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Nota introdutória

Isolámos alguns centros urbanos para cuja formação e desenvolvimento concorreu
directa ou indirectamente a presença de um porto ou de um complexo portuário vizinho.
(Fig. 46).

Pelo carácter não exaustivo deste trabalho, no âmbito de uma Dissertação de Mestrado,
para além dos casos estudados, houve outros que, apesar de alguma documentação reco-
lhida, preferimos não incluir neste catálogo. São, no entanto, centros urbanos com um con-
texto geomorfológico que nos faz admitir a possibilidade de terem tido como origem, ou
como factor essencial de desenvolvimento, antigas actividades portuárias.

No processo da nossa escolha existia, à partida, um melhor conhecimento relativa-
mente aos litorais situados a sul do Rio Douro, facto parcialmente responsável por uma certa
desigualdade no tratamento das unidades portuárias que considerámos dentro de cada
complexo portuário. Também, pelas mesmas razões, não se tornou oportuno tratar os con-
juntos que se inserem no Noroeste por-
tuguês (que inclui as unidades portuá-
rias oceânicas entre o Rio Minho e o Rio
Vouga, destacando-se Ínsua de Caminha,
Moledo, Carreço, Apúlia, Aguçadoura,
Abre-Mar, Póvoa de Varzim, Leça, Bou-
ças (Matosinhos), São João da Foz, Lei-
xões, Espinho, Esmoriz, Furadouro) bem
como o conjunto portuário oceânico da
Beira Litoral (em que se inserem os por-
tos pesqueiros de Costa Nova do Prado,
Vagueira, Mira, Tocha, Quiaios).

Na apresentação dos centros urba-
nos que aqui destacamos, existem casos
em que não nos foi possível fazer a tripla
referência às fontes (fontes antigas, fon-
tes históricas e fontes iconográficas), pelo
que carecem de investigação. A apre-
sentação dos casos estudados é feita
segundo uma ordem geográfica que
segue de norte para sul do território. Em
cada complexo portuário fluvial, apre-
sentamos as unidades portuárias desta-
cadas por ordem, seguindo da foz para
montante. Simultaneamente, são defini-
dos os complexos portuários em que se
inserem esses casos, de acordo com o
conceito de complexo portuário que
explicitámos no II Capítulo (2.4.1.) e no
IV Capítulo. Dado que a ausência de ves-
tígios de tipo especificamente portuário
não significa ausência de actividades
portuárias, são os testemunhos de eco-
nomias agro-marítimas e de importações
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FIG. 46 – Mapa geral das zonas caracterizadas por condições
naturais propícias a actividades portuárias. a. zonas estudadas
neste catálogo; b. zonas de potencial idêntico, mas não
destacadas neste catálogo
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� b.



que melhor podem sugerir as realidades portuárias do passado. Ente os vestígios que sugerem
actividades portuárias estão incluídos os que revelam dois tipos de produção directamente rela-
cionados – o fabrico de ânforas para transporte de preparados de peixe e os complexos de salga
de peixe e de preparados piscícolas. Por outro lado, considerámos o interesse de alguns tes-
temunhos epigráficos reveladores da actividade de comerciantes lusitanos, assim como de pro-
fissões ligadas ao transporte fluvial e marítimo (em Olisipo e Mirobriga) (Edmondson, 1987). 

Para a reconstrução de cenários do passado onde têm faltado testemunhos do tipo das
estruturas portuárias, considerámos igualmente os vestígios de materiais anfóricos, sobre-
tudo importados, como testemunhos de comércio marítimo a longa distância cujos desti-
natários podiam ser populações romanizadas vivendo no interior do território. Como intro-
dução literário-geográfica, recorremos, na Geografia de Estrabão, à descrição que faz do ter-
ritório actualmenteportuguês, enriquecido pelas excelentes anotações de F. Lasserre, onde
um conjunto de casos, que interessam ao nosso estudo, surgem num texto em que o autor
utilizou testemunhas oculares anteriores, compilando com espírito crítico as informações
de maior qualidade (Lasserre, 1966).

Exceptuando as fontes literárias da Antiguidade, a documentação histórica mais antiga
que consultámos e que forneceu informações relativas à navegabilidade dos rios e à utili-
zação fluvial para transportes e actividades mercantis, é a documentação medieval consti-
tuída por Cartas de Foral e Inquirições. Precisamente pelo facto de ser tardia relativamente
às épocas mais antigas que procurámos “iluminar”, como a época romana, os dados for-
necidos parecem-nos particularmente elucidativos. De facto, se, por exemplo, no século XII,
uma foz e o curso inferior de um rio eram navegáveis, poderemos compreender, à luz dos
registos da geomorfologia costeira, que em épocas anteriores só poderiam ter desfrutado de
melhores condições para a navegação. De acordo com a nossa perspectiva, estes elementos
indicam que a utilização náutica da foz e dos cursos de rios em época medieval não cons-
tituía mais do que uma continuação de práticas muito anteriores.

Como pano de fundo de maior antiguidade existem os testemunhos pré-romanos de
povoamento, documentados pelas escavações de sítios actualmente litorais, e de locais
anteriormente posicionados no sublitoral (na parte interior dos estuários que então for-
mavam vastas rias navegáveis) com acesso directo à via aquática, como precursores e ter-
reno de ensaio de actividades portuárias em épocas recuadas. 

Na maior parte das cidades costeiras de Portugal existem vestígios de época romana,
embora indirectos, da presença de comerciantes ou da passagem destes (Dias, 1994). Aveiro
constitui, por ora, uma excepção. Foi, por conseguinte, a partir destes dados, que conjugá-
mos a informação existente, esboçando ambientes geradores de povoamento, com forma e
características urbanas, em ligação com actividades portuárias, considerando que o mundo
rural e o mundo marítimo sempre foram dois aspectos de uma só realidade económica: a
subsistência. 

Observámos também, nos casos em que a geomorfologia não alterou a posição ribei-
rinha, a continuidade verificada relativamente às estratégias de subsistência. Partindo dos
dados arqueológicos de épocas pré-históricas como os casos estudados nos estuários do Tejo
e do Sado, considerámos a continuidade de um modus vivendi caracterizado por economias
agro-marítimas que pressupõem uma estreita e repetida relação com o meio aquático,
desde épocas remotas. Os testemunhos recolhidos por C. T. da Silva e J. Soares permitem
admitir “um modo de vida anfíbio” (Silva e Soares, 1998, p. 81) a partir de uma economia de
tipo agro-marítimo, desde o Neolítico médio. 

Esta realidade ter-se-á prolongado em versões proto-históricas de economia agro-marí-
tima, de que existem registos em arqueossítios indígenas costeiros, posteriormente romani-
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zados. A continuidade deste “modus vivendi anfíbio”, poderá ter tido como cenários os contextos
classificados como villae do litoral, para os quais será útil colocar a hipótese de alguns corres-
ponderem a vici pesqueiros e portuários.

Ainda a propósito de continuidade, recordamos o que foi observado noutras regiões
da Península Ibérica. Verificámos, por exemplo, que existe uma continuidade observável
na Idade Moderna em território basco, e que J. L. Casado refere como uma articulação
estreita entre a economia do interior e os recursos e tráfico marítimos que ultrapassava a
troca de produtos, envolvendo variadíssimos aspectos culturais (Casado, 1996, p. 33) Obser-
vámos o papel dos pequenos portos, sobretudo se faziam parte de um mesmo acidente geo-
gráfico amplo, como um estuário ou uma antiga ria de tipo análogo ao das lagoas da Peder-
neira e de Alfeizerão, papel esse desdobrado pelo facto de funcionarem como complexos
portuários. 

O nosso ponto de vista coincide, embora só parcialmente, com o de O. Ribeiro, que
apresenta três complexos portuários em, Portugal com base em notícias compreendidas
entre o período que remonta ao início da nacionalidade e o século XVI (Ribeiro, 1977):

• Complexo portuário do Baixo Mondego, que incluía os portos de Buarcos, Figueira da
Foz, Verride, Santa Olaia e Montemor-o-Velho; 

• Complexo portuário da Estremadura, com os portos de Pederneira e Cós, e os de S. Mar-
tinho do Porto, Alfeizerão e Salir, Óbidos, Peniche, Baleal, Atouguia e Lourinhã; —
Complexo portuário dos esteiros do Tejo, com Sto. Antão do Tojal, Loures, as salinas
de Frielas, Sacavém, Barroca de Alva, Alcochete, Aldeia Galega (Montijo), Almada,
Costa da Caparica e Coina (Fig. 40).

Dado o carácter diacrónico do nosso estudo, assim como a extensão geográfica à totali-
dade da costa, para uma melhor compreensão do fenómeno portuário em articulação com o
fenómeno urbano, reconhecemos como necessária uma subdivisão do território num maior
número de complexos portuários como foi descrito no IV Capítulo. Os centros urbanos não
incluídos neste catálogo são, de norte para sul, os seguintes: Vila Nova de Cerveira, Valença
do Minho, Vila Praia de Âncora, Ponte de Lima, Póvoa de Varzim, Vila Nova de Gaia, Águeda,
Buarcos, Montemor-o-Velho, Leiria, Nazaré, Ericeira, Alenquer, Torres Novas, Cascais, Tan-
cos, Barreiro, Montijo, Coina, Chamusca, Muge, Salvaterra de Magos, Sesimbra, Santiago do
Cacém, Vila Nova de Milfontes, Odemira, Aljezur, Sagres, Alvor, Albufeira, Olhão, Fuseta, Vila
Real de Santo António e Alcoutim. 

As cartas geológicas existentes, publicadas pelo Instituto Geológico e Mineiro, constituem
elementos informativos no que concerne o processo das transformações geomorfológicas, já
que assinalam os aluviões recentes acumulados nos vales fluviais, nas zonas de antigos estuá-
rios e de esteiros anteriormente navegáveis. Decidimos, no entanto, não inserir esses ele-
mentos, já que não se encontravam disponíveis todas as cartas de que necessitaríamos para
ilustrar os casos que destacamos neste trabalho.

Os complexos portuários que apresentamos vão acompanhados de extractos de cartas
antigas de interesse imediato para o nosso estudo. São excertos de mapas da costa portuguesa
das autorias de Diogo Homem (1559), F. Álvaro Seco (1561), de Lucas Waghenaer (1590), de João
Baptista Lavanha e Luís Teixeira (1597-1612) e de João Teixeira (1648). Por conterem formas lito-
rais do período pós-medieval, assim como instruções náuticas correspondentes à navegação pra-
ticada na época, constituem um dos pontos-chave necessários à compreensão do fenómeno por-
tuário no litoral em estudo. A ligação que observámos entre a cronologia dos mapas e a repre-
sentação/ou a ausência de certos portos e formas litorais, coincidem com a progressão dos fenó-
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menos de assoreamento que distanciaram das vias aquáticas alguns centros urbanos. 
Recorremos em especial à obra de cosmógrafo-mor do reino de Portugal, João Teixeira, inti-
tulada Descripção dos Portos Marítimos do Reino de Portugal e datada do ano de 1648, pelo facto
de constituir um documento especializado, e um testemunho essencial à compreensão do
fenómeno portuário ocorrente nas antigas formas do litoral português. 

Este trabalho encontra-se na Sociedade de Geografia de Lisboa (Reservados. A. 28), e 
no Museu de Marinha. Desta obra existem exemplares na Nationalbibliothek, em Viena, no
British Museum, em Londres, e na Bibliothèque Nationale, em Paris. (Cortesão e Mota, 1987,
IV: 141- 143, e Estampas 509 A,B,C,D,E,F,G,H e 510 A,B,C,D,E,F,G,H ).

Observámos de modo especial este conjunto de cartas, e utilizámo-lo na ilustração dos
casos em estudo que incluimos neste Catálogo. Teve particular interesse observar que, à data
da feitura deste conjunto de mapas (1648), e ao invés dos mapas de feitura anterior, já não era
observável a posição litoral — ou ribeirinha de esteiros e de rios — de antigos portos tais como
Atouguia da Baleia, Sacavém e Silves, já por essa altura condenados a interioridade, pelo
assoreamento das vias aquáticas que lhes tinham sido próximas. Observámos uma interessante
carta da Costa de Portugal datada de 1704, de autoria atribuída a Gerard van Keulen, hidrógrafo
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FIG. 47– O litoral português com os portos antigos. 1- rio ou
laguna acessível à navegação marítima; 2- navegação fluvial
importante; 3- navegação fluvial excepcional. Reproduzido 
de Ribeiro (1977, p. 99, mapa IV).

FIG. 48 – Importação e exportação de sal durante os séculos
XIV e XV. O sentido das setas indica a importação ou a
exportação. Reproduzido de Ribeiro (1977, p. 133, mapa VIII.



da Companhia das Índias Orientais holandesa, em que são representadas múltiplas instruções
de navegação, tais como profundidades, locais de ancoradouro, escolhos e outros obstáculos
à navegação. O interesse desta carta reside no facto de representar igualmente as enseadas, rias
e estuários com uma navegabilidade hoje desconhecida, e que era visivelmente praticada
ainda no início da época moderna (Cartografia Impressa dos Séculos XVI e XVII. Imagens de Por-
tugal e Ilhas Atlânticas, 1994, p. 118-119).

À vista de tais documentos, torna-se possível compreender que as épocas anteriores
às dos registos cartográficos referidos, nomeadamente as épocas pré-romana, romana e
alto-medieval, conheceram formas litorais com mais abrigos do que na actualidade (Figs.
47 e 48).

Complexos portuários de Portugal

I. Complexo portuário do Rio Minho (considerámos apenas a margem esquerda, ou seja, a que
se insere no território português).
Unidades portuárias: Caminha (terminus10 oceânico), Vila Nova de Cerveira, Monção e
Valença.
Cidade destacada: Caminha, n.o 1 do catálogo 

II. Complexo portuário do Rio Lima 
Unidades portuárias: Viana do Castelo (terminus oceânico), Darque, Geraz do Lima e Ponte de
Lima (terminus fluvial).
Cidade destacada: Viana do Castelo, n.o 2 do Catálogo

III. Complexo portuário do Rio Cávado – com ancoradouro em Cala (a sul da barra de Espo-
sende). 
Unidades portuárias: Esposende (terminus oceânico), Fão (terminus oceânico a sul da barra
do Cávado, Barca do Lago, Vilar de Frades e Areias de Vilar. 
Braga surge como cidade do hinterland beneficiária desse sistema de portos e, ao mesmo
tempo, um terminus fluvial.
Cidades destacadas: Esposende, n.o 3 do Catálogo; Braga: n.o 4 do Catálogo 

IV. Complexo portuário do Rio Ave – com terminus oceânico em Zurara e em Vila do Conde
Unidades portuárias: Vila do Conde, Azurara (ou Zurara) (ambos com funções de terminus
oceânico), Pindelo11 (terminus fluvio-estuarino na foz do Ribeiro da Granja, afluente da mar-
gem sul).
Tal como no caso do Rio Cávado este complexo poderá ter servido a cidade de Braga.
Cidade destacada: Vila do Conde, n.o 5 do Catálogo 

V. Complexo portuário do Rio Douro
Unidades portuárias: complexo estuarino em ambas as margens (Porto e Gaia, ambas
com funções de terminus oceânico) e vários pequenos portos situados a montante entre os
quais destacamos Peso da Régua e Barca de Alva, último ponto acessível pela via fluvial e
terminus fluvial.
Cidade destacada: Porto, n.o 6 do Catálogo
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VI. Complexo portuário da “Ria” de Aveiro – conjunto de portos em ambiente lagunar a par-
tir da formação do haff na antiga foz do Rio Vouga.
Unidades portuárias: Aveiro (terminus oceânico em ambiente lagunar), Esgueira, Murtosa,
entre outros pequenos portos.
Cidade destacada: Aveiro, n.o 7 do Catálogo.

VII. Complexo portuário do Baixo Mondego
Unidades portuárias: Buarcos, Figueria da Foz (ambos com funções de terminus oceânico),
Verride, Montemor-o-Velho, Soure, Coimbra. 
Cidades destacadas: Figueira da Foz, n.o 8 do catálogo; Coimbra, n.o 9 do catálogo.

VIII. Complexo portuário da “lagoa” da Pederneira
Unidades portuárias: Pederneira (terminus oceânico), Cós, Valado de Frades, Maiorga,
sendo Alcobaça o centro urbano beneficiário e o terminus fluvial.
Cidade destacada: Alcobaça, n.o 10 do catálogo

IX. Complexo portuário da “lagoa” de Alfeizerão
Unidades portuárias: Salir do Porto (antigo terminus oceânico), S. Martinho do Porto e
Alfeizerão.
Centro urbano destacado: Alfeizerão, n.o 11. do catálogo

X. Complexo portuário da costa da Estremadura
Unidades portuárias: portos da Lagoa de Óbidos (em que Eburobritium terá sido o termi-
nus oceânico de época romana), Atouguia da Baleia (terminus oceânico até ao século XVI),
Peniche (terminus oceânico), Lourinhã (com terminus oceânico em Pai Mogo), Porto das Bar-
cas, Porto Dinheiro, Porto Novo e Santa Cruz (pequenas unidades pesqueiras oceânicas),
Ribeira de Pedrulhos (terminus oceânico estuarino no paleoestuário do Rio Sizandro e Tor-
res Vedras como cidade beneficiária desta possibilidade portuária), Assenta, Ericeira e Cas-
cais (portos de terminus oceânico).
Centros urbanos destacados: Óbidos, n.o 12 do catálogo, Atouguia da Baleia, n.o 13 do catá-
logo; Peniche, n.o 14 do catálogo, Lourinhã, n.o 15 do catálogo; Torres Vedras, n.o 16 do catá-
logo.

XI. Complexo portuário do Rio Tejo – curso médio e inferior, com os afluentes navegáveis
(nomeadamente o Zêzere, o Nabão e o Sorraia), e a zona estuarina, incluindo os desapareci-
dos esteiros de Loures, da Baixa de Lisboa, na margem norte, e Montijo, Barreiro e Coina na
margem sul. Já em plena foz do Tejo, Cascais deve às facilidades portuárias da costa em que
se insere uma boa parte do seu desenvolvimento.
Unidades portuárias da margem direita: Lisboa (terminus oceânico) Sacavém, Vila Franca
de Xira, Povos, Santarém, Vila Nova da Barquinha, Tancos, Constância, Abrantes (entre
outras unidades menores). Tomar, no Rio Nabão, insere-se neste extenso complexo portuário.
É um terminus fluvial.
Unidades portuárias da margem esquerda: Trafaria, Porto Brandão, Cacilhas, Seixal,
Coina, Barreiro, Montijo, Alcochete, Salvaterra de Magos, Chamusca, Rossio a Sul do Tejo. 
Centros urbanos destacados: Lisboa, n.o 17 do catálogo; Almada, n.o 18 do catálogo; Saca-
vém, n.o 19 do catálogo; Vila Franca de Xira, n.o 20 do catálogo; Santarém, n.o 21 do catálogo;
Constância, n.o 22 do catálogo; Abrantes, n.o 23 do catálogo; Tomar, n.o 24 do catálogo.
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XII. Complexo portuário do estuário do Rio Sado – com os vários locais portuários existentes
tanto junto à foz, com Tróia e Caetobriga, (além de outros pequenos embarcadouros e ainda
o testemunho fenício de Abul A decalcado posteriormente pela ocupação romana registada
nesse local.
Unidades portuárias: Setúbal (terminus oceânico), Tróia (idem), Alcácer do Sal, Porto de Rei
(terminus fluvial).
Centros urbanos destacados: Setúbal, n.o 25 do catálogo; Alcácer do Sal, n.o 26 do catálogo.

XIII. Complexo portuário da Costa Alentejana
Unidades portuárias: Vila Nova de Milfontes (terminus oceânico), Odemira (terminus fluvial
no Rio Mira), Sines, Porto Covo e Ilha do Pessegueiro (todos com funções de terminus oceâ-
nico).
Cidade destacada: Sines, n.o 27 do catálogo

XIV. Complexo portuário do Barlavento Algarvio
Unidades portuárias a oeste do Rio Arade: Sagres, Salema, Almadena, Burgau, Nossa
Senhora da Luz, Lagos, Alvor, todos com funções de terminus oceânico. 
Cidade destacada: Lagos, n.o 28 do catálogo

XIVa. Complexo portuário fluvio-estuarino do Rio Arade
Unidades portuárias: Portimão (terminus oceânico), Ferragudo, Mexilhoeira da Carregação
e Silves (terminus fluvial). O terminus fluvial de época fenícia situava-se no Cerro da Rocha
Branca, esporão sobranceiro ao curso fluvial que se inseria na anterior forma do paleoestuá-
rio do Rio Arade). 
Cidades destacadas: Portimão, n.o 29 do catálogo; Silves, n.o 30 do catálogo
Unidades portuárias a leste do Rio Arade: pequenas enseadas de portos pesqueiros de Car-
voeiro, Albufeira, e Quarteira, todos com funções de terminus oceânico.
Cidade destacada: Loulé, n.o 31 do catálogo

XV. Complexo portuário do Sotavento Algarvio (complexo portuário da Ria Formosa do qual
faz parte, ainda que no segmento de costa orientada a Barlavento mas beneficiando do tipo de
costa de ilhas-barreira que segue para Sotavento, o porto de Faro. Neste complexo portuário
inseria-se a extinta cidade portuária de Balsa que foi terminus oceânico).
Unidades portuárias: Faro, Olhão, Fuseta, Tavira, Cabanas de Tavira, Montegordo, Vila Real
de Santo António. Todas têm funções de terminus oceânico.
Cidades destacadas: Faro, n.o 32 do catálogo; Tavira, n.o 33 do catálogo

XVI. Complexo portuário do curso inferior e do estuário do Rio Guadiana.
Unidades portuárias: Vila Real de Santo António (terminus oceânico), Castro Marim (antigo
terminus oceânico do estuário), Alcoutim, Pomarão e Mértola (terminus fluvial).
Centros urbanos destacados: Castro Marim, n.o 34 do catálogo; Mértola, n.o 35 do catálogo
Nota: Considerámos “cidades beneficiárias dos complexos portuários adjacentes”, de épocas e de
origens diferentes, os casos de Braga, Leiria e Alcobaça, Torres Vedras e Tomar. De entre estes
casos, no presente Catálogo apresentamos o estudo relativo a Braga, n.o 4, Alcobaça, n.o 9, Tor-
res Vedras, n.o 15, e Tomar, n.o 24.
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I. Complexo portuário do Rio Minho

O antigo complexo portuário do Rio Minho incluíu os portos de estuário de Caminha e
Tuy, assim como um conjunto de pequenos portos fluviais em ambas as margens, em que des-
tacamos, na margem sul, os portos de Vila Nova de Cerveira, Monção e Valença. 

Os vestígios proto-históricos de povoados sobranceiros ao curso deste rio testemunham
uma relação directa com o meio fluvio-marítimo navegável em que se inseriam.

Na área de implantação do Forte de Lobelhe, sobranceira ao curso do Rio Minho, existem
vestígios de ocupação, desde finais da Idade do Ferro, com uma cultura de tipo castrejo. A ocu-
pação manteve-se até à Idade Média. Nesse ponto, mas na encosta voltada para o rio, com as van-
tagens quer de ser ribeirinho, quer de se encontrar naturalmente defendido pela elevação do ter-
reno, em época romana existiu ocupação cujos vestígios correspondem, segundo os autores
adiante referidos, a uma villa, e a um entreposto comercial, a avaliar pela quantidade de ânfo-
ras recolhidas e a “proximidade do rio onde a tradição coloca um porto com cais de acostagem”
(Almeida e Recarey, 1988, p. 203, n. 4), que terá naturalmente redistribuído produtos impor-
tados pela via marítima e fluvial. Após a nacionalidade, o desenvolvimento portuário dos povoa-
dos ribeirinhos ficaram condicionados pela posição fronteiriça na qual passaram a inserir-se.

O Rio Minho é navegável até Monção, o que equivale a 45 km. As marés são sensíveis até
40 km de distância da foz. Destacamos com o n.o 1 deste catálogo a cidade de Caminha.

N.o 1. Caminha 

Posição geográfica: Estuário do Rio Minho, a oeste da confluência do Rio Minho com
o Rio Coura. Carta Geológica de Portugal na escala 1/50 000, Folha 1-C. 
Coordenadas geográficas: N. 41° 52’ W. 8° 51’
Localização: Margem sul do Rio Minho, em terreno plano da plataforma costeira e cená-
rio geológico de abrasão marinha (Cruz, 1988).
Contexto geomorfológico: Insere-se no Esquema 2 proposto por N. Flemming, apre-
sentado no Capítulo 2 e na Fig.13. A litoralidade manteve-se, embora o assoreamento do
estuário tenha diminuído a capacidade náutica do espaço portuário. 
Fontes antigas: (relativas à foz do Rio Minho), Estrabão, III, 3, 4.
Fontes cartográficas: Diogo Homem (1559), reproduzido em Cortesão e Mota (1987,
vol. II, Estampa 110); Álvaro Seco (1561), reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. II,
Estampa 198); João Teixeira (1648) “Descripção dos Portos Marítimos do Reino de Portugal”,
reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampa 509 B). 
Fontes iconográficas: Duarte de Armas (c.1509 — 1516), Livro das Fortalezas. “Vista
Leste de Caminha” (1513), reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. I, Estampa 32);
(Estampa 31: “Valença do Minho”). Cópia de Planta e Praça de Caminha, levantada por 
J. P. Lumine em 1886, existente na Câmara Municipal de Caminha e reproduzida por 
A. Cruz (1988, p. 158).

Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
Na vizinhança da foz do Rio Minho, e sobranceiro à margem sul da foz do Rio Coura mas

dominando visualmente o Rio Minho (Almeida, 1996), pode considerar-se o Castro do Coto
da Pena (Vilarelho) como uma estação arqueológica com inúmeros testemunhos de activida-
des relacionadas com a posição litoral que ocupa, através dos vestígios de intercâmbios a
longa distância, nomeadamente com o sul da Península e com o Mediterrâneo. O estudo das
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características do povoado sugere uma dinâmica cultural intensa, com início de ocupação no
Bronze Final, e continuação durante a Idade do Ferro e o período Romano (Silva e Lopes,
1997). Este castro apresentou presenças de objectos importados de tradição púnica, even-
tualmente relacionáveis com locais de entreposto comercial de características fenício-púnicas
existentes em outros pontos da costa, tais como Sta. Olaia (Almeida, 1996, VI, p. 46). Com
ocupação contínua desde o século IX a.C. até uma época de abandono que terá ocorrido por
volta do final do século II a.C., foi reocupado no século I d.C., e terá registado a romanização
de que muitos outros castros são testemunhos. Verifica-se um abandono do local em época
tardo-romana, no século IV (Almeida, 1996).

Para além destas ocupações, a reocupação deste mesmo povoado durante a Idade Média
(Silva e Lopes, 1997) deverá manter-se associada a actividades relacionadas com o tráfego marí-
timo-fluvial que a posição geográfica lhe permitia. 

Na zona de Caminha registaram-se cerâmicas romanas de importação, entre as quais
campaniense, terra sigillata, e materiais anfóricos: Dressel 1, Tripolitana II, Beltrán II A, Dres-
sel 10-24, 28-31, que, pela abundância observada, parecem apontar para um intenso comércio
marítimo, nomeadamente com a Bética (La Peña Santos, 1988).

Os vestígios arqueológicos de época romana encontrados no chamado “castro agrícola”
do Forte de Lobelhe (Vila Nova de Cerveira), em local sobranceiro a zona propícia à acostagem
de embarcações no curso do Rio Minho, sugeriram a hipótese de se estar em presença de um
vicus (Almeida, 1996) com funções portuárias em ligação próxima da via per loca maritima. 
A hipótese de se tratar de um entreposto comercial foi reforçada pela presença de várias
importações, tais como sigillata sud-gálica, itálica e hispânica e “paredes finas”, e ânforas, com
predominância da vinária Haltern 70 (Almeida, 1996; Morais, 1998).

Vestígios de conjuntos de salinas localizadas entre Vila Praia de Âncora e Caminha
(Lemos, 1982, p. 29) poderão estar associados ao transporte de sal pelo curso do Rio Minho
para o hinterland. Estas estruturas são datáveis entre a época de La Tène e o século II d.C.

Utilização do litoral
A referência de Estrabão à navegabilidade do Rio Minho é a seguinte: 

“Minius, lui aussi navigable jusqu’à 800 stades en amont de son embouchure. (...) Une île située
devant son embouchure le partage en deux branches de pince ayant chacune son propre mouil-
lage” (Estrabão, III, 3, 4). (Tradução de Lasserre, 1966, p. 54-55).

No cenário fronteiriço a Caminha, um habitat na margem norte do estuário, do início do
século I, (segundo o esquema “urbanístico” do mundo castrejo, proto-urbano), sobranceiro à
foz do Rio Minho, com a presença de indígenas fortemente romanizados, fornece elementos
sobre uma escolha estratégica muito antiga, como atalaia, vigiando a rota atlântica em que terá
estado presente a utilização do estuário no comércio romano entr o Mediterrâneo e o Atlân-
tico (La Peña Santos, 1988, p. 71).

