira
S. Martinho, Salir e Alfeizerão) existentes nos domínios monásticos (Gonçalves, 1989, 
p. 270), e que asseguravam os contactos comerciais com o oceano, bem como a construção
naval, a exploração salineira e a pesca (Gonçalves, 1989, p. 271). 

4.4. O litoral português: descrição

Contributo dos achados em meio subaquático

O litoral português, com um total de 848 quilómetros, divide-se em três grandes tipos que
incluem as arribas altas, as arribas médias e os litorais baixos, quase sempre arenosos (Daveau,
1995) (Fig. 30). 

A faixa directamente relacionada com o nosso estudo inclui um total de 320 quilómetros
de areais com duas orientações distintas. A ocidente representa uma extensão de 230 quiló-
metros divididos em três zonas que incluem os areais situados para norte e para sul da
Figueira da Foz, a Costa da Caparica e a chamada Costa da Galé, ou costa alentejana. Os res-
tantes areais encontram-se na costa algarvia. Considerámos ainda neste estudo, os cursos bai-
xos dos rios e as partes vestibulares dos estuários. 

Finalmente, os principais troços de litoral rochoso, sobretudo as arribas altas que formam
os cabos (Cabo da Roca, Cabo Espichel e Cabo de S. Vicente), e os de arribas médias (Cabo Car-
voeiro, Cabo Raso e Cabo de Sines), segundo a classificação de S. Daveau (1995), e ainda a res-
tinga arenosa do Algarve, com o Cabo de Santa Maria, são considerados no presente estudo,
em termos de navegação atlântica, como importantes pontos de abrigo do tipo ancoradouro.
São sítios articuláveis com os vestígios arqueológicos submarinos (achados fortuitos) existentes
nos principais museus do litoral. Esses vestígios são cepos de âncora, uma âncora romana em
ferro, e ânforas (Figs.31 e 32). 

Os cepos de âncoras (segundo os dados actualmente disponíveis na carta arqueológica dos
arqueossítios relacionados com o meio aquático existente no CNANS — IPA), provêm das
seguintes zonas: Viana do Castelo, Rio Douro, costa norte de Peniche (Papoa), Berlenga (um
dos exemplares é de época pré-romana, como referimos), Guia (costa de Cascais), baía de 
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FIG. 30 – O litoral português: características da orla costeira. Reproduzido de Daveau (1995a, p. 54, fig.1).

FIG. 31 – Distribuição dos achados fortuitos de cepos de âncora em
chumbo. 1. Berlenga; 2. Guia; 3. Cascais; 4. Norte do C.o Espichel; 
5. Espichel; 6. S. Torpes; 7. V. N. Milfontes; 8. Martinhal; 9. Portimão;
10. Três Irmãos; 11. P. Galé; 12. Zimbral. Reproduzido de Alves et al.
(1988-89, p. 116).



Cascais, Cabo Espichel, Mar de Ancão (C. Espichel), Cabo Sardão, Vila Nova de Milfontes, 
S. Torpes (Sines), Mar do Burrinho (a sul de Sines), Martinhal (Sagres), Praia da Luz (Lagos),
Praia dos Três Irmãos (Alvor), Portimão (além de cepos, uma âncora romana em ferro, única
no território (Diogo, 2001), Ponta do Altar (a SE da barra de Portimão), Praia dos Caneiros 
(a SE da barra de Portimão), Praia do Carvoeiro (Lagoa), Praia da Galé (Armação de Pera),
Armação de Pera, Pedras do Zimbral (Faro) (Alves, Reiner, Almeida e Veríssimo, 1988-1989;
Diogo e Alves, 1988-1989; Maia, 1975). 

Estes achados subaquáticos sugerem, numa primeira leitura, tanto situações de naufrá-
gio, como de fundeadouro, apesar de não dispormos por ora de dados mais concretos acerca
dos contextos subaquáticos de onde provêm os referidos testemunhos.

É interessante constatar como esses achados começaram já a ser referidos por alguns
autores em relação com os arqueossítios em terra articuláveis com actividades do litoral (Silva
e Soares, 1993). Essa articulação está explícita no mapa que os autores apresentam dos portos
e fundeadouros na época romana (Fig. 33). 

Os autores referidos, para além dos fundeadouros que os achados de cepos de âncora
sugerem, assinalam neste mapa os seguintes portos da época romana: Castro Marim, Torre
de Ares (Balsa), Quinta do Marim / Olhão, Faro (Ossonoba), foz do Arade, Lagos, foz do rio
Mira, Sines, foz do Sado e estuário do Tejo (Silva e Soares, 1993, p. 25, fig. 11).

A articulação dos dados é feita pelos autores precisamente a propósito das condições por-
tuárias da costa oeste do sul de Portugal, na antiguidade, em que incluem o caso da Ilha do
Pessegueiro que referiremos adiante.

As ânforas descobertas em meio subaquático provêm dos seguintes locais: Berlengas
(Diogo, 1999), estuário do Rio Tejo (Alhandra), estuário do Rio Sado (“fundão de Tróia” uma
zona situada a profundidade compreendida entre 25 e 30 m em frente das ruínas de Tróia, e
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FIG. 32 – À esquerda: sítio submarino onde foi localizado um dos conjuntos anfóricos estudados, interpretável como um testemunho
de naufrágio de época romana, nas imediações de três enclaves portuários: foz do Rio Mira, Ilha do Pessegueiro e Sines.
Reproduzido de Cardoso (1978, est. XII).



Figueirinha, na margem norte do estuá-
rio), Cabo Espichel, zona situada ao
largo do Cabo Sardão (Cardoso, 1978)
(Fig. 32), mar de Sines (ao largo de Si-
nes), Aljezur, estuário do Arade (Diogo,
Cardoso e Reiner, 2000), Praia dos Ca-
neiros (a Sudeste da barra de Portimão),
ilha de Armona (Faro), ilha Deserta
(Faro), mar de Cacela Velha (Arruda,
Frade e Travassos, 1987), Pedras do
Zimbral (Faro), Fuseta, mar de Tavira
(Diogo e Cardoso, 2000).

É interessante notar que, em mui-
tos dos locais referidos, entre outros,
ocorreram igualmente achados de
cepos de âncoras romanas, como é veri-
ficável na lista respectiva, anterior-
mente apresentada. 

É de esperar que as futuras pros-
pecções sistemáticas das áreas submari-
nas de onde provêm todos estes teste-
munhos, quer náuticos quer cerâmicos e
associados a transportes aquáticos,
venham um dia iluminar as circunstân-
cias em que ficaram submersos, podendo
então definir-se quais são as situações de
antigo fundeadouro (que é simultanea-
mente um local de rejeição), e de que modo se associam a contextos portuários precisos.

No território abrangido pelo nosso estudo, temos a considerar as diferenças que, em
termos de navegação atlântica e, consequentemente, de portos, distinguem a costa ociden-
tal da costa sul do litoral português. Vejamos como o regime climático dos ventos as dis-
tingue: “Predomina na região [o litoral português] vento N ou NW e ar marítimo associado à
circulação do anticiclone oceânico dos Açores. O regime climático dos ventos é, marcadamente, dife-
rente na costa ocidental (da foz do rio Minho ao Cabo de S. Vicente) e na costa sul (do Cabo de
Sagres à foz do rio Guadiana).

Na costa ocidental os ventos dominantes são de NW, estabelecendo-se o regime de nortada,
com máxima intensidade para o fim da tarde e caindo de madrugada. Os ventos mais fortes são
gradualmente de SW associados a depressões muito cavadas. Na costa sul o regime das brisas é
muito característico. De Sagres a Lagos, o vento dominante é N, para leste de Lagos o vento domi-
nante é SW. Nesta costa, os ventos mais fortes são os de SW associados a depressões muito cava-
das. O levante, vindo do quadrante E é importante na costa sul. Tem geralmente força 3 ou 4, com
alguma frequência força 6.” ( In O Mar: que formação? (1993). Seminário. Odivelas: Escola
Náutica Infante D. Henrique, p. 80).

Quanto às principais correntes, tanto no que se refere à navegação como à acostagem, as
chamadas correntes de maré que percorrem a fachada atlântica de Portugal em sentido para-
lelo à costa criam, na zona litoral, condições náuticas específicas. Podendo ser favoráveis ou
desfavoráveis à utilização e à implantação de estruturas costeiras, devem ser tomadas em con-
sideração, nomeadamente nos estuários (Pinot, 1996). 
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FIG. 33 – Portos e fundeadouros do Sul de Portugal na época
romana. Algarismos árabes: portos. Algarismos romanos:
fundeadouros. 1. Castro Marim; 2. Torre de Ares (Balsa); 3. Quinta
de Marim (Olhão); 4. Faro (Ossonoba); 5. Foz do Rio Arade; 
6. Lagos I. Baleeira; 7. Foz do Rio Mira; 8. Ilha do Pessegueiro; 
9. Sines; 10. Foz do Rio Sado; II. Cabo Espichel (Mar de Ancão),
11. Estuário do Rio Tejo. Reproduzido de Silva e Soares (1993, 
p. 25, fig. 11).



Actualmente, e segundo os dados mais recentes, os principais portos de Portugal são os
seguintes, de norte a sul e incluindo as ilhas do Atlântico: Viana do Castelo, Leixões, Aveiro,
Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines, Portimão, Faro, Açores e Madeira (Revista Portos —
Ports of Portugal, n.o 2, Jan. - Mar. 1998. Associação Portuguesa das Administrações e Jun-
tas Portuárias).

No que se refere ao índice de navegabilidade dos rios, relativamente ao território portu-
guês, F. Castelo-Branco fez notar em 1958 o seu valor, sobretudo quando comparado com o
panorama fluvial espanhol. Efectivamente, graças à posição de Portugal na faixa litoral do oeste
da Península abarcando os estuários das bacias fluviais ibéricas, o espaço que interessa ao
nosso estudo apresenta um quadro de navegabilidade incomparavelmente superior. O mesmo
autor sugere um cenário, extensivo inclusivamente à época romana, em que a navegabilidade
dos rios portugueses possibilitou um intenso tráfego fluvial, colocando em contacto directo
com os portos do litoral os centros agrícolas do hinterland (Castelo-Branco, 1958, p. 61-62).

Os portos menores, marítimos e fluviais de actividade pesqueira, de norte para sul, eram
os seguintes na década de 1960:

• Rio Minho — Monção, Jeito Velho de Cortes, Lapela, Segadães, S. Pedro da Torre, Car-
valha, Vila Nova de Cerveira, Mota de Gondaréns, Lanchelas, Seixas e Caminha.

• Entre o Rio Minho e o Rio Lima — Ínsua de Caminha, Ponta do Cabedelo, Moledo,
Caíde, Porto Novo, Portinho de Gontinhães, Penedim, Caneiro, Afife, Carreço, Forne-
los, Fonte do Mar e Rego de Fontes.

• Rio Lima — além Viana do Castelo (porto principal), Darque.
• Entre o Rio Lima e o Rio Cávado — Moinho do Bispo, Neiva, S. Bartolomeu do Mar e

Marinhas.
• Rio Cávado — Esposende.
• Entre o Rio Cávado e o rio Ave — Costa de Fão, Frade, Cedovém, Apúlia, Aguçadoura,

Abre-Mar e Póvoa de Varzim.
• Entre o Rio Ave e o Rio Douro — Vila Chã, Lavra, Leça e Matosinhos.
• Rio Douro — Foz, Afurada, Porto, Valhom, Foz do Sousa, e Pedorido.
• Entre o Rio Douro e o Rio Vouga — Lavradores, Granja, Espinho, Paramos, Esmoriz,

Maceda, Furadouro, Torreira e S. Jacinto.
• Bacia litoral do Vouga — actualmente preenchida pela “Ria” de Aveiro, com o porto

principal de Aveiro, outros portos lagunares secundários.
• Entre o Rio Vouga e o Rio Mondego — Costa Nova do Prado, Vagueira, Arião, Mira,

Tocha, Castinha, Quiaios e Buarcos.
• Rio Mondego — além do porto principal (Figueira da Foz), Montemor-o-Velho.
• Entre o Rio Mondego e o Rio Tejo — Cova, Lavos, Leirosa, Vieira, Pedrógão, Nazaré,

São Martinho do Porto, Foz do Arelho, Peniche (actualmente terminal distribuidor
importante), Seixal, Atalaia, Ribamar, Porto Novo, Santa Cruz, Assenta, Ericeira,
Cascais.

• Rio Tejo — Paço de Arcos, Belém, Lisboa, Vila Franca de Xira, Barreiro, Seixal e Tra-
faria. Acrescentaremos os pequenos portos para montante tais como Vila Nova da Bar-
quinha, Constância e Abrantes. 

• Entre o Rio Tejo e o Rio Sado — Caparica e Sesimbra.
• Rio Sado — além do porto principal (Setúbal) ainda se regista actividade pesqueira em

Alcácer do Sal.
• Entre o Rio Sado e o Cabo de S. Vicente — Melides, Santo André, Sines, Porto Covo,

V. N. de Milfontes, Calheta do Sardão, Arrifana.
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• Entre o Cabo de S. Vicente e o Rio Arade — Salema, Almadena, Burgau, N. Senhora
da Luz, Lagos, Alvor, e Ferragudo, além do porto principal — Portimão.

• Entre o Rio Arade e o Cabo de Santa Maria — Carvoeiro, Benagil, Senhora da Rocha,
Armação de Pera, Pedra da Galé, Albufeira, Oura, Olhos de Água, Valongo, Quarteira,
Forte Novo, Ramalhete, Faro.

• Entre o Cabo de Santa Maria e o Rio Guadiana — Olhão, Fuseta, Tavira, Cabanas de
Tavira, Cacela, Torre Velha, Caluço e Monte Gordo.

• Rio Guadiana — Vila Real de Santo António, Alcoutim, Pomarão e Mértola.

4.4.1. Panorama diacrónico dos enclaves costeiros do litoral português

Num breve olhar pela lista anterior compreendemos que, no passado, o panorama por-
tuário deste litoral não se resumiu a estes casos. Muito pelo contrário, enquanto a geomor-
fologia costeira o permitiu, e com a antiga submersão de vales e enseadas, anteriormente aos
episódios de assoreamento iniciados no Holoceno (Cordeiro, 1992; Martínez Cortizas e
Llana Rodríguez, 1996), o território que estudamos compreendia uma série de abrigos,
embarcadouros e simples fundeadouros, que foram cenário de actividades humanas mais ou
menos intensas e desempenharam o seu papel na economia e na sobrevivência das regiões
que serviram.

Entendemos por enclaves costeiros, (terminologia utilizada por Molina Vidal (1997) e que
é concordante com a noção de apropriação do espaço para utilização portuária), todos os pon-
tos do litoral onde, independentemente da hierarquização que se vai operando, consoante as
capacidades naturais de cada local, existe a possibilidade de embarque e desembarque de pes-
soas e mercadorias. Este termo equivale a “porto” no sentido mais lato do termo, o “lugar de
abrigo e de ancoradouro”, abrangendo, todas as situações, independentemente dos equipa-
mentos nele construídos, tais como cais, rampas de varar, armazéns, quebra-mar, molhes. 