Estrabão (III, 3, 4), que fala da prática corrente de navegação entre o porto gaditano e a
Galiza e norte da Hispânia num período de tempo compreendido entre 6 e 10 dias, refere a
existência de dois embarcadouros na foz do Rio Minho (Estrabão, III, 3, 4, traduzido por Las-
serre, 1966, p. 54), ou dois molhes (Naveiro López, 1986, p. 44), dado que foi utilizado por este
autor para relacionar, na área de Santa Tecla, a importância da quantidade de jazidas arqueo-
lógicas com materiais importados de procedências variadas, e com ampla cronologia, com uma
posição privilegiada, na foz do Rio Minho, de que terão beneficiado a margem fronteiriça e o
território de Caminha. F. Alonso Romero considera que a localização dos dois portos que
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Estrabão coloca na desembocadura do Rio Minho depende de uma investigação subaquática
dos fundos de ambas as margens (Alonso Romero, 1984, apud Brito, 1989, p. 200).

Segundo o conceito de “porto” apresentado, se partirmos da simplicidade do varadouro
natural, conjugado com as primeiras formas náuticas (embarcações leves e de pequeno calado)
adaptadas ao tipo de navegação que utilizava as praias como varadouros, nada nos parece mais
natural do que as referências de Estrabão a portos no estuário do Rio Minho. Algo de muito
semelhante foi sugerido por Alonso Romero sobre a simplicidade do recurso ao varadouro nos
tempos das pequenas embarcações ligeiras, tal como observara com os “curraghs” de pesca no
norte da Irlanda (Alonso Romero, apud Brito, 1989, p. 199). A foz do Rio Minho é referida por
J. de Alarcão como um dos locais com funções portuárias subjacentes às importações de
época romana (Alarcão, 1990b).

As referências medievais a Caminha, como povoado ligado ao mar, constituem o fio con-
dutor na análise desta vertente do estudo da povoação cuja origem, segundo A. Sampaio,
poderá residir na construção naval e na navegação de cabotagem, desenvolvendo paralelamente
uma economia de tipo agro-marítimo de que não estava alheia a pesca (Cruz, 1967 e 1988). 
A vocação marítima de Caminha parece estar presente não só na primeira referência histórica
a “navios portugalenses” na foz do Rio Minho, de 1121, como na concessão do privilégio da nave-
gação da cidade de Tuy, feita por D. Teresa, ao bispo da mesma cidade, sendo as fontes des-
tes factos igualmente explícitas sobre a cabotagem praticada na região (mercantil e piscatória),
aliás, objecto de oferta ao arcebispo de Santiago de Compostela no âmbito das diligências polí-
ticas de D. Teresa (Cruz, 1967 e 1988).

Após a divisão dos condados, e a independência nacional, Caminha passou a constituir
um povoado de fronteira. Com uma posição geográfica fluvio-marítima, e duplamente fluvial,
pela proximidade da confluência do Rio Coura com o Rio Minho, as possibilidades de utilização
das vias aquáticas e de exploração dos recursos naturais continuaram a garantir uma econo-
mia dependente de actividades marítimas, embora o porto conhecesse um declínio depois de
se tratar de um povoado de fronteira.

Comparado por M. A. Cruz com Viana do Castelo, na sua evolução a partir de um estabe-
lecimento costeiro, e segundo o modelo sugerido por A. Sampaio, um fenómeno de hipertro-
fia do povoado litoral terá originado a povoação que, por sua vez, assumiu as proporções de um
núcleo com características urbanas (Cruz, 1988). Embora sem elementos que possam prová-
lo, a referência, na época de D. Afonso III (Inquirições), a uma fortificação desaparecida suge-
riu a um autor, referido por M. A. Cruz, que a planta do antigo burgo interior às muralhas
pudesse eventualmente corresponder a um plano urbano de origem romana (Cruz, 1988).

Registam-se importações no porto de Caminha no foral de 1284, concedido por D. Dinis,
enquanto o estuário permitia a circulação de navios, desde que de pequenos calados, mantendo
ligações com os outros portos portugueses e com os portos da Biscaia e do Norte da Europa.
Estas ligações fizeram com que D. João I, em 1392, declarasse o porto de Caminha como porto
franco (Cruz, 1988).

A opção de Caminha, a partir do momento em que passou a fronteira, só podia traduzir-
se numa expansão urbana no território nacional adjacente, para sul e para leste, aterrando e
urbanizando terrenos alagadiços de que ficaram memórias em topónimos urbanos: Jun-
queira, Rua do Vau, Terreiro, actualmente parcelas da cidade (Cruz, 1988).

Observámos que a estrutura urbana de Caminha assenta numa interessante bipolari-
dade mantida ao longo dos séculos e em que a subsistência, através da pesca garantida pela
comunidade de pescadores, estava sedeada na chamada Rua, ou arrabalde pobre de pesca-
dores, existindo, por outro lado, a actividade mercantil de contactos através do porto, exer-
cida pela classe de comerciantes sedeadas na chamada Vila, célula urbana medieval (Cruz,
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1967). Esta antiga forma, dividida em dois pólos iria originar o todo urbano que hoje cons-
titui Caminha. Desta bipolaridade sobreviveram, para além de formas arquitectónicas inte-
ressantes e reveladoras de gostos denunciadores de camadas sociais distintas, alguns topó-
nimos urbanos tais como a Rua dos Pescadores, parte integrante do antigo arrabalde ou Rua,
enquanto as ruas da Ribeira, do Meio (ou rua Direita) e do Poço são memórias do embrião
urbano medieval.

Por outro lado, uma zona de alagadiços que mantivera separados os dois pólos popula-
cionais de Caminha na sua versão “bicéfala”, deixou em topónimos como o Terreiro, a Junqueira
(a junqueira do Rio Coura), as ruas do Vau e da Corredoura, a memória dos espaços exteriores,
de circulação, posteriormente integrados na malha urbana, no processo de expansão da cidade.
A chamada Vila era a parte do burgo medieval intimamente ligada ao porto e dependente do
movimento deste, com uma população alheia à gente dedicada à pesca, e empenhada na nave-
gação de cabotagem e no comércio marítimo a distância, actividades atraentes para uma popu-
lação específica. Essa nova população conta com profissionais dos meios portuários, tais como
mercadores e mareantes, incluindo este grupo mestres de navios, pilotos e marinheiros (Cruz,
1988). A estes ofícios vinham juntar-se gentes de armas cuja presença era determinada pelo
reforço militar que a praça-forte de uma cidade de fronteira exigia.

Entre os séculos XV e XVII (Fig. 49), apesar do longo processo de assoreamento que pro-
gressivamente comprometia a navegabilidade do rio, independentemente da actividade pes-
queira, que parece ter sido de menor importância nos movimentos portuários de Caminha
(realidade observável nos portos que tiveram origem em póvoas marítimas), o porto de Cami-
nha exportou produtos regionais, importando os que provinham de portos estrangeiros, de
acordo com o foral manuelino (Cruz, 1988).

Uma descrição de Caminha em 1640 refere: “ Tres leguas de Viana y su comarca yase la
villa de Camiña, orillas del Miño y costa de mar, con muros, torres, 500 vezinos, una Parroquia,
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FIG. 49 – Caminha. Vista panorâmica (1509-1510). Note-se o estaleiro de construção naval na praia fluvial e o ancoradouro para
navios no meio do estuário. Reproduzido de Armas (1997, fol. 115).



un Convento de frayles, y Ducado erigido por el Rey Felipe III por Liguel de Meneses, marques de
Villareal” (Biblioteca Nacional de Paris, Manuscrits espagnols, códice 324, fol. 34 vo, apud Ser-
rão, 1994, p. 226).

No século XVIII, o acentuado declínio do porto associado ao assoreamento do estuário e
do curso do rio, reflecte-se nas presenças, no porto, de embarcações de muito pequeno calado,
entre as quais os iates do transporte de sal e de cal. A construção do caminho de ferro, assim
como a da ponte internacional de Tuy terão constituído o derradeiro golpe na navegação flu-
vial do Rio Minho, embora na década de 1940 continuasse a fazer-se o transporte de madeira,
sal e pedra por via fluvial (Iglesias Almeida, s.d., p. 30), tanto com embarcações à vela, vara e
remo, como por barcos a motor. Em 1865, os portos de Caminha e Valença estavam ainda liga-
dos por carreiras fluviais.

A propósito da situação fronteiriça de Caminha, M. A. Cruz refere-a como “o único porto
da foz de um rio que, na costa oeste, se desenvolve na margem sul (...) (1988, p. 83). Acrescenta-
remos que Caminha constitui, sim, um caso de excepção paralela à de Vila Nova de Gaia e
de Cacilhas, como referimos na primeira parte deste trabalho, enquanto, efectivamente,
todos os outros portos ocupam a margem direita. O povoamento dessas localidades, que cons-
tituíam nós de estradas terrestres e marítimas, acontece em estreita ligação com realidades
portuárias muito antigas que envolviam o embarque de produtos, a recepção de mercadorias
e o trânsito de pessoas. 

O documento iconográfico do século XVI referente a Valença, da autoria de Duarte de
Armas, é uma vista panorâmica em que se distinguem, fundeadas, embarcações fluviais e
outras embarcações de maior porte. É um testemunho interessante do tráfego fluvio-marítimo
praticado na época, no curso do Rio Minho.

M. A. Cruz registava, ainda em 1967, uma intensa faina pesqueira em que os portos flu-
viais existentes no Rio Minho “água acima” forneciam um capital humano considerável (Cruz,
1967). 

II. Complexo portuário do Rio Lima

O curso do Rio Lima possuía, além do porto de estuário posicionado na foz, antigo Átrio
correspondente a Viana do Castelo, um conjunto de pequenos portos para montante, entre os
quais Darque e Geraz do Lima, num curso fluvial navegável por embarcações de pequeno
calado de que existem reminiscências desse passado náutico nos “barcos de água-arriba” ou
“barcos de riba-acima”. 

Em 1985, o achado ocasional em Geraz do Lima de uma piroga monóxila, de fundo chato,
datável do século XI, veio testemunhar a continuidade de uma tradição náutica muito antiga na
Europa (desde tempos pré-históricos), podendo colocar-se em paralelo com outras descobertas
idênticas em vários pontos da Europa, de que o testemunho mais recente, em Inglaterra, é datá-
vel do século XIV (Alves, 1986). A navegação fluvial podia atingir Ponte de Lima, até um pas-
sado recente. Ponte de Lima era um terminus fluvial que se articulava com a via romana que
seguia para Tude. Destacamos no n.o 2 deste catálogo a cidade de Viana do Castelo.

N.o 2. Viana do Castelo

Posição geográfica: Zona vestibular do estuário do Rio Lima.
Carta Geológica de Portugal, na escala de 1 / 50 000. Folha 5-A.
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Coordenadas geográficas: N. 41° 41’ W. 8° 50’
Localização: margem direita do Rio Lima, na parte vestibular do estuário.
Contexto geomorfológico: Insere-se no Esquema 2 de N. Flemming apresentado no
II Capítulo, e na Fig. 13. A litoralidade de Viana do Castelo não sofreu alterações de ordem
geomorfológica, embora o curso do Rio Lima tenha sofrido importante assoreamento,
diminuindo a navegabilidade do rio. As intervenções antrópicas, mediante afeiçoamen-
tos costeiros, (salinas, camboas para a pesca12, rampas e outros equipamentos portuários
tais como cais, diques e docas), alteraram substancialmente a configuração da barra
marítima de Viana, na foz do Lima.
Fontes antigas: Estrabão, III, 3, 4 (referência ao Rio Limaeas).
Fontes cartográficas: Diogo Homem (1559), reproduzido em Cortesão e Mota (1987,
vol. II, Estampa 110); J. Baptista Lavanha e Luís Teixeira (atribuído a) (1597-1612), repro-
duzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampa 428 B). João Teixeira (1648), Des-
cripção dos Portos Marítimos do Reino de Portugal, reproduzido em Cortesão e Mota (1987,
vol. IV, Estampa 509 B). Planta da barra de Viana por J. J. Champalimaud de Nussane
(1777) (Gabinete de Arqueologia Militar do DSFOE); Planta de Viana em 1759, por J. Mar-
tins da Cruz (Gabinete de Arqueologia Militar do DSFOE); Plano Hydrographico da
Barra e Porto do Rio Lima e Costa Adjacente (1865). Viana do Castelo: Junta Autónoma
dos Portos do Norte.

Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
Na zona de confluência da Ribeira de Anha com o oceano, imediatamente a sul da foz

do Rio Lima, os afloramentos graníticos afeiçoados sugerem salinas escavadas directa-
mente nessa rocha, semelhantes às de outras zonas do litoral norte tais como a foz do
Neiva, Forte do Cão-Gelfa, entre outros, podendo a respectiva utilização remontar a perío-
dos tão recuados como a Idade do Ferro Final e início da ocupação romana (Almeida, 1990,
p. 27-29).

Durante uma missão de prospecções (CNANS) realizada em 2000, no espaço marítimo
contíguo a Viana do Castelo, foi localizado um fragmento de cepo de âncora de época romana.
O Museu Municipal de Viana do Castelo conserva nas suas colecções alguns achados fortui-
tos provenientes dos fundos marinhos costeiros e do rio, nomeadamente na área actualmente
ocupada pelas instalações portuárias (Almeida, 1990, p. 25).

Verifica-se que, lado a lado com fragmentos de ânforas (Haltern 70) datáveis do século
I, figuram, com a mesma origem subaquática, outros contentores para transporte igual-
mente aquático, mas de época claramente pós-medieval. Referimo-nos, neste caso, às cha-
madas “jarras espanholas” ou spanish olive jars, referidas por Brochado de Almeida como
“anforetas” (Almeida, 1990, p. 25-27), peças sobre as quais o autor faz incidir várias opi-
niões, mas que, neste momento, consideramos de interpretação clara, existindo uma abun-
dante documentação arqueológica destes materiais em contextos subaquáticos estudados,
nomeadamente em sítios de naufrágio de época pós-medieval, como tivemos ocasião de
publicar (Blot e Blot, 1992c, p. 81). Este tipo de objectos, cuja cronologia se estende entre
os séculos XVI e XIX assemelha-se a materiais da época romana, nomeadamente 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
Vilamoura (Gomes, 1993b). Veja-se no n.o 10 deste Catálogo o mesmo tipo de questão rela-
tivamente a um artefacto do mesmo tipo encontrado em Évora de Alcobaça.

Efectivamente, a presença destes dois tipos de achados com cronologias tão distintas, nesta
mesma zona, é sinal de continuidade de actividades náuticas e portuárias na foz do Rio Lima.
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Para norte da mesma barra de Viana, na região de Montedor, para além de vestígios litorais
(gravuras) datáveis da Idade do Bronze, e outros, no alto dos montes, da Idade do Ferro (habi-
tat de tipo castrejo), existe um outro complexo de salinas datáveis de época contemporânea da
do castro, e idênticas às do Forte do Cão — Gelfa e da foz da Ribeira de Anha. Pela diversidade
de formas e agrupamentos, sugeriram a hipótese de explorações de tipo diverso, tais como indi-
vidual, familiar ou comunitário (Almeida, 1996, II, p. 59).

A presença de uma ara votiva em Darque (Almeida, 1996, II, n.o 34) é associada, entre
outras hipóteses, a uma eventualidade remota de se tratar de uma divindade tutelar relacio-
nada com a travessia do Rio Lima, ou com a via romana. Observaremos que, embora incon-
sistente, mas se vier a comprovar-se a presença de uma divindade tutelar num ponto de tra-
vessia em zona estuarina, poderá naturalmente pressupor-se uma ligação com a navegação
estuarina que aí se tornava um indispensável complemento da via terrestre que cruzava o curso
fluvial.

Na década de 1980, os trabalhos de desassoreamento da barra de Viana e de instalação
de novas docas proporcionaram a descoberta de vestígios de estacadas de madeira em três
locais distintos do estuário incluindo o local do porto quinhentista e a margem esquerda
(Moreira, 1984: 14). 

Utilização do litoral
O Rio Lima é referido por Estrabão (III, 3, 4) (Lasserre, 1966, p. 54) como Limaeas,

segundo Artemidoro ou Plínio, ambos fontes do autor (Lasserre, 1966, p. 194, nota 5). J. de
Alarcão refere a foz do Rio Lima como local de possíveis funções portuárias que considera sub-
jacentes às importações de época romana (Alarcão, 1990b). A presença de estanho na região
de Entre Douro e Minho, e as facilidades de navegabilidade dos estuários dos rios Minho,
Douro e Lima (Abreu e Neto, 1993) constituem duas realidades conectáveis no estudos das acti-
vidades portuárias da região. A exploração de recursos mineiros, nomeadamente de estanho,
na região de Viana do Castelo (Almeida, 1996, II, p. 12) terá recorrido desde muito cedo ao
escoamento de minério pela via fluvial. Os castros, assim como os sítios romanos ou roma-
nizados da região (Almeida, 1996, II, p. 16) têm revelado a presença de artefactos exógenos
cuja importação deverá ser relacionável com exportações de produtos mineiros, e, eventual-
mente, de alguma salicultura testemunhada em vários pontos da região por afeiçoamentos cos-
teiros que sugerem salinas (Foz da Ribeira de Anha, Montedor, na vizinhança imediata de
Viana do Castelo).

Na foz do Lima, a povoação marítima cujo nome, “Viana”, surge pela primeira vez em
1258 a substituir Atrio, antigo aglomerado ribeirinho, aparece já, como porto dessa foz, em
época anterior ao foral conferido por D. Afonso III, fundador do porto fluvial e marítimo (Brito,
1984). A. Sampaio refere Viana como um povoado com antigas tradições marítimas (Sampaio,
1979, p. 59). Segundo o mesmo autor, e tal como no caso de Caminha, um fenómeno de hiper-
trofia do povoado litoral terá originado a povoação que assumiu as proporções de núcleo com
características urbanas (A. Sampaio, apud M. A. Cruz, 1988, p. 87-88). Povoado de armado-
res, mareantes e navegantes, beneficiando de salinas, lutando com construções na foz contra
os assoreamentos do estuário, Viana manteve-se durante os séculos XV e XVI como elo de liga-
ção entre o espaço económico do Atlântico Norte e o do Atlântico Sul (Moreira, 1984).

Viana do Castelo insere-se, no Entre Douro e Minho referido por Frei Luís de Sousa, como
“uma feira contínua de compra e venda e embarcar e mercadejar” (apud Abreu e Neto, 1993, 
p. 9), comentário relacionável tanto com a navegabilidade da foz dos rios, como dos respecti-
vos cursos. Este factor explica igualmente a construção naval na margem esquerda do Rio
Lima, já no século XII, cujo vestígio reside no imposto pago à mitra bracarense em “massa de
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pez” (Abreu e Neto, 1993, p. 10). Igualmente, e a avaliar pelos impostos pagos ao Rei no século
XIII, praticavam-se em Viana a salicultura, a pesca fluvial e a pesca marítima, tanto de cam-
boa, como costeira, e do alto (Abreu e Neto, 1993, p. 10). Os estaleiros navais de Viana do Cas-
telo, construídos em meados do século XX, foram edificados no local da antiga Camboa
Grande ou Camboa do Rei (Abreu e Neto, 1993), microtopónimos que assinalam as antigas
funções pesqueiras do local.

O. Marques evoca o ambiente da construção naval em Portugal desde o início da nacio-
nalidade, com um maior desenvolvimento a partir de meados do século XIV, com o exemplo
da Ribeira das Naus, na capital, e de outras tercenas nos portos mais importantes do país, entre
os quais faz figurar Viana do Castelo (Pereira, 1994). Já no século XV, a importância que
tinham adquirido os portos do Algarve e o porto de Viana do Castelo, fizera perder relevo ao
porto de Lisboa, por falta de infraestruturas portuárias (Ramos, 1994), enquanto o porto marí-
timo de Viana, em 1473, dispunha de construções portuárias: “em esta villa ha um cais, o
milhor de todos estes reinos” (João de Barros, apud Ramos, 1994, p. 724).

O recurso de Viana às importações caracterizou uma economia assente no tráfico comer-
cial marítimo internacional que necessitava de infra-estruturas portuárias cuja construção se
assinala, por volta de 1440, com o Cais de S. Bento, em pedra. São ainda instaladas balizas para
guiar os navegantes na difícil entrada da barra — “o pau do barraom” e o “pau do cabedelo” e,
no interior da povoação, sinalização para a navegação nocturna, colocada em determinados
pontos do convento de S. Domingos (Abreu e Neto, 1993, p. 16).

Viana terá sido esporadicamente porto de escala das peregrinações a Santiago de Com-
postela, já que muitos peregrinos, desde a Baixa Idade Média, preferiam a rota por mar, com
embarque em Lisboa, às dificuldades do trajecto por terra (Marques, 1993). Efectivamente,
um dos caminhos de Santiago, trilhado por flamengos e alemães, seguia por Saragoça,
Madrid, Toledo e Lisboa, onde embarcavam (Marques, 1993, p. 40). Eram, sobretudo, nego-
ciantes e peregrinos que vendiam as montadas em Portugal e fretavam barcos para chegar
a Santiago (Marques, 1993). O facto de a vila constituir um ponto de passagem desses pere-
grinos, e de outros forasteiros, terá sido razão suficiente para a edificação intra-muros, ante-
riormente a 1459, de um hospital e, posteriormente, de várias estalagens.

Viana fez parte dos portos flúvio-marítimos de Portugal que particularmente se desen-
volveram durante o século XVI. O comércio com os portos de Inglaterra, de importação de
panos, peixe salgado (arenque, sardinha), madeiras, materiais de construção naval, couros,
permitia a exportação de produtos locais tais como sal, vinho, frutas em conserva, açúcar e
peixe seco. Da Biscaia e Astúrias, Viana importava trigo, madeira, papel, ferro, louça e arti-
gos de construção naval. De França, importava papel, linho, artigos de construção naval. 
A par desta imprescindível indústria, havia as indústrias de salga e seca de bacalhau que
acompanharam a pesca na Terra Nova, iniciada no século XVI.

Como consequência do crescimento económico deste centro, aumentou a população e
desenvolveu-se o urbanismo, com construção de equipamentos de utilização pública, de
grandes edifícios religiosos e ruas calcetadas, vindo a vila a merecer da parte do rei D. Sebas-
tião a qualificação de notável, assim como um consequente reforço da fortificação para defesa
da barra. Em meados do século XVI, o tráfico com o Brasil permitiu em Viana do Castelo o
mercado do algodão, do tabaco e do açúcar (Abreu e Neto, 1993). No século XVII (Fig. 50),
Viana já figurava entre os portos portugueses melhor apetrechados, com cais que primiti-
vamente seria com “simples estacadas de madeira” (O sublinhado é nosso) (Marques, 1993, 
p. 13), substituídas no século XV, como vimos, pelo Cais Novo que a necessidade de resposta
ao tráfego exigia. Na mesma época foi criada a alfândega, mercê da importância do comér-
cio marítimo da povoação, regularmente assolada por ataques de piratas e de corsários.
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Em 1502 o porto de Viana da Foz
do Lima acolheu o rei D. Manuel I que
seguia em peregrinação a Santiago de
Compostela (Caldas e Gomes, 1990).
Antes dessa viagem, o porto de Viana
não possuía quaisquer fortificações,
pelo que a barra se abria indefesa ao
corso, situação que se verificava em toda
a costa portuguesa. O baluarte manue-
lino, a chamada Roqueta, terá sido o pri-
meiro elemento do sistema defensivo
da barra de Viana, a fortaleza de San-
tiago da Barra, e será uma construção do
início do século XVI, tal como o baluarte
do Paço da Ribeira, em Lisboa, conce-
bido em 1508. A construção de uma for-
taleza para defesa da vila, já bastante
próspera em 1570, só terá sido termi-
nada no final desse século (Moreira,
1984). 

É no século XVI que se regista a
mais importante expansão urbanística
de Viana, embora em épocas anteriores
se tenham alargado para fora da primi-
tiva cerca, ligando os arrabaldes, nomea-
damente ligando a Porta de S. Pedro à
barca de travessia do rio (Caldas e
Gomes, 1990). Mas é efectivamente no
século XVI que se assiste à grande
explosão arquitectónica e urbanística,
desenvolvendo-se ainda o comércio, o
tráfego marítimo e a construção naval
(Caldas e Gomes, 1990), com um tra-
çado viário que, excedendo as necessi-
dades, previa e anunciava um cresci-
mento urbanístico.

Enquanto Lisboa, no final do sé-
culo XVI, sofria o declínio provocado
pelo corte do comércio com os países
do Norte da Europa, facto que teve inicialmente um reflexo no porto de Viana, factores locais
de ordem social e cultural fizeram com que Viana mantivesse apesar de tudo, e longe da vigi-
lância que se observava nos portos do Sul, transacções com os portos do Mar do Norte, reto-
mando a totalidade dos contactos após a paz de Filipe II com Inglaterra.

O crescimento da vila e a sua monumentalidade relacionam-se estreitamente com o
sucesso económico que o porto permitia, e a transferência da feira, em 1610, para a zona
junto ao cais assinala a transferência da principal zona comercial para a área portuária
(Abreu e Neto, 1993). A própria zona portuária construída é descrita por Frei Luís de Sousa,
em 1619, do seguinte modo: 
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FIG. 50 – A Barra de Viana do Castelo no início do século XVII.
Representação dos abrigos náuticos, com os ancoradouros e as
profundidades assinalados. Carta datável de 1623 (?), da autoria de
W. J. Blaeu, impressa em Amesterdão. Reproduzido de: Cartografia
Impressa dos Séculos XVI e XVII. Imagens de Portugal e Ilhas
Atlânticas. Catálogo de Exposição (Julho/Setembro-1994). Comissão
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.
Porto, n.o 36, p. 107.



“grande e estendido cais de grossa cantaria, altamente fundado e terraplanado, com suas des-
cidas de escadas e linguetas” (Abreu e Neto, 1993, p. 22).

Durante o século XVII, porém, com o episódio climático de arrefecimento pronunciado
que assolou a Europa, registaram-se assoreamentos da barra e modificações nas dunas do
litoral, a ponto de os navios serem obrigados a descarregar fora da barra, tendo que recor-
rer-se à “lamagem” de pessoas e cargas para o cais. Os reflexos destas modificações, asso-
ciados a incursões de piratas, iniciaram uma época de decadência no tráfico marítimo de
Viana. A precária situação a que o porto ficou reduzido levou à construção, em finais do
século XVII, do Cais do Cabedelo em zona situada a jusante do Cais Novo.

Resumindo, e segundo M. Moreira (1995), a actividade de Viana do Castelo na histó-
ria das rotas comerciais atlânticas pode dividir-se em 4 ciclos equivalentes a 4 momentos
da conquista do Atlântico pelos navios do porto de Viana:

• ciclo I, o ciclo do sal, actividade comercial que dominou todo o século XV, em ligação
com a Europa atlântica e mediterrânica, desde a Flandres à Córsega.

• ciclo II, o ciclo dos panos, com especial relevo durante o século XVI, ligando costas do
Norte da Europa, Escandinávia, Norte de África e Senegal.

• ciclo III, o ciclo do açúcar, em navegações em que, durante o século XVII, se regista-
ram transacções com Angola e com o Norte da Europa.

• ciclo IV, o ciclo do bacalhau, com especial importância durante o século XVI, e em rotas
que iam à América do Norte, em especial à Terra Nova (Moreira, 1995).

Uma descrição de 1640 refere a cidade de Viana:

“Seis leguas de Braga esta la villa de Viana de Foz de Lima, junto ao rio Lima, y es puerto de mar,
con muros, buena fortaleza, 3000 vezinos, una Parroquia Colegial, 3 Conventos de frayles, uno
de monjas y fue Condado” (Biblioteca Nacional de Paris, Manuscrits espagnols, códice 324, fol.
34 vo, apud Serrão, 1994, p. 226); “(...) es puerto maritimo, capaz de muchas embarcacio-
nes...rica de tratos, fertil de pescado, y demàs regalos” (Mendes da Silva, Rodrigo (1645) — Pobla-
ción General de España. Madrid], fol. 163 vo — 180 — 180 vo, apud Serrão, 1994, p. 226).

Em 1705, os negociantes da terra e os estrangeiros reuniram-se para que se fizesse o
encanamento do rio, mas apenas conseguiram a construção de uma estacada que de quase
nada serviu (Amândio, 1994, p. 90).

Em 1805, por se considerar de primeira importância a navegabilidade do Rio Lima, é
proposta a aplicação ao rio do projecto de encanamento do Cávado de 1795 (Amândio,
1994, p. 79-102). Viana do Castelo foi elevada a cidade em 1848.

Acumulando desde longa data a construção naval, esta indústria tinha ganho relevo na eco-
nomia da vila, sendo alvo do interesse do rei D. Manuel I em 1502, embora as importações de
artigos de construção naval (ferro, aço, chumbo, breu, alcatrão, estopa de calafetar, fio, aduelas,
pregos, mastros) testemunhem a insuficiência dos estaleiros navais locais (Moreira, 1995).