Terão sido numerosos os portos no litoral português. Os documentos históricos regis-
tam uma rede de enclaves costeiros que funcionaram nas condições que agrupamos do
seguinte modo:

São exemplos de actividade portuária extinta ou em actual extinção os complexos por-
tuários da lagoa da Pederneira, da enseada de Alfeizerão (Cat., n.o 11) e S. Martinho do Porto.

No século XV a foz do Alfeizerão era o porto mais importante da enseada podendo abri-
gar “oitenta navios de alto bordo” enquanto que no século XVII, já o assoreamento o impedia
(J. Cortesão apud Rau, 1984, p. 62). No entanto, no século XVIII, segundo o Padre J. B. de Cas-
tro, a enseada de S. Martinho ainda abrigaria caravelas e patachos (Rau, 1984, p. 63). São ainda
exemplos deste tipo, os complexos portuários da zona vestibular oriental do estuário do Tejo
(área de Coina), da zona de esteiros na parte ocidental adjacente ao estuário do mesmo rio (Lou-
res, Frielas e Sacavém) (Cat., n.o 19) e ainda da parte vestibular do estuário do Sado, incluindo
as áreas de paleoestuário, actualmente para montante do estuário. 

Casos que, ou foram criados de raiz (como V. Real de Santo António em 1774), ou em que
uns se valorizaram, tais como Viana (Cat., n.o 2), Figueira da Foz (Cat., n.o 8), Nazaré, Peni-
che (Cat., n.o 14), Portimão (Cat., n.o 29), Setúbal (Cat., n.o 25), por decadência de outros tais
como os antigos portos fluviais dos rios Minho (Caminha, Cat., n.o 1) e Vila Nova de Cerveira),
Lima (Ponte de Lima), Cávado (Esposende (Cat., n.o 3) e Fão), do Douro, do Mondego (Coim-
bra (Cat., n.o 9) e Montemor); os antigos portos da foz do Lis, de Paredes e da Pederneira; Atou-
guia da Baleia (Cat., n.o 13); Lourinhã (Cat., n.o 15); portos do Tejo interior, tais como Santa-
rém (Cat., n.o 21); Alcácer do Sal (Cat., n.o 26); V. N. de Milfontes e Odemira; Lagos (Cat., 
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n.o 28), Silves (Cat., n.o 30), Fuseta, Tavira (Cat., n.o 33), Castro Marim (Cat., n.o 34), Alcoutim
e Mértola (Cat., n.o 35), embora o caso destes últimos venha a ser focado separadamente.

Houve casos em que se verificou uma interessante continuidade mantendo-se activos e
em expansão. Lisboa, Setúbal, Faro, Portimão e Figueira da Foz, e talvez, Viana do Castelo
constituem os melhores exemplos.

Um outro exemplo, após milénios de letargia, com as recentes e gigantescas obras de adap-
tação e melhoramento do pequeno porto natural, evoluiu repentinamente: Sines (Cat., n.o 27).

Por se apresentar complexo o assunto em estudo, e para facilitar uma leitura global do
território de Portugal, poderemos dividir as possibilidades de utilização do litoral português
segundo os seis tipos de configuração que a morfologia costeira foi apresentando ao longo
dos tempos, quer proporcionando, quer eliminando as condições portuárias, colocando
em causa a posição geográfica que, segundo O. Ribeiro, é o elemento essencial “tanto da con-
figuração física como do destino humano” (Ribeiro, 1977, p. 126). Apresentamos seguidamente
essa divisão.

4.4.1.1. Zonas lagunares e antigos vales submersos; lagoas litorais 

Uma costa aberta em pleno Atlântico é uma costa inóspita. Na ausência de estuários, qual-
quer enseada ou baía constitui um abrigo natural, desde que protegida dos ventos dominan-
tes, o que a torna, do ponto de vista náutico, num abrigo temporário. Este tipo de abrigo não
exclui nem a “aguada”, nem outros apoios que pode proporcionar, pelo que pode aparecer refe-
rido em roteiro como porto de apoio utilizável com determinadas condições de mar, e de vento.

Tal como as zonas lagunares do passado, as antigas rias (actuais lagoas litorais) navegá-
veis antes do assoreamento proporcionaram também complexos portuários. O. Ribeiro refere-
-as como lugares privilegiados que ajudam a compreender os acelerados processos de erosão
e de assoreamento na parte vestibular dos rios (Ribeiro, 1977, p. 105).

Na descrição da Turdetânia, Estrabão destaca as vantagens que representam os esteiros,
as antigas rias, apreciadas como vias privilegiadas das exportações: “Elle [a Turdetânia] doit (...)
cette facilité aux fleuves et à ces étiers dont j’ai dit (...) qu’ils ressemblent à des fleuves et qu’ils sont
comme ceux-ci accessibles à la navigation à partir de la mer, non seulement pour de petites embar-
cations, mais aussi pour de grands bâtiments, et cela jusqu’aux villes de l’intérieur des terres” (Estra-
bão, III. 2. 3) (Tradução de Lasserre, 1966, p. 33).

Num passado não muito remoto do actual território português, localizaram-se enclaves
costeiros de importância variada em zonas lagunares já desaparecidas ou em decadência, e em
vales anteriormente inundados pela água do mar que, no entanto, não podendo considerar-
se lagunas, eram, sim, antigas rias. Um exemplo disto é a Barrinha de Esmoriz, cuja ligação
marítima tem sido tratada de modo controverso por vários autores. Existem dados arqueoló-
gicos que testemunham a antiguidade da exploração desse acidente costeiro. Por um lado, exis-
tem vestígios de um povoado pré-romano em altura, fortificado, defendido por um profundo
fosso escavado no xisto, no lugar do Monte (freguesia de Paramos, concelho de Espinho) a
cerca de 2400 metros do mar, numa pequena colina situada num meandro da Ribeira de Rio
Maior (Salvador e Silva, 2000, p. 170). Nesse arqueossítio ocorreram descobertas de pesos de
rede associados a escórias de fundição e a fragmentos de ânforas datáveis do século I a.C. 
A diacronia do sítio abrange um período compreendido entre o século II a.C. e o início do
século I d.C. (Salvador e Silva, 2000).

Por outro lado, a descoberta de uma armadilha de pesca não muito longe, em Silvalde
(Alves, Dias, Almeida, e Taborda, 1988-1989), constitui um testemunho de actividade pes-
queira referente ao período romano.
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Alguns documentos medievais do século IX (897) ao século XIII, referem esse ponto do
litoral com características ainda lagunares, com alusões à “lagona de auille”, “ouvil”, “ubile”,
“obil” (Salvador e Silva, 2000, p. 169).

Relativamente a épocas posteriores, as memórias paroquiais referenciam a antiga utili-
zação da lagoa como abrigo de embarcações (Castelo-Branco, 1957). A impropriamente cha-
mada “ria” de Aveiro é a principal zona lagunar do litoral português. É um ambiente resultante
de uma evolução (acidente geo-hidrológico recente) de que foram responsáveis o cordão lito-
ral, formado já em época histórica, e os aluviões do delta interior do Vouga. A sua formação
decorreu apenas a partir do século X (Martins, 1996). Documentos datados do século XI 
(A. Girão, apud Souto (1923), e Martins (1996) assinalam a posição costeira de certas igrejas,
assim como marinhas em Alquerubim, que, no ano de 1059, eram propriedade do Mosteiro
de Guimarães (Rau, 1984; Souto, 1923). Há também referências à litoralidade de Esgueira, que
possuía salinas em 1057, por doação pertencentes ao Mosteiro de Vacariça (Rau, 1984), e cuja
Ribeira tinha movimento, num esteiro onde abicavam (varavam), batéis e navios, ainda no
século XVII (Souto, 1923).

O litoral oceânico encontrava-se muito avançado, e conferia litoralidade a muitos
sítios hoje no interior. A foz do Vouga situava-se igualmente numa zona que, actual-
mente, é interior. 

A ria de Aveiro terá tomado forma por volta do século X. Os testemunhos obtidos por
vibrocarotagem e submetidos a datação por 14C têm permitido medir a velocidade de sedi-
mentação (Martins, 1996, p. 13). Situando-se o litoral, em época romana, mais para o interior,
talvez estejamos então perante mais uma posição de antiga litoralidade de um centro urbano,
de que Águeda é também exemplo. Nesse caso, seria provável que a interioridade que F.
Neves atribui a Talabriga (Neves, 1974) correspondesse a uma longitude equivalente à do eixo
provável da via romana que ligava Aeminium a Cale, passando por Talabriga (Lopes, 1996) que,
segundo este último autor, se localizaria junto da antiga foz do Vouga, no Monte Marnel. 

O assoreamento progressivo da ria de Aveiro é mais um dos casos que ilustram uma
característica de um litoral que tende a regredir (Martins, 1996, p. 43). No caso de Aveiro
(Cat., n.o 7) o espaço urbano formou-se no fundo de uma laguna, vivendo do litoral e ao
ritmo dos movimentos da barra que permite o acesso a esse litoral. Se verificarmos os
momentos de crise económica e de insalubridade que a atingiram ao longo da sua história,
com o fecho da barra por assoreamento (entre outras as de 1575, e dos séculos XVIII e XIX)
(Souto, 1923; Martins, 1996), compreendemos como um centro urbano pode constituir um
bom exemplo de simbiose e dependência do meio litoral em que se formou, deixando
implícita a razão da sua formação.

A Lagoa de Mira, até cuja barra se alongava anteriormente a ria de Aveiro, era porto pes-
queiro ainda na época de D. Afonso V (Martins, 1996); 

A pequena povoação portuária de Paredes, porto que serviu Leiria até ao século XVI, loca-
lizava-se junto de uma pequena enseada na foz do rio Lis. Encontrava-se já abandonada pela
população em 1543, pelo avanço das areias, segundo documentos de Frei M. de Figueiredo
(Natividade, 1960, p. 113), mas crescera devido às condições naturais de porto de mar. D. Dinis
concedeu-lhe carta de povoação em 1286, e chegou a ter 600 vizinhos que deixaram o local já
na época de D. Manuel I, deslocando-se para a vila de Pederneira (Natividade, 1960). Hoje,
nada se observa da povoação de Paredes coberta pelas areias e a foz do Lis está reduzida a um
estreito vale entre dunas altas e friáveis por onde corre o pequeno caudal do rio. Do antigo
enclave, fundeadouro de navios, resta o pequeno vale assoreado. 

Mais a sul, o chamado “mar interno”, ou a Lagoa de Pederneira (Fig. 4), foi mais uma
zona lagunar existente ainda no ano de 1315, segundo notícia fornecida pelo ouvidor dos
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Coutos de Alcobaça em 1519 (Natividade, 1960). Aliás, o Tombo da Misericórdia de Peder-
neira, descreve ainda em 1561 a presença do mar nas “faldas das serras da Cela (..) e Famali-
cão” (Natividade, 1960, p. 102), que são povoações ainda hoje existentes na periferia dessa
antiga lagoa, hoje transformada em campos de cultivo, ainda sulcados por valas de drena-
gem, cujas cotas permitem compreender facilmente a submersão sofrida nessa zona da pla-
taforma litoral durante a transgressão do período flandriano (Daveau, 1995).

Este espaço náutico da Pederneira assegurou a longa duração de um complexo por-
tuário, desaparecido desde o final do século XVIII mercê de transformações geomorfoló-
gicas e de drenagens (Natividade 1960). Terá proporcionado contactos litorais quer de
sítios pré-históricos, quer de implantações de época romana de que são exemplo o povoado
fortificado, em altura, e romanizado, de Parreitas (referenciado por Vieira Natividade no
século XIX, e escavado a partir de 1980), com vestígios de ocupação humana desde o Cal-
colítico e com materiais da época romana que sugerem uma villa (sigillata, fragmentos de
vidro, fragmento de mosaico), indicando uma ocupação por comunidades romanizadas
entre os séculos II e IV d.C. Existem na região abrangida pela periferia da antiga lagoa outros
vestígios de época romana junto de Cós, Póvoa, Maiorga, Valado de Frades, Bárrio, Cela,
Famalicão e Pederneira, sítios de antiga litoralidade (Natividade, 1960) (Fig. 4). A sobrevi-
vência da lagoa permitiu ainda servir os Coutos do Mosteiro e a região de Alcobaça 
(Cat., n.o 10) (Natividade, 1960; Gonçalves, 1989; Monteiro, 1995) até ao assoreamento 
definitivo (Fig. 34). 
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FIG. 34 – Distribuição dos achados de “jarras espanholas” pós-medievais (Botijuelas ou spanish olive jars), recenseadas como
“anforetas” por E.B. Garcia (1968). O achado de Évora de Alcobaça contrasta com a posição marítima dos restantes achados, 
mas realça o contacto com o mar permitido pela antiga lagoa da Pederneira. Reproduzido e adaptado de Garcia (1968, fig. 31).



A referência de E. B. Garcia à descoberta, em Évora de Alcobaça, de um vaso que desig-
nou por “Anforeta” e que interpretou como “lâmpada de iluminação de embarcações costeiras
romanas ou púnicas e talvez também muito mais recentes” (Garcia, 1970, p. 73), merece um
breve comentário, pois trata-se de um vestígio relacionado com as navegações pós-medievais
coloniais. Ocorrem com frequência em sítios de naufrágio dessa época vários tipos de reci-
pientes deste género. Eram utilizados no transporte marítimo de longo curso para alimen-
tos, embora pudessem igualmente ser utilizados como contentores de balas de mosquete e,
até, de moedas. Tivemos oportunidade de referir, a propósito de um naufrágio de 1786 (Blot
e Blot, 1992c, p. 81) este tipo de objectos cuja cronologia se estende entre os século XVI e XIX
e que se assemelham a materiais da época romana, nomeadamente no que concerne a pasta,
reveladora da região de origem: a bacia do Guadalquivir. Em data posterior, M. Varela Gomes
fez a identificação correcta de uma peça deste tipo encontrada junto da marina de Vila-
moura (Gomes, 1993b).

Contra esse assoreamento, catastrófico para a economia da região, não foram sufi-
cientes os esforços humanos de limpeza e abertura, sobretudo nas crises mais graves,
registadas em 1377 e em 1455 (Gonçalves, 1989), acabando o mar por ficar progressiva-
mente distante, deixando terrenos alagadiços que só a drenagem conseguiu preparar para
o cultivo. Desapareceram actividades litorais, não só portuárias, — escoamento de pro-
duções (Gonçalves, 1989) — como de exploração de salinas e de construção naval. V.
Mantas, a propósito da localização do vicus portuário de Araducta, para o qual sugere a área
de Alfeizerão, propõe uma visão deste enclave costeiro como um excelente abrigo à nave-
gação romana, com características semelhantes às da Lagoa de Óbidos, do tipo considerado,
segundo a terminologia de Vitrúvio, como um “portus naturaliter bene positus” (Mantas,
1996c, 1, p. 705). 