Entre os últimos veleiros do porto de Viana do Castelo, assinalam-se os tradicionais “bar-
cos de água arriba”, ou o “barco de Riba-acima” de Darque (Magalhães, 1998, p. 31), longas
embarcações fluviais de pequeníssimo calado, já que o fundo da roda de proa saía fora de água
meio palmo, enquanto o resto da embarcação apenas calava três polegadas água adentro.
Com dois tripulantes, e podendo transportar cerca de dez toneladas, podiam navegar contra
a vazante. Desempenharam um importantíssimo papel na economia das margens do 
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Rio Lima. O comprimento dessas embarcações era regulado pelo comprimento do pinheiro
mais grosso e mais alto que existisse na floresta, enquanto o cadaste13 e os liames eram em
carvalho (Câmara Municipal de Viana do Castelo, 1993, p. 29).

A cidade de Viana é actualmente detentora de um dos principais portos do país, com
a construção naval como um dos pilares da economia local.

III. Complexo portuário do Rio Cávado

A barra do Rio Cávado faz parte das poucas barras em território português em que a
formação do cabedelo se fez de sul para norte. O Rio Cávado teve até uma data muito
recente um ancoradouro natural no sítio chamado “Cala”, local abrigado do mar do largo
pelos escolhos costeiros conhecidos como Cavalos de Fão, (relacionável com o antigo porto
de “Fam“ ou Fão, ou terminus oceânico naturalmente escolhido na margem sul, fronteira a
Esposende). Era esse o local onde se praticava a descarga dos navios de maior calado para
embarcações menores que podiam enfrentar com menos perigo a barra de Esposende. 

O curso do Rio Cávado conheceu um passado de navegabilidade de que são testemu-
nhos os documentos cartográficos de 1612 (J. B. Lavanha e L. Teixeira) e 1648 (J. Teixeira),
com pequenos portos fluviais tais como Barca do Lago, Rio Tinto, Mereces, Vilar de Frades,
Furada. O Rio Cávado era navegável até Vilar de Frades ou até Prado (Amândio, 1994).
Outros autores colocam o limite da navegabilidade deste rio em Furada, localidade já pró-
xima de Braga (Castelo-Branco, 1979, p. 311-312).

Entre as várias conjecturas acerca da localização do porto fluvial que terá servido Bra-
cara, o que equivale a determinar o limite navegável do rio, os topónimos propostos como
relacionáveis com as ligações de Braga com o litoral são Rio Tinto, Prado e Vilar de Frades
(Barbosa, 1994), sendo provável que este último coincida com Afurada, na proximidade de
Vilar de Frades que é referido por Jerónimo Contador de Argote no século XVIII, (in Memó-
rias para a História Eclesiástica do Arcebispado de Braga (1732-4) (Morais, 1998, p. 19), ou
ainda Areias de Vilar distante de Braga apenas 11 km (Lemos, 1998).

Relativamente ao complexo do Rio Cávado, no presente Catálogo apresentamos Espo-
sende (n.o 3) e a cidade de Braga (n.o 4), esta como urbe beneficiária de um sublitoral em
contacto directo com o oceano através do complexo de unidades portuárias do Cávado.

N.o 3. Esposende

Posição geográfica: Estuário do Rio Cávado.
Coordenadas geográficas: N. 41° 32’ W. 8° 47’
Localização: margem direita do Rio Cávado, em faixa litoral baixa e plana.
Contexto geomorfológico: Insere-se no Esquema 2 proposto por N. Flemming, apre-
sentado no II Capítulo e na Fig.13. A litoralidade da margem em que se insere Esposende
manteve-se até à actualidade.
Fontes cartográficas: Diogo Homem (1559), (referência ao porto de “Fam”), reprodu-
zido em Cortesão e Mota (1987, vol. II, Estampa 110);
J. Baptista Lavanha e Luís Teixeira (atribuído a) (1597-1612), (referência aos portos de
“Fam” e Esposende), reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampa 428 B).
João Teixeira (1648), Descripção dos Portos Marítimos do Reino de Portugal, reproduzido em
Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampa 509 B) (Fig. 51).
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Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
No concelho de Esposende os testemunhos de ocupação do litoral ocorrem associa-

dos a actividades de tipo salineiro, como na foz de cursos fluviais que desaguam directa-
mente no oceano, assim como povoados de tipo castrejo, em altitude, sobranceiros a cur-
sos fluviais.

Na maior povoação castreja da região de Esposende, o Castro de S. Lourenço, em posi-
ção de observatório, no alto de uma plataforma litoral sobranceira a uma vasta paisagem
marítima e de vale fluvial, e provido de uma estrutura defensiva, as evidências arqueológi-
cas permitiram datar a ocupação do
local desde o Bronze Final até à Baixa
Idade Média (Almeida, 1996). Este
arqueossítio forneceu materiais de
importação de época pré-romana,
que sugerem contactos marítimos
muito antigos com regiões mediter-
rânicas longínquas — fragmento de
cerâmica ática de figuras vermelhas
e, em épocas posteriores, importa-
ções romanas de Terra sigillata sud-
gálica e hispânica (finais do século I
a século II), e materiais anfóricos
associados a importações de produ-
tos alimentares, tais como vinho e
garum (formas Dressel 7-11 e Haltern
70) (Almeida, 1996; Almeida e
Cunha, 1997). 

Nesta extensa região fluvio-marí-
tima do Noroeste português, a civi-
dade de Terroso constitui também um
testemunho de povoado proto-histó-
rico detentor de testemunhos de con-
tactos oceânicos (Gomes e Carneiro,
1999). Existem vestígios de ocupação
de época romana do tipo villa no lito-
ral, em Apúlia, onde abundam evi-
dências de uma economia agro-marí-
tima (Almeida, 1996).

Utilização do litoral
Para além dos vestígios proto-históricos que referimos, reveladores de actividades

náuticas, e de importações, sobre a época romana J. de Alarcão insere a foz do Rio Cávado
no conjunto de pontos do litoral atlântico com condições que terão possibilitado as impor-
tações de época romana (Alarcão, 1990b). No texto do engenheiro Vilas Boas sobre o pro-
jecto de encanamento do Rio Cávado, em 1802, é mencionada a navegação neste rio em tem-
pos romanos (Amândio, 1994, 48-78).

Esposende foi, até ao século XVI, um pequeno povoado de pescadores e lavradores, com
a construção naval como factor determinante no seu desenvolvimento. Em 1572, ainda se regis-
tava na barra, e no estuário do Cávado, movimento marítimo de relevo, embora tenha sido um
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FIG. 51– Descrição da costa portuguesa entre a Barra de Caminha 
e a Barra de Vila do Conde. Pormenor: Barra do Rio Cávado com
referência ao abrigo para barcos em Fão. Teixeira, João (1648) –
Descripção dos Portos Marítimos do Reino de Portugal. Segunda carta.
Reproduzido de Cortesão e Mota (1987, est. 509 B).



porto de navegação de cabotagem (Felgueiras, 1997, p. 193), com comércio e construção naval.
O assoreamento tornou-se muito sensível na barra, a partir do primeiro quartel do século XVII
(Felgueiras, 1997, p. 183). O ancoradouro dos navios situava-se na margem esquerda do
Cávado. Acabava-se a estiva no mar, descarregando no local chamado “Cala”, zona profunda
e abrigada, entre os recifes denominados “Cavalos de Fão” e a costa, ou então, em condições
extremas, transferiam-se as operações para Viana e Porto (Douro) (Felgueiras, 1997, p. 192).

No século XVI, o porto de Esposende encontrava-se desprotegido dos ataques dos piratas
(Felgueiras, 1997, p. 194). Em 1572, Esposende tinha 370 vizinhos mareantes e 64 navios de
alto bordo ou caravelas (Amândio, 1994, p. 50), sendo vila com carta cedida por D. Sebastião
nesse mesmo ano. Existia uma Alfândega em época anterior a esta data (Amândio, 1994, p. 51).

A partir de 1598, desaparecem referências às “caravelas” de Esposende, e a vila utiliza
“patachos” no comércio com a Europa do Norte (Felgueiras, 1997, p. 200). Esposende rece-
bia navios de alto bordo durante o século XVI (Amândio, 1994, p. 50), e, no século XVIII, era
um porto com comércio marítimo intenso, (Amândio, 1994, p. 79). O projecto de encana-
mento do rio constituíu, por várias vezes, assunto de pedido dos populares a D. Maria I, em
1795, apresentando razões válidas relacionadas com o progresso económico da região. No
século XVIII, depois de Viana, são Esposende, Caminha e Vila do Conde os portos de comér-
cio regional. As referências a um cais desaparecido sugerem tratar-se do Cais do Bilhano,
embora se com a devida reserva.

Como causas da decadência do porto, houve o assoreamento, as epidemias, com perda
de gente, a interrupção dos privilégios dos pescadores (Amândio, 1994, p. 51), o areamento da
barra, o que determinou a necessidade de obras de encanamento do rio. O ascendente comér-
cio da cidade do Porto iria agravar a situação. 

Referia o engenheiro Villas Boas que a navegação é sempre mais vantajosa do que a cir-
culação por via terrestre, pois por pouco caudal que tenha um rio, as embarcações de pequeno
calado podem sempre navegar, empregando apenas um ou dois homens, e transportando mer-
cadorias de peso muito superior ao que consegue transportar um carro de bois, que não ultra-
passa os 18 ou 20 quintais (Amândio, 1994, p. 54). Comparemos outra argumentação bastante
sugestiva: “Se uma parelha de bois pode arrastar duas pipas num carro, não podem dez parelhas
arrastar vinte pipas, ainda quando fosse possível construir uma carroça em que se pudessem carre-
gar”.(...) “Está portanto demonstrado que o transporte por água é muito mais fácil, e por conseguinte
mais barato; e como seja grande a influência do frete no preço das mercadorias, (...) havendo de se
estabelecer uma comunicação para o comércio, se deve quando é possível preferir os canais, e nave-
gação interior dos rios, às estradas por melhores que se possam estabelecer.” (Amândio, 1994, p. 55).

N.o 4. Braga

Posição geográfica: hinterland do Noroeste peninsular, entre a margem esquerda do Rio
Cávado e a margem direita do Rio Ave.
Coordenadas geográficas: N. 41 ° 33’ W. 8 ° 26’ 
Contexto geomorfológico: hinterland imediato à costa através de dois cursos fluviais:
o Rio Cávado, a norte, e o Rio Ave, a sul. A proximidade de Prado, e de Barca do Lago, últi-
mos pontos navegáveis do Rio Cávado, e, embora não tão próximo, a vizinhança do curso
do Rio Ave, a sul, poderão ter constituído factores de importância na escolha do local para
a implantação do povoado que originou Braga.
Fontes antigas: Plínio, Antonino (referência a Bracara Augusta), Ptolomeu, Ausónio
(referência a Bracara Diues).
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Fontes cartográficas: J. Baptista Lavanha e Luís Teixeira (atribuído a) (1597-1612),
(registo da cidade de Braga e dos portos de “Fam” e Esposende), reproduzido em Cor-
tesão e Mota (1987, vol. IV, Estampa 428 B). Planta da cidade de Braga em que é repre-
sentado em primeiro plano um curso fluvial (Fig. 52). Planta atribuída a Manuel Bar-
bosa, baseada num trabalho de G. Braun de 1594, Bracarae Augustae. In Civitates Orbis
Terrarum. Biblioteca Nacional de Lisboa (CC 1657 A). Reproduzida em Tesouros da Car-
tografia Portuguesa. Catálogo de Exposição (Julho — Agosto de 1997. XVII Congresso
Internacional de História da Cartografia. Lisboa: Edições Inapa, p. 54.

Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
Considerámos as três vias romanas que partiam de Bracara Augusta para norte: a mais

ocidental, a via XX, ligando Bracara a Lucus Augusta por Aquis Celenis, outra, a via XIX, tam-
bém para Lucus, cruzando o Rio Lima em Ponte de Lima (Limia), e a terceira, o Itinerário XVIII,
dirigindo-se para nordeste, e ligando Bracara a Asturica Augusta (Barbosa, 1994, p. 23; Morais,
1998, p. 15). Verificámos que os pontos de intersecção dessas vias com o curso do Cávado se
situam imediatamente a oeste (via XX), a norte (via XIX), e a leste (via XVIII), respectivamente,
do último ponto navegável do curso do Rio Cávado, ou seja, Rio Tinto (?). Estes cruzamentos
de vias terrestres com o curso do Rio Cávado, e ainda, nos territórios a norte, com os cursos
dos rios Lima e Minho (Morais, 1998, p. 15, fig. 2) são indicadores da escolha estratégica de
pontos que deviam permitir o contacto dessas vias terrestres com o litoral, através desses rios.
No caso do Rio Cávado, os três pontos de cruzamento do rio formam, vistos os limites de nave-
gabilidade do Cávado (Barbosa, 1994, p. 23), um múltiplo nó de três vias terrestres e de três
pontos da via fluvial que permitia, por sua vez, o contacto com o mundo atlântico.
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FIG. 52– Bracarae Augustae. Braun, G. (1594-1618) – Civitates Orbis Terrarum. Reproduzido de: Cartografia Impressa dos Séculos XVI
e XVII. Imagens de Portugal e Ilhas Atlânticas. Catálogo de Exposição (Julho/Setembro-1994). Comissão Nacional para as
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. Porto, p. 139.



São do maior interesse para esta questão os vestígios de povoamento de tipo castrejo,
em relação com o curso fluvial, nomeadamente aqueles em que a continuidade é testemu-
nhada por vestígios arqueológicos de época romana: Barca do Lago, a jusante de Areal de
Caíde, e Outeiro dos Picoutos (Fonte Boa, Esposende) (Morais, 1998, p. 21).

Os testemunhos, no contexto urbano da cidade de Braga, de ânforas vinárias de impor-
tação, de origens itálica, gaulesa, bética, e oriental (Fabião, 1998), são relacionáveis com a
ligação fluvial entre Bracara Augusta e a foz do Rio Cávado. Admitimos a possibilidade desta
ligação se alargar também ao curso do Rio Ave. A propósito destas presenças, considerámos
o estudo dos materiais anfóricos descobertos no subsolo urbano de Braga, na Zona das Car-
valheiras, e no contexto de Bracara Augusta (Morais, 1998). A referida zona corresponde a
uma insula da cidade romana, com uma ocupação datável do início do século I aos séculos
V/VI d.C. As ânforas provenientes dessa zona representam várias proveniências. Entre os
fabricos peninsulares, as origens Tarraconense, Bética e Lusitana ocorrem representadas
nas seguintes formas (Morais, 1998):

• Tarraconense: formas indeterminadas e forma Pascual 1 (datável do final da República
– início da época Imperial).

• Bética: vinárias do tipo Haltern 70, Dressel 2-4, Dressel 28; oleárias do tipo Dressel 20;
piscícolas do tipo Dressel 7-11 / Beltrán I, Beltrán II A e Dressel 14 a, estando ainda pre-
sentes as formas Almagro 50 / Keay XVI e Beltrán 72.

• Lusitana: L 1 (Dressel 14 b); L 2 (indeterminadas); Dressel 14 b e Almagro 51 c; 
L3 (indeterminadas); Dressel 14 b; Almagro 51 c; L 4 (indeterminadas); Almagro 50. 

• Entre os fabricos de proveniência Gaulesa, estão representados três fabricos: Gaulesa
4 (vinária), Dressel 28 (vinária, podendo transportar produtos piscícolas) e Gaulesa 7
(vinária). 

• De fabrico Africano, estão representadas as origens Tunisina (Keay XXXV A) e Tripo-
litana.

• Finalmente, os fabricos Orientais estão representados pelas chamadas ânforas “Ródias”,
datáveis de época tardia, vinárias, podendo transportar também mel e figos (Morais,
1998).

Os materiais estudados permitiram determinar os três períodos em que a importân-
cia da rota atlântica se reflectiu nas presenças de importações em Bracara Augusta, e que
correspondem a um primeiro momento, compreendido entre o reinado de Augusto e
meados do século I, com predominância das importações de vinho da Bética; um segundo
período, posterior à conquista da Britannia (ano de 43 d.C.) que terá provocado um
aumento dos movimentos atlânticos de transporte de preparados de peixe e de azeite da
Bética, deixou testemunhos em Bracara de importações coetâneas de vinho de origens
oriental e gaulesa; um terceiro momento, correspondente ao período compreendido entre
os finais da época dos Flávios e o século IV, surge marcado por um declínio de importa-
ções de proveniências distantes, embora haja registos arqueológicos de importações tar-
dias, da Bética, assim como, já entre os séculos IV e meados do século VI, importações afri-
canas e orientais. A este respeito, é interessante a conclusão de R. Morais: “A presença des-
tas ânforas (...), juntamente com cerâmicas africanas Sigillatas Clara D e ainda alguns exem-
plares de proveniência oriental, designadamente, “Sigillata Focense Tardia” e “Cipriota Tardia”,
são testemunhos inequívocos da continuidade da inserção da cidade no contexto da “oikou-
mene” geográfica do mundo antigo e da manutenção da cidade nos circuitos de navegação medi-
terrânica e atlântica” (Morais, 1998, p. 82).
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Por outro lado, e se bem que associados a uma villa do litoral atlântico (Alto de Mar-
tim Vaz, Póvoa de Varzim), os vestígios de tanques de salga de pescado localizados (Morais,
1998), apontam, como destinatário desses preparados de peixe, o hinterland imediato, de que
a cidade de Braga fazia parte, eventualmente através da foz do Rio Ave.

Utilização do litoral
A foz do Rio Cávado faz parte dos pontos do litoral atlântico considerados por J. de Alar-

cão (1990c) como possíveis portos da época romana. A partir das direcções de investigação con-
sideradas, e que apresentámos como ponto de partida deste trabalho, o estudo dos pequenos
embarcadouros existentes nos cursos dos rios Cávado e Ave poderão constituir uma via pos-
sível no estudo dos contactos do hinterland de Braga com o Atlântico. As hipóteses de utiliza-
ção do litoral mais próximo deverão ser procuradas através dos pequenos portos fluviais com
possibilidade de terem sido elos de ligação entre o hinterland de Braga e a costa atlântica. 
Existem várias conjecturas acerca da localização do porto fluvial que terá servido Bracara. 

Em 1958 F. Castelo-Branco referia Albano Bellino como autor de uma sugestão de nave-
gação no Rio Cávado em época romana para além do sítio chamado Furada, através do Rio
Torto canalizado e, portanto, tornado navegável (Castelo-Branco, 1958, p. 63). Os topónimos
propostos como relacionáveis com as ligações de Braga com o litoral são Rio Tinto, Prado e
Vilar de Frades (Barbosa, 1994), sendo provável que este último coincida com Afurada, na pro-
ximidade de Vilar de Frades que é referido por Jerónimo Contador de Argote, no século
XVIII, nas Memórias para a História Eclesiástica do Arcebispado de Braga (1732-4) (apud Morais,
1998, p. 19), ou ainda Areias de Vilar distante de Braga apenas 11 Km (Lemos, 1998). Outros
autores admitem a hipótese do encanamento de um afluente do Rio Cávado que teria permi-
tido que o porto fluvial mais próximo de Braga pudesse ser Dume (Machado, 1953, apud Cas-
telo-Branco (1958, p. 43); Morais, 1998, p. 19). Não é no entanto referida a época de tal pro-
jecto de encanamento. F. Castelo-Branco admite a possibilidade da existência de navegabili-
dade até Afurada pelo menos até 1734 (Castelo-Branco, 1858, p. 43).

Segundo o que observou R. Morais (1998), o desnível do Rio Cávado para montante de
Areal de Caíde, ou seja, perto de Afurada, não teria permitido a navegação para além desse
ponto. Os limites mais antigos da navegabilidade do Rio Cávado constituem, efectivamente,
um dos pontos-chave para a compreensão dos contactos de Bracara Augusta com as rotas
comerciais marítimas antigas. Bracara, uma das maiores cidades da Hispania, a maior em con-
tacto com o Atlântico, e capital de província (a Callaecia) a partir dos finais do século III, teve
uma ascensão confirmada por testemunhos arqueológicos (Lemos, 1998).

Se na implantação de Bracara, no século I a.C., estiveram presentes as condições geo-
gráficas que lhe garantiam recursos, incluindo a exploração mineira (Lemos, 1998), não será
de estranhar que entre os factores que levaram à escolha do local tenha surgido também a nave-
gabilidade do Rio Cávado, quer no que concerne a entrada de mercadorias chegadas por via
marítima, quer no escoamento de tão rico hinterland. Numa comparação feita entre o texto de
R. Morais, sobre a importância económica da cidade de Bracara Augusta, com uma posição
estratégica na intersecção de dois eixos de circulação muito antiga (Morais, 1998, p. 15), mais
o mapa que o mesmo autor apresenta e onde estão assinaladas as vias (ou os itinerários) XVII,
XVIII, XIX e XX (Morais, 1998, p. 15, fig. 2) e, por outro lado, o mapa dos limites de navega-
bilidade do curso do Rio Cávado apresentada por T. Barbosa (1994, p. 23), verificamos que a
intersecção da via XIX, relativamente ao curso do Rio Cávado, se situaria precisamente entre
os dois últimos pontos — limite de navegabilidade apresentados por T. Barbosa, enquanto o
Itinerário XVIII atravessaria o curso fluvial imediatamente a montante do último ponto nave-
gável. Se tiver precisão a posição proposta por este último autor, teremos que relacionar a
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implantação destas intersecções viárias com as possíveis actividades portuárias fluviais das
margens vizinhas desses pontos de cruzamento. Dessa conjugação se poderá inferir a utilidade
de tais cruzamentos nas ligações fluviais com Bracara.

A importância de Bracara e da sua continuidade como urbe, revelada através dos teste-
munhos arqueológicos recolhidos e interpretados desde há duas décadas pelos trabalhos de
investigação desenvolvidos no âmbito do Projecto de Bracara Augusta, deixa-nos entrever a
sobrevivência da urbe mesmo nos momentos mais conturbados das grandes mudanças his-
tóricas, inclusivamente o final do Império Romano (Lemos, 1998, p. 8). Quanto ao movimento
comercial que ligava Bracara ao restante território envolvente e, mesmo, a territórios longín-
quos, por via oceânica, pôde observar-se a mesma continuidade mesmo já em época tardia. 
As evidências arqueológicas de importações de louça de mesa do Norte de África (Terra Sigil-
lata Clara), e de materiais provenientes do Médio Oriente (cerâmicas foceana e cipriota), data-
dos dos séculos V e VI.” (Lemos, 1998, p. 8) assim o comprovam. 

No decorrer da Baixa Idade Média são vários os dados históricos comprovativos da
importância de Braga como urbe: sede episcopal e local de reunião de concílios no século
VI, descrita como opulenta por geógrafos islâmicos do século VIII, com uma organização
urbana, rural e eclesiástica sobrevivendo às vicissitudes da ocupação islâmica do território,
entre os séculos VIII e IX, e figurando, no século XII, como cidade do Condado Portucalense
em franca expansão para sul (Lemos, 1998).

Retomando a possibilidade de ligações fluviais do território de Braga com o litoral, não
será de descartar a hipótese de o curso do Rio Ave ter igualmente servido de estrada fluvial
de abastecimento ao território de Braga, navegável até Caldas das Taipas, a nove quilóme-
tros de Braga (Lemos, 1998), já que, na foz, segundo uma Inquirição feita no Pindelo14, em
1258, para além do movimento relacionado com a actividade piscatória, em meados do
século XIII, se registavam movimentos de muitas outras mercadorias, tais como panos, esta-
nho, chumbo, madeira e sal, mercadorias que, pelo facto de pagarem tributos, deixaram pis-
tas da respectiva passagem (Rau, 1984).

A descrição de 1147 do território correspondente a Entre-Douro e Minho, atribuída a
Osberno (Crónica da Conquista de Lisboa aos Mouros), refere o desenvolvimento dos povoa-
dos do hinterland como algo estreitamente ligado aos cursos fluviais que lhes conferem
acesso, situação em que Braga ocupa um lugar de estreita ligação com o Cávado, embora não
tivesse um contacto imediato com o curso deste rio (Barbosa, 1994, p. 18; Castelo-Branco,
1979, p. 310-311). 

Relativamente ao século XVI, existem documentos que referem a importância do curso
do Rio Cávado na navegação de embarcações fluviais transportando produtos que chegavam
até aos arredores da cidade de Braga. É o caso do Liuro de Acordos e Vreaçoes da Câmara de
Braga, de 1581, sugerindo operações de cabotagem pelo rio acima (Castelo-Branco, 1979).

Uma notícia descritiva de Braga em 1640 refere:  “Entre los rios Cabado e Deste, yase la
ciudad de Braga, habitada de 3000 vezinos con 5 Parroquias, 3 Conventos de frayles, 3 de mon-
jas, hospital y Collegio, su iglesia Metropolitana dedicada a S.Maria año 1067 se compone de 13
dignidades y 34 canonigos, con 1800 pilas bautismales en su Diocesis (...)” (Biblioteca Nacional
de Paris, Manuscrits espagnols, códice 324, fol. 29, apud Serrão, 1994, p. 186).

A mesma notícia refere a vila de Prado a duas léguas de Braga: “Dos leguas de Braga esta
la villa de Prado, comarca de Viana, en llano, junto a los rios Home y Cabado, con 200 vezinos,
una Parroquia, y Condado” (Biblioteca Nacional de Paris, Manuscrits espagnols, códice 324,
fol. 34 vo, apud Serrão, 1994, p. 225). 

Na foz do Rio Ave, Azurara, com as conhecidas funções portuárias, era, em 1640, como
vila “con 200 vezinos, una Parroquia, un Convento de frayles” (Serrão, 1994, p. 225).
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A interessante alusão do engenheiro Villas Boas (1802) à importação de sal pelo Cávado
até Braga (Amândio, 1994, p. 62), parece ser confirmada por acta de reunião da Câmara de
Braga de 1582 (“Liuro dos acordos e vreacoes da camara desta cidade de bragua”, (1580-1582),
fol. 158. Bracara Augusta. Braga. 1970, vol. XXIV, n.o 57-58 (69-70), apud Castelo-Branco,
1979, p. 315, nota 37), que relata ter sido arrecadada uma provisão de sal de Esposende e Vila
do Conde, partindo do princípio de que o trajecto mais fácil, e o custo menos elevado, seria
o do curso fluvial para o trânsito deste produto, ponto em que concordamos em absoluto
com F. Castelo-Branco (1997).

Em 1561, acordos da Câmara de Braga referem preços de pescado fresco e salgado,
(como bacalhau, embora seja referido como transportado pelos almocreves) proveniente de
vários portos de mar, cujo transporte terá recorrido à via fluvial até à proximidade de Braga
(Castelo-Branco, 1979).

Um Regimento de cerca de 1630 “Regimento do que há-de levar o rendeiro da medidage da
Alfandega da Porta do Souto e Pezo desta Cidade de Braga” (Castelo-Branco, 1979, p. 315),
regista que, pelo mesmo rio, chegavam até à cidade de Braga produtos tais como frutos
secos, azeite, peixe seco, e mercadorias provenientes de um comércio transoceânico teste-
munhado por especiarias, algodão, panos da Índia, pau brasil, metais como latão e estanho,
açúcar e panos de importação (Barbosa, 1994, p. 19; Castelo-Branco, 1997). O ferro, o aço
e o açúcar eram considerados mercadorias que “a Ribeira do Cávado recebe” (Castelo-Branco,
1997, p. 316). O termo “Ribeira”, aqui empregue, era sinónimo de porto de desembarque
de mercadorias de proveniência marítima, ou seja, um terminus de acordo com a definição
que a nossa perspectiva sugere.

No século XVIII, um testemunho de Barcelos, Diogo de Villasboas de Sampayo, num
documento de cerca de 1734, referia a navegabilidade do Rio Cávado, mesmo durante a
época estival, até Merecer, a duas léguas de Fão, podendo durante o inverno subir-se o
curso do rio até Barcelos, em barcos que o mesmo testemunho comparava aos pesquei-
ros do alto de Setúbal, escoando para a foz vinhos e madeiras, lenha, cortiça, loiça de
barro, cereais, panos de linho e cutelaria, e havendo ainda memória de, no passado, se
poder subir até à Furada, localidade já próxima de Braga (Castelo-Branco, 1979, p. 311-
-312). F. Castelo-Branco coloca o tráfego comercial feito através do curso do Cávado em
estreita ligação com a vida económica de Braga até ao século XVIII (Castelo-Branco,
1979, p. 313). Em 1800, o engenheiro Villasboas dava notícia de importações para Braga,
pela mesma via fluvial, “sal, cal, “azeite” de peixe, bacalhau, açúcar, arroz, manteiga, ferro,
aço, carvão de pedra, panos de lã e outros objectos que o País não produz” (Villas Boas apud
Castelo-Branco, 1979, p. 311).

O papel dos almocreves, na opinião de Baquero Moreno como um complemento à acti-
vidade comercial por via fluvial, é assim comentado por F. Castelo-Branco: “Se Braga era
abastecida de peixe fresco e salgado através do tráfego comercial do Cávado e de bacalhau pelos
almocreves, verificar-se-ia essa complementaridade assinalada por esse distinto historiador” (Cas-
telo-Branco, 1997, p. 318).

Adicione-se a hipótese de Braga ter funcionado como o ponto de concentração, ou
entreposto de produtos e manufacturas (Castelo-Branco, 1997) destinadas a escoamento por
foz fluvial a que não estaria de certo alheia a foz do Rio Cávado.