O estaleiro de Pederneira executava ainda no século XV encomendas de cascos de
naus, caravelas e outros navios que eram depois ultimados nas tercenas de Lisboa (Gon-
çalves, 1989). Um documento conservado nos Arquivos de Paris sobre o estado da mari-
nha portuguesa entre 1680 e 1783, refere na zona um activo estaleiro de construção naval:
“Autrefois le principal atelier estoit a la Pederneira qui est un port a sept ou huit lieues des 
Berlingues le plus commode de ce royaume, parcequ’on tire de ses environs les meilleurs bois à
fabriquer des navires” (in “ (...) état de la marine de Portugal en 1680”. Marine Portugaise
(1680-1783), B7 480, 1 ). Archives Nationales de Paris.

A carta das vias de comunicação dos Coutos de Alcobaça, assim como a dos locais de
troca dos referidos coutos (Gonçalves, 1989), permitem compreender a importância desses
pequenos portos na vida económica da região durante o período em que se manteve viva a
referida lagoa.

São casos que se assemelham entre si pelas modificações da linha costeira que altera-
ram de modo definitivo, condenando ao abandono como zonas portuárias, locais como Alfei-
zerão (Cat., n.o 11), à beira de um espaço navegável hoje totalmente assoreado, Salir do Porto
e S. Martinho do Porto, incluídos na actual enseada de S. Martinho do Porto, e ainda Peder-
neira (substituído no século XVIII pelo porto da Nazaré). Referimos anteriormente a lon-
gevidade e a importância destes complexos portuários, nomeadamente a simbiose que
Alcobaça e o próprio Mosteiro mantiveram com esses pequenos portos (Natividade, 1960;
Neves, 1974; Ribeiro, 1977; Ribeiro, 1989; Gonçalves, 1989; Monteiro, 1995).

Durante a época romana, é natural que a lagoa de Óbidos tenha tido importância nas
comunicações de Eburobritium com o litoral (Cat., n.o 12). 

O porto de Salir, situado no termo de Óbidos (“no foral da portagem de Lisboa, alude-se
aos haveres que chegavam à capital pela foz de Atouguia, Selir, Buarcos e Aveiro.” (Coelho, 1989,
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p. 419-420), representava para o município, durante a Idade Média, o que a Pederneira
representava para o domínio abacial de Alcobaça e mesmo até para Leiria (Silva, 1994), ou
o que Porto Clavo, perto de Aljazede, no complexo portuário do Mondego, representava na
política do escoamento por via marítima da produção vinícola do Mosteiro de Santa Cruz
de Coimbra no século XIII (Coelho, 1989).

Não muito longe, Arelhe, um enclave costeiro na Lagoa de Óbidos devia proporcionar a
Óbidos (Cat., n.o 12) o contacto com o oceano mediante embarcações de tipo lagunar, visto que
durante a época de ocupação islâmica “através da Lagoa chegavam da costa inúmeros barcos que
ali vinham comerciar” (Silva, 1994, p. 29, nota 13). 

As preocupações da defesa de Óbidos na época islâmica (século XII) (Silva, 1994), esta-
riam de acordo com a sua importância devido à posição estratégica que possuía perto da costa
e numa zona vizinha de Atouguia, e de Salir, que eram então portos de mar.

Na área de esteiros e ribeiras afluentes do lado ocidental do estuário do Tejo (rios de Lou-
res ou da Verdelha, de Bucelas e de Frielas, já no esteiro) existiam vários pequenos portos res-
ponsáveis pela comunicação e transportes no actual concelho de Loures, em que a salicultura,
a pesca e um intenso tráfego fluvial davam vida a um extenso complexo portuário formado
pelas unidades de Mealhada, Marnotas, Unhos, Frielas, Santo António do Tojal e Granja. 
Os povoados de Frielas (referido nas Inquirições de D. Afonso III, de cerca de 1258, sendo pro-
prietários os frades crúzios de Lisboa (Soares, 1990/1998) e de Santo António do Tojal eram
particularmente prósperos pelas salinas cujo escoamento era assegurado por batelões vindos
da Ribeira das Naus. Foram igualmente esses transportes fluviais que possibilitaram o trans-
porte de estátuas e outros elementos de grandes dimensões destinados ao convento de Mafra
(Soares, 1990/98). 

Sacavém, por sua vez, além de centro de salicultura (as Inquirições de Afonso III incluem
as salinas de Sacavém nos bens da Ordem de Santiago), foi importante centro fluvial cujas “bar-
cas e batéis do esteiro” eram protagonistas de uma actividade portuária hoje desaparecida que
acolheu inclusivamente navios de grande tonelagem e “galeões da carreira da Índia” (Serrão,
apud Soares, 1990/98, p. 200). A salicultura conheceu continuidade na região, tendo mesmo
sido registada no século XX (anos 1930) em Santa Iria da Azóia e Unhais (Soares, 1990/98).

Na costa alentejana, Melides era porto pesqueiro que ainda estava em funcionamento no
século XIV (Castelo-Branco, 1957; Cortesão, 1958-1962), proporcionando ao hinterland vizinho
os contactos com o mar.

Referimos ainda as zonas lagunares da costa algarvia, com a decadência de portos como
a cidade marítima romana de Balsa (Torre de Ares) (Mantas, 1990), da barra da Fuseta, do asso-
reamento da barra de Tavira em plena decadência em 1573 (Magalhães, 1970; Cavaco, 1976).

O assoreamento da barra de Tavira (foz do rio Gilão) é referido pelo capitão espanhol
Alonso de Contreras (final do século XVI, início de XVII), nos seguintes termos: “(...) solían
entrar en esta barra las galeras de Portugal a invernar; pero aora hay poca agua y no se atreven a
entrar.” (Contreras, 1956, p. 150; Magalhães, 1970; Cavaco, 1976). 

Manteve-se como excepção Faro (Ossonoba, de fundação pré-romana, cidade cuja impor-
tância teria permitido que o topónimo, herdado de época proto-histórica, se mantivesse
durante o período romano) (Alarcão, 1988; Gamito, 1994). Faro não perdeu as funções por-
tuárias, verificando-se neste caso uma continuidade tão interessante como a de Lisboa, como
veremos no caso dos portos de estuário.

As intervenções arqueológicas na cidade de Faro (Cat., n.o 32) no que se refere ao objecto
do nosso estudo, revelaram a presença de vestígios (datação por 14C: 2530±130 BP) que podem
pertencer a uma embarcação descoberta numa zona litoral interpretada como parte do porto
de Ossonoba (Gamito, 1990). 
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4.4.1.2. Portos de estuário

Sem seguirmos uma ordem geográfica, optámos por uma breve apresentação deste tipo
de portos por ordem de êxito portuário de cada caso. Nesta categoria incluímos os locais pri-
vilegiados, os portos de estuário que perduraram, embora com percursos bem diferentes, facto
que demonstra a complexidade do objecto da análise.

Individualmente verificamos o êxito da posição, com uma continuidade observável tanto
em termos de povoamento como de utilização portuária, de que é exemplo a cidade fluvio-marí-
tima e portuária — Lisboa (Cat., n.o 17) — remanescente de um grande complexo portuário
como foi o estuário do Tejo (Fig. 35): é esse o êxito de Olisipo até aos tempos de Lisboa (Man-
tas, 1990).

As descobertas ocorridas na zona da malha urbana de Lisboa que se relaciona com o nosso
estudo, têm enriquecido o conhecimento relativo à ocupação humana da margem direita do Tejo
(cfr. o pormenor de cais em madeira na Fig. 36) e da utilização e apropriação dessa margem em
termos portuários, nomeadamente com as descobertas na Baixa, na zona correspondente ao
antigo esteiro. No que se refere a épocas posteriores à ocupação romana, é ainda mal conhecida
a localização das muitas tercenas que Lisboa possuíu ao longo dos tempos. Aquelas de que
existe notícia histórica referem-se à primeira dinastia. Para além das destruições causadas pelos
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FIG. 35 – Representação do estuário do Tejo na segunda metade do século XVII. São assinalados, além da cidade de Lisboa, vários
topónimos ribeirinhos em ambas as margens do estuário: Alcântara, Belém, São João e Cascais, na margem direita; Trafaria,
Almada, Coina, Seixal e Aldeia Galega, na margem esquerda. Pormenor de carta náutica de 1673. Reproduzido de Pimentel
(1969, est. VII).



terramotos, os sucessivos aterros da cidade, em expansão em direcção ao rio, terão sido os prin-
cipais responsáveis pelo soterrar de muitos vestígios das actividades portuárias do passado:

“Durante a Idade Média, o esteiro do Vale Verde, actualmente soterrado pelo Rossio, permitia
a navegação de embarcações de razoável porte até ao Mosteiro de Santa Justa, cerca da rua que
hoje tem o mesmo nome. “(...) O Tejo, que outrora banhava a escarpa do morro de S. Francisco,
recuou por aterros sucessivos que permitiram mais tarde a instalação da Ribeira das Naus”
(Pereira, 1994, p. 1024).

A maior tercena de Lisboa, a Ribeira das Naus, estendia-se entre a Alfândega e o Corpo
Santo. À luz destes dados e das descobertas recentemente feitas precisamente nestas zonas
ribeirinhas de Lisboa, compreendemos que todo o passado náutico e portuário da cidade de
Lisboa se encontra ao alcance de qualquer intervenção numa larga faixa da actual área urbana. 

O complexo portuário da foz do Sado (Mantas, 1990) terá permitido uma evolução no sen-
tido do desenvolvimento de Caetobriga, com uma primeira ocupação nos inícios da Idade do
Ferro, talvez do século VII a.C., em três fases de evolução (século VII a finais do século V ou
inícios do século IV a.C.). Foi decisiva a formação de um estabelecimento directamente rela-
cionado com rotas marítimas, localizado na foz, como base permitindo os contactos entre os
movimentos mediterrânicos e o interior mineiro alentejano (Silva e Soares, 1986, p. 100).

Relativamente à época romana, o subsolo da actual cidade de Setúbal (Cat., n.o 25) for-
neceu vestígios de construções de tipo habitacional do século I sobre areias fluvio-marinhas
e fábricas de salga, degradadas como lixeira (uma delas no século IV, retomando a sua fun-
ção industrial no século V, outra reutilizada como habitação já na Idade Média), o que
denuncia uma ocupação do local em épocas romana e pós-romana, formando um impor-
tante espaço urbano no século XVI, até à actual forma urbana que conhecemos (Silva e Soa-
res, 1986, p. 90). Setúbal é, no século XVI, referenciada como importante porto de expor-
tação de sal para o Norte da Europa (Marques, 1993), e no século XVIII o “Colonel du Génie
Vincent” refere Setúbal de modo idêntico: “Le port de Setubal est un point de grande impor-
tance pour le Portugal, a raison de la proximité de l’embouchure du Tage;” (“Mémoires et Recon-
naissances. Portugal 1808” (carton 1356) (A.H.M.G.V.) Archive Historique Militaire de Vin-
cennes (apud Vicente, 1983, p. 97).
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FIG. 36 – Cais de madeira no porto de Lisboa, na segunda metade do século XVI. Pormenor de vista panorâmica da autoria de
Braun, G. (1574) — Civitates Orbis Terrarum. Reproduzido de Kirsch (1990, p. 10).



A cidade do Porto (Cat., n.o 6) constitui um caso de continuidade portuária que, segundo
Naveiro Lopez, aparece numa sequência geográfica de que fazem parte A Coruña e A Lanzada
(Naveiro Lopez, 1991), com materiais cerâmicos que abarcam um vasto período cronológico
(desde o século IV a.C. até ao século VI d.C.), e de origens que revelam contactos mediterrâ-
nicos remotos. A evolução para a actual segunda cidade fluvio-marítima de Portugal, com a
transferência das principais funções portuárias para Leixões, parece corresponder a uma
opção diferente face a uma posição geomorfológica insegura (estuário de dimensões inferio-
res, de barra incerta e porto fluvial inseguro em situação de cheias) (Daveau, 1995), não só
incerta, como também limitada perante as exigências da modernidade. Como reflexo dessa
insegurança, sabemos que em época pós-medieval, pelo menos, todo o barco que fundeava no
Porto encarecia automaticamente as mercadorias que transportava, pelos riscos corridos na
passagem da traiçoeira barra do Douro (Duarte e Barros, 1997).

É interessante observar como a utilização de uma margem, fluvial, neste caso, constituíu
ponto de partida de crescimento de uma povoação. Independentemente do local atribuído pelos
investigadores à formação deste povoado, parece haver um facto geralmente aceite: é um
povoado que se formou em local estratégico de confluência de vias (Mattoso, 1989). 

Mas por outro lado, o progresso de um porto, pelas necessidades do tráfego, parece estar
na origem da urbanização do local, com crescente importância, tomando o nome de “Portu-
cale (locum)”, do qual iria acabar por desaparecer o segundo elemento (cale) dada a “preponde-
rância da função marítima” do povoado (Ribeiro, 1989b, p. 144). 

É, aliás, significativo que os romanos tenham atribuído o topónimo “Portus” (entreposto
de mercadorias, escala (Pirenne, 1964) ao surgidouro e ao povoado em que reconheceram con-
dições naturais que o transformaram num verdadeiro abrigo seguro (Fig. 1). Confronte-se
como, a propósito, e referindo o testamento de D. Sancho I, de 1118, A. Sampaio faz notar a
“forma definitiva do topónimo “Portu”, termo cujo significado lato é expressão de “diversa e lar-
guíssima área de acção” (Sampaio, 1979, p. 74). 

Pelo que temos observado noutros casos, parece-nos legítimo observar que, quer o porto
que se encontrava em frente de Portucale Castrum e que parece corresponder a Gaia, cujo porto
já no século V tinha a importância que o embarque lhe conferia, quer, na margem norte, o
porto que poderá corresponder a Portucale locum referido por Idácio (Sampaio, 1979, p. 15),
poderão ter funcionado como um complexo portuário imediatamente a montante da foz,
sendo o do lado norte o que veio a conhecer maior sucesso, com uma evolução, já vinda de trás,
para cidade: “Os dois “Portucale”, adstritos ao serviço da estrada, [via Sul-Norte ligando a Lusita-
nia e a Callaecia] completavam-na pelo transporte fluvial (...)” (Sampaio, 1979, p. 15). 

No entanto, A. Sampaio não reconhece a possibilidade dessa função portuária se ter
estendido ao espaço marítimo apenas porque, em seu entender, se assim fosse, haveria for-
çosamente em ambas as margens, e até à Foz, vestígios de “construções apropriadas” (Sam-
paio, 1979). Isto significa que, para este autor, o conceito de porto se confinava ao espaço
marcado por estruturas portuárias, ficando excluídas as situações de informal varadouro
natural.

Tendo o local mantido funções de circulação e trânsito, a conhecida ara votiva aos Lares
Marinhos parece vir confirmar as privilegiadas condições de abrigo que apresentava, como
escala da navegação entre a Galiza e o estuário do Tejo, entre outras na costa ocidental. Esta
escala era fácil e viável, como ancoradouro profundo, para as embarcações de maior calado. 