Já numa época de franco assoreamento da foz do Rio Cávado, mantinha-se ainda,
como última área portuária de transbordo, o ancoradouro dos navios situado margem
esquerda do Cávado, perto da foz. Tal como para descarregar, o trabalho de estiva só era aca-
bado já no mar, na chamada “Cala”, uma zona profunda e abrigada, situada entre os reci-
fes conhecidos pelo nome de “Cavalos de Fão” e a própria costa (Felgueiras, 1997).
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Em 1932, Lautensach observava que a navegabilidade do Cávado chegava apenas a
Barca do Lago, ou seja, a um escassos seis quilómetros da foz, equivalendo apenas a 5% do
comprimento do rio (Barbosa, 1994).

A propósito da “litoralização” dos principais centros urbanos, nomeadamente através
da transferência de funções portuárias para pontos mais litorais, J. M. Fernandes refere uma
tendência existente desde a reconquista — a intensificação das relações comerciais maríti-
mas internacionais posteriores que valorizaram as actividades portuárias. Vejamos a pers-
pectiva deste autor: “é (...) (para além da paralela ocorrência de fenómenos naturais (...) como
o lento e gradual assoreamento dos principais rios, inutilizando aquelas funções nas cidades inte-
riores até então importantes) que o fenómeno se vai tornar determinante: a pouco e pouco, Silves,
Alcácer do Sal, Santarém, Coimbra, Lamego ou Braga, fluviais mas interiores, vão assistir ao cres-
cimento (...) de Portimão, Setúbal, Lisboa, Figueira da Foz, Porto e Viana do Castelo.” (Fer-
nandes, 1987, p 85). 

A nossa visão destes fenómenos leva-nos a propor um cenário geográfico no qual, em
época romana, fosse bem provável que a navegabilidade dos cursos fluviais que serviam Bra-
cara e o seu território tivesse inspirado a Ausónio a expressão que utilizou para referir a
cidade, como uma urbe que prosperou (ou enriqueceu) “junto às praias do mar”, isto é, pela liga-
ção quase directa que mantinha com o litoral. Assim sugere a articulação possível entre o refe-
rido passo de Ausónio e a proximidade dos rios Cávado, Ave e Douro (Lemos, 1998). Segundo
a nossa perspectiva, também os pequenos portos oceânicos de entre Cávado e Ave, tais como
Fão, Frade, Cedovém, Apúlia, Aguçadoura, Abre-Mar, que se encontravam ainda activos na
década de 1950, e também Póvoa de Varzim, poderão ter desempenhado o seu papel, cada qual
como pequeno terminus portuário oceânico, receptor e distribuidor, por seu turno, pela via flu-
vial mais à mão.

Se escasseiam as referências históricas à importância da cidade de Braga nos contactos
com os portos oceânicos, nomeadamente do Noroeste peninsular (Lemos, 1998), talvez as pis-
tas arqueológicas que as vias fluviais puderem vir a fornecer possam constituir o complemento
de uma já vasta investigação sobre a longa história da cidade.

IV. Complexo portuário do Rio Ave

Com terminus portuário oceânico em Zurara (ou Azurara) e em Vila do Conde, na foz
do Rio Este (Ribeiro, 1985, p. 481), o estuário e o curso do Rio Ave terão servido como via
de acesso ao interior, existindo a possibilidade de Zurara, com funções portuárias até à época
moderna, ter servido igualmente de porto no abastecimento da cidade de Braga. Um texto
de 1594 descreve a confluência do Rio Este com o estuário do Rio Ave: “ há (…) dois braços
deste rio que aqui se unem: um se chama Este, o outro Ave, mas aqui dizem somente Ave, por ser
o maior (…)” (López-Chaves Meléndez, 1988, apud Freitas, 1989, p. 12)

Uma outra unidade portuária deste complexo era o Pindelo, a sul do estuário, e Zurara,
a Norte do Mindelo, que se inseria numa antiga e ampla extensão navegável no ponto em
que a foz do Ribeiro da Granja, afluente da margem esquerda do Rio Ave, se juntava à parte
vestibular da foz deste mesmo rio. 

Considerámos o caso do Rio Ave como um conjunto de oportunidades portuárias que
operavam “em simbiose” com os pequenos enclaves portuários da região contígua, visto que
o funcionamento destes recorria às unidades portuárias da foz do Rio Ave sempre que os
primeiros deixavam de oferecer segurança, devido à posição dianteira e, logo, de abrigo pre-
cário que ocupavam junto à costa. Esses enclaves em posição costeira, oceânica, eram os
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pequenos portos de Vila Chã, Lavra, Leça e Matosinhos ainda em actividade na década de
1950, que operavam na região em abrigos e pequenos estuários como portos de escala
entre os estuários do Rio Cávado, a norte, e a foz do Rio Douro, a sul, sendo, no entanto, as
fozes dos rios Cávado e Ave as que, por oferecerem melhores abrigos, funcionavam como
recurso sempre que esses pequenos portos oceânicos se tornavam impraticáveis.

Vestígios arqueológicos e contactos com os meios fluvial e oceânico
Datável da proto-história, e relacionável com a região fluvio-marítima do Noroeste por-

tuguês, em posição central no território compreendido entre o Rio Cávado e o Rio Ave, a civi-
dade de Terroso foi um povoado proto-histórico onde se registaram contactos oceânicos
com continuidade até à época romana (Gomes e Carneiro, 1999). A esses contactos terão
estado associados movimentos náuticos, no contexto da Antiguidade, que encontravam nos
acidentes costeiros, nomeadamente nos rios Este e Ave, excelentes caminhos de penetração.

Na mesma região de entre Cávado e Ave, são numerosos os vestígios de povoados da
Idade do Ferro, incluindo castros, citânias e cividades, instalados nas bacias fluviais (San-
fins, Briteiros, Faria, Lago) (Gomes e Carneiro, 1999).

A Cividade de Bagunte, importante castro com testemunhos da proto-história e da
romanização, e o castro de Laundos foram outros dois povoados que terão mantido cami-
nhos de acesso ao mar e aos cursos fluviais dos Rios Este e Ave. A extensa Cividade de
Bagunte situa-se precisamente no espaço de confluência daqueles dois cursos de água.

As vias romanas localizadas na região e que conheceram nalguns casos uma utilização
até à época medieval, parecem ter sido decalcadas dos antigos caminhos proto-históricos e
podiam conduzir a portos, como parece ser o caso da Via Veteris, que se encaminhava para
Barca do Lago, um dos pontos de tráfego portuário do Rio Cávado (Gomes e Carneiro, 1999).

Utilização do litoral
Na região vizinha, além do Rio Este, afluente do Rio Ave, existem outros cursos fluviais,

tais como o Rio do Esteiro, a Ribeira da Barranha, o Rio Alto, com actuais formas de bacias
desaguando directamente no oceano, que permitiram a utilização de pequenos enclaves de
abrigo náutico: A-Ver-o-Mar, na foz do Rio do Esteiro, e Aguçadoura, na foz da Ribeira da Bar-
ranha. Partindo do que é observável na actualidade, relativamente à prática náutica destes abri-
gos, é possível a construção de um modelo de análise de uma antiga paisagem de paleoes-
tuários que, de acordo com a nossa perspectiva, terão possibilitado actividades portuárias
nesses locais, actualmente interiores. 

A presença de tanques de salga de pescado associados a um villa do litoral, localizados
no Alto de Martim Vaz (Póvoa de Varzim) (Morais, 1998), poderão sugerir o transporte dos
preparados de peixe para consumo no hinterland imediato, como era o caso da cidade de Bra-
cara Augusta, o que se tornava possível através da foz do Rio Ave. 

Uma Inquirição feita no Pindelo em 1258 registava, para além da actividade piscatória,
movimentos de muitas outras mercadorias tais como panos, estanho, chumbo, madeira e
sal. Os tributos a que essas mercadorias estavam sujeitas foram o testemunho da sua pas-
sagem nessa unidade portuária do estuário do Rio Ave (Rau, 1984).

Uma descrição de 1594 dá uma ideia de Vila do Conde:

“aldeia (…) com uma igreja grande [e] formosa, boas casas, está muito povoada, serão mais
de quinhentos fogos e a sua situação é belíssima, posta em uma colina junto ao mar, e
abaixo um rio; e da outra parte, no alto de outra colina uma vila muito melhor (…)” (López-
Chaves Meléndez, 1988, apud Freitas, 1989, p. 12).
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Zurara, com conhecidas funções portuárias (Cortesão, 1958-1962), em 1640 era
uma vila “con 200 vezinos, una Parroquia, un Convento de frayles” (Serrão, 1994, 
p. 225).

Destacámos com o n.o 5 a cidade de Vila do Conde.

N.o 5. Vila do Conde

Posição geográfica: Curso inferior do Rio Ave, imediatamente a poente da con-
fluência do Rio Este.
Coordenadas geográficas: N. 41° 20’ W. 8 ° 45’
Carta Geológica de Portugal, na escala de 1/50.000. Folha 9 – A. 
Localização: aglomerado distribuído entre um morro costeiro, correspondente ao
sítio do Castro de S. João, posteriormente denominado Monte do Mosteiro e Monte de
S. João da Foz 15, e a campina rasa ribeirinha, junto da foz do Rio Ave. 
Contexto geomorfológico: Insere-se no Esquema 2 de N. Flemming apresentado no
II Capítulo e na Fig 10. A confluência do Rio Este, já perto da foz do Rio Ave, trans-
forma o estuário, na parte vizinha a Vila do Conde, num espaço náutico de bom cau-
dal. Os assoreamentos registaram-se neste estuário, tal como em outros, com períodos
críticos na época pós-medieval. 
Fontes antigas: Pompónio Mela (De Situ Orbis. Hispania. L. 3, cap. 1.o), no século 
I d.C., referia-se ao território compreendido entre os rios Minho e Douro onde corria,
entre outros, o Rio Avo (Freitas, 1961, p. 25). Referência de Ptolomeu ao flumen Avus.
Esta referência ocorre relacionada com a passagem na costa (Faria, 1989, p. 37; Neves,
1989, p. 23). 
Fontes históricas: No século VI, na descrição dos limites da diocese de Braga, ocorre
uma referência ao antigo castro localizado no morro sobranceiro ao estuário o Rio Ave
— “per illam aquam de Avia in Castrum” (Freitas, 1961, p. 25). Num documento de 953,
ocorre a referência ao “castro vocitato Sancto Johanne” (Pereira, 1960, p. 11; Freitas,
1961, p. 25), como memória do povoado proto-urbano que deve ter sido a primeira
forma de ocupação do morro sobranceiro ao espaço estuarino, o Monte de S. João da
Foz. Esse documento, o mais antigo conhecido em que surge o topónimo de Vila do
Conde, é uma carta de venda feita pela proprietária, Flámula, ao mosteiro de Guima-
rães. Nesse documento ocorrem não só referências à localização do povoado, como aos
principais recursos locais e à existência de um templo no sítio do povoado já então asso-
ciado ao topónimo S. João. O objecto da venda era o que se segue: “uillas nostras pro-
prias qua habemus in ripa maris properibulo aue subtus montis terroso id est uilla de comite
… cum suas salinas et cum suas piscarias et ecclesia que est fundata in castro vocitato sancto
iohanne …” (Freitas, 1961, p. 27).

Fontes cartográficas: Diogo Homem (1559), (referência a Vila de Cõde), reproduzido
em Cortesão e Mota (1987, vol. II, Estampa 110). 
A. Seco (1561), (referência a V. De Conde e Zurara), reproduzido em Cortesão e Mota
(1987, vol. II, Estampa 198); W.J. Blaeu (1623?), carta impressa em Amesterdão, com
referência a Ville del Conde e Zurara, (Fig. 53). João Teixeira (1648), Descripção dos Por-
tos Marítimos do Reino de Portugal, reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV,
Estampa 509 B).
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Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
A possibilidade da existência de um castro na parte mais elevada de Vila do Conde, o

morro onde foi construído o Mosteiro de Santa Clara, é detectável através da toponímia que
perdurou até muito tarde — Castro de S. João (Santos, 1989), e ocorre igualmente na docu-
mentação histórica mais antiga sobre Vila do Conde que já referida (carta de venda do
século X) (Freitas, 1961, p. 25). Segundo algumas opiniões, esse castro, vizinho da costa
oceânica, poderá ter tido funções de “sentinela avançada da cividade de Bagunte” (Pereira,
1960, p. 11).

Se bem que à escala regional, no estudo da paleopaisagem da região em que se insere Vila
do Conde, destaca-se a existência de povoados proto-históricos, cujas posições geográficas,
idênticas, sugerem o aproveitamento estratégico de elevações sobranceiras a vales fluviais que
proporcionavam recursos naturais com características de contacto directo com o litoral (pesca,
recolecção de espécies malacológicas marinhas, salicultura). A cividade de Bagunte, a nordeste
do Rio Ave, importante castro com vestígios de romanização, assim como o castro de Laun-
dos, devem ter mantido contactos com o mar
através dos estuários próximos, na época
mais amplos e caudalosos, através de cami-
nhos de acesso aos cursos dos rios Este e Ave
(Gomes e Carneiro, 1999). Noutro povoado,
a cividade de Terroso, ocorrem vestígios de
uma longa ocupação, datáveis desde o século
IX a.C. até ao século III-IV d.C., com evidên-
cias de uma economia dependente da pesca e
da recolecção de conchas (Gomes, 2000, 
p. 152). O castro de S. Paio (lugar de Moreiró,
freguesia de Labruge), era outro povoado rele-
vante, na região de Vila do Conde, situado
num afloramento rochoso na linha de costa
atlântica, em ligação com a Praia dos Castros,
que fica imediatamente a sul. As cerâmicas
de tipo castrejo que aí foram descobertas
apresentam uma cronologia coincidente com
o período de Augusto (Pinto, 2000).

No litoral, foram detectados vestígios da
época romana interpretados como villae em
Caxinas e Formariz. Essas villae poderão ter
gerido a produção salineira regional (Silva,
2000, p. 102).

Relativamente à área de Vila do Conde,
existe a memória de uma necrópole de inci-
neração, datável do período romano, que foi
destruída no final da década de 50 (Freitas,
1961, p. 25).

A rede viária romana da região, prova-
velmente decalcada dos antigos caminhos
locais, indígenas, permitia o acesso aos pon-
tos fluvio-marítimos dos estuários (Gomes e
Carneiro, 1999). Esta perspectiva faz-nos
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FIG. 53 – A Barra do Rio Ave no início do século XVII.
Representação do abrigo náutico, com o posicionamento 
dos escolhos e das profundidades no canal de acesso ao
ancoradouro. Referência a Vila do Conde e a Zurara. 
Note-se a ponte entre as duas margens, limite da navegação
de alto bordo, mas que permitia a circulação das embarcações
fluviais. Carta de 1623 (?), da autoria de W. J. Blaeu, impressa
em Amesterdão. Reproduzido de: Cartografia Impressa dos
Séculos XVI e XVII. Imagens de Portugal e Ilhas Atlânticas.
Catálogo de Exposição (Julho/Setembro-1994). Comissão
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses. Porto, n.O 36, p. 107.



admitir a possibilidade da capacidade náutica do paleoestuário do Rio Ave ter permitido uma
ligação com essa mesma rede de vias, constituindo assim mais uma alternativa de abaste-
cimento da cidade de Bracara Augusta.

Utilização do litoral
Para além do documento datado do ano de 953, anteriormente referido, e que é eluci-

dativo sobre os recursos que já então caracterizavam o povoado como centro de pesca e de
exploração salineira, os mais antigos registos históricos sobre a actividade do porto de Vila
do Conde remontam aos primeiros tempos da nacionalidade (Faria, 1989). A. Sampaio
(1979) refere actividades portuárias que, sendo inicialmente de cabotagem, cedo iriam
transformar-se em navegações de longo curso, em que Vila do Conde tomou parte como uni-
dade portuária integrada numa rede comercial de longo alcance.

Segundo alguns autores, as marinhas de sal de Vila do Conde têm uma antiguidade que
pode rivalizar com as de Setúbal e as de Aveiro (Faria, 1989, p. 38). Em 1209, a povoação,
“Villam de Comite”, já então significativa, do ponto de vista económico, constituíu objecto
de doação, pelo rei D. Sancho I, a Maria Pais Ribeiro, a “Ribeirinha” (Pereira, 1960, p. 14;
Neves, 1989, p. 13). O sal e o produto da pesca estavam sujeitos a impostos, ao mesmo tempo
que, pela barra de Vila do Conde, já nessa época se registava a entrada de produtos de ori-
gens longínquas (Neves, 1989, p. 13). A partilha do leito do Rio Ave foi discutida, já que a
senhora de Vila do Conde, Maria Pais Ribeiro, o tomou para si, contra as reinvindicações
dos pescadores do Pindelo (Neves, 1989).

As Inquirições de Afonso III referem Vila do Conde como a maior povoação a norte do
Rio Ave, depois de Braga e Guimarães, com uma actividade pesqueira traduzida em mais
de setenta embarcações de pesca (Morujão, 1963). No século XIII, as Inquirições de 1252 refe-
rem, além da construção naval praticada na Ribeira das Naus de Vila do Conde, o arma-
mento de navios de pesca e de naus tanto para comércio internacional como para cabota-
gem (Freitas, 1989). Em 1258, as Inquirições referem que Vila do Conde armava mais de 
60 pinácias (Fabião, 1968, p. 34).

O movimento portuário da foz do Rio Ave foi durante muito tempo um benefício
exclusivo do Mosteiro das monjas de Santa Clara, instalado no morro sobranceiro à barra
do Rio Ave. Em 1437 este privilégio cessou, tendo o rei D. Duarte decidido apoderar-se dos
dízimos e direitos de tudo o que chegasse a Vila do Conde pela foz do Rio Ave (Neves,
1989).Um documento de 1594 sublinhava que a antiga propriedade monástica de toda a vila,
se tinha tornado propriedade do soberano (López-Chaves Meléndez, 1988, apud Freitas,
1989, p. 12).

Contígua ao Mosteiro, existira a primeira Alfândega de Vila do Conde, instalada no
Morro do Socorro. Este topónimo relacionava-se com o anterior morro da Torre ou da Marca,
vestígio toponímico de um antigo sinal que servira para marcar a direcção ou enfiamento do
canal de entrada da barra (Neves, 1989).

A partir do reinado de D. Fernando, a indústria da construção naval em Vila do Conde
iria conhecer grande desenvolvimento, com a construção de vários tipos de embarcações em
que se incluíam pinácias, berinéis, naus, caravelas, galeões e barcas (Faria, 1989). Posterior-
mente, nesses mesmos estaleiros verificou-se a construção das melhores naus e caravelas da
Carreira da Índia. Na região existia abundante matéria-prima para esta indústria — madeiras
de sôbro, imprescindível no talhe das quilhas, e de pinho, para o restante da construção
(Faria, 1989). Por outro lado, esta terra, assim vocacionada para as navegações de longo curso,
foi berço de inúmeros pilotos e navegadores, alguns dos quais legaram o nome à História, em
íntima ligação com a empresa dos Descobrimentos. Tomaram parte na viagem de Vasco da
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Gama à Índia vários pilotos e marinheiros vilacondenses. Distinguiram-se no mundo náu-
tico, entre outros filhos de Vila do Conde, António de Mariz Carneiro, perito na arte de
marear e cosmógrafo-mór do Reino, conhecido pela expressiva alcunha de “o Agulha Fixa”,
Francisco Pedro de Figueiredo de Faria (Faria, 1989), Gaspar Manuel, piloto da Carreira da
Índia, da China e do Japão (Lanhoso, 1960; Santos 1989; Faria, 1989), João de Vila do
Conde, mareante e guerreiro nos mares da Índia (Lanhoso, 1961), João Salvador, Mestre e
Piloto das carreiras das Ilhas, Guiné, S. Tomé, Angola, Brasil e Índias. Também nas nave-
gações transoceânicas que ligavam Portugal às mais longínquas possessões ultramarinas se
encontram personagens originárias de Vila do Conde (Faria, 1989).

Dos reinados de D. João I e de D. Duarte data o início da construção da fortaleza da
barra de Vila do Conde (Faria, 1989), embora no recenseamento de 1527, ordenado por 
D. João III, conste a ausência de defesas: “Villa do Conde nem he cerquada nem tem hum cas-
tello (…) somente o Mosteiro das freiras, que está cercado sobre um alto, e é villa e logar junto e
arruado …)” (Carta régia de D. João III, datada de 1527, in “Efemérides”. Vila do Conde. Bole-
tim Cultural. Nova Série. n.o 2. Julho, 1988. Vila do Conde: Câmara Municipal, p. 69.) 

Na época de D. João II, a marinha mercante dispunha, na barra de Vila do Conde, de
uma frota de vinte e sete navios entre as quais seis navios de 180 tonéis, cinco de 160 tonéis
e seis de 150 tonéis (Neves, 1989). O porto de “Azurara”, nesse final do século XV, contava
treze navios “de grande arqueação”, ou seja, um total de 1670 tonéis, o que, juntamente com
a tonelagem garantida por Vila do Conde, que era de 5050 tonéis, conferia a esta povoação
o segundo lugar em importância de tráfego, logo a seguir a Aveiro (Neves, 1989, p. 14). 
Por essa época, existiram duas alfândegas em Vila do Conde: a Alfândega da Coroa, man-
dada edificar por D. João II em 1487, e a já citada alfândega das freiras de Santa Clara, do
Mosteiro do mesmo nome (Neves, 1989). Em 1501, a alfândega de Vila do Conde, até então
subordinada à Alfândega da cidade do Porto, ganhou autonomia. D. Manuel I, em face do
importante movimento portuário de Vila do Conde, dotou a povoação de uma igreja Matriz:
“Construiu-a o rei D. Manuel (…) quando indo a Santiago da Galiza, se enamorou deste lugar
por sua situação nas costas do mar oceano, donde entram as naus que vem da Índia para meter
provisões; e por ser lugar dotado de nobreza, urbanidade, boas casas e ruas, (…) sítios frescos e de
água” (López-Chaves Meléndez, 1988, apud Freitas, 1989, p. 12).

O mesmo monarca conceder-lhe-ia em 1516 (Morujão, 1963), um foral idêntico aos das
alfândegas do Porto e de Lisboa (Neves, 1989).

Berço de navegadores, de pilotos e de missionários (Morujão, 1963), Vila do Conde era,
durante o reinado de D. Manuel I, célebre pelas indústrias de cordoaria e de panos para velas
de navios, rivalizando com Antuérpia, facto testemunhado em fontes históricas tais como
uma exposição de Afonso de Albuquerque a D. Manuel I, datada de 1513, e o tratado de cons-
trução náutica da autoria de Fernando de Oliveira (Faria, 1989, p. 37)

Em meados do século XVI, Vila do Conde tinha já tomado lugar entre os portos por-
tugueses que negociavam com o Norte da Europa, nomeadamente com Midelburgo. Data
de 1384 o mais antigo registo conhecido relativo ao intercâmbio dos mercadores portugue-
ses com o porto de Midelburgo (Fabião 1968: 18), um dos portos da Zelândia, através de
navegadores-mercadores locais que se lançavam no comércio marítimo a longa distância
(Fabião, 1968). Os registos de entradas no porto de Antuérpia, com avarias a bordo, de navios
comandados por mestres vilacondenses, elucidam sobre o tipo de carga que transportavam:
açúcar, conservas e outros produtos da Madeira, marfim africano, açúcar de S. Tomé, pro-
veniente de Lisboa. De lá traziam para Portugal panos da Holanda, alcatrão, estopa, apres-
tos marítimos e peles (Fabião, 1968). A barra do Rio Ave ficava, assim, transformada em pla-
taforma de passagem de mercadorias originárias de latitudes muito variadas.
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Uma descrição de 1594 retrata Vila do Conde, fronteira a Zurara: “a outra vila chama-
se Vila do Conde. Tem juiz, e é das mais principais de Portugal, com mil fogos. Ali está o
mosteiro de monjas mais nobre, antigo e rico de todo o reino” (López-Chaves Meléndez
1988, apud Freitas, 1989, p. 12)

A redução da navegabilidade para montante da foz do Rio Ave deveu-se à presença de
numerosos açudes, além dos fenómenos de assoreamento: “nas ocasiões de cheias, com areias
que descem das partes altas revolvidas com a lavrança se lhe tem muito areado a profundidade”
(Padre Luís Cardoso, Diccionario Geografico, apud Freitas, 1988, p. 55), e ainda “(…) por tra-
zer o rio (por motivo de lavranças e venidas dos montes) muitas areias prejudiciais à barra, onde
as cospe” (Freitas, 1988, p. 64). 

Assim o testemunha, em meados do século XVIII (1758), a Memória Paroquial que
aponta estas construções como um obstáculo para a navegação, embora seja descrito o
acesso, que, na época, ainda era possível, a “barcos e lanchas de pesca e algumas do alto”, como
escrevia o Padre Luís Cardoso no Diccionario Geografico (apud Freitas, 1988, p. 54). 
O mesmo documento expressa a necessidade de uma melhoria na defesa da barra dos
muitos ataques que sofre de piratas “mouros”, e descreve as condições naturais de abrigo
oferecidas por um “amplo seio”, ou abrigo natural existente a sul da parte arenosa da dita
barra.O castelo então existente, com cinco baluartes sobranceiros à barra, não se revelava
suficiente para repelir os ataques piratas que ocorriam sempre com grande proximidade e,
logo, fora do alcance do fogo dos baluartes (Freitas, 1988, p. 64).

Esse abrigo, na altura (século XVIII), já só tinha uma capacidade utilizável por cara-
velas, patachos e hiates do transporte de sal e peixe do alto (Freitas, 1988, p. 64), em resul-
tado do assoreamento progressivo, enquanto, no passado, servia navios de alto bordo.

De Vila do Conde saía, ainda durante o século XIX, suficiente número de quilhas para
que os referidos estaleiros ocupassem o primeiro lugar entre o total das embarcações cons-
truídas no norte do país, ficando os estaleiros do Porto em segundo lugar e os de Fão e Espo-
sende em terceiro (Faria, 1989, p. 38). Vila do Conde, tal como Viana do Castelo e Matosi-
nhos, chegou a ter um movimento transatlântico maior do que o porto de Zurara.

No final da década de 1980, Vila do Conde mantinha infraestruturas que permitiam a
seca do bacalhau proveniente dos bancos da Terra Nova, apesar de chegar por via terrestre,
visto a barra, por se encontrar já assoreada, não ter condições para acolher os navios baca-
lhoeiros, mas apenas as pequenas embarcações de cabotagem que beneficiavam, aliás, de um
cais. Esse cais, construído na margem direita do Rio Ave, prolonga-se por uma extensão de
mil e quinhentos metros (Faria, 1989, p. 40). Em 1988, Vila do Conde foi elevada a cidade.

Memórias náuticas e o urbanismo de Vila do Conde
Vila do Conde contém no seu urbanismo elementos toponímicos portadores da memória

do povoado como ponto de abrigo, atalaia e sinal para os navegadores de passados remotos. 
São exemplos disso vários monumentos de carácter religioso, entre os quais a capela

dedicada a Na Sra. da Guia da Foz da Barra, de que existe a tradição de se ter chamado de
S. João da Barra (Freitas, 1988), ou de S. Julião (Faria, 1989, p. 38), e que é cabeça da Irman-
dade de marítimos e pescadores do alto (Freitas, 1988, p. 60). Ergue-se num rochedo da pró-
pria barra, e à entrada da mesma, como marca náutica que acabou por ficar defendida por
um paredão, do lado do poente (Freitas, 1988, p. 64). Em 1758, no paredão que defendia a
capela e a entrada da barra, existiam ainda algumas peças de artilharia, já degradadas,
como memória de um antigo local de defesa da entrada do estuário (Freitas, 1988, p. 64).
Esta capela é o mais antigo monumento de Vila do Conde. A referência histórica a esse
pequeno templo ocorre num documento datado de 1059 (Faria, 1989, p. 38). 
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A Capela de Nossa Senhora do Socorro, situada no termo da Rua da Torre (que con-
duzia ao morro da Torre, local onde estava implantado o antigo enfiamento de acesso ao
canal de entrada da barra (Neves, 1989), e construída em 1603 (Faria, 1989) na rocha do
morro sobranceiro à foz do rio e ao mar, aglomera à sua volta o casario antigo (Freitas,
1988).

Outro monumento semelhante é a capela de Na Sra. da Boa Viagem, construída em
1542 com numerário doado pelos marinheiros da vila e actualmente incluída na igreja
matriz (Faria, 1989). 

A mancha urbana de Vila do Conde estendia-se, pelo menos até ao século XVII, para
o lado do sul, até ao Rio Ave. Só no século XIX iria expandir o seu urbanismo para oeste
(Pereira, 1964, p. 55), em direcção ao oceano, através de avenidas novas em tudo diferen-
tes da antiga urbe aglomerada no velho morro, e alcançando a beira-rio.