Na foz do Rio Minho, Caminha (Cat., n.o 1) manteve uma estrutura urbana dividida
entre a actividade portuária pesqueira e a actividade portuária comercial, embora, como posto
de fronteira a partir o século XII, se tenha limitado o desenvolvimento, como sucedeu com
outros portos inseridos em lugares não fronteiriços.
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Na foz do Rio Lima, “Viana” surge pela primeira vez em 1258 a substituir “Átrio”. Apa-
rece já como porto dessa foz anteriormente ao foral conferido por D. Afonso III, fundador do
porto fluvial e marítimo (Brito, 1984) (Sampaio, 1979, p. 59). Viana do Castelo (Cat., n.o 2)
beneficiou de salinas, construíu na foz estruturas contra assoreamentos e manteve-se durante
os séculos XV e XVI como elo de ligação entre o espaço económico do Atlântico Norte e o do
Atlântico Sul (Moreira, 1984) (Fig. 37). 

Viana do Castelo terá sido esporadicamente porto de escala das peregrinações a Santiago
de Compostela, já que muitos peregrinos, desde a Baixa Idade Média, preferiam a rota por mar,
embarcando em Lisboa, às dificuldades que o trajecto representava por terra (Marques, 1993).
Efectivamente, um dos caminhos de Santiago “trilhado por flamengos e alemães” seguia por Sara-
goça, Madrid, Toledo e Lisboa, utilizando o vale do Tejo. Os peregrinos embarcavam aí, para
El Padrón, na foz do Ulla, ou para Negreira, na foz do Tambre, portos vizinhos de Compos-
tela (Marques, 1993, p. 40). Eram, na maioria, negociantes e peregrinos que vendiam as
montadas em Portugal e fretavam barcos para chegar a Santiago (Marques, 1993). Em Novem-
bro de 1502 o rei D. Manuel I passou por Viana a caminho de Compostela (Caldas e Gomes,
1990). No século XVII, Viana era dos portos portugueses melhor apetrechados do país, com
alfândega e fortaleza defensora da entrada da barra. Possuíu construção naval desde o século
XVII, e é actualmente detentora de um dos principais portos do país.

Na foz do Cávado, Esposende (Cat., n.o 3) é referida nas Inquirições de 1258. A utilização
náutica da barra de Esposende é bastante antiga. O povoamento pós-romano terá provavel-
mente começado por ser, tal como Fão e Póvoa de Varzim, e Vila do Conde (Cat., n.o 5), uma
das póvoas criadas para exploração económica do litoral, frequentadas por embarcações de
pesca, de cabotagem e de escoamento de sal, que também se fazia pelos portos de Pindelo
e de Zurara, na barra do Rio Ave (Sampaio, 1984). Posteriormente, o sítio de Esposende foi
reconhecido como local de construção naval e navegação. Esposende recebia navios de alto
bordo durante o século XVI (Amândio, 1994). Em 1572, com um movimento marítimo da
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FIG. 37 – O porto de viana do Castelo na época dos Descobrimentos. Note-se a malha urbana organizada em função da margem
fluvial. Os espaços especializados da área ribeirinha relacionam-se com actividades portuárias. Reproduzido de Moreira 
(1994, p. 11).



barra e no estuário do Cávado de “setenta pera oitenta navios grandes” (Felgueiras, 1997, p.
192), o porto de Esposende seria provavelmente um porto regional de comércio e constru-
ção naval, superado pelo de Viana, pelo Porto e por Caminha (Felgueiras, 1997). Figurava
ainda no século XVIII como porto com comércio marítimo intenso (Amândio, 1994). O pro-
jecto de encanamento do rio constituíu por várias vezes assunto de pedido, por parte dos
populares, a D. Maria I, em 1795, apresentando razões válidas relacionadas com o progresso
económico da região.

A informação redigida em 1802 pelo Engenheiro Vilas Boas sobre o rio Cávado, a propó-
sito do projecto de encanamento do rio, é mais um testemunho da utilidade da navegabilidade
do mesmo rio já no início do século XIX (Amândio, 1994), servindo inclusivamente a cidade
de Braga (Cat., n.o 4). No século XVIII o Padre Jerónimo Contador de Argote, nas Memórias (…)
do Arcebispado de Braga, apontava a via marítima como eixo de ligação de Braga com Astorga,
através de um trajecto fluvial até à foz. O mesmo Padre Argote descreve cinco vias militares
saindo de Braga, uma das quais se dirigia da cidade ao rio Cávado (Amândio, 1994). 

Na foz do Rio Ave, e conjugando a confluência do Rio Este na mesma zona estuarina,
Vila do Conde e, na margem sul, Zurara, constituíam um complexo portuário autónomo,
desenvolvendo actividades portuárias com especial relevo durante as épocas medieval e pós-
medieval, sendo inclusivamente alvo de criação de póvoas para exploração económica do lito-
ral (Sampaio, 1984).

Junto ao estuário do Mondego (Fig. 27), a enseada de Buarcos, porto de mar que con-
jugava a actividade pesqueira durante a Idade Média, tinha como povoação Buarcos, com foral
em 1342. Coexistiu com Tavarede e Redondos (que era provavelmente o antigo nome do local
hoje chamado Figueira da Foz). Combinou o abrigo náutico da baía com o da foz do Mon-
dego. Funcionaram todos esses enclaves como elementos de um complexo portuário do
Baixo Mondego que Buarcos, como porto de mar, dominava (Mendonça 1995). Efectiva-
mente, em 1427, o tratado de comércio entre Portugal e Castela referia: “em todollos outros por-
tos E obras das costeiras do mar. Ataa buarcos e da costeira do mar da parte do llevante Ataa vjlla
de llagos (...)” (Coelho, 1989, p. 419, nota 4).

Com a insegurança vivida em épocas de incursões de piratas, Buarcos perdeu a impor-
tância como porto, enquanto evoluía o porto da Figueira da Foz (Cat., n.o 8), defendido pela
fortaleza construída na foz, que acabou por ser o único abastecedor de Coimbra depois do
assoreamento do curso do Mondego. Figueira da Foz foi elevada a cidade já no século XX
(Ribeiro, 1989).

Note-se que, na costa algarvia, Vila Nova de Portimão (Cat., n.o 29), com a crescente
importância adquirida a partir da transferência das funções portuárias de Silves (Cat., n.o 30)
para o estuário do Arade, se transforma em terminus oceânico, em que os estrangeiros deman-
dam a fruta da terra, aproveitando as qualidades naturais do seu porto, que acolhia navios de
150 e 200 toneladas (Frei João de S. José, apud Magalhães, 1970, p. 237) (Cavaco, 1976). 

No caso do estuário do Guadiana, Vila Real de Santo António, criação pombalina de 1774
(Cavaco, 1976), surge como fundação urbana ex novo, para povoar o areal desabitado, e fun-
cionar como porto pesqueiro. O mesmo motivo parece estar na origem, já no século XIX, de
outros pequenos povoados piscatórios dos areais do norte, como Apúlia e A-Ver-O-Mar
(Ribeiro, 1989). Estamos, provavelmente, perante a materialização da tendência, de que falava
J. Cortesão, para uma litoralidade urbana estreada com a época da Expansão (Ribeiro, 1977).

Embora não se insira num estuário, mas sim em costa aberta, e, após a extinção do porto
assoreado de Pederneira, a remodelação da Nazaré apresenta no seu processo algumas seme-
lhanças com a de Vila Real de Santo António, também no século XVIII, apresentando ambas,
aliás, a mesma malha urbana ortogonal. 
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4.4.1.3. Portos fluviais

Outros enclaves, de importância variada, permitiram a criação de portos fluviais em
pequenos estuários ou em cursos mais altos de rios que posteriormente se assorearam,
levando ao abandono das funções portuárias. Foi o caso de enclaves do Rio Minho, como 
V. N. de Cerveira9. Foi também o caso de Ponte de Lima, de Esposende, de Fão, da foz do
Vouga, de Coimbra (Cat., n.o 9) (Fig. 28) e de Montemor-o-Velho, no Mondego (que rivalizou
com Coimbra como um dos portos mais importantes (Coelho, 1989), Atouguia da Baleia (Coe-
lho, 1989, p. 419-420), Lourinhã. No Tejo, Santarém (Cat., n.o 21), Loures e Coina. Neste caso,
se Equabona romana corresponde realmente a Coina, será um caso de utilização antiga desse
porto do Tejo. Posteriormente, nele se assinalou também a construção naval. Durante a ocu-
pação islâmica, as condições portuárias da área de Coina terão proporcionado o aparecimento
de uma forma naval tradicional, a “muleta”, uma importação mediterrânica ocorrida durante
a época islâmica. Após a Reconquista, cerca de 1330, Afonso IV fundou, na margem direita do
rio Coina, os fornos de biscoito de Vale de Zebro, e, em época posterior, o Rio Coina desem-
penhou um papel de arsenal primitivo, como ancoradouro das armadas de D. Fernando, de
D. João I e de D. Afonso V, além de estaleiro de construção naval (Proença, 1997). 

Prosseguindo, foi ainda o caso de Alcácer do Sal (Cat., n.o 26) e Porto de Rei, no Sado; 
V. N. de Milfontes e Odemira, no Rio Mira; Silves (Cat., n.o 30), no Arade, e Mértola (Cat., 
n.o 35) no Guadiana (Cortesão, 1958-1962; Ribeiro, 1977).

No século XVII, a navegabilidade do rio Mira ainda permitia que, numa carta da época,
se referisse: “a qual barra se nauega com Barquos e Caravellas ate a Va de Demira que sam tres
leguas” (Códice de Cadaval, 831. Arquivo Histórico Ultramarino, apud Castelo-Branco, 1958,
p. 52 e p. 65, nota 66).

Santarém foi importante ponto de confluência entre o próprio estuário do Tejo em
cuja antiga entrada se situava — então mais extenso para o interior e mais amplo — e o prin-
cipal itinerário romano sul-norte, o itinerário XVI. O papel que Santarém ocupou no tráfego
fluvial (com ocupação romana em Chões de Alpompé, talvez o local de Moron referido por
Estrabão como o local de acampamento militar de Decimus Iunius Brutus, mas onde de qual-
quer forma existiu uma ocupação romana no século II a.C. (Alarcão, 1988; Diogo, 1993; Man-
tas, 1996c) e vestígios pré-romanos no núcleo da Alcáçova (Alarcão, 1988) que terá desem-
penhado um papel de relevo no domínio do tráfego e do comércio fluvial (Cardoso, 1995), aca-
bou por ser transferido, embora tardiamente, como sucedeu noutros casos, para a localidade
portuária que mais próxima se encontrava da foz, ou seja, Lisboa, uma vez que o calado dos
grandes navios já só permitia fundear nos ancoradouros fluviais de Lisboa (Daveau, 1995).

Relativamente ao curso médio do Tejo, os pequenos e médios portos fluviais constituíam
um extenso complexo portuário em rede de que o terminus portuário de Lisboa geria o escoa-
mento final.

É relacionável a presença de vestígios de importações em época romana em locais em liga-
ção directa com o curso do Rio Tejo. Referimo-nos às instalações do tipo villae, como “Villa Car-
dílio”, com presenças de materiais anfóricos de origens bética, itálica e norte-africana (Diogo
e Monteiro, 1999), ou de um centro urbano como Sellium (ou Seilium) (Tomar, Cat., n.o 24)
nas margens do Rio Nabão mas em contacto com o Tejo através do Rio Zêzere, e na encruzi-
lhada do principal eixo de ligação entre o Tejo e o Mondego. Em Sellium registaram-se impor-
tações de vinhos italianos, da Gália, da Tarraconense e da Bética, e de vinhos orientais (ânfo-
ras alto-imperiais), quer de Rodes, quer da Cilícia (Banha e Arsénio, 1998; Fabião, 1998).

No século XVII, a lista desses portos do Tejo é extensa e, por ordem decrescente de impor-
tância, avaliada pelo número de embarcações de que dispunha cada uma dessas unidades por-
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tuárias, o panorama era o seguinte: Abrantes (Cat., n.o 23), Constância (Cat., n.o 22), Tancos,
Vila Nova da Barquinha, Azinhaga, Santarém, Cartaxo, Azambuja, Vila Nova, Povos, Vila
Franca de Xira (Cat., n.o 20), Virtudes, e ainda Chamusca, Almeirim, Muge, Valada, Salvaterra
de Magos e Benavente (Nabais, 1995; Abrantes, 1995; Coelho, 1995). 

Relativamente ao complexo portuário do Baixo Tejo, estão documentados com testemu-
nhos arqueológicos de época pré-romana e romana os pontos costeiros cujas actividades de tipo
portuário concorreram para o desenvolvimento da grande urbe que lhes é vizinha: Lisboa. Ape-
sar de termos destacado esta cidade no n.o 7 do Catálogo, a referência de A. Nabais (1995) a
Alcochete, Aldeia Galega, Moita e Coina, como portos fluviais da margem esquerda do estuá-
rio, está de acordo com o que compreendemos sobre o papel das actividades portuárias na cria-
ção e no desenvolvimento dos centros urbanos. 

Na costa meridional, Romero Magalhães fala-nos da opção algarvia pelo tráfego oceânico,
no século XVI, mercê da dificuldade que continuavam a constituir os transportes terrestres: 

“(...) A própria distribuição dos centros urbanos do Algarve nos diz da importância do mar na
vida das populações: mar onde pesca, mar por onde troca. À excepção de Loulé todas as demais
povoações de uma certa grandeza se situam na costa ou, de qualquer modo, comunicam com
o mar: Alcoutim e Castro Marim no Guadiana, Tavira, Portimão e Alvor junto de fozes de rios,
Faro numa impropriamente chamada “ria”, Albufeira, Lagos e Sagres na costa, Silves junto
de um rio, Aljezur não longe da costa oeste. Mesmo Loulé, próximo de Faro, não deixa de que-
rer no seu termo o porto de Ferrobilhas.” (Magalhães 1970, p. 188-189).

Acrescentaremos o complexo portuário que Portimão (Cat., n.o 29) formava com Mexi-
lhoeira, na foz do Arade: com boas condições, já que o porto, junto às casas, tinha “cem braças
de altura” (...) pelo que “se embarca o mais figo do Algarve” (Fr. J. de S. José, apud Magalhães,
1970, p. 189, nota 18). Substituiria Silves por volta do século XVI, cidade que se viu afastada
das funções portuárias pelo assoreamento do Rio Arade. Referimos também o papel do porto
de Fuseta no escoamento de fruta e vinho, antes do assoreamento da barra (Cavaco, 1976). 

Estes casos são exemplos de portos, tal como entendemos o porto nas suas múltiplas for-
mas e hierarquias. Mais uma vez teremos que distinguir, em todos os casos referidos, as dife-
renças no que se refere às condições naturais de porto, pois, até prova arqueológica em con-
trário, esses portos funcionaram essencialmente como ancoradouros, com varadouros em
praias e em margens fluviais, sem que por ora exista conhecimento de que em algum caso
tivessem possuído “apetrechamento portuário.” (Magalhães, 1970, p. 189). 

Em outros casos verificou-se descontinuidade de funções portuárias pela associação de
vários factores — sócio-políticos, económicos, impacto do caminho-de-ferro, da emigração
(Gaspar, 1975). Apontaremos como possíveis exemplos, entre outros, Abrantes, Constância,
Odemira, Vila Nova de Milfontes.

4.4.1.4. Antigas enseadas e baías

Na costa ocidental ilustraremos este caso com dois exemplos: o porto de Peniche (Cat.,
n.o 14) e o porto de Sines (Cat., n.o 27). Poderemos inserir o segundo caso no esquema 4 de
Flemming (Fig. 13) anteriormente apresentado. Peniche tem, na costa sul, um porto em baía
naturalmente abrigada, excepto dos ventos do quadrante sul. Actualmente no continente, foi
ilha costeira até uma época recente.

Sines é o exemplo de um porto natural abrigado da nortada, utilizado naquela costa desde
tempos muito recuados, que terá servido de escala a navegações quer de cabotagem quer de
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médio e longo curso, constituindo um abrigo útil no percurso compreendido entre Lagos e o
estuário do Sado. Será imprescindível um relacionamento dos vestígios de origem mediterrâ-
nica (período orientalizante) na área de Sines com a utilização náutica da enseada (Silva e Soa-
res, 1981). Em condições semelhantes terá funcionado outro pequeno enclave costeiro, a Ilha
do Pessegueiro (Silva e Soares, 1993), de que trataremos adiante. Sines é um caso bastante inte-
ressante de porto natural. No território terrestre vizinho, assinalam-se vestígios de ocupações
muito antigas — estações do Neolítico localizadas na costa ou nas margens dos rios e ribeiras
(Silva e Soares, 1971), testemunhos de contactos mediterrânicos pré-romanos, nomeadamente
na necrópole da Herdade do Gaio, dos séculos VII-III a.C., apenas a 7 km do mar. O porto natu-
ral que a enseada de Sines oferecia poderá ter funcionado em simbiose com o povoado indígena
romanizado de Mirobriga (Alarcão, 1988; Silva e Soares, 1993; Diogo,1999). Pela existência de
actividade pesqueira, e talvez por beneficiar passivamente, e em tempos antigos, de um comér-
cio itinerante, de cabotagem, não deixou de ser proporcionada a formação de um centro urbano
no alto da arriba que lhe dá a forma de enseada. O destino do porto de Sines não deixa de ser
curioso. Depois de séculos de posição secundária, foi recentemente alvo de obras portuárias
gigantescas, determinadas por necessidades de estratégia económica.

Na costa sul, e com baías formando portos naturais de abrigo certo, exceptuando o
vento de levante, o chamado “sueste”, temos as da costa algarvia que enumeraremos de oeste
para leste:

Sagres, Lagos (Cat., n.o 28), Albufeira, Quarteira, o extinto porto de Ferrobilhas, situado
no termo de Loulé (Cat., n.o 31) e que serviu esta cidade pelo menos até ao século XVI. Em 1520
Ferrobilhas possuía armações de atum, e em 1561 aparece como local de grande extracção de
sal (Magalhães, 1970). Ferrobilhas fez parte do grupo de portos algarvios que mais alterações
sofreram, acabando por se extinguir. 

No caso de Quarteira, foi relocalizado em Setembro de 1998, por Cândida Simplício, um
arqueossítio submarino formado por troços de uma estrutura que, tomada inicialmente por
um fragmento de muralha, apresenta na sua construção a inclusão de peças de cerâmica tubu-
lares como as de escoamento. 

A interpretação deste arqueossítio encontra-se em estudo. No presente trabalho propu-
semos alguns elementos para a sua compreensão, no n.o 31 do Catálogo.

A localização geográfica do porto de Faro, para além da natureza lagunar de que benefi-
cia, a uma maior escala insere-se já, na realidade, no grande espaço náutico abrigado do Norte
que é o Golfo de Cádis. Foi junto à costa, na parte central da zona lagunar (Ria Formosa) que
se foram fixando os principais centros populacionais, com as primeiras formas de urbanismo
romano em cidades-portos: Balsa e Ossonoba (Faro). O caso de Faro, enclave costeiro utilizado
desde tempos pré-romanos (Ossonoba) (Gamito, 1990 e 1994), é um exemplo de continuidade.
De entreposto comercial indígena terá ascendido a urbe em tempos romanos (Mantas, 1990).
Apresenta uma continuidade, quer de fixação humana, quer de utilização náutica, mercê do
porto natural de que desfrutou. A cidade inicial localizava-se numa pequena ilha rodeada de
esteiros, numa posição naturalmente defensiva, com acessos a terra firme: “As escavações efec-
tuadas na zona da actual sede da Polícia Judiciária (1987) apontam para um limite norte da cidade
pré-romana, [em zona mais elevada], com uma zona ribeirinha junto a um paredão que se pro-
longaria pela zona portuária, mas onde se podia atingir a terra firme na maré alta, passando pelas
alpondras que atravessavam o sapal” (Gamito, 1990, p. 20).

Ainda em época romana, assinalam-se aterros das zonas de sapal. Em época tardia
(séculos III e IV) viriam a instalar-se sumptuosas villae nos arredores. Os materiais prove-
nientes da necrópole romana de Ossonoba (século III), revelam a presença de importações que
reflectem uma sociedade mercantil e profundamente romanizada (Gamito, 1994, p. 363).
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No século III, Faro torna-se sede de bispado. Durante o período islâmico, como unidade por-
tuária entre outras cidades marítimas do Al-Andalus, participou nos ataques contra os por-
tos cristãos. 

A crescente importância de Faro, no século XVI, deveu-se a uma posição geográfico- eco-
nómica de mercado internacional de pescado e exportador de produtos regionais (Magalhães,
1970; Cavaco, 1976), privilegiada pelo espaço navegável no abrigo da zona lagunar, protegida
por ilhas-barreira que a rodeiam e que permitem ancoradouro seguro, como é ainda referido
no século XVII, num roteiro náutico (Contreras, 1956).

Lagos (Cat., n.o 28), que se insere igualmente nesta categoria, não beneficiando no entanto
de zona lagunar, manteve-se como porto sujeito ao vento de levante, com os navios fundeados
“a distância da praia tal que não prejudicasse as armações do atum” (Magalhães, 1970, p. 189), con-
forme o Regimento das Almadravas referido pelo autor. Isto significa um porto de fundeadouro,
embora servido por pequenas embarcações na carga e descarga. Em 1527, Lagos tinha 1310 vizi-
nhos (ou 1763 contando com o termo), e concentrava “o trato para o Mediterrâneo ocidental” (Maga-
lhães, 1970, p. 237), com muitos mercadores levantinos, e com importância que levou D. Sebas-
tião a elevá-la a cidade. O facto de ser cidade — porto de ancoradouro, como referimos, não obs-
tou a que, já no século XVI, juntamente com Vila Nova de Portimão, viesse a substituir no iní-
cio do século XVI o porto fluvial de Silves no escoamento de produtos do hinterland e do próprio
termo de Silves que era um dos mais ricos do Algarve (Magalhães, 1970; Cavaco, 1976).

4.4.1.5. Enclaves de ilha costeira

As três únicas situações de formas insulares costeiras, actualmente existentes no litoral
português, são as Berlengas, a Ilha do Pessegueiro e os ilhéus do Martinhal. As pequenas ilhas
do Martinhal, na baía de Sagres, constituem ainda hoje um ancoradouro abrigado do mar do
largo e dos ventos do quadrante Sul, como complemento ao varadouro e ao cais da própria baía
de Sagres. O conjunto de fornos de cerâmica de época romana, que, por enquanto, permane-
cem ainda parcialmente visíveis na arriba friável, e em actual derrocada, da Praia do Martinhal
(Silva, Coelho Soares e Correia, 1990), terão escoado as ânforas através da conjugação entre
o varadouro natural (praia) e o fundeadouro seguro proporcionado pelo abrigo dessas peque-
nas ilhas. No final do século XVI e no século XVII, as cartas de Waghenaer (1590), de Blaeu
(1619) e de João Teixeira (1648) assinalam este abrigo como bom porto.

Observando a antiga linha de costa, incluiremos neste grupo, embora com um percurso
diferente, o caso de Peniche, ilha costeira ainda na época medieval (cuja alusão mais antiga
figura na Crónica da Conquista de Lisboa, atribuída a Osberno), e como tal referida em docu-
mentação medieval e pós-medieval, como por exemplo, uma referência, em 1475, à mata da
ilha de Peniche (Chancelaria de D. Afonso V, A.N.T.T.) (Silva, 1994, p. 47, e p. 61, nota 1). 

Relativamente aos séculos XIII, XIV e XV, a exclusão de Peniche de outras actividades
que não fossem a pesca (Silva, 1994), aparece explicada pela sua localização: “Para ocidente
de Atouguia, em crescente aproximação ao continente, as ilhas de Peniche, Baleal ou mesmo as Ber-
lengas, deveriam parecer aos olhos de todos como locais desabrigados e desprotegidos, ideais para a
pesca e a caça à baleia, mas pouco próprios para actividades que exigiam vigilância permanente
(...) como era o caso das transacções comerciais. Apesar disso (...) sabemos que quer em Peniche,
quer no Baleal habitavam alguns pescadores e talvez um número significativo de baleeiros que,
dependendo do rei, também era dele que recebiam as graças e os privilégios que os convenciam a
morar em local tão inóspito.” (Silva, 1994, p. 48).

Peniche seria, segundo esta autora, apenas um reguengo que pertencia a Atouguia, com
uma comunidade de pescadores que, como sugere P. G. Barbosa, deveria datar dos inícios
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do século XIV, registando-se uma actividade pesqueira que não era desprezível — data de 1367
o acordo estabelecido entre os moradores do reguengo de Peniche e D. Fernando, segundo o
qual eram dispensados dos serviços militares em troca dos direitos do pescado (Silva, 1994,
p. 48) — enquanto no Baleal havia já, desde o século XIII, casas para instalar baleeiros cuja
actividade era igualmente lucrativa para o rei (Barbosa, apud Silva, 1994) (Fig. 12).

No entanto, constatamos actualmente que a história do povoamento da ilha de Peni-
che terá que alargar-se significativamente com a descoberta, em Janeiro de 1998, de um
complexo de fornos de cerâmica da época romana na zona nordeste da península (Fig. 27).
Em época recuada, é natural que as condições portuárias que a posição geográfica conferiu
à ilha tivessem permitido não só a utilização do porto natural na costa sul de Peniche, que,
como referimos, constitui abrigo certo, excepto com ventos do quadrante sul, como o acesso
fácil ao continente pela zona pouco profunda que veio posteriormente a transformar-se em
istmo. Com o assoreamento progressivo dos vales, a ligação da ilha à terra firme, e o porto,
na costa sul, o desenvolvimento de Peniche acompanhou a transferência progressiva das
funções portuárias de Atouguia da Baleia para Peniche (Figs. 14, 15 e 16).

A descoberta de fornos romanos em Peniche (Fig. 27), tornou finalmente possível rela-
cionar os cepos de âncora de tipo romano provenientes quer da Berlenga, quer aquele que
se encontra na costa norte numa posição que indica um provável sítio de naufrágio, com os
vestígios de ocupação humana na época romana em terra, em Peniche.

Com a construção do sistema defensivo da costa de Peniche, iniciada no reinado de 
D. Sebastião com as obras de um baluarte sobranceiro ao porto natural da costa sul, assim como,
posteriormente, a fortaleza e o complexo de baluartes, transformou-se a península em cidadela
fortificada. No interior, desenvolveu-se lentamente um centro urbano cuja malha irradiou, cla-
ramente, a partir da zona portuária (ancoradouro fronteiro à praia-varadouro, no lado sul ) para
o interior da península (Figs. 15 e 16). Posteriormente, esta malha urbana acabaria por ligar-se
ao núcleo urbano existente a norte que, por sua vez, tinha crescido junto ao fundo do esteiro,
o qual permitia o acesso por via aquática, com um amplo varadouro na costa leste da península.

Tanto as Berlengas como a Ilha do Pessegueiro (Fig. 38), forneceram vestígios de utilização
náutica e de ocupação antigas: cepos de âncoras de épocas pré-romana e romana, e ânforas, no
sítio submarino da costa sul da Berlenga, e ainda cerâmicas romanas em terra, entre o cais e o
actual bairro dos pescadores, em posição fronteira ao ancoradouro. As prospecções dirigidas por
Jacinta Bugalhão (IPA), em Março de 2000, no âmbito de um acompanhamento de obras que,
em Novembro de 1999, puseram a descoberto vestígios arqueológicos na arriba da Ilha Berlenga.

Na Ilha do Pessegueiro existem vestígios de ocupação humana. Em ambos os casos
existem condições naturais para ancoradouro. 

De modo diferente da ilha da Berlenga, que parece inserir-se apenas num contexto de
fundeadouro de abrigo entre dois ventos, a Ilha do Pessegueiro e a antiga ilha de Peniche
constituem, do ponto de vista náutico, os únicos casos de enclaves portuários possíveis em
ilhas da costa portuguesa: 

“Entre a ilha do Pessegueiro e a costa define-se um canal com boas condições de abrigo em rela-
ção aos ventos do quadrante W. A ilha oferece um bom desembarcadouro e fundeadouro com
profundidades que variam entre 5,6m e 7m referidas ao máximo da baixa-mar de águas
vivas.” (Silva e Soares, 1993, p. 20). 

“O interesse da ilha do Pessegueiro como ponto de apoio à navegação costeira (...) resulta do facto
da costa ocidental, a sul do Tejo, apresentar contorno regularizado, frequentemente em arriba,
com escassas reentrâncias” (Silva e Soares, 1993, p. 21).
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Pequeno enclave costeiro da costa alentejana, o canal de abrigo entre a ilha do Pessegueiro
e a costa constituía também um acesso fácil ao hinterland, e é natural que tenha proporcionado
escalas desde tempos remotos, como se pode inferir da presença de materiais exógenos em
épocas pré-romanas, e de instalações de indústria piscícola na ilha durante a época romana
(Silva e Soares, 1993). Segundo os testemunhos arqueológicos recolhidos por estes autores, a
Ilha do Pessegueiro teria incluído uma instalação de tipo portuário na antiguidade. A posição
geográfica privilegiada da Ilha do Pessegueiro, na proximidade da costa, esteve na origem de
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FIG. 38– Ilha do Pessegueiro, unidade portuária atlântica da costa alentejana provida de ancoradouros naturais praticáveis nas
bandas de sueste e leste da ilha. Plano hidrográfico da Ilha do Pessegueiro. Levantamento de 1927 (Carta da Costa Oeste de
Portugal. Ministério da Marinha. Direcção de Hidrografia). Reproduzido de Silva e Soares (1993, p. 22, fig. 9).



um projecto, datável do século XVII, de afeiçoamento costeiro em que estava previsto o pro-
longamento da ilha até à arriba vizinha.