V. Complexo portuário do Rio Douro

Na parte do curso fluvial correspondente ao território português e antes da forma de
estuário que este rio adquire no troço final, este rio corre inicialmente em vales encaixados
e com desníveis rochosos. Esses obstáculos (as chamadas “pontas” ou “galeiras”) consti-
tuíram desde sempre grande perigo para a navegação fluvial que apesar disso se foi obser-
vando, nomeadamente com o recurso à tracção animal para sirgar as embarcações nesses
pontos difíceis da subida do rio.

A navegação no Rio Douro tornou-se, no entanto, particularmente activa após a obra
de demolição do Cachão da Valeira, pelo que o movimento fluvial se estendeu, durante o
século XVIII, a regiões transmontanas, onde se contavam por centenas as profissões de bar-
queiro e marinheiro, sendo superior a uma centena o número dos barcos que ligavam
aquela região, bem como a Beira, à cidade do Porto e à foz do Rio Douro (Mendes, 1995, 
p. 113-114). Houve mesmo uma época em que, nas povoações de Frechas e Barqueiros, eram
raros os homens que se dedicavam à lavoura. A grande maioria exercia os ofícios de bar-
queiro e de marinheiro (Mendes, 1995, p. 114).

O regime do Rio Douro, sujeito a cheias devastadoras, contrasta com os cursos inferiores
dos rios do território português em que os vales fluviais, em vez de estreitos e de margens alcan-
tiladas, como o vale do Douro, são amplos e planos, mais propícios à acumulação de aluviões.

Numa posição geomorfológica que se foi revelando não só incerta (estuário de dimen-
sões inferiores, de barra incerta e porto fluvial inseguro em situação de cheias (Daveau,
1995), como limitada, perante as exigências da modernidade, a cidade do Porto, sem dei-
xar de ser fluvial e mantendo-se com funções portuárias, delegou no porto artificial de Lei-
xões o papel portuário mais relevante. 

A forma vestibular do estuário do Rio Douro dispõe ainda actualmente de dois portos
em posição simétrica: a Ribeira da cidade do Porto e a parte baixa de Vila Nova de Gaia. Para
montante, outros pequenos portos constituíram pontos de comunicação e de distribui-
ção/escoamento, havendo daí benefício para a formação e o desenvolvimento de povoados
e centros urbanos ribeirinhos, entre os quais Valhom, Foz do Sousa, Pedorido, Peso da
Régua e Barca de Alva têm mantido alguma actividade portuária.

A memória da navegabilidade do rio parece, no entanto, ficar por vezes esquecida
quando surge em alguns autores a dúvida relativamente ao papel de um rio, neste caso o
Douro. A questão resume-se ao facto de ter constituído uma barreira natural ou, pelo con-
trário, um elemento facilitador de contactos. É, efectivamente, a pergunta inicialmente for-
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mulada por A. Tranoy, autor que, paralelamente, não deixa de sugerir um interessante olhar
diferente relativamente ao rio Douro como eixo de circulação: “La vallée [do Rio Douro] cons-
titue un obstacle pour les communications entre le nord et le sud du Portugal. Mais cette concep-
tion n’est-elle pas à nuancer et ne faut-il pas aussi voir dans ce fleuve un axe de circulation et même
un point de convergence? “ (Tranoy, 1995, p. 131).

Na nossa perspectiva, uma coisa é um rio poder ter funções de fronteira, o que no caso
do Douro parece ter acontecido relativamente ao limite estabelecido entre a Lusitania e a Cal-
laecia, facto que não confundimos com um obstáculo, do ponto de vista dos contactos. Pelo
contrário, a navegabilidade de qualquer rio garante uma via de penetração e um fácil meio
de contactos humanos. Fronteira ou não, a via aquática que um rio oferece foi desde sem-
pre utilizada pela facilidade de circulação que oferece. 

Independentemente da utilização de um rio como linha limítrofe na divisão provincial
ou administrativa de um território, como veio a acontecer com as reformas de Augusto, no
caso do Rio Douro, a via fluvial consistiu essencialmente, e em estreita relação funcional com
os afluentes (Tâmega e Corgo), numa via de penetração a partir do oceano, de escoamento
de produtos do hinterland, e de contactos culturais entre ambas as margens, ou seja, no sen-
tido norte-sul da bacia fluvial, como parecem testemunhar as descobertas epigráficas regio-
nais (Tranoy, 1995). Destacamos, com o n.o 6 neste Catálogo, a cidade do Porto.

N.o 6. Porto

Posição geográfica: Curso inferior do Rio Douro, junto à zona vestibular do estuá-
rio. Carta Geológica de Portugal na escala de 1 / 50 000. Folha 9-C.
Coordenadas geográficas: N. 41° 08’ W. 8° 39’
Localização: colinas sobranceiras à margem direita do Rio Douro.
Contexto geomorfológico: Insere-se no Esquema 2 de N. Flemming apresentado no
II Capítulo e na Fig.13. A posição ribeirinha da cidade do Porto na margem direita do
Rio Douro manteve-se até à actualidade. A navegabilidade do Rio Douro regista-se até
Barca de Alva, a duzentos quilómetros da foz, para embarcações de pequeno calado.
Fontes antigas: Plínio, IV, 112 (Situa Cale na província romana que começava na mar-
gem direita do Rio Douro: “Cales civitas (…) est in Callaecia” (Silva, 2000, p. 99); 
Estrabão, III, 3, 4: Referência ao Rio Douro.
Fontes históricas: referência do Bispo Idácio a Portucale, topónimo situado “ad extre-
mas sedes Gallaeciae” (sic) (Silva, 2000, p. 99).
Fontes cartográficas: Diogo Homem (1559), (referência a Porto e Leixões), repro-
duzido em Cortesão e Mota (1987, vol. II, Estampa 110); J. Baptista Lavanha e Luís Tei-
xeira (atribuído a) (1597-1612), reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampa
428 B). W.J. Blaeu (1623?), carta impressa em Amesterdão, com referências a Port e a
Villa noua, (Fig. 54). João Teixeira (1648), Descripção dos Portos Marítimos do Reino de
Portugal, reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampa 509 C).

Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
Os testemunhos arqueológicos obtidos nas intervenções no subsolo urbano da cidade

do Porto são expressivos no que concerne a evolução do povoamento tanto da zona superior
como da parte ribeirinha daquele ponto da margem estuarina do Rio Douro. No estudo do
processo de urbanização, encontra-se presente a noção de que a litoralidade do povoado ini-
cial, desde uma época marcada pela cultura castreja, seguida da romanização, permitiu con-
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tactos com outras civilizações, facto com-
parável com o que foi observado em outros
casos de posição geográfica equivalente
(Silva, 2000, p. 94).

Pelas evidências arqueológicas obser-
vadas no morro de Penaventosa, ou da Sé,
num núcleo populacional datável do final
da Idade do Bronze, a origem do povoa-
mento daquele ponto da margem direita
do Rio Douro conjugava, por um lado, a
vantagem de se inserir num sítio alto,
sobranceiro ao curso fluvial, e, por outro
lado, a possibilidade de contacto imediato
com o litoral. Dessas vantagens são teste-
munhos os vestígios de contactos comer-
ciais com o mundo mediterrânico a partir
dos séculos V-III a.C.: produções cerâmicas
de origem ou de tradição púnica, da
segunda metade do século IV a.C. (Silva,
1995, 2000, p. 95-96).

Uma ara votiva dedicada aos “Laribus
Marinis”, descoberta na zona fronteira à
Sé, em 1940 (Peres, 1962; Silva, 2000, 
p. 101), sugere a íntima ligação daquele
ponto da margem direita do Rio Douro
com a prática das escalas de navegação flu-
vio-marítima. Esta escala era viável como
ancoradouro profundo para as embarca-
ções de maior calado, uma vez passada a
perigosa barra.

De modo idêntico, os vestígios pre-
sentes na Rua D. Hugo, entre a Sé e a
muralha românica (Silva, 2000), apre-

sentam uma estratigrafia complexa que, em vinte camadas, forneceram, além de ruínas de
ocupações sucessivas, materiais com uma cronologia compreendida entre os séculos VIII
ou VII a.C. e a actualidade (Silva, 2000, p. 136). Paralelamente a esses testemunhos de época
proto-histórica, com características do mundo castrejo, existem sinais de uma reorganiza-
ção posterior, correspondente à fase de romanização do castro, com a presença de materiais
denunciadores de contactos comerciais a longa distância, de que fazem parte fragmentos
de ânforas vinárias de importação, e sigillata de origens gaulesa, itálica e hispânica (Silva,
2000, p. 99). 

Segundo A.C. da Silva (2000), a reconversão dos sítios castrejos terá originado novos
centros assimiláveis a villae, vici e pagus. Esses sítios, que ocorrem tanto nas fontes epigrá-
ficas como nas fontes clássicas, são indissociáveis da exploração dos recursos locais, fluvio-
marítimos, e das redes de comunicação mistas, ou cruciformes. É, na realidade, muito expres-
siva a terminologia utilizada por este autor, sugerindo centros estrategicamente colocados
nas encruzilhadas de rotas de que faziam inevitavelmente parte os locais portuários, como
garantia dos contactos entre a terra e as vias aquáticas.
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FIG. 54– A Barra do Rio Douro no início do século XVII.
Representação do canal de acesso aos ancoradouros: junto à Foz,
na margem direita, em frente à Ribeira do Porto e a Vila Nova
de Gaia. Carta de 1623 (?), da autoria de W. J. Blaeu, impressa
em Amesterdão. Reproduzido de: Cartografia Impressa dos
Séculos XVI e XVII. Imagens de Portugal e Ilhas Atlânticas.
Catálogo de Exposição (Julho/Setembro-1994). Comissão
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses. Porto, n.o 36, p. 107.



O núcleo do morro da Sé apresentou vestígios relacionáveis como uma fase de proto-
urbanismo, o embrião do qual iria partir a reorganização urbana que se seguiu (Silva, 2000).
No mesmo local, ocorreram materiais datáveis do Baixo Império, tais como vidros e moedas
de bronze do século III, sigillata clara C, de proveniência mediterrânica, século IV d.C., e sigil-
lata clara D, de origem norte-africana, datável dos séculos IV-V d.C. (Silva, 2000, p. 99).

De modo idêntico aos registos arqueológicos da Rua D. Hugo, surgiram sinais de ocu-
pação no Largo do Colégio, datáveis da Idade do Ferro, assim como uma sepultura romana, e
vestígios alto-medievais e medievais, testemunhos não só de coexistência de povoamento,
como de continuidade, em ambos os locais (Cleto e Varela, 2000, p. 133). Segundo o arqueó-
logo A. C. da Silva (2000, p. 99), durante o período tardo-romano ter-se-á verificado uma
expansão urbana, tanto na zona do morro da Sé, como na zona da cividade, ou seja, no relevo
vizinho ao referido morro e na encosta do Seminário Maior da Sé, assim como, mais abaixo,
na zona da Ribeira (Silva, 2000, 100). O mesmo autor propõe a época tardo-romana como o
período em que se terá observado a expansão urbana até à zona ribeirinha (Silva, 2000, p. 101). 

Relativamente à antiguidade da parte alta e da parte baixa da cidade do Porto, será inte-
ressante recordar que, à luz dos conhecimentos disponíveis no início da década de 40, 
A. de Magalhães Basto, fazendo coincidir as próprias observações com as de Mendes Cor-
reia, distinguia, e colocava no campo das hipóteses sobre as origens do Porto medieval, “qua-
tro núcleos principais”, cuja aglutinação progressiva teria ocorrido no final da Idade Média
(Basto, 1940, p. 703). O autor distinguia os seguintes embriões da cidade do Porto: uma
“cividade pré-romana”, um núcleo, possivelmente romano, “na foz do Rio da Vila, na Ribeira”,
“o alto da Pena Ventosa, onde talvez tivesse havido um refúgio castrejo de velha data” e, segundo
o mesmo autor, de menor antiguidade, “a margem direita do Rio da Vila, e a zona ribeirinha
entre este último Rio e o Rio Frio, ou ribeiro de Miragaia” (Basto, 1940, p. 703).

Sobre a relação íntima com o meio estuarino e marítimo, A. C. da Silva interpreta o morro
da Sé como: “pólo altamente estratégico de um importante contacto cruciforme (…) criado pelo eixo
fluvial do Douro e pelo itinerário principal entre Lisboa e Braga” (Silva, 2000, p. 101). 

Na área urbana Ribeira-Barredo e especialmente na antiga Alfândega e Casa da Moeda,
a chamada Casa do Infante (actual Arquivo Histórico Municipal), a sucessão das ocupações
testemunham uma continuidade no povoamento ribeirinho, incluindo a época pré-romana
(Matos, 1996) e tardo-romana, com características idênticas às do morro da Sé: sigillata clara
C e D, Late Roman C, vidros e ânforas tardios, e moedas datáveis do século IV d.C. (Silva,
2000, p. 100). Os vestígios desse período tardo-romano revelam uma ocupação da encosta
urbanizada, e edificada em patamares, sobranceiros ao rio (Teixeira e Dordio, 2000, p. 132).

Os níveis correspondentes a períodos posteriores revelam a sucessão de ocupações
durante a Idade Média (alto-medieval e séculos XII e XIII), e o período de desenvolvimento
da Alfândega (séculos XIV-XVI) e da Casa da Moeda (desde o século XIV). A organização
dessa mesma zona era especializada em função do espaço portuário, com as características
de um bairro portuário, em que havia espaços habitacionais e recintos oficinais (Teixeira e
Dordio, 2000).

Outra ara votiva, cujo achado recente revelou a dedicatória a divindades aquáticas,
“Aquis Magaudiis”, relacionável com um habitat localizado na Foz do Douro (Silva, 2000),
prolonga os registos de povoamento antigo na mesma margem.

Igualmente sinónimos de exploração da mesma margem, actualmente parte integrante
da malha urbana do Porto, são os registos arqueológicos relacionáveis com a indústria da
salga de pescado localizados em Campanhã que colocam a hipótese de se tratar de uma villa,
eventualmente correspondente ao topónimo Campaniana (Silva, 2000, p. 102). O mesmo
autor desenvolve uma interpretação da gestão dos recursos salineiros da costa da região em
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foco, que pressupõe uma rede de tráfego salineiro entre os enclaves costeiros do Noroeste e
o complexo portuário do estuário do Rio Douro. Efectivamente, relaciona as cetariae com a
prática da salicultura, testemunhada nos arqueossítios litorais de Angeiras (Matosinhos), as
villae litorais de Lavra (Matosinhos), Caxinas (Vila do Conde), Martim Vaz e Estela (Póvoa de
Varzim), Baganheiras (Afife), e o complexo salineiro que o autor evoca como o “extenso par-
que de salinas descoberto entre o Forte de Âncora e a praia de Moledo” (Silva, 2000, p. 102).

Simetria dos vestígios arqueológicos na margem esquerda, em Vila Nova de Gaia
No Monte do Castelo, em Gaia, ocorreram evidências arqueológicas cujas semelhan-

ças com as do morro da Sé do Porto permitem estabelecer uma simetria, quer no que con-
cerne o povoamento dos pontos sobranceiros, quer as funções portuárias subjacentes às
importações verificadas em ambas as margens. Os vestígios da ocupação inicial também
remontam, como no morro da Sé, ao período do Bronze Final (Carvalho e Fortuna, 2000).
As cerâmicas púnicas que ocorrem no Castelo de Gaia apresentam a mesma cronologia das
do morro da Sé, séculos IV-III a.C. (Silva, 2000, p. 158).

A continuidade do povoamento foi também recentemente observada no Monte do
Castelo, embora de modo desigual, desde a Idade do Ferro até à actualidade (Carvalho e For-
tuna, 2000). Ocorrem vestígios de romanização do povoado mais antigo e registos da época
tardo-romana (sigillata africana e hispânica tardia, Late Roman C, assim como cerâmica
paleo-cristã tardia, como sinais de um povoado que se manteve florescente até aos séculos
VI e VII d.C.). Seguem-se, cronologicamente, vestígios correspondentes às épocas alto e
baixo medievais, assim como outros vestígios, datáveis dos séculos XVII, XVIII e XIX (Car-
valho e Fortuna, 2000). 

A época representada pelos materiais anfóricos em Vila Nova de Gaia (no Castelo de
Gaia e Monte Murado ou Castro da Senhora da Saúde) corresponde ao período compreen-
dido entre o século III a.C. e a antiguidade tardia (século V d.C.) (Sá e Paiva, 1995). Isto equi-
vale a considerar que os vestígios estudados por M. Sá e M. Paiva são enquadráveis no con-
texto das primeiras campanhas de romanização (datando de 137 a.C. a decisão de transpor
o Rio Douro por Decimus Junius Brutus) (Tranoy, 1995). 

As ânforas provenientes do Castelo de Gaia e de Monte Murado (Sá e Paiva, 1995) reve-
laram importações de vinho, salgas de peixe e azeite. Os exemplares estudados correspon-
dem a formas como a Dressel 1 A, de origem itálica e datável do século II a.C., transportando
vinho da Campânia e do Lácio, a Haltern 70 (século I a.C.- I d.C.), igualmente vinária, da
Bética. Estas presenças, analisadas quantitativamente, indicam um aumento do consumo
de um dos elementos alimentares característicos da romanização (Sá e Paiva, 1995). Rela-
tivamente a importações de salga de pescado, os testemunhos de ânforas piscícolas datáveis
de um período compreendido entre o século I a.C. e o século I d.C., são provenientes da
Bética, e têm a forma da Beltrán I (Sá e Paiva, 1995).

As formas provenientes do Candal e de Monte Murado correspondem a ânforas pis-
cícolas e vinárias. Em Monte Murado ocorre a forma Beltrán IV b/Dressel 14 (século I d.C.)
denunciando o transporte de liquamen e de muria, que poderão ter sido provenientes tanto
da Bética como da Lusitânia (Sá e Paiva, 1995). Também ocorre nos sítios referidos de Vila
Nova de Gaia a forma Almagro 50, datável de finais do século II d.C. a início do século V,
e originária da Lusitânia (Sá e Paiva, 1995).

A posição de Gaia, no ponto de encruzilhada de rotas fluvio-marítimas, por um lado,
e terrestres, por outro, é relacionável com as presenças dos materiais anfóricos descritos, o
que aliás levou certos autores a admitir a possibilidade de Gaia ter sido um entreposto viní-
cola durante o período romano (Guimarães, 2000, p. 165). A zona ribeirinha da Afurada,
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porto pesqueiro, e zona fluvial ainda actualmente utilizada como pequeno fundeadouro de
embarcações de pesca, naturalmente abrigado do largo pelo cabedelo da barra do Douro,
poderá ter constituído um bom varadouro e porto de serviço a Gaia. Existem vestígios
arqueológicos subaquáticos localizados por mergulhadores amadores em Gaia (Guima-
rães, 2000, p. 165), entre os quais um cepo de âncora de tipo romano, avistado perto da foz
do Rio Douro (Carta Arqueológica do Património Arqueológico Náutico e Subaquático.
CNANS, IPA).

Alain Tranoy (1995) faz notar a importância revelada por certos vales de afluentes do
Rio Douro, nomeadamente o do Rio Tâmega, pelo facto de terem fornecido uma enorme
concentração de inscrições, tais como as de Marco de Canavezes, de Várzea do Douro,
ponto de confluência do Tâmega com o Douro com uma interessante inscrição a divindade
indígena protectora do Rio Tâmega (Tameobrigus). 

A presença romana em Várzea do Douro é, aliás, observável junto da margem do
Douro, com espaço de “fácil acostagem” (Dias, 1995, p. 194), com vestígios de construções
ribeirinhas em evidente articulação com a via fluvial.

Segundo a nossa perspectiva, a instalação da cidade romana de Tongobriga, situada na
actual povoação de Freixo (Marco de Canavezes), terá aproveitado a via fluvial que oferecia
o Rio Tâmega.

Se alguns autores clássicos consideraram insignificantes as populações localizadas nes-
tas margens fluviais e responsáveis pela organização humana nesse território16, será inte-
ressante contrapor a descrição que Plínio faz da população do território da região de Bra-
gança, cujo conhecimento chegou a este autor com o nome de Zoelae (Plínio, III, 28; Tra-
noy, 1995, p. 129) e que é por ele apresentada como um povo importante que ocupava o nor-
deste do território português, e cujo domínio chegava à margens do Rio Douro precisamente
na região de Miranda do Douro (Tranoy, 1995), ou seja, no ponto limite da navegabilidade
do curso do Rio Douro. Mantemo-nos sensíveis a este tipo de referências, partindo do prin-
cípio de que a bacia do Rio Douro constituiu um conjunto de realidades portuárias perten-
centes a um complexo portuário cujos pontos de primeira importância, tanto na recepção
como no escoamento de mercadorias, eram as margens da parte vestibular do estuário, perto
da foz, ou seja, a margem do Porto e a margem de Vila Nova de Gaia, de cuja memória ape-
nas ficou o ambíguo topónimo Portum Cale. 

A presença de vestígios de um conjunto de cetariae directamente escavadas nos aflo-
ramentos rochosos na Praia de Angeiras (Lavra, Matosinhos) (Cleto e Varela, 2000, p. 142)
(Morais, 1996), assim como um outro conjunto de tanques de salga localizados em Fontana
de Antelo (Lavra, Matosinhos) e associáveis a uma villa (Morais, 1996, p. 32), constituem
igualmente elementos condutores na investigação dos portos de escoamento dos prepara-
dos aí produzidos.

Utilização náutica da bacia fluvial do Rio Douro
Segundo Plínio o Velho, o Rio Douro era considerado como um dos maiores rios da

Hispania. Era navegável até Miranda do Douro (Tranoy, 1995), ou, segundo Estrabão, numa
extensão equivalente a oitocentos estádios com capacidae para navios grandes (Estrabão, III,
3, 4) (Tradução de Lasserre, 1966, p. 54). A navegabilidade do rio na informação deixada por
Estrabão corresponde a 148 quilómetros, ou seja, uma distância que vai até às proximida-
des de Barca d’ Alva (Lasserre, 1966, p. 54, n. 4), ou do Cachão da Valeira.

J. de Alarcão (1990b) inclui o porto de Cale nas possibilidades relacionáveis com as
importações de época romana. A cidade do Porto é um caso de continuidade portuária que,
segundo Naveiro Lopez, aparece numa sequência geográfica significativa de que fazem parte
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A Coruña e A Lanzada (Naveiro López, 1991) apresentando materiais cerâmicos que abar-
cam um período cronológico vasto (do século IV a.C. ao século VI d.C.), e de origens que
revelam contactos mediterrânicos remotos.

Existe um ponto que, se bem que periférico ao nosso estudo não queremos deixar de
lembrar. Trata-se do topónimo Portucale, referido por B. Xavier Coutinho (1993) como pro-
blema da toponímia nacional, e estudado como um conjunto histórico-linguístico. Num
ensaio histórico-topográfico A. de Magalhães Basto, em 1940, identificava Portucale com o
povoado da margem direita do Rio Douro, relacionando o elemento linguístico Portus com
um ponto de passagem, e identificando Cale com o velho povoado indígena sobranceiro à
referida passagem, ou seja, a Cividade (Basto, 1940, p. 679). O autor propõe a seguinte inter-
pretação: “É admissível que os seus habitantes tendo sido deslocados ou deslocando-se para a beira-
-rio, — para o ponto em que se efectuava ou viria a efectuar a passagem dos viajantes da estrada
romana de Lisboa a Braga, teriam aí dado origem a nova povoação. Dessa passagem (Portus ?)
e do nome Cale (…) haveria, como se crê, resultado, por natural associação, o nome de Portucale,
— designativo da mencionada povoação ribeirinha, a qual, pelo que acima disse, é de crer que já
existisse no tempo da dominação romana” (Basto, 1940, p. 679). Terá o autor pretendido
expressar a compreensão de dois espaços povoados coexistentes e complementares, ou
seja, o morro sobranceiro e a ribeira portuária, cuja fusão posterior num só povoado pode-
ria explicar a própria fusão dos dois topónimos?

A. Coelho da Silva (1995, p.90) propõe uma interpretação do topónimo Portucale, cuja
primeira referência data de final do século V d.C., como uma fusão de civitas de Cale e do
respectivo portus, ou porto, correspondendo cale, por analogia com toponímias do norte
europeu, a um rochedo que pode corresponder ao morro de Penaventosa.

Pensamos que desse conjunto faz parte, necessariamente, uma longa história de
contactos por via aquática em que o topónimo Portucale poderá eventualmente corres-
ponder à fusão (ou à confusão) entre dois topónimos que, na foz do Rio Douro, consti-
tuíam elementos de um mesmo complexo portuário, o da bacia do Douro, mas cuja posi-
ção, na parte vestibular do estuário, permitia que fossem ambos entrepostos de chega-
das e de partidas de mercadorias e de gente. A ocorrência de um conflito entre o rei e o
bispo do Porto, no século XIII, como referiremos em seguida, é reveladora do que aca-
bamos de sugerir.

A. Cruz relaciona a intensificação do desenvolvimento do povoado situado na margem
direita do estuário do Rio Douro com as circunstâncias criadas pela romanização (Cruz,
1972, p. 9). Referindo Schulten, o mesmo autor acrescenta: “(...) a cidade portuária de Por-
tucale, na época imperial, adquiriu importância de par com outras (Salacia e Olisipo). E chega
a admitir [Schulten] que ela fosse já um empório no século VI a.C. (...) (Schulten, 1959, apud
A. Cruz, 1972, p. 10, nota 14).

A. Cruz admite que, na posição sobranceira da margem direita do estuário do Douro
onde se encontra a actual cidade do Porto, se terá desenvolvido um povoado amuralhado no
Alto da Penaventosa, área onde, em 1940, foi descoberta a conhecida ara votiva aos Lares
Marinhos (Silva, 2000, p. 101). O autor concebe como decisivo o contributo da via fluvial
em forma litoral de estuário. Independentemente do local atribuído pelos investigadores à
formação do povoado, parece haver um facto geralmente aceite: é um povoado que se for-
mou em local estratégico de confluência de vias (Mattoso, 1989). Mas, por outro lado, o pro-
gresso de um porto, pelas necessidades do tráfego, terá estado na origem da evolução
urbana do local, com crescente importância, tomando o nome de “Portucale (locum)”, do qual
iria acabar por desaparecer o segundo elemento, cale, dada a “preponderância da função
marítima” do povoado (Ribeiro, 1989b, p. 144).
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É, aliás, significativo que os romanos tenham atribuído o topónimo “Portus”, ou seja,
entreposto de mercadorias, escala (Pirenne, 1964), ao surgidouro e ao povoado em que reco-
nheceram condições naturais que o transformaram num verdadeiro abrigo seguro (Fig. 1).
Confronte-se como, a propósito, e referindo o testamento de Sancho I, de 1118, A. Sampaio
faz notar que a “forma definitiva do topónimo “Portu” (...) é expressão de “diversa e larguíssima
área de acção”. (Sampaio, 1979, p. 74). 

Pelo que temos observado noutros casos, parece-nos legítimo observar que, tanto o
porto que se encontrava em posição fronteira, Portucale Castrum, que parece corresponder
a Gaia e cujo espaço portuário já no século V tinha a importância que o embarque lhe con-
feria, como, na margem norte, o Portucale locum (Porto) referido por Idácio (Sampaio,
1979, p. 15; Silva, 2000, p. 99), poderão ter funcionado como complexo portuário, sendo o
do lado norte o que veio a conhecer maior sucesso, com a evolução para cidade: “Os dois “Por-
tucale”, adstritos ao serviço da estrada, [via sul-norte ligando a Lusitania e a Callaecia] com-
pletavam-na pelo transporte fluvial “ (Sampaio, 1979, p. 15). 

Segundo A.C. da Silva, a referência de Idácio a Portucale, situado “ad extremas sedes Gal-
laeciae”, território dos Calaicos (Calaeci), que correspondia à margem direita o Rio Douro
(contrariamente ao território dos Túrdulos Velhos, relacionado com Gaia), vem reforçar a
possibilidade de esse topónimo corresponder ao povoado que deu origem à cidade do Porto
(Silva, 2000, p. 99).

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, “nas duas
margens até à Foz se encontrariam ruínas de construções apropriadas” (Sampaio, 1979, p. 15).
Pensamos que este argumento é redutor, significando que, para este autor, o conceito de
porto se confinava ao espaço marcado por estruturas portuárias, ficando excluídas as situa-
ções de informal varadouro natural, assim como as de ancoradouro.

A. Cruz afirmava que Portus Cale chegou, durante a época romana, a ser o ponto
defensivo e o porto de comércio dos calaicos (Cruz, 1972, p. 11).

No século XIV as tercenas ou “Taracenas” da cidade do Porto aparelhavam navios na
Ribeira, e fabricava-se biscoito para ser embarcado nas naus, embora a primeira notícia de
actividade de calafates e carpinteiros navais seja de inícios do século XV (1413) (Cruz,
1972). Na mesma Ribeira carregavam-se as naus destinadas a França (Cruz, 1972). Mas
também na margem esquerda existiam taracenas, isto é, na banda de Vila Nova, segundo
memórias quinhentistas (Cruz, 1972, p. 36-37). Essa significativa memória das “tarracenas
(sic) de Vila Nova”, existentes na zona ribeirinha de Gaia, bem teria merecido (Guimarães,
2000, p. 165) melhor acompanhamento arqueológico no momento em que, recentemente,
a zona foi alvo de obras.