Deste modo, a continuidade da utilização do local como porto parecia garantir-se
quando em finais do século XVI o italiano Alexandre Massaii foi encarregado da constru-
ção da defesa da Ilha do Pessegueiro, sugerindo mesmo que, por ser local “seguro de todos
os Ventos” (Guedes, 1989, p. 28), se fizesse uma grande vila ou cidade, e a construção de um
porto seguro e cómodo que poderia proporcionar o povoamento daquela costa, projecto sus-
penso em 1590 (Guedes, 1988 e 1989). 

Não incluímos na categoria de ilha costeira os cordões arenosos móveis do Algarve, as
chamadas “ilhas barreira” de Faro e os cordões litorais da Ria Formosa. Embora no conjunto
funcionassem como restingas e tenham proporcionado o abrigo de portos em ambiente
lagunar tais como os de Faro, da Fuseta, de Tavira e da antiga cidade portuária de Balsa,
constituem formas litorais móveis cuja função de abrigo náutico se assemelha à de um
imenso quebra-mar que permite a utilização dos enclaves portuários costeiros com a segu-
rança dos múltiplos e extensos abrigos que proporcionam.

4.5. Esboço dos antigos complexos portuários do território português e sua subsistência 

A partir da definição de complexos portuários que apresentámos no II capítulo, no ter-
ritório a que nos reportamos observámos que cada complexo portuário fluvial conjugava o
papel desempenhado pelo porto principal, ou terminus marítimo (ancoradouro dos navios de
maior calado), pelos portos do curso fluvial, e pelo terminus fluvial, último ponto da navega-
ção para montante. A ligação dessas unidades portuárias entre si, e também com terra, era
garantida pelas embarcações menores que permitiam, quer o transbordo, quer a acostagem
(ou o varar) nesses portos. A partir dos portos localizados na foz, os que existiam para mon-
tante, e que recebiam e expediam mercadorias, eram unidades secundárias que funcionavam
como partes de um todo: o complexo portuário em que se inseriam.

Por outro lado, certos casos foram por nós entendidos como complexos portuários
podendo conter neles próprios outros complexos (no caso de estuários). Falamos dos grupos
de unidades portuárias existentes num mesmo troço de costa, com possível funcionamento
isolado, mas em que a possibilidade de inter-funcionamento (como alternativa de recurso ou
como escala, por exemplo) nos sugere a estrutura funcional do complexo portuário.

Incluímos nestes casos a costa da Estremadura (compreendida entre a Lagoa de Óbidos
e o estuário do Rio Sizandro), a costa alentejana (do estuário do Rio Mira à Ilha do Pessegueiro),
os portos marítimos do Barlavento Algarvio, e os portos marítimos e marítimo-lagunares (ou
de restinga) do Sotavento Algarvio. 

Os restantes complexos portuários que tratámos são complexos fluviais autónomos,
constituídos por unidades portuárias incluídas nos cursos e nos estuários dos rios navegáveis. 

Distinguimos no território português um conjunto de complexos portuários consoante
a forma litoral em que se inserem, ou ainda o acidente geográfico em que terão actuado em
conjunto, quer na recepção e redistribuição das mercadorias chegadas, quer no escoamento
dos produtos do hinterland.

Em 1928, H. Lautensach classificava morfologicamente as formas litorais do território
português (Ribeiro, Lautensach e Daveau, 1987). Essa classsificação foi retomada na edição de
1995. A variedade é enorme, já que, para para sul do paralelo 42, alternam costas de aplana-
ção granítica (costa Norte), costa de haff (litoral de Aveiro), costa de aplanação arenosa, com
zonas de ingressão e zonas de abrasão (costa da Estremadura), prosseguindo uma alternân-
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cia semelhante entre o estuário do Sado e o Cabo de S. Vicente. A costa algarvia, inclui zonas
de ingressão e de abrasão, seguindo-se a oriente um troço de costa de lido (Ria Formosa) e de
restinga com múltiplos abrigos, nomeadamente nos canais interiores das lagunas (Daveau,
1995a, I, p. 99, fig. 10).

São observáveis no território português os seguintes acidentes geográficos relacionáveis
com actividades portuárias: abrigos temporários de ancoradouro (arribas altas e ilhas costei-
ras), formas insulares costeiras com capacidade de contactos com terra, baías abrigadas, estuá-
rios, cursos de rios e de afluentes e respectivos esteiros, canais interiores ou esteiros de for-
mas lagunares (haff do Vouga e ilhas-barreira ou restingas algarvias) em que cada tipo de aci-
dente permitiu, como vimos anteriormente, o(s) seu(s) tipo(s) de porto.

Segundo uma visão diacrónica da utilização dos espaços portuários, que não perde de vista
as transformações geomorfológicas, e seguindo de norte para sul do território, distribuimos
esses complexos tal como os apresentamos no início da segunda parte deste trabalho, o catálogo.

4.6. Povoamento litoral e sublitoral

A via romana norte-sul e as cidades fluvio-marítimas

S. Daveau aponta as vantagens da faixa sublitoral como um conjunto de factores que pro-
porcionaram a circulação de pessoas e de bens, e o desenvolvimento de urbes portuárias. 

Segundo uma “construção meridiana” natural quase paralela à linha litoral (Daveau, 1995)
o caminho natural de passagem, anterior a qualquer via construída, encontrava-se separado
do litoral por cadeias montanhosas no centro do actual território (entre Santarém e o Mon-
dego). Apesar de uma aparente posição interior, e à luz da análise do território, os centros urba-
nos antigos criados nessa zona viviam em contacto com o espaço marítimo: Bracara, Talabriga,
Conimbriga, Aeminium, Eburobritium, Scallabis, Sellium. Isto significa que, embora afastados
do oceano aberto, estavam ao alcance das embarcações fluviais que subiam os rios ou pene-
travam nas antigas rias (as actuais “lagoas”). Esse sublitoral povoado, no fundo de vales nave-
gáveis, parece ter sido aquele que os romanos escolheram para o traçado do principal conjunto
de tramos viários (itinerário) que ligavam Olisipo a Tude, interceptando na sua rota todos esses
centros urbanos. Constatámos, assim, a existência de uma rede de ligações terrestres entre ter-
minais flúvio-marítimos.

Os principais terminais flúvio-marítimos eram, de facto, centros urbanos da faixa litoral,
não necessariamente costeiros. Assim o sugere S. Daveau, referindo que os portos marítimos
de maior importância, longe de se encontrarem no litoral oceânico agreste, formaram-se, sim,
“no fundo da foz dos rios, em lugares onde estes, por menos largos, eram mais fáceis de atravessar.”
(Daveau, 1995, p. 102)

Esta reflexão ajuda-nos a compreender que o principal itinerário romano, que num pri-
meiro olhar parece afastar-se da costa, não só ligava Olisipo e o estuário, a todo o vale do Tejo,
dotado dos respectivos enclaves fluviais, como continuava, segundo um eixo meridiano, a asse-
gurar a ligação entre as principais cidades: Scallabis, Sellium, Conimbriga e Aeminium, Tala-
briga, Cale e Portus, Bracara. Se verificarmos a provável posição que essas cidades ocupavam,
na época, relativamente ao litoral, constatamos que estavam quase todas em contacto directo
com o mar, por via fluvial, precisamente (Figs. 23 e 26). 

À luz dos dados da geomorfologia (Daveau, 1995, p. 102; Ribeiro, 1977; Cortesão, 1958-
-1962), o afastamento dessa via principal é apenas aparente porquanto ela tocava, sim, o
fundo abrigado dos estuários, e os pontos interiores dos cursos fluviais navegáveis, o que equi-
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valia a ligar esses núcleos populacionais importantes do sublitoral (Daveau, 1995, p. 120, 
fig. 1). No sugestivo mapa de Daveau, vemos a mesma via tocar a ria de Aveiro provavelmente
em Talabriga, e, continuando para norte, atravessar o Douro em Cale, flectindo depois para NE
em direcção a Bracara, cidade que na época de que falamos não se encontrava muito longe do
troço do Cávado que ainda era navegável até à foz.

Num trabalho de O. Ribeiro sobre o povoamento (1989c), é referida a ocupação de
zonas quer litorais, quer ribeirinhas, o que facilitava as trocas: “Povoações ligadas ao mar, quer
directamente, pela navegação, pesca, exploração de sal e de sargaço, quer indirectamente, pela posi-
ção ao longo de rios, outrora menos assoreados e acessíveis a embarcações que demandavam
menor calado, são inúmeras e, a maior parte delas, ligadas a acontecimentos históricos impor-
tantes” (Ribeiro, 1989c, p. 481). 

A aparente interioridade da via romana de Olisipo a Tude foi notada por Cortesão
(apud Ribeiro, 1989c), que admitia que o traçado reflectisse uma maior densidade popu-
lacional atlântica ou a “atlantização do povoamento” (Ribeiro, 1989c, p. 481), embora aju-
dando a fixar os nós viários mistos (Ribeiro, 1989c, p. 481). Este considerava, no entanto,
a organização romana como algo “essencialmente terrestre” (Ribeiro, 1989c, p. 481). O dis-
curso de O. Ribeiro sugere uma retracção por parte dos romanos relativamente à costa, o
que não deixa de surpreender, uma vez que vários dos principais centros populacionais
indígenas a que a romanização iria conferir o estatuto de cidade eram, precisamente, cen-
tros urbanos costeiros ou ribeirinhos, como Conimbriga, Olisipo, Caetobriga, Salacia, Osso-
noba, sem esquecer a criação marítima de Balsa, e, no norte, a importância reconhecida
a Portus. 

A análise da questão da utilização da rede fluvial no passado transcende os casos exclu-
sivamente ribeirinhos. D. Justino apresenta numa carta do maior interesse, que reprodu-
zimos na Fig. 24, o “acesso regional ao transporte aquático” em meados do século XIX. Veri-
ficamos que as áreas que beneficiaram desse acesso aparecem em branco no mapa referido,
e correspondem sempre a zonas interiores, cuja posição se insere num raio que não excede
25 quilómetros de distância em relação aos cursos fluviais (Justino, 1988, I, p. 190).

V. H. Correia emite o mesmo raciocínio, ao referir os vestígios romanos da área de
Viana do Alentejo como “algo mais que uma villa romana”, pois relaciona tanto a área de ocu-
pação como a presença de população servil ou de libertos, e a interrupção da via entre
Ebora e Pax Iulia, com a vizinhança de um curso fluvial: a Ribeira do Torrão. O autor iden-
tifica essa entidade espacial como um trifinium que articulava a via Ebora-Pax com a Ribeira
do Torrão, ligando essa região interior à rota fluvio-marítima do extenso estuário do Rio
Sado (Correia, 1993, p. 69). Refere a navegabilidade do Rio Sado, durante a idade Média,
até Porto de Rei, situado a cerca de trinta quilómetros de Viana do Alentejo (Correia, 1993,
p. 69). Verificámos pessoalmente, em Porto de Rei, a sobrevivência de importantes edifí-
cios de armazenamento, e um imponente pórtico virado para o curso fluvial, cuja arqui-
tectura é pós-medieval. Nas imediações, num estreito e assoreado esteiro fluvial, encontram-
se ao abandono, no meio de densa vegetação aquática, pequenas embarcações de fundo
plano, sinal de uma utilização relativamente recente daquele troço de rio.

4.7. Proposta de uma cronologia

Como consequência da evolução histórica do território, no que concerne a criação de aglo-
merações urbanas no actual espaço geográfico de Portugal, poderemos distinguir, pelo menos,
cinco grandes fases:
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1a Fase: O longo período das aglomerações pré-urbanas
Os dados arqueológicos assinalam uma fase pré-urbana de povoamento caracterizada por

contactos regulares das povoações costeiras ou localizadas nas margens dos rios com povos e
culturas do Mediterrâneo de que são prova os produtos importados, incluindo cerâmicas cuja
distribuição coloca em destaque as costas portuguesas e as galegas como pontos receptores des-
tas importações (Fig. 21): “Su distribución se ciñe claramente a las zonas maritimas “portuguesas”
y “Rias Baixas” (Naveiro López, 1991, p. 24).

Os contactos com o mar não se limitam a uma relação esporádica: em Santa Olaia ocor-
reu uma estrutura que foi interpretada como cais, e, junto aos vestígios da feitoria fenícia de
Abul A, no paleoestuário do Sado, ocorreu uma estrutura que parece corresponder a uma cons-
trução com funções portuárias (Mayet e Silva, 1998, p. 74-83) Segundo uma comunicação pes-
soal, um dos autores admite que a estrutura em rampa revestida com ladrilhos de grandes
dimensões, junto à qual se construíram, em época romana, os fornos de ânforas, possa cor-
responder a um elemento de tipo portuário para o qual sugerimos uma interpretação de
rampa de varadouro e embarcadouro. 

J. Alarcão refere, para sul do Vouga, uma organização já semi-urbana com exemplos em
Talabriga, Aeminium, Santa Olaia, Collipo, Eburobritium, Moron e Olisipo (Alarcão, 1987). A con-
tinuidade ocorreu, pelo menos, em Aeminium, e Olisipo.

A propósito do povoado pré-romano de Santa Olaia, primeiro sítio orientalizante iden-
tificado em Portugal, V. H. Correia faz notar o carácter urbano que surge nesse tipo de aglo-
merações populacionais desde meados do século VIII a.C. provavelmente como resultado do
papel que desempenhavam na concentração e redistribuição das importações resultantes dos
contactos com civilizações mediterrânicas: “ If such a theory is substantiated, we can assume that
these centres possessed an urban character at least from the middle of the eighth century. (...) One
might assume that urbanization (...) might have begun at those estuarine sites” (Correia, 1995, 
p. 242). O autor apresenta este raciocínio com a reserva necessária, dada a ausência de esca-
vações mais extensas.

Verificamos que, à tendência para ocupar locais sobranceiros, à escolha do locus defen-
dido, se associa, desde época remota, uma natural atracção pelas zonas ribeirinhas. Notamos
igualmente que o contacto com a água se verifica tanto de modo directo, no litoral oceânico
ou na vizinhança dos rios e das zonas lagunares, como de modo indirecto, aproveitando
pequenos afluentes de rios. Como exemplos, observamos no território português as seguin-
tes situações:

• vestígios de povoados proto-históricos indígenas em contacto directo com o meio
aquático: entre outros, Forte de Lobelhe e povoados fortificados em altura do Noroeste
litoral, Portus, Cale, Talabriga, Santa Olaia, Olisipo, Almaraz, Alcáçova de Santarém,
Caetobriga, Salacia, necrópole do Galeado (Milfontes), Herdade do Gaio (Sines),
Lacobriga, Ipses (Alvor),Cerro da Rocha Branca (Silves), Ossonoba, Baesuris, Myrtilis.

• povoados indígenas em contacto indirecto com o meio aquático: cividades do
Noroeste do território sobranceiros aos vales fluviais, Tongobriga, Conimbriga, Miro-
briga.

2a Fase: Romanização
A partir do final do século II a.C., na Lusitania e na Callaecia, progressivamente domi-

nadas, os contactos marítimos passam a depender do poder romano. Instala-se um novo
comércio por via marítima, através da qual são introduzidas, de modo regular, importações
de origem mediterrânica (vinho, azeite, cereais). Essas importações ocorrem em rotas que
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não se limitaram ao litoral oceânico: (...) “los flujos penetran mas
hacia el interior, por los principales cursos fluviales” (Naveiro López,
1991, p. 176).