A intrínseca relação entre o curso navegável do Douro e os tramos navegáveis dos
afluentes deste rio constitui um ponto importante a ter em consideração no estudo dos
contactos das zonas de hinterland que podiam, através das vias fluviais, estar em comu-
nicação com a foz do Douro. Por esta razão julgámos essencial estabelecer desde já esta
ligação, ficando o papel portuário da margem do Porto intimamente conectado não só
com o espaço portuário fronteiro, da zona ribeirinha de Gaia, como ainda a outros pon-
tos situados para montante cujas funções portuárias, independentemente de instalações
apropriadas, assumiram o escoamento de muitos e variados bens. Poderá ter sido, por
exemplo, o caso do escoamento dos produtos mineiros de Valongo, de Gondomar e de
Paredes, de que as margens norte e sul da foz do Douro constituíram os portos finais do
complexo portuário da bacia do Douro. O porto de “Cale”, identificável, segundo A. C. da
Silva com o povoado do morro da Sé do Porto, teria sido, conforme a terminologia do
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mesmo autor, o “ port of trade” cuja tradição muito antiga, associada à margem direita do
Douro, estava igualmente associada à exportação dos produtos de mineração que inclui-
riam, além das minas já referidas, o ouro de Jales e de Trêsminas, em Trás-os-Montes,
depois de um percurso que incluía o Rio Tâmega e o Rio Douro até à foz (Alarcão, 1992a,
apud Silva, 2000, p. 102). 

Referimo-nos, a propósito, à possibilidade de circulação que o vale do Rio Tâmega
(embora com alguma reserva) mas também o vale do Rio Corgo ofereciam, não só no escoa-
mento de produtos mineiros do hinterland (Vila Pouca de Aguiar) (Tranoy, 1995), mas tam-
bém de outros bens que conferiam interesse económico às regiões do interior do noroeste
peninsular. No caso do vale do Tâmega, o contacto directo com o Douro foi essencial no desen-
volvimento da região de Aquae Flaviae (Chaves) (Tranoy, 1995).

O estuário do Rio Douro continha o terminus oceânico de um complexo portuário formado
pelos portos estuarinos da margem norte e da margem sul, e de que faziam também parte os
pequenos portos fluviais subsidiários situados para montante do rio, até Barca de Alva. Esse
terminus do complexo portuário, situado junto à foz, em Portum Cale, poderá ter operado em
conjunto, com o envolvimento dos pontos abordáveis de ambas as margens. A. Tranoy parece
partilhar esta ideia embora de modo algo diferente: “Le dernier point de passage important du
Douro se situait à “Portum Cale”, dont le site a pu être à Gaia, mais avec un contrôle sur les deux
rives du fleuve” (Tranoy, 1995, p.132).

Retomando os sinais de penetração romana através do curso fluvial do Douro, é relevante
a reflexão de A. Tavares Dias, definindo o rio como elo de ligação, de travessia entre as mar-
gens, e de cabotagem (Dias, 1995, p. 195). 

O comércio do sal, referido no foral, de 1123, era um produto de primeira necessidade e
motor de actividades portuárias. Nas Inquirições de 1258, refere-se o pagamento de portagem
devido pelas embarcações que entravam pela foz do Douro transportando sal. O mordomo de
Bouças cobrava a portagem do sal tanto em “villa Portus”, isto é, no Porto, como na Cantareira.
Em S. João da Foz, existia em 1258 um conjunto de embarcações que se empregavam no trans-
porte do sal mas que antes de ser descarregado era objecto de pagamento de uma portagem,
como atrás referido (Rau, 1984). Durante o século XIII, a cidade do Porto iria tornar-se, pro-
gressivamente, um centro de comércio do sal. 

É por essa época que se instala uma divergência entre o rei, D. Afonso III e o bispo do
Porto, relativamente ao local de desembarque das mercadorias que desciam o Douro e das que
entravam pela foz, pois se fosse na margem sul os direitos reverteriam para o rei, se fosse na
margem norte, o bispo arrecadaria os impostos (Rau, 1984, p. 98). Esta ocorrência põe em des-
taque as capacidades portuárias de ambas as margens, vindo ao encontro da nossa perspec-
tiva relativamente ao papel de ambos os espaços portuários (Gaia e Porto) como elementos de
um mesmo acidente geomorfológico propício e simultaneamente partes simétricas do mesmo
complexo portuário estuarino. Em 1254, o acordo conseguido entre o rei e o bispo repartia pelos
portos de ambas as margens tanto as mercadorias importadas como as que desciam o rio. Um
documento de 1331, estipulava as condições de exportação de sal feita pela cidade do Porto, a
partir de movimentos de cabotagem que chegavam a ligar a foz do Vouga ao Douro como ponto
de embarque para exportação, em navegações de longo curso para França e para outros des-
tinos (Rau, 1984, p. 98-99). 

A interessante imagem que ficou do Porto medieval, uma espécie de “cidade hanseática
perdida em país latino”, é a de uma urbe que sabia impor-se (François Guichard, apud M. Bar-
ros, 1987, p. 43, n. 2).

Tanto o Porto como Gaia são evocados por O. Marques como pontos importantes no
âmbito da construção naval em Portugal em época posterior à nacionalidade (Pereira, 1994).
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Era prática corrente optimizar as condições de navegabilidade de um rio mediante a
destruição de obstáculos, como escolhos rochosos ou fragas, de modo a prolongar a nave-
gação para montante. Uma dessas operações efectuadas no Rio Douro para facilitar a che-
gada das embarcações para montante de S. João da Pesqueira, até Velvestre, está testemu-
nhada num documento de 1531-32 (Castelo-Branco, 1958, p. 45).

Um dos pontos importantes para a compreensão das funções portuárias da cidade do
Porto como ligação com o hinterland são os dados históricos referentes ao tráfego fluvial do
Rio Douro. Em época pós-medieval, existiam marcas de enfiamentos na margem conheci-
das pelos navegadores que por elas se guiavam até fundear diante da cidade. Num dos casos,
a Ermida de Sta. Catarina no outeiro do Lordelo, edificada a expensas dos marinheiros por-
tuenses, era, no final do século XIV, uma orientação preciosa como enfiamento para entrar
na barra (Duarte e Barros, 1997). Em 1537, uma velha árvore conhecida por “Pinheiro da
Marca”, depois de derrubada por temporal ocorrido nesse ano, foi substituída por uma torre,
em 1542 (Duarte e Barros, 1997).

Efectivamente, o Rio Douro constituiu durante muitos séculos uma via de circulação
essencial, cujos percursos, articulados com caminhos e estradas que iam desembocar em
pontos ribeirinhos, permitiam a almocreves, carreteiros e barqueiros o ganha-pão dos
transportes anfíbios. Do hinterland desciam em barcas, com destino ao Porto, vinho, cas-
tanhas, azeite, sumagre, cereais, frutos, madeira (Duarte e Barros, 1997). O tráfego era
intenso e incluía os cursos dos afluentes. Ansiães era uma vila com “comércio no porto de
Foz Tua, que fica em seu termo, donde em barcas pelo Rio Douro se conduz trigo, azeite,
vinho, sumagre, frutas desta província, e da Beira para a cidade do Porto” (Costa, A. (?), Coro-
grafia Portuguesa, vol. 1, p. 553, apud Duarte e Barros, 1997, p. 93). Peso da Régua, Porto
Manso e a cidade do Porto eram as localidades que dispunham de melhores embarcações
para a navegação no Douro, que se fazia por etapas (Duarte e Barros, 1997, p. 93). Durante
o século XVI ainda se mantinham funções portuárias em povoados tais como Caldas de Are-
gos, Porto Manso, Porto Antigo e Pala (Duarte e Barros, 1997).

O Rio Tâmega, navegável em boa extensão, ligava a cidade do Porto aos concelhos de
Entre-o-Douro-e-Minho, e de Trás-os-Montes, concelhos aliás “dificilmente acessíveis por
estrada” (Duarte e Barros, 1997, p. 96).

Directamente ligada à navegação do Rio Douro estava Torre de Moncorvo, onde exis-
tia construção naval de embarcações que singravam os rios Douro e Sabor. Em 1346, uma
autorização régia para o corte de árvores destinadas à construção naval elucida-nos sobre
essa actividade (Duarte e Barros, 1997, p. 103).

No século XVI, as povoações ribeirinhas com funções portuárias dispunham de pou-
cas estruturas de atracagem, embora se mantivessem operacionais durante todo o ano. Era
o caso de Escamarão, Castelo, Pedorido, Bitetos, Torrão, Entre-os-Rios e Rio Mau. Algumas
podiam ter uma rampa de pedra, pilares de madeira com estrado à maneira de cais, ou o cha-
mado “porto”, isto é, “ algumas estacas para atar a barca” (Duarte e Barros, 1997, p. 107).

Segundo os dados referidos nas Vereações compreendidas entre 1391 e o século XIX, no
local de destino destas barcas de montante, a cidade do Porto era assim descrita: “era dife-
rente (...) a cidade investia (...) em melhorar as condições de acessibilidade dos e aos barcos (...)
(Duarte e Barros, 1997, p. 107).

Uma descrição da cidade do Porto em 1640, refere o seguinte: “Al margen del Rio
Duero tomo sitio la ciudad do Porto, con buen puerto, 4000 vezinos, 5 Parroquias, 9 Conventos
de frayles, 4 de monjas, 4 Hospitales, es cabeças de Corregimiento, y tiene Iglesia Catedral (...)
(Biblioteca Nacional de Paris, Manuscrits espagnols, códice 324, fol. 29, apud Serrão, 1994,
p. 187).
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Fazia-se grande comércio pela barra do Douro, e a descrição das ruas é sugestiva: “visto-
samente enlosadas, alegres, hermosas, y pacibles, de faustosos edificios, soberanos Templos, eminen-
tes torres, galanes chapiteles” (Mendes Silva, Rodrigo (1645) — Población General de España,
Madrid, fol. 151 vo - 152, apud Serrão, 1994, p. 187).

VI. Complexo portuário da “Ria” de Aveiro

A bacia litoral do Rio Vouga possuía inicialmente algumas unidades portuárias em locais
cuja posição actual é de sublitoral, tais como Esgueira, Cacia, Murtosa, sendo então oceânicos
os povoados portuários de Ovar, Aveiro, Vagos e Ílhavo (Galera Franco 1997, II, fig. 6).

A partir da formação do haff, fenómeno de alteração costeira verificado a partir do
século X, esses mesmos portos oceânicos passaram a integrar o complexo portuário inte-
rior proporcionado pela extensão lagunar da chamada “Ria” de Aveiro. Destacamos no 
n.o 7 deste Catálogo a cidade portuária de Aveiro.

N.o 7. Aveiro

Posição geográfica: Região lagunar da “ria” do mesmo nome, a sul da foz do Rio 
Vouga. Carta Geológica de Portugal na escala de 1 / 50 000. Folha 16-A.
Coordenadas geográficas: N. 40 ° 38’ W. 8 ° 39’
Localização: zona interior do acidente lagunar conhecido por “Ria” de Aveiro.
Contexto geomorfológico: a litoralidade do ponto em que se inscreve geograficamente
a cidade de Aveiro era total, na medida em que, inicialmente, constituía uma costa aberta
ao oceano, antes da formação do haff correspondente à impropriamente chamada “ria”
(Figs.55 e 56). Insere-se no Esquema 6 proposto por N. Flemming e apresentado no II Capí-
tulo e na Fig.13. Actualmente encontra-se em zona lagunar adjacente à costa atlântica e
constituída por intrincado sistema de salinas e esteiros. Esses esteiros, inicialmente nave-
gáveis até pontos do interior tais como Murtosa, Estarreja, Ovar e Esgueira, encontram-se
actualmente muito assoreados estando a navegação lagunar confinada a poucos canais. 
A navegação oceânica apenas se mantém possibilitada pelas grandes obras portuárias
que permitem não só a posição estável de uma barra artificial aberta no cordão litoral, como
a acostagem de navios oceânicos num porto construído no interior da área lagunar.
Fontes antigas aparentemente referentes à região do Rio Vouga: 
Plínio IV, 113,117,118 (referência a: Vacua; flumen Vagia; oppidum Talabrica), (apud 
L. S. Lopes, 1996, p. 171). Itinerário de Antonino (referência a Talabriga).
Fontes históricas: documentos do século XI (1050 e 1077), e uma doação de 1088,
localizam Aveiro na “costa marina” e “ in ripa maris” (Martins, 1996, p. 38-39). 
Uma doação do século X, feita em 959 por Mumadona Dias destinava a povoação de
Aveiro (alauario) ao Mosteiro de Guimarães, e outras doações dos séculos que se segui-
ram referem salinas, produção de sal, tráfego marítimo e pesca (Arroteia, 1997).
Fontes cartográficas: Diogo Homem (1559), (referência a “Aueiro”), reproduzido
em Cortesão e Mota (1987, vol. II, Estampa 110); J. Baptista Lavanha e Luís Teixeira
(atribuído a) (1597-1612), (representação de todos os portos interiores, lagunares, da Ria
de Aveiro), reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampa 428 B). João Tei-
xeira (1648), Descripção dos Portos Marítimos do Reino de Portugal, reproduzido em
Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampa 509 D), (Fig. 57).
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FIG. 55 – “Reconstituição da costa entre o Cabo Mondego e Espinho. As setas
indicam a provável incidência da corrente e dos ventos marítimos predominantes
que teriam auxiliado a deposição e orientação dos cabedelos arenosos que hoje
separam a Ria do Oceano” (Martins, 1996, p. 40). Reproduzido de Martins
(1996, p. 40, fig. 12).

FIG. 56 – Evolução do estuário do Rio Vouga
entre os séculos X e XIV. “Estuário do Rio
Vouga no século X” e “A costa de Aveiro no
século XIV”. Reproduzido de Galera Franco
(1997, figs. 6 e 7).

FIG. 57 – Descrição da Barra de Aveiro em meados do século XVII. É observável 
a posição ribeirinha de Ovar, em ambiente lagunar, assim como o efeito das
marés observável em Angeja. Teixeira, João (1648) – Descripção dos Portos
Marítimos do Reino de Portugal. Quarta carta. Reproduzido de Cortesão e Mota
(1987, est. 509 D).



Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
A vastíssima foz do Rio Vouga, uma forma lagunar onde se fazem sentir as marés, “por

várias milhas” (Coelho, 1989, p. 71), representa um espaço navegável que, durante muitos
séculos, acolheu embarcações de variados calados.

Anteriormente à formação lagunar, na antiga posição oceânica da foz do Vouga, consi-
derámos várias possibilidades portuárias. A importância da estação arqueológica de Cabeço do
Vouga, cuja ocupação vai da primeira Idade do Ferro até à Alta Idade Média (Mantas, 1996c),
sugere, pela continuidade da ocupação, e pelas características geográficas que a privilegiavam,
uma utilização das vias aquáticas (Vouga para penetração, e estuário do Vouga como fundea-
douro), condições que se mantiveram enquanto o rio e o estuário permaneceram como tais,
e o litoral de então não sofreu as grandes perturbações geomorfológicas que originaram a for-
mação da laguna. Segundo a nossa perspectiva, se a Alta Idade Média corresponde à época em
que a crise de navegabilidade se fez sentir, com os primeiros grandes assoreamentos, com-
preende-se que a velha povoação de Cabeço do Vouga não tenha podido sobreviver ao afasta-
mento progressivo do litoral. Como em outros casos, as funções de abrigo costeiro terão irre-
mediavelmente sido transferidas para os pontos em que o litoral as permitia.

Do ponto de vista da provável localização de Talabriga junto à foz do Rio Vouga (Souto
1923), foram rebatidas as várias interpretações de eruditos renascentistas dos dois textos
clássicos (o Itinerário de Antonino e a História Natural de Plínio), e parecem ser insuficien-
tes os vestígios arqueológicos de época romana conhecidos em Cacia, e Vouga-Marnel
(Neves, 1974) já que não se lhes conhece o topónimo latino. No entanto, a posição geográ-
fica deixa entrever a possibilidade de ter aí
existido um porto (Alarcão, 1980, p. 432-
-433). Se a cidade de Talabriga, capital de
civitas (Alarcão, 1988b) referida nas fon-
tes antigas (Fig. 58), corresponde aos ves-
tígios arqueológicos conhecidos em
Cabeço do Vouga, terá tido condições geo-
gráficas para actividades portuárias, dada
a antiga litoralidade da zona em apreço.
No caso destes vestígios não correspon-
derem a Talabriga, dúvida que V. Mantas
mantém, propondo Vacua para a estação
de Cabeço do Vouga (Mantas, 1996c, 1, 
p. 624), e mantendo-se o problema da
concordância entre fontes escritas e ves-
tígios arqueológicos, tratar-se-ia de um
centro urbano com a importância que lhe
conferia a posição, no nó de rotas aquáti-
cas e terrestre.

Vallegia, oficina monetária a Nordeste
de Aveiro, aparentemente na região da
antiga foz do Vouga (Dias, 1994) pode ilus-
trar actividades relacionadas com o comér-
cio numa zona ainda litoral durante a
época visigótica. J. de Alarcão aponta Cacia
como possível região portuária durante a
época romana (Alarcão, 1990b). A locali-
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FIG. 58 – O território de Talabriga e o paleoestuário do Rio Vouga.
Note-se as antigas posições ribeirinhas de Monte Marnel e
Estarreja, assim comoas antigas posições oceânicas de Aveiro,
Ílhavo e Vagos. Reproduzido de Lopes (1996, p. 170).



zação de vestígios antigos em Cacia, independentemente da correspondência que poderão
ter, ou não, com a sede de civitas, é um dado importante, pois são vestígios, observados por
Gaspar Barreiros, relacionados com actividades náuticas, contendo pistas para a com-
preensão da antiga litoralidade da área em que se encontra Cacia: “ (...) os fundamentos de
hua torre que na memoria dos homes inda stava quasi inteira, onde em outro tepo (...)chegavam
navios da foz do mar, porque inda ali se acharam pedaços d’elles & anchoras iunto da dicta torre
em hua lagoa (...)” (Gaspar Barreiros, apud Mantas, 1996c, 1, p. 631).

O facto de V. Mantas, na sua análise da rede viária da fachada atlântica, considerar a
dupla travessia do Marnel e do Vouga na zona em questão, e, ainda, de assinalar a ausên-
cia de evidências arqueológicas de obras romanas relacionadas com a transposição desses
rios (Mantas, 1996c), faz emergir a possibilidade de essa dupla travessia ter sido possível
por embarcações fluviais. À luz das transformações geomorfológicas da costa, tanto mais
que na época o assoreamento dos rios ainda não tinha elevado o leito que neles se observa
hoje em dia, estamos perante uma ampla bacia estuarina, alimentada por dois cursos de
água transponíveis por embarcações, funcionando em paralelo com os fundeadouros pos-
síveis, e com os varadouros correspondentes. A progressiva interiorização de territórios ante-
riormente navegáveis, por assoreamento da foz do Rio Vouga e pela consequente migração
da linha de costa em direcção ao oceano na zona de Aveiro, terá naturalmente excluído de
actividades náuticas e portuárias zonas como Cacia. Por isso, é concebível que tenham ocor-
rido transferências de actividades náuticas, e portuárias, para locais de contacto com o
meio aquático, ficando reservada a Aveiro a posição de porto em ambiente lagunar que ainda
hoje mantém.

A intensa romanização da região do Vouga (Lopes, 1996) liga de modo perfeito com
as condições geográficas que oferecia, tanto como local de apoio e refúgio nas rotas marí-
timas atlânticas, como na ligação terrestre das mesma entre si, como nos sugere o traçado
do Itinerário XVI, na realidade uma estrada formada por três unidades distintas ligadas
entre si (Mantas, 1996c) e respectivos diverticula da faixa litoral.

Assinalamos, como de especial interesse na costa portuguesa, duas situações em que,
à semelhança de um caso bastante estudado e ainda por esclarecer na costa mediterrânica
francesa, Fos-sur-Mer (Gateau, 1996; Liou, 1987), devido a alterações geomorfológicas cos-
teiras profundas, os prováveis testemunhos de actividades portuárias antigas, nomeada-
mente de época romana, se encontram ou submersos, em meio marinho, ou ocultos por
espessas camadas sedimentares de construção deltaica. Referimo-nos à(s) antiga(s) foz do
Rio Vouga que permitiam o acesso antigo a zonas actualmente interiores como Cacia e
Cabeço do Vouga.

A barra de Aveiro, ampla e segura na época renascentista (Cunha, 1959), foi determi-
nante para a fase de grande desenvolvimento da actividade portuária de Aveiro. Os teste-
munhos arqueológicos dessa época já começaram a surgir: junto à actual barra, os vestígios
de embarcação de alto bordo do século XVI ou XVII, jazem ao nível dos alicerces de um
hotel, na Praia da Barra; uma embarcação de grande calado surgiu nas dragagens da actual
barra; no interior da barra, já na laguna, existem dois arqueossítios actualmente em estudo.
Num dos casos trata-se de uma embarcação do século XV com um carregamento de cerâ-
micas que inclui espécimes de importação (norte e sul da Europa) (Alves, Rodrigues, Gar-
cia e Aleluia 1998). O arqueossítio, “Aveiro A”, encontra-se em fase de estudo pelos técni-
cos do C.N.A.N.S. com o apoio do arqueólogo naval Eric Rieth (C.N.R.S., França). Além
deste sítio, existe um conjunto de achados dispersos correspondentes tanto a embarcações
afundadas, como a sítios de rejeição (fundeadouro) no canal de acesso à cidade de Aveiro
(sítio de “Aveiro B”). Os vestígios localizados nesta zona correspondem às épocas renas-
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centista e pós-renascentista. Recentemente (Fevereiro de 2002), as dragagens para cons-
trução do porto comercial de Aveiro, revelaram, na laguna, a presença de destroços de uma
embarcação datada por radiocarbono do período compreendido entre o século XII e o iní-
cio do século XIV.

Utilização do litoral
A litoralidade da região da foz do Rio Vouga apresenta problemas de compreensão que

as transformações geomorfológicas determinaram. No que se refere à época romana, a loca-
lização de Talabriga obriga a um esforço de reconstrução de um litoral então muito mais para
leste, anterior à migração da linha de costa para a longitude em que se encontra actualmente.
A utilização do litoral pela povoação que originou a cidade de Aveiro seguiu, pois, essas pro-
fundas transformações, decorrendo a crescente importância de Aveiro, de uma transferência
para o litoral de funções portuárias de antigos pontos costeiros que se tornaram interiores.
Os documentos do século XI que denominam “costa marina” o local onde se encontra
Aveiro, e que colocam S. Cristóvão da Ermida “in ripa maris” (Martins, 1996), sugerem a
directa litoralidade de Aveiro, ou seja, uma posição geográfica avançada, na costa, anterior
à migração do litoral forçada pela formação lagunar (Figs.57 e 58). A posição geográfica de
Aveiro, claramente costeira no século X, conforme mapa publicado por A. Souto em 1923,
é retomada por M. Galera Franco, assim como a posterior configuração da costa de Aveiro
no século XIV, sugerida por M. Silva (1991). Nela se pode verificar a posição ainda avançada
de Aveiro, apesar de estar já iniciado o processo de formação da laguna e do cordão litoral
(Galera Franco, 1997, II).

O Rio Vouga é incluído por Estrabão (III, 3, 4) nos rios da Lusitânia mais conhecidos
para além do Tejo, e referido como rio navegável, como o Mondego, por percursos. O pro-
cesso de formação de tipo deltaico que provocou o aparecimento da restinga da barra, cuja
mobilidade afectou a utilização náutica ao longo dos séculos, foi responsável pela posição
de interior de laguna que a cidade de Aveiro hoje apresenta. Terá sido muito provável que,
em época romana, algum centro urbano, como Talabriga (civitas), ou Vacua (oppidum?),
ambas de difícil localização (Mantas, 1996c), se tenha desenvolvido em zona abrigada do
agreste litoral nortenho. Apesar da complexidade que apresenta a localização deste topó-
nimo, uma posição perto da confluência do Rio Marnel com o Vouga, em zona elevada, natu-
ralmente defendida, e não na áspera costa, sem baías que pudessem servir de local de refú-
gio e ancoradouro de embarcações, parece constituir um local provido de todas as condições
para a instalação de um povoado. A posição do sítio de Cabeço de Vouga, em termos de rede
viária (ponto de cruzamento da estrada Olisipo-Bracara (Mantas, 1996c), sugere-nos, para
além de um ponto litoral e de esteiros facilmente transponíveis (Lopes, 1996), uma exce-
lente combinação de condições geográficas onde as estradas e as rotas marítimas podiam
entrecruzar-se, beneficiando estas últimas de águas calmas onde fundear, descarregar e car-
regar navios. Relativamente a esta posição de encruzilhada, durante a Idade Média, L. Sea-
bra Lopes considera: “situando-se o Marnel no cruzamento da principal estrada do reino com o
rio Vouga, é fácil imaginar este castelo no centro do comércio a que se refere, em meados do século
XII, o geógrafo árabe Edrici: “o Vouga é um rio grande, no qual entram embarcações de comér-
cio e galés, porque a maré sobe muitas milhas por ele acima” (...) (Lopes, 1996, p. 181) (o subli-
nhado é nosso). 

Partilhamos a opinião de Amorim Girão quando o autor referia que”(...) a cidade velha
da foz de um rio é junto da foz velha desse rio que tem de procurar-se” (Girão, 1941, p. 100, apud
Lopes, 1996, p. 175). Parece igualmente compreensível que, a partir do momento em que o
local de Aveiro passou a beneficiar do remanso das navegáveis águas lagunares, tenha ocor-
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rido uma gradual transferência das funções portuárias para esta localidade, contribuindo para
o desenvolvimento urbano. Esta possibilidade ajuda a compreender o vazio de vestígios
arqueológicos de época romana verificado nas intervenções feitas no subsolo da cidade.

Esse “porto de barra aberta” do século XII (M. Fidalgo, apud J. Arroteia, 1998, p. 279)
(Fig. 59), proporcionava o acesso marítimo às vilas de Ovar, Angeja, Esgueira, Ílhavo, Vagos
e Mira (Carta de João Teixeira) (Cortesão e Mota, 1960, IV, Est. 509 D), favorecendo a pesca
e a exportação de sal, factores que determinaram o crescimento do burgo primitivo, a par-
tir de então abrigado pelo cordão litoral.

Ao evocar a construção naval existente em Portugal desde o início da nacionalidade,
entre outras tercenas existentes nos portos mais importantes do país O. Marques refere tam-
bém Aveiro (Pereira, 1994). Uma descrição de 1640 apresenta Aveiro como uma vila por-
tuária com as seguintes características: “Nueve leguas de Coimbra esta la villa de Aveyro, en
llanura remate de una ria que en dos la divide con famosa puente, seguro puerto, fuertes muros,
9 puertas, 2000 vezinos, 4 Parroquias, 3 Conventos de frayles y uno de monjas, se llamo Labara
y la erigio en Ducado Juan III Rey por Juan de Lencastre” (Biblioteca Nacional de Paris,
Manuscrits espagnols, códice 324, fol. 34 vo, apud Serrão, 1994, p. 224).

“(...) segurissimo puerto, dilatado de copiosas salinas blanquissimas abasteciendo el Reyno y
otras partes, parage donde surgen, y cargan diuersas embarcaciones, saliendo algunas vezes sesenta
naos propias a Terranoua, Peninsula Sepatentrional, para pesquerias de bacallaos... es fertilissima
de pan, vino, frutas, (...) ( Mendes da Silva, Rodrigo (1645) — Población General de España,
Madrid: [s.n.], fol. 177 vo, apud Serrão, 1994, p. 224).

Os dados recolhidos e, sobretudo, a recolher através do estudo de arqueossítios como
os que atrás referimos irão permitir a materialização do comércio marítimo de importação
de Aveiro que, em época renascentista, implicou o estabelecimento de marinheiros comer-
ciantes aveirenses na Holanda, por exemplo, e a importação de artigos que relacionados com
a importante indústria naval da época (Fabião, 1978). Por outro lado, para o estudo da his-
tória da cidade de Aveiro, é indispensável fazer-se a articulação com o comércio a longa dis-
tância baseado na exportação do sal português desde o século XIII (Rau, 1984) para o Norte
da Europa — comércio com as cidades hanseáticas — que, a partir do século XV passou a
funcionar como uma rota comercial marítima directa (Marques, 1993) entre as cidades da
hansa alemã e as cidades portuguesas exportadoras de sal, entre as quais Aveiro.