No que concerne o azeite, segundo Estrabão o cultivo da vinha
e da oliveira terá sido introduzido pelos romanos. No entanto, a
existência de certos topónimos na Alta Idade Média, que apontam
para uma antiga tradição deste cultivo, sugere antes uma aquisição
cultural anterior à época romana (Naveiro López, 1991, p. 109).

Durante o período compreendido entre meados do século I a.C.
e meados do século I d.C., é feita a ocupação romana das zonas em
que a instalação indígena se encontrava mais desenvolvida e con-
centrada, e concretiza-se o fenómeno urbano propriamente dito, e
a estruturação administrativa do território. Paralelamente, são fun-
dadas outras cidades, ex-novo, e o território é progressivamente
equipado com uma rede viária. Segundo Naveiro López, no
Noroeste peninsular, pelo menos, este tipo de equipamento deve ter
sido acompanhado por um desenvolvimento portuário, ocorrido
entre o início do século I e meados do século III d.C. (Naveiro
López, 1991, p. 176). Efectivamente, a partir de meados do século
II d.C. aumenta a navegação de longo curso enquanto a navegação
de cabotagem sofre um declínio (Naveiro López, 1991). Entre mea-
dos do século III e o século V, apesar dos sinais de decadência, não
se perdera a herança do povoamento de tipo urbano. 

À luz dos dados recolhidos, referidos nos III e IV capítulos,
constatámos que, durante o processo de romanização do território
português, se verifica o seguinte percurso:

• Valorização dos portos indígenas principais. Promoção a
capitais de civitates (Olisipo, Salacia, Balsa, Ossonoba, Myrti-
lis), e utilização das mesmas como cidades portuárias.

• Concepção do traçado do conjunto viário (Itinerário XVI) segundo um eixo de ligação
entre as principais cidades fluvio-marítimas (Figs. 23 e 26).

• Formação de Scallabis no curso navegável inferior do Tejo, de Eburobritium em zona
que beneficiava do espaço lagunar (Lagoa de Óbidos) e de Talabriga junto a uma foz.
Embora por confirmar, esta urbe localizar-se-ia junto da antiga foz do Vouga, ou seja,
em posição litoral (Neves, 1974).

• Transferência, cerca de 586 d.C., de Conimbriga para Aeminium, local de estrutura
“semiurbana”, ou pré-urbana, com contactos fluviais desde tempos pré-romanos.
A cidade fluvial, antigo porto natural da região, passa a substituir Conimbriga,
tomando o nome desta. Através de uma forma corrupta do século IX, Colimbria, terá
evoluído para Coimbra (Alarcão, 1987).

• Utilização e valorização de Cale e de Portus, como embarcadouros na foz do Douro.
• Utilização dos complexos portuários e das zonas portuárias existentes, quer em estuários,

quer em ancoradouros, quer ainda em outro tipo de enclaves costeiros, de que existem os
seguintes testemunhos arqueológicos: vestígios subaquáticos de tráfego marítimo-fluvial
(ânforas e cepos de âncoras de tipo romano), na Berlenga, no Cabo Espichel, no Cabo Sar-
dão, no Tejo, no Sado, na foz do Rio Mira e na costa do Algarve, com um caso único de
âncora romana em ferro, no Rio Arade (Diogo, 2001) (Figs. 31 e 32). Relativamente aos
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FIG. 39 – Complexos de fornos cerâmicos e complexos
de conservas de peixe no território português da
Lusitania romana. Reproduzido e adaptado de Centeno
(1983, p. 190). 



cepos de âncora de tradição mediterrânica, existem achados desta natureza na Galiza, e
na Andaluzia, o que constitui um dado relevante para o conhecimento da história da nave-
gação, nomeadamente no espaço de costa intermédio: as costas oeste e sul de Portugal.

• Produção de ânforasem zonas costeiras: estuários do Tejo e do Sado, costa do Algarve
(Fig. 39) e Peniche. Torna-se igualmente interessante o grupo constituído pelos
exemplares anfóricos de base plana cuja forma se adaptaria melhor aos transportes
fluvial e terrestre(Naveiro López, 1986, p. 42), podendo as restantes sugerir mais
facilmente o transporte marítimo.

• Conjuntos de cetariae, ou complexos fabris de salga e transformação de pescado (por
vezes associados a villae) em zonas costeiras: costa de Matosinhos, Apúlia (Esposende),
Alto de Martim Vaz (Póvoa de Varzim), estuários do Tejo e do Sado, Ilha do Pessegueiro
e costa algarvia (Fig. 39).

• Presença de antigas salinas e notícias históricas sobre salicultura e escoamento marí-
timo de sal. 

• Implantação de villae em zonas ribeirinhas, como Cerro da Vila, de construção datada
de cerca do século III , ou as villae que povoaram os arredores de Ossonoba na mesma
época, em que incluímos os vestígios de cetariae e mosaicos em Boca do Rio —
Budens — e a Quinta da Abicada como villa portuária na ria de Alvor, entre outras.

Em Cerro da Vila (Vilamoura), foram detectadas estruturas sob os sedimentos de asso-
reamento da antiga zona estuarina, junto da foz do rio de Quarteira que acabaram por
cobrir a antiga margem. Constatámos numa visita ao local em Abril de 1998, que essas
estruturas, actualmente submersas e em que apenas é visível, submerso e no meio de vege-
tação aquática de sapal, um “tanque” revestido com mosaico, são perceptíveis numa foto-
grafia aérea da década de 1960. O interesse destas estruturas reside numa forma geomé-
trica muito regular, eventualmente assimilável a um cais ou a uma doca (segundo infor-
mações transmitidas pelo arqueólogo A. Dias Diogo e pelo Engenheiro José Farrajota). 
O balneário maior que aí se encontra e que surpreende pelas dimensões que apresenta no
contexto de uma villa é interpretado por J. de Alarcão (1988) como um sinal da riqueza dos
proprietários. No caso de vir a descobrir-se a existência de estruturas portuárias, poderá ser
feita uma reinterpretação dessas estruturas, como equipamento de possível utilização
pública. 

• Implantação de villae em zonas lagunares da costa ocidental, à semelhança do que
ocorre nas Rias Baixas da Galiza, coincidindo por vezes com povoados pré-romanos, for-
tificados, em altura, que evoluíram como povoados romanizados. Num contexto de uma
paleo-ria, pode referir-se o exemplo de Parreitas, povoado fortificado em altura, roma-
nizado, com elementos de villa, junto da lagoa de Pederneira.

• Vestígios submersos (ânforas de origem lusitana do século I ao século IV) em con-
texto de naufrágio em territórios exteriores a Portugal: ânforas lusitanas do Alto
Império (Dressel 14) e do Baixo Império (Almagro 50 e 51c e Beltrán 72) presentes
em sítios de naufrágio nas Baleares, na costa Sul de França, na Córsega e na Sarde-
nha (Lopes e Mayet, 1990) e na Sicília.
A propósito das ânforas Almagro 50 contendo restos de sardinhas e provenientes do
sítio de naufrágio de Randello (Sicília), datado de cerca de 300 d.C., Parker refere-as
como possivelmente fabricadas nos fornos lusitanos do estuário do Sado, para o envase
dos produtos piscícolas de Troia, tal como os testemunhos congéneres encontrados em
todo o Mediterrâneo (Parker, 1986, p. 41).
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• Presença de materiais anfóricos exógenos (ânforas vinárias itálicas, tarraconenses e béti-
cas) em sítios vizinhos da foz dos rios principais, Minho, Lima, Douro, e dos cursos dos
rios Mondego, Tejo, Zêzere, Sado, Mira, Arade, e Guadiana (Fabião, 1998).

As bases marítimas e fluvio-marítimas que iriam servir as fases seguintes, até aos pri-
meiros tempos da nacionalidade, estavam criadas. Referimos como, a partir das implantações
indígenas em estreito contacto com as vias de circulação aquática, os romanos valorizaram
esses pontos de contacto e os colocaram em ligação. A propósito, observámos o mapa dos fun-
deadouros e dos portos da época romana elaborado por C. T. da Silva e J. Soares (Silva e Soa-
res, 1993, p. 25, fig. 11) (Fig. 33).

3a Fase: Período das invasões
As ocupações posteriores à época romana, como a presença visigótica e a presença islâ-

mica, permitiram a continuidade em muitos casos de aglomerações urbanas. Do ponto de vista
da geomorfologia costeira, assinala-se como alteração mais notável na costa portuguesa, neste
período, uma progressiva formação da “ria” de Aveiro. Embora os estudos geológicos apon-
tem para a formação desse ambiente lagunar no século X (Martins, 1996), e de haver notícias
de exploração de salinas desde o século X (Rau, 1984), não deixa de ser curioso notar que o
autor árabe Edrisi não faz qualquer alusão a este acidente costeiro, atribuindo interesse à nave-
gabilidade do Rio Vouga. Referindo-se ao papel da maré, outro autor refere: “O rio Vouga é um
rio importante, navegável por grandes e pequenas embarcações porque a maré sobe aí na distância
de várias milhas.” (Coelho, 1989, p. 71).

Com a formação da ria de Aveiro, por um lado assorearam-se progressivamente zonas
anteriormente navegáveis, como a foz do Vouga, mas por outro lado tinha-se formado um
ambiente protegido do mar aberto, proporcionando a exploração dos “salgados” e o desen-
volvimento do centro urbano de Aveiro que, da antiga posição litoral aberto, passou progres-
sivamente a uma posição de abrigo litoral, no fundo interior da laguna.

O século X europeu foi um período de revitalização portuária, em que se reanimaram os
antigos portus e se fundaram outros (Pirenne, 1964, p. 13). É pela mesma época que, nos tex-
tos anglo-saxões, vai surgir o termo porto como sinónimo de urbs e de civitas (Pirenne, 1964).

Sobre a Península Ibérica, existem algumas fontes árabes, como Arrazí (Razis) (século X) Al-
-Bakri e Edrisi (século XII) (Coelho, 1989), que fornecem dados relativos aos centros urbanos do
território que interessa ao nosso estudo, incluindo alguns pormenores referentes a sítios portuá-
rios, estaleiros de construção naval e, segundo Edrisi, um caminho fluvio-marítimo para Santiago. 

Acerca do período islâmico, P. Charles Dominique refere a urbanização do mundo árabe
em paralelo com a construção de equipamentos portuários, e Torres Balbás refere a presença habi-
tual do núcleo portuário nas cidades marítimas, como local de atracção: “En las ciudades mariti-
mas variaba la estructura urbana. El puerto, con su actividad comercial, era el nucleo de atracción, pro-
ximo al qual levantabase la mezquita mayor” (Torres Balbás, 1985, p. 178).

Nas descrições do mouro Arrazí as referências às urbes do Garbe mostram a continui-
dade da existência de cidades como Santarém, Lisboa, Ossonoba, Coimbra, entre outras. São
referidas as qualidades portuárias de Ossonoba, assim como a importância da cidade de Silves
como a melhor do Algarve, e de Coimbra, a 24 milhas do mar pelo curso do Mondego.

Almunime, baseado em Al-Bakri (século XI), descreve Alcácer do Sal acessível aos bar-
cos: “uma bela cidade de grandeza média, situada nas margens de um grande rio que os barcos
sobem. Todos os terrenos próximos estão cobertos de bosques de pinheiros, graças aos quais se cons-
troem muitos navios. (...) A distância que separa Alcácer do mar é de 20 milhas.” (Coelho, 1989,
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p. 53). Refere Faro como porto frequentado e local de construção naval: “Santa Maria do Garbe
está situada numa ponta que avança pelo Atlântico e os seus muros são banhados na maré cheia. 
É uma cidade de importância média (...). O seu porto é frequentado por navios. (...) Está provida de
um estaleiro de construção para a frota.” (Coelho, 1989, p. 9).

Descreve Lisboa como uma bela cidade muito antiga, provida de muralhas tocadas pela
maré-cheia, Mértola, e Santarém, com uma ocupação ribeirinha: “No sopé da cidade está um
arrabalde que se estende ao longo do rio.” (Coelho, 1989, p. 61). Em Silves, refere um ancora-
douro, um estaleiro naval, e exportações de madeira. Esta recolha de madeira, feita nas serras
vizinhas, era uma actividade que favorecia a erosão, acelerando o assoreamento que iria sen-
tir-se no período que se seguiu.

O geógrafo Edrisi refere em Silves um porto sobre o rio, estaleiros de construção naval e
exportação de madeiras para longe. Refere Sagres como vila marítima, Alcácer com o rio
cheio de navios de comércio, e construção naval. Relativamente a Coimbra, Edrisi refere 
“O caminho por mar de Coimbra a Santiago” (que distingue do caminho terrestre), que passa
por Montemor, pela foz do Rio Vouga onde começa o território de Portugal, pela foz do Douro
e pela do Rio Minho (Coelho, 1989, p. 71-72).

Iniciados no século VIII (Marques, 1993), os movimentos de pirataria normanda no
litoral aparecem registados nas fontes árabes, como os ataques normandos a Lisboa, a Silves,
e na costa alentejana (Coelho, 1989). São referidos os movimentos navais de defesa muçul-
mana em troços da costa que os muçulmanos ocupavam, a sul do Mondego, o que pressupõe
bases navais nas principais cidades marítimas, beneficiando dos estuários e dos principais
enclaves costeiros navegáveis e de ancoradouros seguros. Da continuidade das competências
portuárias das cidades algarvias poderá ser testemunho o papel que desempenharam, por sua
vez, durante o século XII, na guerra de corso, emancipando-se, e agindo como verdadeiras
“repúblicas marítimas” se bem que em escala reduzida, de que Tavira constitui um bom exem-
plo, atacando quer os navios cristãos, quer os navios muçulmanos (Picard, 1993, p. 191). 

Os dados recolhidos referem uma vitalidade das cidades fluvio-marítimas sob o domínio
islâmico, incluindo Lisboa, que parece não se verificar do mesmo modo no território situado
para norte do Vouga. A. Sampaio refere um texto em que apenas é referida a cidade do Porto,
em todo o litoral Norte, até Lisboa (Sampaio, 1979).

4a Fase: Época da Reconquista
Do ponto de vista da geomorfologia do litoral, inicia-se nesta época uma importante fase

de erosão, e consequente assoreamento dos vales e dos estuários (Cordeiro, 1992). Muitos por-
tos fluviais activos iriam progressivamente ressentir-se da impossibilidade de acolher barcos
com maior calado. Os portos de sucesso seriam aqueles em que a profundidade se mantivesse:
as enseadas profundas e os estuários. 

Nas vésperas da Reconquista portuguesa, o registo de um incidente, em 1121, entre
D.Teresa e D. Urraca, revela a existência de uma frota na foz do Minho (Brito, 1984; Sampaio,
1979). Era natural que Guimarães, capital do Condado Portucalense, contasse com o acesso
ao oceano através de duas barras próximas e providas de portos: Porto e Caminha. Também
a empresa da Reconquista cristã contou com apoios navais, de navios de cruzados a caminho
da Terra Santa (Marques, 1993). O entendimento entre os chefes cristãos ibéricos e os cruza-
dos era facilitado pelos contactos proporcionados pelos portos.