Após a formação da área lagunar, a actividade portuária que se desenvolveu junto dos
canais levou à consolidação da povoação em torno dos locais de varadouro e de acostagem por
meio de cais, actividades de que, desde os finais do século XV, passaram a ser vizinhas as por-
tas do Cais e da Ribeira como acessos ao interior urbano, entretanto amuralhado. Antes do final
do século XVII, os bairros desta parte ocidental da povoação albergaram comerciantes, incluindo
grande número de ingleses, numa ocupação funcional do espaço urbano em sintonia com a acti-
vidade portuária, cuja evolução acompanhou a expansão do traçado da povoação (Arroteia,
1997). Segundo este autor, durante a época quinhentista, o porto viveu uma fase de movimento
intenso, ao mesmo tempo que o burgo se consolidava, e a população ocupava os terrenos da mar-
gem norte do canal central, originando a “Vila Nova” (Arroteia, 1997, p. 281). Cerca de 1530,
Aveiro transformou-se em importante centro mercantil marítimo, associando a indústria sali-
neira e a pesca aos recursos agrícolas do hinterland. Em 1572, Aveiro era acrescida de mais três
freguesias, e assinalavam-se residentes estrangeiros neste centro urbano (Arroteia, 1997). Em
1580 é elevada a vila por Filipe II de Espanha. Testemunho da importância da frota pesqueira
aveirense nesta época é, por exemplo, uma notícia de 1588 relativa à tomada de onze naus de
bacalhau aveirense, provenientes da Terra Nova, pelos corsários ingleses que rondavam as rias
da Galiza (Godinho, 1963-1971, apud Neves, 1997). Em 1759, Aveiro é elevada a cidade.
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O traçado urbano de Aveiro reflecte o carácter
vital do esteiro ou canal da cidade, elo de ligação
com a barra e com o oceano, para o qual conver-
gem as ruas indo desembocar na Ribeira, como
nota Inês Amorim: “Assim, Aveiro parece combi-
nar, no terceiro quartel do século XVIII, dois tipos de
malhas urbanas: uma dentro da muralha, radiocên-
trica, a partir dum núcleo central, o canal, donde
divergem radialmente artérias; e a ortogonal, na zona
de intervenção à volta do projecto da Praça da Ribeira
(...) mas tendo, como elemento linear de orientação, o
canal grande da cidade. “ (Amorim, 1996, p. 112).

Uma parte da actual cidade de Aveiro foi ocu-
par terrenos de aluvião que, em época moderna,
permitiram a instalação de bairros, como o bairro
dos Santos Mártires, o Rossio, o Alboi, a Praça do
Peixe, a Praça e o Ilhote do Côjo, aliás situados em
terrenos cujas cotas são de 1 e 2 metros (Leitão,
1994, apud Martins, 1996, p. 40).

Verificamos que as épocas de crise económica
de Aveiro coincidem com episódios de fecho da
barra e de migração da mesma barra para sul 
(Fig. 59), atingindo uma paralisação total com o
fecho de 1746 (Sousa, 1975). Só no século XIX
começou o interminável empreendimento que con-
sistiu nas obras de desobstrução e afeiçoamento
da barra de Aveiro, com abertura artificial da
mesma. E, como era vital o bom funcionamento da
barra, impunha-se a construção de um dique no
qual foram utilizadas as pedras das próprias mura-
lhas da cidade construídas no século XV (Amorim,
1996), demolidas em 1802 para o efeito (Neves,
1956), já que a pedra, difícil de obter na região (que
utiliza o adobe na construção tradicional) vinha de

longe e por mar, dada a inexistência de pedreiras no hinterland mais próximo (Neves, 1971,
p. 96, apud Amorim, 1996, p. 113). Apesar de tudo, durante mais de um século, permane-
ceu uma barra problemática em que os molhes de protecção eram regularmente destruídos
pelo mar, sucedendo-se os esforços para a sua fixação, e isto a par de numerosas perdas de
navios que demandavam o porto de Aveiro.

Todo esse conjunto de elementos portuários que visaram o afeiçoamento deste pro-
blemático ponto costeiro de utilização portuária constituíu outros tantos elementos intru-
sivos no processo da dinâmica costeira, em que as interrupções da deriva litoral não para-
ram de provocar desequilíbrios ambientais preocupantes. Exemplo ainda recente da estreita
ligação das actividades portuárias com o actual espaço urbano foi, no início do século XX,
a obra de aterro da “marinha rossia” para construção de armazéns e de outros elementos
de tipo urbano (Arroteia, 1997).

Os melhoramentos do porto de Aveiro, com diversas obras de correcção hidráulica, per-
mitiram retomar o movimento portuário, tanto comercial como piscatório, assegurando o
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FIG. 59– Situação da Barra de Aveiro em várias épocas,
e dos sucessivos canais de maré. Reproduzido de
Galera Franco (1997, fig. 9).



desenvolvimento da cidade. O apetrechamento do novo porto permite que a actual influên-
cia do porto de Aveiro se estenda a um hinterland que abarca três distritos, e até parte da pro-
víncia de Salamanca (Martins, 1996).

VII. Complexo portuário do Baixo Mondego

Inserido numa antiga forma litoral de vasto estuário com grande extensão navegável
em direcção à zona de interior, e de acordo com o mapa dos sítios proto-históricos em rela-
ção directa com a vasta zona de estuário do Mondego (Correia, 1993, p. 280), em época ante-
rior aos assoreamentos de época histórica o antigo terminus oceânico deste complexo por-
tuário poderá ter sido o povoado de Santa Olaia. 

Numa posição interior da antiga forma estuarina do Rio Mondego, o povoado proto-
histórico de Conimbriga terá certamente beneficiado da navegação nesse paleoestuário
numa fase em que a forma deste acidente estuarino teria permitido o acesso náutico às fozes
dos pequenos afluentes da margem esquerda do Rio Mondego. Em épocas mais recentes,
o papel de terminus portuário oceânico terá sido disputado entre Buarcos (porto oceânico em
abrigo de baía) e Figueira da Foz, com a sobrevivência portuária e o definitivo desenvolvi-
mento desta última. A navegação manteve-se possível para montante, até ao século XIX, até
Montemor-o-Velho, Coimbra e Porto de Raiva (Penacova).

No presente Catálogo destacámos os casos de Figueira da Foz, n.o 8, como porto de
estuário, e de Coimbra, n.o 9, como cidade que utilizou um porto fluvial. 

N.o 8. Figueira da Foz

Posição geográfica: Parte vestibular do estuário do Rio Mondego.
Carta Corográfica de Portugal na escala de 1 / 50 000. Folha 19-C.
Coordenadas geográficas: N. 40 9’ W. 8 52’
Localização: margem direita do estuário do Rio Mondego e frente oceânica em costa are-
nosa, em ampla baía parcialmente protegida do quadrante norte pelo Cabo Mondego. 
Contexto geomorfológico: incluímos o caso da Figueira da Foz no Esquema 2 da
tipologia de Flemming que apresentámos anteriormente, no II Capítulo e na Fig.13. 
É um tipo de abrigo natural em baía (cfr. Pireu e Siracusa), posição propícia à navega-
ção, acrescida do espaço estuarino a sul, navegável e de possível comunicação com o curso
do Rio Mondego até Raiva (Penacova), até uma época recente. Insere-se parcialmente
num contexto que reencontramos no abrigo em baía de Lagos, em Buarcos e em Sines.
Fontes antigas: Vários autores referem o Rio Mondego e a cidade portuária por ele
banhada, Aeminium. Plínio IV, 113, 117,118; Ptolomeu; Itinerário de Antonino; CIL II,
5239 (registo de Aeminium). O Rio Mondego é referido por Estrabão como pouco nave-
gável (Geografia, III, 3, 4), embora existam evidências de navegação de tipo fluvial até
Porto de Raiva (Penacova), onde, ainda no início do século XX, chegava o sal da
Figueira da Foz (Ribeiro, 1977) em embarcações fluviais à vela, de fundo chato e de
muito pequeno calado, sendo o acesso fluvial a Coimbra tão habitual como acontecia
com Santarém (Ribeiro, 1997).
Fontes cartográficas: Diogo Homem (1559), (referência a “Buarcos”), reproduzido
em Cortesão e Mota (1987, vol. II, Estampa 110); Matthew Quad (1592), (referência a
“Redimna”, ou seja, Redinha, como povoado ribeirinho da extensão estuarina do 
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Mondego. (Cartografia Impressa dos séculos XVI e XVII, p. 79). João Teixeira (1648), Des-
cripção dos Portos Marítimos do Reino de Portugal, reproduzido em Cortesão e Mota
(1987, vol. IV, Estampa 509 E) (Fig. 60).

Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
Dedicámos especial atenção ao ponto do curso inferior do Mondego em que se situa o

povoado industrial-metalúrgico, e portuário, de Santa Olaia (Pereira, 1997 e 1997b). Este
arqueossítio insere-se na categoria dos sítios que aparecem na “ribalta” do território-palco
desses contactos vindos dos confins do Mediterrâneo. Constitui uma unidade dentro do con-
junto de arqueossítios em ligação com rotas marítimas e portadores de testemunhos da
Idade do Ferro (Matos, 1996), de que se conhecem outros registos na Sé de Lisboa, na Alcá-
çova de Santarém, na Quinta do Almaraz, Abul, Alcácer do Sal, Sines, Monte Molião
(Lagos), Cerro da Rocha Branca (Silves) e Castro Marim. Santa Olaia, Cerro da Rocha
Branca e Abul A, são três casos em que existe como meio geográfico, respectivamente, o
estuário do Mondego, o curso interior do Arade, e o interior do estuário do Sado, sendo a
descoberta do primeiro a mais antiga. Todos eles parecem ter herdado vestígios de contac-
tos com uma mesma origem (materiais de importação, típicos das feitorias fenícias, em con-
textos de povoados) (Alarcão, 1988; Mayet e Silva, 1997; Pereira, 1997a), mas nem todos
serão de fundação fenícia. Na opinião de alguns (Mayet e Silva, 1997), Abul A seria a única
fundação puramente fenícia de tipo colonial descoberta a ocidente de Cadiz.

Efectivamente, Santa Olaia ocupa o primeiro lugar, em 1902, na descoberta de sítios
com características orientalizantes no território português. Só recentemente as investiga-
ções levadas a cabo no local permitiram resultados significativos. Após as revelações da geo-
morfologia, relativamente à antiga posição estuarina de Santa Olaia, as escavações revela-
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FIG. 60– Representação da foz do Rio Mondego, com o ancoradouro em Buarcos, e das povoações ribeirinhas. Teixeira, João
(1648) — Descripção dos Portos Marítimos do Reino de Portugal. Quinta carta. Reproduzido de Cortesão e Mota (1987, Est. 509 E).



ram um povoado fortificado do século VIII ou VII a.C., localizado estrategicamente em
ponto sobranceiro, dominando uma enseada, numa provável ilhota da foz do Mondego, com
fáceis contactos fluviais com a zona mineira da Beira interior (Pereira, 1996). A zona resi-
dencial aparece associada a uma zona artesanal (metalurgia) dos séculos VII ao V / IV a.C.,
com a presença de materiais reveladores de trocas comerciais com povos mediterrânicos
(Pereira, 1997). Posteriormente foi descoberta uma estrutura localizada junto à zona ala-
gadiça que foi identificada como um “molhe” (Correia, 1995, p. 241). Relativamente a este
indício é interessante observar a seguinte conclusão do autor: “The site of Santa Olaia can
therefore be called in full propriety a port” (Correia, 1995, p. 258).

Torna-se possível uma comparação com o sítio (mediterrânico) portuário fenício de
Toscanos, no Rio de Velez, na região de Málaga (Schubart 1988, apud Correia, 1995, p. 258,
nota 2). É um caso típico de entreposto fenício estabelecido na parte resguardada de um
estuário amplo da costa leste da Andaluzia, cujos últimos tempos de navegabilidade, embora
já com a decadência causada pelo assoreamento, se situam na época dos Reis Católicos
(Hoffman e Schulz, 1988).

Estamos perante sítios de crucial importância para o estudo da implantação de formas
urbanas no hinterland, pois a posição que ocupam é duplamente estratégica, por conciliar
o abrigo natural ideal, do ponto de vista náutico (fundo de estuário), e a localização em ter-
mos defensivos (sítio mais ou menos sobranceiro). Parece legítimo pensar que a mesma
estratégia terá estado presente na anterior formação dos centros pré-urbanos da Idade do
Bronze. V. H. Correia refere a necessidade de uma pesquisa sobre as eventuais relações
entre os pequenos enclaves fenícios, nas partes vestibulares da foz dos rios, e as comuni-
dades indígenas estabelecidas em povoados dos cursos interiores dos rios. Pela presença de
materiais orientalizantes (cerâmicas de algum requinte, formas cerâmicas de tipo fenício,
objectos metálicos — e cerâmica grega dos séculos V-IV a.C., pelo menos em Santa Olaia
— terão constituído centros de importância na concentração de mercadorias e sugerem a
existência, nesses locais, de uma estrutura de tipo urbano, a partir de meados do século 
VIII a.C. (Correia, 1995). Um ponto de vista idêntico é defendido por J. L. de Matos, na
medida em que considera estes primitivos estabelecimentos organizados em função de uma
economia marítima e de tipo mercantil como sendo essas as primeiras formas urbanas
ensaiadas em território ibérico ocidental (Matos, 1996). Ainda a propósito de Santa Olaia,
hoje a cerca de um quilómetro do curso do Mondego, o qual anteriormente banhava o sopé
da colina onde a povoação mantinha uma posição estratégica, I. Pereira refere: “dans la
dépression connue localement par le nom de “poço”(...), se situait un petit port, en arc de cercle”
(Pereira, 1997, p. 209) (o sublinhado é nosso).

Os vestígios do povoamento do local, que revelam a Idade do Ferro como a época mais
importante da história do local, apresentam materiais (taças) semelhantes aos de Rocha
Branca (curso inferior do Arade) e Almaraz (Almada) (Pereira, 1997), e ainda, no caso dos pra-
tos, formas comuns às presentes em Conímbriga, Abul, Alcácer do Sal, Lisboa (Sé) (Pereira,
1997). Verificamos também que outras peças presentes em Santa Olaia beneficiaram de clas-
sificação baseada numa tipologia estabelecida a partir de materiais do sítio fenício andaluz de
Toscanos, enquanto outras lembram formas vulgares nas estações arqueológicas das proxi-
midades de Huelva. Também nas áreas da vizinhança do sítio de Santa Olaia abundam os
materiais que são indício de contactos com o exterior: “Le matériel qu’on y a trouvé manifeste une
relation de troc et d’échanges. Même dans les petits sites, il est normal de rencontrer de la céramique
à engobe rouge et des amphores.”(...) Le troc et les échanges à longue distance nous paraissent évidents.
L’énorme quantité de produits importés (...) nous révèle les fortes relations que Santa Olaia entrete-
nait avec le monde phénicien, spécialement avec le cercle de Cadix.” (Pereira, 1997, p. 229).
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A avaliar pelos vestígios arqueológicos deste sítio, pensamos que seriam condições
imprescindíveis às relações comerciais a facilidade e a segurança que, no que concerne a
irradiação para o hinterland, um espaço portuário parece ter garantido, quer como área ime-
diatamente acessível ao povoado, quer como espaço que proporcionava uma penetração flu-
vial profunda pelo eixo que se encontrava então facilmente navegável, o Rio Mondego. A
decadência desta ligação comercial, ocorrida por volta do século IV a.C., reflecte o próprio
declínio de uma rota comercial vinda do Mediterrâneo, como um eco longínquo da mudança
dos tempos. Destino semelhante terá tido o sítio de Abul A. 

O entreposto correspondente às ruínas de Santa Olaia poderá ter sido, tal como Abul
A, um “sítio estruturado, porto e local de trocas” (Mayet e Silva, 1997, p. 270) (o sublinhado é
nosso). J. de Alarcão, a propósito da raridade dos achados de época romana tanto em Buar-
cos como na Figueira da Foz, propõe a zona portuária do paleoestuário, ou seja, Santa Olaia,
como cenário de actividades portuárias em época romana na foz do Mondego, de que Aemi-
nium e Conimbriga teriam beneficiado, podendo ter havido continuidade até à Idade Média,
época da provável transferência portuária para Buarcos (Alarcão, 1990c, p. 432).

Utilização do litoral
J. de Alarcão, considerando a possibilidade da existência de funções portuárias subja-

centes às importações de época romana, reconhece entre os principais portos do litoral atlân-
tico, a norte do Tejo, a foz do Mondego (Alarcão, 1990c). Para a compreensão das mudan-
ças portuárias verificadas no curso inferior do Rio Mondego, nomeadamente na sua versão
de paleoestuário amplo e navegável (Fig. 61), é imprescindível considerar os precedentes, no
que concerne a história portuária desse espaço tão profundamente modificado, isto é, os 
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FIG. 61 – Antiga forma do paleoestuário do Rio Mondego. Note-se a vastidão navegável, com os paleocanais e esteiros, assim como
a semelhança na escolha geográfica dos povoados de Santa Olaia e de Montemor-o-Velho. Sítios protohistóricos na zona
estuarina do Mondego: 1.Tavarede; 2. Santa Olaia; 3. Montemor-o-Velho; 4. Castro de Soure; 5. Conímbriga . Reproduzido de
Correia (1993, p. 280).



testemunhos presentes no povoado da Idade do Ferro de Santa Olaia. Efectivamente, e numa
fase bastante recente, o território ocupado pela cidade da Figueira da Foz, na foz do Mon-
dego, permitiu as funções portuárias fluvio-marítimas que Santa Olaia, no rio, deixara de
ter. O curso do Rio Mondego, nomeadamente na parte do estuário anteriormente navegável,
permitiu a penetração e o povoamento por comunidades detentoras de cultura e economia
marítimas, tais como grupos de mercadores fenícios. 

O troço fluvial que atinge Coimbra foi praticável até ao início do século XIX, e devia
constituir uma área navegável extensa. Por sua vez, um complexo de vias romanas, o Iti-
nerário XVI, interceptava esse nó de navegação fluvio-marítimas de Aeminium. 

Um complexo portuário formado por várias unidades portuárias no Baixo Mondego,
incluía os portos de Buarcos, Figueira da Foz, Verride, Santa Olaia, Montemor-o-Velho e
Coimbra. Após as transformações geomorfológicas que condenaram à interioridade Santa
Olaia, e que desactivaram Buarcos, Figueira da Foz passou a constituir um núcleo que
ascendeu a cidade marítima, com condições de navegabilidade permanente. J. M. Fernan-
des (1987, p. 85) concebe uma transferência para pontos do litoral, ou “litoralização” dos
principais centros urbanos, como um processo gradual e bastante antigo (Fig.40). Pro-
gressivamente, houve enclaves portuários que foram substituídos por outros portos subi-
tamente transformados em sítios mais vantajosos. Iam fechar-se lentamente actividades por-
tuárias que até aí tinham vingado: o tráfego de Coimbra (Figs.27 e 28) é substituído pelo da
Figueira. 

Relativamente ao ambiente da construção naval existente em Portugal desde o início
da nacionalidade, O. Marques evoca, entre outras tercenas nos portos mais importantes do
país, o exemplo de Figueira da Foz (Pereira, 1994).

A defesa do espaço portuário torna-se, com o decorrer do tempo, de tal modo impor-
tante que foi a razão da transferência das funções portuárias de certas localidades para
sítios defendidos. O porto de Buarcos é um exemplo disso. Exposto ao mar aberto, não
beneficiava da defesa militar construída na Figueira da Foz. Depois de longa actividade,
foi substituído pelo porto da Figueira da Foz. A defesa dos portos foi referida por Vitrúvio
do seguinte modo: ...”fabricando torres en dichos cabos se podrán cerrar los puertos tirando cade-
nas de torre à torre por medio de máquinas”. (De Architectura, Livro V, Cap. XII, 55) (Vitrú-
vio, 1992, p. 133).

Na Figueira da Foz, a transferência de funções portuárias veio valorizar um povoado
flúvio-marítimo, contribuindo para a sua ascensão a cidade. No início da nacionalidade, o
povoado de Figueira da Foz, para além das vantagens que colhia pelo facto de se posicionar
junto ao mar e na foz de um rio, possibilitando o abrigo a embarcações, e em contacto nave-
gável directo com a cidade de Coimbra, possuía extensos espaços inundados, reminiscên-
cias do amplo paleoestuário, que facilitavam a exploração salineira. O Mosteiro de Santa
Cruz de Coimbra explorou essas salinas. O “castelo de Santa Olaia”, e a foz do rio, foram
doados ao mesmo mosteiro por D. Afonso Henriques no ano de 1166, e a Figueira perten-
cia aos coutos do mosteiro (Borges, 1991).

O período da Reconquista caracterizou-se pela vitalidade e pela relevância dos centros
urbanos com funções portuárias. O comércio externo por terra ficou sempre muito aquém
do comércio marítimo, chegando mesmo a utilizar-se a via marítima na maior parte do
comércio com Espanha (Verlinden, 1989) (Fig.40). A valorização das actividades portuárias
acompanha o renascimento das cidades. 

A. de O. Marques, com base em documentos tais como o Foral da Portagem da cidade
de Lisboa, datável de cerca de 1377, apresenta a intensidade das ligações por via aquática atra-
vés de uma listagem de portos marítimos e fluviais em que figurava Buarcos: “...uma zona
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indiscriminada no Mondego, e Buarcos, perto da foz deste rio” (Marques, 1985, p. 130). 
O mesmo autor refere ainda o facto de outras fontes medievais mencionarem, entre outros,
“Coimbra, Montemor-o-Velho, Santa Olaia, Verride e Soure, junto ao Mondego” (Marques,
1985, p. 130-131).

Junto ao estuário do Mondego (Fig.27), a enseada de Buarcos, porto de mar e de pesca
durante a Idade Média, tinha como povoação Buarcos, com foral atribuído em 1342. Coe-
xistiu com Tavarede e Redondos, (provavelmente correspondente a Figueira da Foz), fun-
cionando todos como elementos de um complexo portuário do Baixo Mondego que Buar-
cos, como porto de mar, dominava (Mendonça, 1995). 

Efectivamente, em 1427, o tratado de comércio entre Portugal e Castela referia: “em
todollos outros portos 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, n. 4).

O povoado da Figueira cresceu, pois, a par do porto de mar que lhe era vizinho, Buar-
cos, e da povoação de Tavarede, inicialmente mais povoada, mas que em 1770 assistiu à
transferência da câmara para a Figueira, sendo esta última elevada a vila no ano seguinte
(Borges, 1991, p. 16-17).

Com a insegurança característica dos tempos em que ocorriam incursões de piratas, a
defesa portuária foi iniciada mediante a construção de fortalezas costeiras. Inicialmente,
tanto a barra da Figueira como a baía de Buarcos foram defendidas por um sistema de for-
talezas que iam da foz do Mondego (Forte de Santa Catarina de Ribamar, construído no
século XVI) à arriba da Serra da Boa Viagem. A facilidade de navegação no amplo estuário
e até Coimbra, testemunhada por notícias históricas relativas a abrigo das frotas de cruza-
dos em 1147, a partidas de peregrinos para Santiago de Compostela embarcados em Mon-
temor-o-Velho, por exemplo, constituía uma preocupação crescente: a defesa desses espa-
ços portuários.

Buarcos perdeu a importância como porto, enquanto evoluía lentamente Figueira
da Foz, com o porto já defendido pela fortaleza, construída na foz. A população de Buar-
cos e de Redondos foi-se transferindo para a Figueira. A área urbana da Figueira com-
preendia, no século XVIII, um espaço de praia fluvial, na Ribeira, onde se fazia o mer-
cado, uma feira semanal e onde ancoravam e varavam embarcações. A mesma praia tinha
espaços reservados à construção naval (Borges, 1991). Em 1777, por deliberação cama-
rária, foi construído um muro de protecção e contenção das águas fluviais para melho-
ria deste importante espaço comercial na vida quotidiana da Figueira. Foi esta a origem
da futura Praça da Ribeira, centro vivo da vila. O referido muro foi acrescido de um aterro
que passou a servir como cais. Nessa área se foram construindo as casas das famílias
empreendedoras da terra. Estava assim criado esse centro urbano, em torno de uma
informal área de tráfego portuário praticado através do ancoradouro estuarino e do vara-
douro na praia.

O porto da Figueira da Foz acabou por ser o único abastecedor de Coimbra após o asso-
reamento do curso do Mondego. Figueira da Foz foi elevada a cidade já nos finais do século
XIX, em 1882 (Borges, 1991).

Em meados do século XIX, a partida fluvial do rei D. Luís, de Montemor para a Figueira
da Foz, testemunha a navegabilidade que então se verificava ainda no Baixo Mondego (Bor-
ges, 1991).

Actualmente, e de acordo com os dados mais recentes, a lista dos principais portos de
Portugal refere esta cidade portuária entre outras, de norte a sul e incluindo as ilhas do
Atlântico: Viana do Castelo, Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines, Porti-
mão, Faro, Açores e Madeira. (Revista Portos — Ports of Portugal, 1998, n.o 2).
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N.o 9. Coimbra

Posição geográfica: curso inferior do Rio Mondego, praticamente no interior do antigo
e amplo estuário, antes do assoreamento medieval e pós-medieval. 
Coordenadas geográficas: N. 40 ° 12’ W. 8 ° 25’
Localização: Colinas sobranceiras ao curso do Mondego, na margem direita do mesmo rio.
Contexto geomorfológico: O troço fluvial que atinge Coimbra foi navegável pelo
menos até ao século XVIII. Devia constituir uma área navegável extensa e activa, pelo que
o Itinerário romano XVI interceptava esse nó fluvio-marítimo. 
Fontes antigas: Plínio IV, 113, 117,118 (referência a oppidum et flumen Aeminium, oppida
Conimbrica (apud Lopes, 1996, p. 171). Ptolomeu; Itinerário de Antonino; CIL II, 5239
(registo de Aeminium).
Fontes cartográficas: J. Baptista Lavanha e Luís Teixeira (atribuído a) (1597-1612),
reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampa 428 B).
Fontes iconográficas: Braun, G. (1574) — Civitates Orbis Terrarum.

Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
Além de um arco triunfal e de um aqueduto referidos no século XVI por Sá de Miranda,

a presença do criptopórtico sob o antigo palácio episcopal (actual Museu Machado de Castro),
sugere a localização da basílica de Aeminium, e do forum, na mesma área. 

Estatuária: cabeças de Agripina, Vespasiano e Trajano. 
Muralhas: atribuídas ao início do século IV d.C., com reconstruções posteriores. (Alarcão,

1987). J. de Alarcão admite a existência em época romana de uma ponte de pedra a assegurar
a travessia entre as margens do Mondego, sugerindo que o seu desaparecimento se tenha
devido ao “grande assoreamento do rio” (Alarcão,
1987, p. 96). Ao reconhecer funções portuárias
subjacentes às importações de época romana, J. de
Alarcão (1990b) refere entre os principais portos do
litoral atlântico a norte do Tejo, a foz do Mondego.

A vizinha cidade romana de Conimbriga, o
oppidum Conimbrica de Plínio (Lopes, 1996, p.171)
edificada em local de ocupação indígena, sede de
civitas com estatuto secundário, ocupando nove
hectares (Lemos, 1998), tem fornecido grande
número de materiais, nomeadamente cerâmicos,
que apontam para contactos com regiões longín-
quas por via marítima (Mediterrâneo oriental),
contactos esses em que o Rio Mondego, eixo ful-
cral da economia regional (Coelho, 1989), combi-
nado com os cursos fluviais afluentes, desempe-
nhou o importante papel de via aquática impres-
cindível aos transportes e à penetração no territó-
rio. A posição geográfica de Conimbriga, rodeada
por dois afluentes do Rio Mondego, conforme o
mapa que reproduzimos na Fig. 62 (Pessoa, 1986,
Est. 1), sugere uma utilização antiga dessas vias flu-
viais em épocas anteriores aos fenómenos de asso-
reamento dos cursos baixos dos rios e vales. 

210
OS PORTOS NA ORIGEM DOS CENTROS URBANOS

FIG. 62 – Os cursos fluviais afluentes do Rio Mondego e
a posição de Conimbriga. Reproduzido de Pessoa
(1986, est. 1).



Relativamente ao consumo do vinho, assinalam-se em Conimbriga ânforas de importação, viná-
rias de origem itálica, bética e tarraconense (Alarcão, 1976b).

A transferência do bispado de Conimbriga para Aeminium, em finais do século VI, ou seja,
de uma cidade para um centro urbano inicialmente menos importante, mas com a crescente
importância que o facto de ser porto fluvial lhe conferia, é um elemento a considerar em abono
do papel das condições portuárias favoráveis no antigo centro urbano de Aeminium. No con-
texto do movimento náutico e portuário que animava o curso inferior do Mondego (Coelho,
1989), o porto fluvial de Montemor rivalizava com Coimbra nesse último troço do rio em que
circulavam mercadorias e pessoas oriundos de pequenos entrepostos situados nos afluentes,
convergindo para o centro urbano de Coimbra e destinados, por sua vez, ao porto marítimo
de Buarcos, enquanto não foi superado pelo da Figueira da Foz. No traçado do Itinerário XVI,
verificamos que a posição de Aeminium é a de uma cidade-encruzilhada de rotas terrestres, com
uma rota fluvial portadora de bens provenientes de rotas marítimas.

O assoreamento do Mondego junto a Coimbra não será anterior à Idade Média (Mantas,
1996c), parecendo ter ocorrido em período mais tardio, visto ter-se mantido a navegabilidade
até Coimbra pelo menos até ao século XVIII. Efectivamente, as iconografias do século XIX
registavam ainda algum tráfego fluvial. 