O. Lixa Filgueiras refere: “ Os portos do NW, entre a primeira cruzada (1096-1100) e a segunda
(1147-1149), eram os últimos ancoradouros à disposição (dos cruzados) no Atlântico”. (1989, p. 542)
(O sublinhado é nosso e destaca uma citação que L. Filgueiras faz de A. Sampaio (1979, p. 46-47).
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A pirataria normanda que tinha assolado o litoral durante os séculos IX e XI, foi ime-
diatamente seguida pela pirataria sarracena, iniciada entre 1071 e 1112 (Sampaio, 1979),
(Ribeiro, 1989c, p. 481). O impacte das incursões piratas dos normandos traduziu-se num
declínio das actividades nos centros urbanos do litoral, e na retracção das populações no inte-
rior (Sampaio, apud Ribeiro, 1989c). Segundo os mesmos autores, a conquista de Lisboa,
principal reduto pirata no Ocidente, terá favorecido o crescimento da actividade marítima
a norte do Vouga (Sampaio, apud Ribeiro, 1989c, p. 481). No entanto, de maneira indirecta,
ficava aberto o caminho a futuros contactos comerciais com o Norte europeu, facto deter-
minante no desenvolvimento da vida económica das cidades portuárias portuguesas: 
a herança dos conhecimentos adquiridos por esses navegadores piratas tinha aberto a rota
atlântica. Portugal iria beneficiar dela através do comércio dos seus portos com as cidades
hanseáticas antes de se lançar na aventura atlântica das Descobertas e da Expansão. Num
primeiro momento essa rota foi utilizada pelos cruzados. Em seguida utilizaram-na os
navegadores comerciantes das cidades hanseáticas cujas rotas surgiram directamente das
rotas de peregrinação a partir do século XII. Portugal iria negociar o seu sal e muitos outros
produtos com as cidades hanseáticas e iria por sua vez utilizar as mesmas rotas no mesmo
tipo de comércio (Marques, 1993).

O crescimento demográfico ocorre em Portugal entre os séculos XI e XIII:

“Tout comme le reste de l’Europe, le Portugal connut jusqu’au XIIIe siècle une énorme crois-
sance démographique (...)“. “(...) les villes du Centre et du Sud, riches des traditions urbaines
islamiques, ne furent pas les seules à vivifier l’économie du temps; dans le nord (...) de nombreux
bourgs et póvoas (villages de pêcheurs) virent le jour, nés spontanément de l’intensification des
activités (Rodrigues, 1997, p. 294).

Oliveira Marques considera que, no território já português, o termo vila passa a desig-
nar uma aglomeração, perdendo o significado romano de exploração rural (Salgueiro,
1992). Paralelamente, H. Pirenne (1964) observa, a partir do século X, um surto de povoa-
mento de tipo urbano, e chama a atenção para a nova utilização do termo porto que, além
de começar a ser sinónimo de urbs e de civitas, passa a fazer parte de topónimos de cidades
de alguns países. 

“Nada demonstra com mais clareza a estreita conexão que existe entre o renascimento econó-
mico da Idade Média e os começos da vida urbana. Estão de tal maneira aparentados que a mesma
palavra que designa um aglomerado comercial [porto] serviu, num dos grandes idiomas europeus,
para designar a própria cidade.” (Pirenne, 1964, p. 113). O autor referia-se à língua inglesa.

A marinha nasceu com a nacionalidade (Pereira, 1994). Com a Reconquista ressurgem
as cidades. Naturalmente, não foi só nas fronteiras. O litoral também foi contemplado pelo pro-
jecto de repovoamento, o que é visível na concessão de alguns forais. Atouguia teve foral em
1167, confirmado em 1218. Ericeira recebeu foral em 1229. O foral antigo de Colares é de 1255.
Alfeizerão recebeu foral em 1422. No final da Idade Média acentua-se uma tendência para a
instalação no litoral, com a formação de póvoas marítimas e com uma “ gradual litoralização
dos principais núcleos urbanos” (Fernandes, 1987, p. 85). O segundo momento importante no
povoamento iria chegar com D. Manuel I (Real, 1946). 

Os principais portos portugueses demandados pelos navios hanseáticos eram aqueles que,
quer pelas condições naturais, quer pela estrutura urbana associada, garantiam o tráfico: Lisboa,
Porto, Setúbal, Tavira e Lagos. A rota directa para Lisboa era preferida pelos hanseáticos, porque
o estuário do Tejo, já valorizado por Estrabão, lhes oferecia condições portuárias corresponden-
tes ao grande calado dos navios prussianos e livónios. A partir do século XIV, a construção naval
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começara a lançar no oceano navios cada vez maiores. Eram esses os navios transportadores de
cereais e madeira (Marques, 1993), em demanda do sal embarcado nos estuários portugueses e
produzido nos centros salineiros dos quais existem notícias desde o século X (Rau, 1984). 

As cidades costeiras do Algarve terão mantido uma autonomia total, “um mundo à parte
possuidor de forte individualidade” (Garcia, 1986, p. 72), com ligações marítimas com o exterior,
e beneficiando da defesa costeira muçulmana. 

Este período caracterizou-se pela vitalidade e pela relevância dos centros urbanos com
funções portuárias. O comércio externo por terra ficou, sempre, muito aquém do comér-
cio marítimo, chegando até a utilizar-se a via marítima na maior parte do comércio com
Espanha (Verlinden, 1989, p. 113-114) (Fig. 40). 

A valorização das actividades portuárias acompa-
nha o renascimento das cidades. Paralelamente, o
assoreamento dos vales fluviais faz com que, de modo
gradual, cidades como Alcácer do Sal, Silves, Santa-
rém, Coimbra, se tornassem cada vez mais interiores,
enquanto cresceram Setúbal, Portimão, Lisboa,
Figueira da Foz, Porto, Viana do Castelo.

A. de Oliveira Marques, com base em documentos
tais como o Foral da Portagem da cidade de Lisboa, datá-
vel de cerca de 1377, apresenta a intensidade das ligações
por via aquática através de uma listagem de portos marí-
timos e fluviais que, de Norte para Sul eram os seguin-
tes: “Valença, porto fluvial no rio Minho; Viana, na foz do
Lima; Fão, na foz do Cávado; Vila do Conde, porto fluvial
no rio Este; o Porto, porto fluvial no Douro; Aveiro, na foz
do Vouga; uma zona indiscriminada no Mondego, e Buar-
cos, perto da foz deste rio; Leiria, porto fluvial no rio Lis;
Salir, porto marítimo na foz do Alfeizerão (...); a Atouguia,
porto marítimo; a Lourinhã, porto fluvial da ribeira do
mesmo nome; Cascais, porto marítimo; Setúbal, na foz do
Sado; Alcácer, porto fluvial no rio Sado; Sines, porto marí-
timo; Odemira, porto fluvial no rio Mira; e, indiscrimina-
damente, os portos algarvios.” (Marques, 1985, p. 130).

O mesmo autor refere ainda o facto de que
outras fontes medievais mencionam “ Vila do Conde,
Azurara e Pindelo no rio Ave; Leça, Bouças (Matosi-
nhos), S. João da Foz, Massarelos, Leixões e Gaia, junto
ao Douro; Coimbra, Montemor-o-Velho, Santa Olaia,
Verride e Soure, junto ao Mondego; Paredes, na foz do
Lis; Pederneira, o porto de Alcobaça; a Ericeira; Almada,
Vale de Zebro, Coina e Montijo, no estuário do Tejo; e,
no Algarve, Odeceixe, Arrifana, cabo de S. Vicente (sic),
Terçanabal (Sagres?), Lagos, Alvor, Portimão, Silves,
Albufeira, Faro, Tavira e Castro Marim” (Marques,
1985, p. 130-131).

De modo genérico, verificámos dois factores res-
ponsáveis pelas grandes modificações no que concerne
os espaços portuários: durante os séculos que se segui-
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FIG. 40 – Desenvolvimento da linha de costa portuguesa com os
seus portos nos últimos séculos da Idade Média (os portos
assinalados coexistiram, como acidentes geográficos, mas nem
sempre como organismos económicos). Estão sublinhadas as
unidades portuárias que desapareceram ou que não existem
actualmente como portos. Reproduzido de Cortesão (1958-1962).



ram à Romanização, tanto a Reconquista como o progressivo, por vezes acelerado, assoreamento
dos cursos fluviais determinaram uma nova costa e, logo, o aparecimento de novos portos.

Relativamente a este longo período, verificámos a coincidência geográfica dos Itinerários
Régios das épocas de Sancho I, de Afonso III e de D. Dinis, com os espaços então navegáveis
e que continham portos. Estes mapas, extraídos de um estudo de J. Mattoso, e retomados por
J. Gaspar (1993, p. 15), foram reproduzidos na Fig. 41, ao mesmo tempo que sobrepusemos
as principais vias fluviais, e que apresentamos, em legenda, algumas reflexões que propomos
como elementos para a compreensão da organização desses mesmos Itinerários em função
dos portos existentes (Fig. 41).

5a Fase: Expansão. Criação do “ locus português ideal”
No que concerne a geomorfologia costeira, após o pico de assoreamentos imediata-

mente anterior ao século XV (Cordeiro, 1992), diminui gradualmente a velocidade do
enchimento sedimentar dos vales e estuários, e verifica-se uma certa estabilização do lito-
ral propícia ao povoamento.

A expansão significou, em termos de povoamento, não só uma afluência aos centros
urbanos do litoral, como a criação de cidades marítimas e portuárias coloniais. Paralelamente,
foi também uma expansão comercial à escala do planeta, com a consequente ascensão das
cidades portuárias da metrópole. O desenvolvimento do comércio iniciado com o Norte
europeu coexiste, em Portugal, com a necessidade de um sistema eficaz de defesa costeira,
já que as defesas construídas anteriormente se revelavam insuficientes. Os ataques de pira-
tas e corsários (desde o Báltico até às costas portuguesas) (Marques, 1993) iriam verificar-se
até ao século XVIII. 
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FIG. 41 – Os Itinerários Régios durante a Idade Média, segundo J. Mattoso (1985). Os traçados aqui representados estacam as
conexões com as unidades portuárias existentes no território, durante e após a Reconquista. 1. Foz do Rio Douro; 2. Foz do
Rio Vouga; 3. Coimbra; 4. Lagoas da Pederneira, de Alfeizerão e de Óbidos; 5. Atouguia da Baleia; 6. Abrantes; 7. Santarém; 
8. Lisboa; 9. Portos da margem esquerda do Tejo; 10. Silves; 11. Faro. Reproduzido e adaptado de Gaspar (1994, p. 15).

Sancho I Afonso III D. Dinis



O desenvolvimento das cidades portuárias também está ligado à progressiva defesa das
costas, e poderá estar na origem do que J. Cortesão classificou como o iniciar de um novo
género de vida (Cortesão, apud Ribeiro, 1977). Depois da Reconquista, as defesas costeiras
permitiram que alguns dos portos evoluíssem e assumissem a expressão urbana caracte-
rística das cidades ribeirinhas de Portugal (Fernandes, 1987). 

Verificamos que o ano de 1502 iria marcar uma fase nova no que concerne a defesa
marítima, e, em 1508, Diogo de Arruda concebia um dos primeiros baluartes da costa por-
tuguesa, o baluarte do Paço da Ribeira, em Lisboa, já desaparecido (Caldas e Gomes, 1994).
As cidades de fronteira e as cidades litorais revestiram-se de defesas. As cidades marítimas
e fluvio-marítimas cresceram, finalmente, numa litoralidade defendida, segundo um “gosto
climático trópico” (Fernandes, 1987, p. 86) que determinou, na maior parte, uma orientação
a sul dessas cidades, vivendo da pesca, e do comércio feito através do porto. 

Como excepções, apontaremos Caminha que, embora referida como “o único porto da
foz de um rio que, na costa oeste, se desenvolve na margem sul (...) “ (Cruz, 1988, p. 83), se
deverá, em nossa opinião, alargar aos casos de Vila Nova de Gaia, célula do complexo por-
tuário do estuário do Douro, e a Almada, povoado em acrópole sobranceira ao porto que se
situava em Cacilhas, na margem sul do Tejo, cuja antiguidade não pode dissociar-se das faci-
lidades náuticas que aí terão sugerido o assentamento de actividades industriais (salga), e
comerciais. Nos casos que aqui acrescentamos, sugerimos que, às funções portuárias muito
antigas (nós de estradas, embarque de produtos, trânsito de pessoas) das respectivas mar-
gens sul que estas cidades ocupam, se associe o respectivo povoamento, que, ao mesmo
tempo, constitui uma expressão da expansão urbana para além-rio e fronteiriça à cidade
principal. Efectivamente, todos os restantes casos do território português ocupam a margem
norte. A opção que restava a Caminha, a partir do momento em que se transformou em loca-
lidade de fronteira, só terá podido, efectivamente, ser a de uma expansão urbana no terri-
tório simultaneamente a partir de um ponto ribeirinho, de porto e de comércio, em direc-
ção ao interior do território em já ocupada zona habitacional.

Em muitos casos, o plano é mais orgânico do que geométrico, resultado do cresci-
mento natural da cidade. Na maioria dos casos, o crescimento verificou-se pela encosta
abaixo, até convergir com o núcleo portuário, existente à beira de água, noutros, alinhando
o casario pela linha do cais, e fazendo irradiar as ruas para o interior (Vila Franca de Xira),
ou ainda, transformando áreas alagadiças e vaus de passagem em parcelas da malha urbana
(Caminha). 

Em Lisboa, o tipo de estrutura do urbanismo que precedeu a malha reticulada da
Baixa lisboeta pombalina, afigura-se-nos com características de um plano essencialmente
orgânico que terá conjugado, por um lado, as vantagens defensivas e de atalaia da colina,
e, por outro, as das áreas ribeirinhas do esteiro da baixa, e do amplo estuário navegável. 

Na capital, as tercenas sucedem-se, ocupando extensas áreas nas margens do rio. Mas
nem só em Lisboa se desenvolve a indústria naval. Viana do Castelo, Vila do Conde, Porto
e Gaia, Aveiro, Figueira da Foz, Pederneira, Alfeizerão, Setúbal e os estaleiros algarvios,
constroem navios desde longa data (Pereira, 1994). O porto de Lisboa e as suas tercenas tor-
nam-se o espaço mais concorrido, e o próprio rei, D. Manuel I, não hesita em mandar cons-
truir uma nova residência junto à zona portuária: o Paço da Ribeira, junto à Ribeira das Naus
(Rodrigues, 1994).

A cidade portuguesa apresentava-se com as características que passaram a distingui-
la: “pendor litoral e comercial, sentido marítimo e trópico, e (...) bipolaridade” (Fernandes, 1987,
p. 86), quanto à sua formação, a partir de um ponto alto — atalaia e habitação — e do porto,
centro de abastecimento e de comércio.
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