V. Mantas concebe a hipótese de um porto romano em Aeminium, nas imediações da
Praça Velha, na Baixa anteriormente ribeirinha (Mantas, 1996c), logo, na vizinhança quer da
ponte sobre o Mondego, quer da estrada entre Olisipo e Bracara que iniciava em Aeminium o
segundo troço entre Scallabis e Cale (Mantas, 1996c). O primeiro tramo desse troço, que 
V. Mantas localiza “algures a ocidente da Praça Velha”, por conseguinte não muito longe da zona
portuária, conduzia a Talabriga, mais uma urbe portuária. A possibilidade da existência de uma
estrada secundária na zona do Baixo Vouga “eventualmente em direcção a Cacia” (Mantas,
1996c, 1, p. 812), se tivermos em conta a antiga forma litoral ainda observável no século X
(Galera Franco, 1997, II, fig. 6) que reproduzimos no n.o 7 deste catálogo, faz supor a aproxi-
mação de uma zona de contacto directo com o oceano anterior à formação lagunar da “Ria”
de Aveiro. 

Utilização do litoral
O povoado inicial assentou numa elevação sobranceira ao rio, ao gosto castrejo, em posi-

ção de contactos fluvio-marítimos. Segundo J. Cortesão, “o burgo fluvio-marítimo português mais
seguramente abrigado nas profundidades de um estuário” (Cortesão, 1958-1962, I, p.151).

O contacto directo do centro urbano com o oceano praticou-se durante séculos, através
de embarcações de tipo fluvial portadoras das mercadorias e passageiros que desembarcavam
em portos avançados (Buarcos e provavelmente Montemor-o-Velho) e subiam o curso do
Mondego até Porto de Raiva (Penacova). Com o nome antigo, Aeminium, foi capital provável
de civitas (Alarcão, 1988a). A identificação de Aeminium como Coimbra foi feita a partir da des-
coberta na cidade, em 1888, de uma lápide mencionando a civitas aeminiensis. No século VI
d.C. a cidade era uma simples paróquia da diocese de Conimbriga. Por volta de 586, passou a
ser sede de bispado recebendo o bispo, e de parte da população de Conimbriga. A perda do topó-
nimo Aeminium terá ocorrido pela substituição inicial por Colimbria, forma corrupta de Conim-
briga no falar regional do século IX (Alarcão, 1987). 

A época medieval forneceu alguns documentos históricos que são explícitos no que con-
cerne a utilização da via fluvial no transporte de bens de primeira necessidade, pelo menos até
Coimbra. Assim é com o foral de Penacova, de 1192, e com um pedido do concelho de Coim-
bra, de 1399, em que era questão de transporte de azeite até à foz do Mondego onde era car-
regado para exportação (Castelo-Branco, 1958, p. 46).
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No século XV, uma concessão de 1433 ao infante D. Pedro, fala de isenção de dízima rela-
tiva a mercadorias chegadas a Coimbra por via fluvial (Castelo-Branco, 1958). No século
seguinte, André de Resende referia o tráfego fluvial até Coimbra. Posteriormente, o foral de
Coimbra datado de 1516, confirmava: “quaesquer caravellas e barcas barcos ou batees que se huy
[Coimbra] vierem a vemder pagarão dízima ou hy se comprarem e tirarem pera fora (...) porquãto
do pã semête ou legumes que de fora do termo da dita çidade se trouxer aa dita cidade ou terno o udy
se leuar pera fora do termo per agoa se pagará (...) as pessoas de fora da dita çidade e termo trouxe-
rem per agoa algûas mercadorias par hy vemder obrigadas aa portagem (...) Se as ditas pessoas de
fora comprarem mercadorias na dita çidade e termo obrigadas aa portagem pera as carregarem livre-
mente hy per agoa podellas ham liuremente comprar e leuar e meter na barca ou nauyo” (Loureiro,
J. P. (1940) — Forais de Coimbra. Coimbra, p. 97, 100 e 111, apud Castelo-Branco, 1958, p. 64,
n. 33) (Castelo-Branco, 1958, p. 46).

O assoreamento não tardaria a fazer-se sentir. No século XVII, Frei Luís de Sousa refe-
ria a dificuldade na passagem sob os arcos da ponte de Coimbra, onde anos antes os mes-
mos barcos “passavam folgadamente e à vela” (Frei Luís de Sousa (18863) — História de 
S. Domingos. Lisboa, I Parte. Vol. I, p. 318, apud Castelo-Branco, 1958, p. 64, nota 34). Este
era, efectivamente, o melhor sinal de que a antiga inexistência do perigo de encalhe naquele
sítio, por então haver profundidade suficiente, tornava possível a delicada manobra à vela.
Em 1610, ano de publicação da Descripção do Reino de Portugal de Duarte Nunes de Leão, o
texto do autor já menciona: “barquinhas & jangas, em q trazem a Coimbra & adiante madeira
& tauoado a vender-se. E de Coimbra como ja leva mais agoa, se nauega em maiores barcas atee
o mar” (O sublinhado é nosso) (Descripção do Reino de Portugal. (1610). Lisboa, fol. 35, apud
Castelo-Branco 1958, p. 64, n. 35) (Castelo-Branco, 1958, p.46).

Uma descrição de 1640 refere a cidade de Coimbra como uma das principais do Reino
de Portugal: “Junto al rio Mondego, esta ciudad de Coimbra, patria de siete reyes portugueses, con
famosa puente, sontuosos Palacios, muros, torres, quatro puertas, 5000 vezinos, 7 Parroquias, 
5 Conventos de frayles, 4 de monjas, 16 Colegios y un grande hospital (...)” (Biblioteca Nacional
de Paris, Manuscrits espagnols, códice 324, fol. 29, apud Serrão, 1994, p. 186-187). 

O processo de assoreamento iria reduzir substancialmente a navegabilidade, e no
século XIX tinha-se tornado necessário utilizar a foz do Rio Alva para descarregar os bar-
cos que já não podiam seguir para montante (Castelo-Branco, 1958, p. 46).

VIII. Complexo portuário da “Lagoa” da Pederneira

Antiga forma litoral herdada de um episódio de transgressão marinha, a lagoa da
Pederneira manteve viável a navegabilidade até povoados hoje no interior tais como Cós,
Valado de Frades, Maiorga. O terminus portuário oceânico deste complexo situava-se em
Pederneira cujo porto se encontra actualmente extinto e substituído pelo povoado portuá-
rio pesqueiro da Nazaré, em posição geográfica de abrigo de baía oceânica. A actividade des-
sas pequenas unidades portuárias contribuíu para o desenvolvimento de Alcobaça, inicial-
mente centro monástico que posteriormente se transformou em centro urbano do sublito-
ral situado num favorável nó de rotas terrestres e fluvio-marítimas.

A norte deste complexo, e servindo de porto a Leiria, situavam-se os portos de Paredes
(N. 41° 16’ W. 8 ° 12’) e a foz do Rio Lis, actualmente extintos, que podiam alternar as fun-
ções de terminus oceânico recorrendo à Pederneira, o abrigo mais amplo e interior, e por-
tanto seguro, da região mais próxima. Destacamos neste catálogo Alcobaça, com o n.o 10,
e Alfeizerão, n.o 11.
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N.o 10. Alcobaça

Posição geográfica: Região fluvial dos rios Alcoa e Baça, na retaguarda de uma antiga
ria de formação anterior ao enchimento sedimentar do vale da Pederneira. O complexo
portuário foi constituído pelos pequenos portos de Cós, Cela, Valado de Frades, Maiorga,
Famalicão e Pederneira. Este complexo funcionava paralelamente com os portos de Pare-
des, e a foz do Rio Lis (perto de Vieira de Leiria), ambos responsáveis pelo contacto da
cidade de Leiria com o meio atlântico, e que poderá ter estado igualmente em ligação
com Alcobaça. Na sexta carta do conjunto da autoria de João Teixeira é visível a repre-
sentação de Pederneira como terminus, assim como da cidade de Leiria em posição
ribeirinha relativamente ao curso do Rio Lis. O porto de Paredes aparece registado no
mapa de Diogo Homem (1559). Carta Geológica de Portugal na escala de 1 / 50 000.
Folha 26-B: note-se a extensão dos aluviões modernos.
Coordenadas geográficas: N. 39° 33’ W. 8° 59’
Localização: hinterland, num vale de intensa exploração agrícola.
Contexto geomorfológico: Se bem que actualmente se encontre no interior, o antigo
território agrícola de Alcobaça beneficiava de uma posição de sublitoral com ligação
directa com o litoral, quer através de uma vasta área navegável de grande importância
(lagoa da Pederneira ou “mar interno”) pelas características de abrigo que oferecia num
ponto charneira de navegações atlânticas, quer através do abrigo navegável de outro
antigo esteiro (lagoa de Alfeizerão) (Fig. 63), numa costa que, por outro lado, se excluir-
mos os acidentes geográficos deste tipo, se apresentava morfologicamente muito inós-
pita comparada com os múltiplos abrigos observáveis nas rias galegas, por exemplo.
J. Boléo refere a alternância, na costa entre o Minho e o Douro de fenómenos de levan-
tamento e de abaixamento em que terão predominado os de levantamento (Boléo, 1943).
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FIG. 63 – Descrição da costa portuguesa entre Pederneira e Pai Mogo. Representação dos abrigos navegáveis. Teixeira, João (1648)
— Descripção dos Portos Marítimos do Reino de Portugal. Sétima carta. Reproduzido de Cortesão e Mota (1987, est. 509 G).



Este autor refere especificamente um
levantamento que, combinado com o
assoreamento, terá acentuado o distan-
ciamento do mar de locais como Valado,
Cela, Alcobaça, Caldas da Rainha, Óbi-
dos e Alfeizerão, e ao mesmo tempo
uma submersão na costa ocidental do
Algarve. As lagoas da Pederneira e de
Alfeizerão inserem-se no Esquema 1 de
N. Flemming (II Capítulo e Fig. 13).
Fontes cartográficas: Diogo Homem
(1559), (referência ao porto de Paredes),
reproduzido em Cortesão e Mota (1987,
vol. II, Estampa 110); João Teixeira
(1648), (referência a Pederneira, Paredes
e a Leiria como cidade em posição ribei-
rinha e em ligação aquática com a foz do
Rio Lis), in Descripção dos Portos Maríti-
mos do Reino de Portugal, reproduzido em
Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampas
509 F). “Plan of the Country North of Lis-
bon showing the Positions f the British &
French Armies previous to the Battle of
Vimiera 21st August 1808 “. (Representa-
ção das lagoas que, na época, eram ainda
extensas, da Pederneira, de Alfeizerão e
de Óbidos). Gravura. Original impresso
a cores existente na Sala da Batalha do
Vimeiro. Museu Municipal de Torres
Vedras. (Fig. 64).

Vestígios arqueológicos de época romana
• Alcobaça: uma inscrição funerária, cerâmicas de construção e doméstica. 
• Valado dos Frades: um sarcófago romano; inscrições funerárias.
• Póvoa (Cós): alicerces, mosaicos, opus signinum, cerâmicas de construção, cerâmicas

domésticas, sigillata, moedas. Forno de fundição de ferro.
• Cós: inscrição funerária.
• Parreitas: castro romanizado onde foram recolhidos elementos habitualmente pre-

sentes em villae. Existem ainda, nas colecções do Museu Nacional de Arqueologia e
do Museu do Carmo, testemunhos arqueológicos provenientes de Famalicão e Torre,
perto da Foz do Rio Alcoa (Garcia, 1968-1970). Neste último lugar, Bernardo de Brito,
no século XVI (Brito, B. (1957) — Monarchia Lusytana. Alcobaça, vol. I, p. 245-246,
apud E. B. Garcia, 1968-1970, p. 66), refere a descoberta de uma inscrição votiva dedi-
cada por pilotos e marinheiros a Neptuno (Garcia, 1968-1970, p. 66-67).

Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
Um conjunto de descobertas acidentais nos campos agrícolas drenados, equivalentes

à antiga Lagoa da Pederneira ou “mar interno da Pederneira”, foram motivo de preocupação
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FIG. 64 – Mapa da costa de Portugal a Norte de Lisboa. Início
do século XIX. Representação das lagoas de Óbidos,
Alfeizerão e Pederneira. Em baixo: note-se a posição de
Alcobaça, na proximidade de um pequeno curso fluvial que
desagua na Lagoa da Pederneira. Reproduzido de: mapa
original impresso a cores, Plan of the Country North of Lisbon
showing the Positions of the British and French Armies previous
to the Battle of Vimiera (sic), 21st August 1808. Sala da Batalha
do Vimeiro, Museu Municipal de Torres Vedras. (Pormenor).



por parte de algumas entidades que, no final da década de 1970, criaram um Grupo de Tra-
balho para a Defesa do Património Arqueológico Subaquático, em face das destruições sis-
temáticas de vestígios arqueológicos postos a descoberto pelas dragagens, e, neste caso,
durante trabalhos agrícolas e de valagem. Tratava-se efectivamente de descobertas sucessi-
vas de vestígios náuticos — fragmentos de embarcações em campos agrícolas (Garcia, 1968-
1970; Filgueiras, 1978) e fragmentos de mastros, e argolas de amarração descobertos durante
trabalhos de valagem nos Campos de Cela (Garcia, 1968-1970, p. 70-71; Filgueiras, 1978).

Em Évora de Alcobaça foi descoberto um recipiente em cerâmica típico das navegações
da época colonial. Foi erradamente classificado com “anforeta” de época romana por E. B.
Garcia, em 1968, embora figure associado pelo autor à proximidade da costa marítima, con-
siderando avizinhança “duma lagoa marítima hoje assoreada, seguramente muito frequentada
pela navegação, durante o período luso-romano (Lagoa da Pederneira, nos Coutos de Alcobaça)”
(Garcia, 1968, p. 9-10). 

Trata-se, como tivemos ocasião de referir no IV Capítulo (4.4.1.1.), de um contentor de
alimentos testemunho de transportes marítimos de época pós-medieval.

A presença do castro romanizado de Parreitas, localizado numa encosta sobranceira
à lagoa de Pederneira, sugere a ocupação humana num local privilegiado com possibilidade
de comunicação, por via aquática, com a totalidade das margens do imenso esteiro com
características de abrigo ideal para a navegação oceânica. A povoação romanizada de Par-
reitas, que apresentou também materiais arqueológicos idênticos aos que são habituais em
arqueossítios do tipo villa (sigilatta, fragmentos de mosaicos e de frescos) deve ter mantido
uma economia agro-marítima e poderá ter mantido funções portuárias no espaço ribeiri-
nho do sopé da elevação em que se insere. J. de Alarcão destaca Alfeizerão entre os pontos
costeiros em que reconhece a possibilidade de antigas funções portuárias subjacentes às
importações de época romana (Alarcão, 1990c), não referindo, no entanto, a lagoa da
Pederneira. 

Utilização do litoral
Inicialmente um centro monástico fundado nos primeiros tempos da nacionalidade,

Alcobaça beneficiou durante vários séculos da ligação directa com o oceano através das
lagoas da Pederneira e de Alfeizerão onde o Mosteiro tinha espaços e actividades reserva-
dos. Posteriormente, beneficiando da posição de nó de rotas marítimas e terrestres, tomou
as proporções e adquiriu a organização de um centro urbano.

Foi apontada por O. Lixa Filgueiras a importância de um acidente geográfico litoral
como as antigas lagoas da Pederneira e de Alfeizerão nas navegações atlânticas mais remo-
tas. O autor relaciona estas condições portuárias naturais com as ligações oceânicas e o con-
trole da rota do estanho, por exemplo (Filgueiras, 1978). 

Um tombo medieval referido por Vieira Natividade revela o tráfico náutico na lagoa da
Pederneira na época de D. Sancho I, em 1201, referindo embarcações, provenientes de Lis-
boa, que vinham carregar madeira na Fervença, onde descarregavam géneros isentos de
direitos destinados aos monges (Natividade, 1960, p. 102). Note-se a referência neste docu-
mento a Fervença como porto a acrescentar aos já anteriormente referidos.

Alcobaça ilustra um caso de beneficiário de condições e actividades portuárias regio-
nais que lhe eram contíguas. Segundo a nossa perspectiva, terá beneficiado de todo um
conjunto de pequenos portos que apresentamos como um complexo que se evidencia na
costa da Estremadura, especialmente as unidades portuárias incluídas na área navegável
da Pederneira, e ainda na área navegável de Alfeizerão, beneficiando ainda, provavel-
mente, do porto oceânico de Paredes e, um pouco mais a norte, do porto da foz do Rio Lis
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(Vieira de Leiria). Bernardo de Brito, refere as condições de navegabilidade da lagoa da
Pederneira na sua época, século XVI, assim como a memória da existência de um farol:
“(...) Faro em que houvesse lume de noite, para os barcos e navios de pescaria atinassem o porto,
por onde entrar quando viessem de noite por aquela costa, que já no tempo de agora, não admite
em si embarcações de muita conta, se não são uns barcos pequenos, que sobem do mar por uma
lagoa acima, e vão algum espaço subindo pelo Rio que vem de Alcobaça, ficando as embarcações
grandes no mar alto defronte da Vila da Pederneira, sem poderem entrar pela foz do Rio”
(Brito, B. (1957) — Monarchia Lusytana. Alcobaça, vol. I, p. 245-246, apud Garcia, 1968-
-1970, p. 67). 

Este documento contém uma interessante referência à navegação de embarcações de
pequeno calado, assim como ao ancoradouro para embarcações maiores, fora da foz e em
frente da Vila da Pederneira, em abrigo precário, ficando o papel essencial de contacto com
a lagoa reservado às pequenas embarcações locais. 

A navegação dos esteiros mencionados foi observável até uma época relativamente
recente (Gonçalves, 1989). Numa descrição de 1640, Alcobaça, com três feiras anuais, é
assim referida: “Ocho leguas distante de Santarém y dos del Oceano esta la villa de Alcobaça,
comarca de Leria, illustrada con el Real Convento (...) y fuerte castillo a lo mas eminente de un
alto collado, que bañan los rios Alcoa y Baça (...)” (Biblioteca Nacional de Paris, Manuscrits
espagnols, códice 324, fol. 33, apud Serrão, 1994, p. 214-215).

“(...) ocupando la planta vn alto collado, fertilissimo de pan, vino, azeyte, frutas, hortalizas
y pesca... està habitada de 250 vezinos” (Mendes da Silva, Rodrigo (1645) — Población Gene-
ral de España, Madrid: [s.n.], fols. 169 vo — 170, apud Serrão 1994: 214-215). 

O escoamento destes variados produtos seria mais provavelmente feito pela extensa toa-
lha navegável constituída pela antiga ria, ou esteiro da Pederneira, de que os portos de Cós
e Valado dos Frades eram activos pontos de embarque.

No ambiente da construção naval existente em Portugal desde o início da nacionali-
dade, O. Marques inclui a Pederneira (Pereira, 1994). A toponímia da região da lagoa de
Pederneira, actualmente assoreada e drenada, é sugestiva relativamente aos cenários náu-
ticos do passado. Nela se registam com frequência tanto o topónimo Torre, como o de Porto:
Porto de Areia (em Cela Velha), Porto da Pedra (em Valado), Porto de Leiria (na Póvoa de
Cós), Portos, Pedra do Porto.

Se bem que a lagoa da Pederneira seja um acidente geográfico de abrigo costeiro
contíguo ao de Alfeizerão, esta zona constitui um abrigo costeiro distinto, e terá propi-
ciado um complexo portuário igualmente distinto. O núcleo inicialmente monástico, e
posteriormente urbano, de Alcobaça, formado em torno do Mosteiro, terá beneficiado,
no seu crescimento e desenvolvimento, dos complexos portuários existentes em ambos
os abrigos litorais, Pederneira e Alfeizerão, utilizando os pequenos portos situados nas
margens calmas desses amplos esteiros. Se Leiria exportava pela foz do Lis, e pelo porto
de Paredes (com foral de 1282, hoje um porto extinto), Alcobaça, segundo O. L. Filguei-
ras, a mais importante empresa agrícola de todos os tempos, exportava vinho e sal, entre
outros produtos (Filgueiras, 1978, p. 77, nota 17). Os complexos portuários de que dis-
punha assim o possibilitavam. No século XV, a foz do Alfeizerão era o porto mais impor-
tante da enseada: “No tempo de D. Manuel ainda o porto podia abrigar oitenta navios de alto
bordo, mas no século XVII, mercê do assoreamento, essas vantagens haviam desaparecido
totalmente”. (J. Cortesão apud V. Rau, 1984, p. 62). No entanto, no século XVIII, segundo
o Padre J. B. de Castro, a enseada de S. Martinho abrigaria ainda caravelas e patachos
(Rau, 1984, p. 63).
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IX. Complexo portuário da “Lagoa” de Alfeizerão

Desta antiga forma litoral proporcionada por uma fase de transgressão marinha, resta
actualmente o espaço navegável denominado “Concha de S. Martinho”, em que apenas 
S. Martinho do Porto mantém ainda alguma actividade de tipo portuário, essencialmente
pesqueira. A antiga extensão navegável incluía os portos de Alfeizerão, Salir do Porto e 
S. Martinho do Porto. As funções de terminus portuário oceânico eram observáveis em
Salir, na orla oceânica a sul daquela forma litoral, sendo posteriormente transferidas para
S. Martinho. 

Destacamos o caso de Alfeizerão, n.o 11 deste Catálogo.

N.o 11. Alfeizerão

Posição geográfica: Região da Estremadura na retaguarda de uma antiga ria, de for-
mação anterior ao enchimento sedimentar medieval e pós-medieval (lagoa de Alfeize-
rão). Carta Geológica de Portugal na escala de 1 / 50 000. Folha 26-B.
Coordenadas geográficas: N. 39° 30’ W. 9 ° 07’
Localização: hinterland, num vale de exploração agrícola.
Contexto geomorfológico: a litoralidade do povoado e da região contígua a Alfei-
zerão sofreu profundas alterações. Actualmente no interior, a antiga posição de Alfei-
zerão era de abrigo náutico privilegiado em zona litoral de grande importância pelo
abrigo portuário que oferecia. Inseria-se no Esquema 1 de N. Flemming, apresentado
no II Capítulo e Fig.13). O espaço navegável de Alfeizerão teve um especial papel de
relevo na geografia em que se encontrava inserido, tal como a lagoa da Pederneira, num
ponto charneira de navegação, permitindo a navegação de cabotagem e de pesca ape-
sar da costa “caracteristicamente desabrigada” (Filgueiras, 1978, p. 63).
Fontes cartográficas: Diogo Ho-
mem (1559), (Referência a “Selir”),
reproduzido em Cortesão e Mota
(1987, vol. II. Estampa 110. João Tei-
xeira (1648), Descripção dos Portos
Marítimos do Reino de Portugal, repro-
duzido em Cortesão e Mota (1987,
vol. IV, Estampa 509 G), (Fig. 65).
“Plan of the Country North of Lisbon
showing the Positions of the British 
& French Armies previous to the Battle
of Vimiera 21st August 1808”. (Repre-
sentação das lagoas, na época ainda
bastante extensas, da Pederneira, 
de Alfeizerão e de Óbidos). Gravura.
Original impresso a cores existente
na Sala da Batalha do Vimeiro, 
Museu Municipal de Torres Vedras
(Fig. 64).
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FIG. 65 – Representação da Barra de Salir, na foz da Lagoa de
Alfeizerão. Teixeira, João (1648) — Descripção dos Portos
Marítimos do Reino de Portugal. Sétima carta (pormenor).
Reproduzido de Cortesão e Mota (1987, est. 509 G).



Actividades portuárias do passado
Em época romana, Alfeizerão poderá ter sido um vicus portuário cujas funções se rela-

cionavam directamente com as actividades portuárias (Mantas, 1996c). V. Mantas não
hesita em articular este raciocínio com o próprio traçado da estrada, apontando para Alfei-
zerão uma possível identificação com a Araducta referida por Ptolomeu: “A directriz da
estrada, provavelmente renovada e balizada por Adriano, não permite quaisquer dúvidas quanto
ao facto do seu objectivo consistir na povoação existente junto à lagoa que outrora ocupava a zona
(...)” (Mantas, 1996c, 1, p. 704), e ainda: “Este sector da costa oferecia excelentes condições de
abrigo à navegação romana pois possuía características semelhantes à da actual Lagoa de Óbidos,
correspondendo razoavelmente ao que Vitrúvio classificava como um “portus naturaliter bene posi-
tus”. O tipo de fundos correspondia também ao que os Romanos preferiam, de areia ou vasa, e a
entrada do plano de água do porto, protegida da nortada pela Ponta do facho e com 150 metros
de abertura, garantia uma manobra segura no período crítico que era o do ingresso de um navio
no interior do porto.” (Mantas, 1996c, 1, p. 705).

O mesmo autor reconhece ao porto romano de Alfeizerão a capacidade de ter servido não
só a navegação de longo curso, atlântica, como a de cabotagem: “certamente activa ao longo de
toda a costa lusitana e muito bem adaptada ao sector costeiro entre Peniche e a Nazaré, com as suas
várias lagunas abrigadas e facilitando as comunicações com o interior” (Mantas, 1996c, 1, p. 705). 

Também refere duas cidades com as quais o porto correspondente a Alfeizerão poderá
ter-se relacionado: Collipo e Eburobritium. No entanto, no caso desta última cidade, recen-
temente localizada perto de Óbidos, ter-se-á verificado a utilização do espaço navegável e por-
tuário que lhe era bem próximo, a lagoa de Óbidos na sua antiga forma de vastidão nave-
gável. (Ver n.o 12 deste Catálogo).

No século XV, a foz do Alfeizerão era o porto mais importante da enseada: “No tempo
de D. Manuel ainda o porto podia abrigar oitenta navios de alto bordo, mas no século XVII, mercê
do assoreamento, essas vantagens haviam desaparecido totalmente”. (J. Cortesão apud V. Rau
1984, p. 62). 

No entanto, no século XVIII, segundo o Padre J. B. de Castro, a enseada de S. Marti-
nho ainda abrigaria caravelas e patachos (Rau, 1984, p. 63).

Utilização do litoral
Alfeizerão tinha, ainda no século XVI, o principal estaleiro da região, e podia albergar 80

navios de alto bordo (Gonçalves, 1989) que certamente utilizavam este abrigo como fundea-
douro certo, e de possível embarque e desembarque de mercadorias. A descrição que Lixa Fil-
gueiras esboça de Alfeizerão é sugestiva, com o castelo “dominando um cais onde a vala é o que
resta do antigo esteiro” (Filgueiras, 1978, p. 77). É também sugestiva a comparação que o
mesmo autor faz deste local assoreado com a fonte gótica de Palos de Moguer, na Andaluzia,
onde fizeram aguada as primeiras caravelas de Colombo, actualmente no meio de um várzea,
no sublitoral. J. Boléo aponta um levantamento do território costeiro na zona correspondente
às formas litorais de Pederneira e Alfeizerão, levantamento esse que, combinado com o asso-
reamento, terá sido responsável pelo acentuado distanciamento da extensão navegável de
locais como Valado, Cela, Alcobaça, Caldas da Rainha, Óbidos e Alfeizerão (Boléo, 1943).

As fontes históricas estudadas, nomeadamente as que foram examinadas por autores refe-
ridos na Bibliografia que apresentamos no final deste trabalho, registam importantes activida-
des de tipo portuário às quais se adicionava uma importante indústria naval. O núcleo urbano
que se formou à beira da lagoa de Alfeizerão progrediu graças a essas actividades, em épocas ante-
riores ao assoreamento fatal que acabou por provocar a transferência desse porto para Salir, mais
perto do oceano, transformando o povoado numa pacata terra de um hinterland recente.
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X. Complexo portuário da Costa da Estremadura

Inserimos neste conjunto as unidades portuárias que, além de terem possuído um fun-
cionamento próprio, e complementar, dos movimentos de importação e exportação regionais,
funcionavam também alternadamente como
portos de recurso quando os episódios de asso-
reamento ocasionavam o fecho da barra de
alguma dessas unidades (exceptuando o caso de
Peniche, cuja posição insular e, posteriormente,
peninsular não afectou o povoado do ponto de
vista da capacidade portuária). Este conjunto
compreendia, entre outras de menor importân-
cia, as unidades portuárias de Foz do Arelho,
Óbidos (na forma litoral da lagoa de Óbidos),
Atouguia da Baleia e Porto de Lobos (na foz do
Rio S. Domingos), Peniche, Seixal, Lourinhã,
(Figs.66 e 67), Porto Novo e Santa Cruz (nos
respectivos abrigos naturais em costa oceânica) e
Ribeira de Pedrulhos, no estuário do Rio Sizan-
dro e em ligação directa com Torres Vedras,
cidade beneficiária da posição sublitoral em liga-
ção directa com o oceano.

Já desgarrados deste conjunto interdepen-
dente, inserem-se, ainda na costa da Estrema-
dura, outras unidades portuárias entre as quais
destacamos Ericeira e Cascais, embora esta
última se insira numa costa cuja orientação a sul
anuncia já a foz e o estuário do Rio Tejo. Deste conjunto destacamos neste Catálogo os casos
de Óbidos (n.o 12), Atouguia da Baleia (n.o 13), Peniche (n.o 14), Lourinhã (n.o 15) e Torres
Vedras (n.o 16), como cidade beneficiária da antiga forma litoral proporcionada pelo paleoes-
tuário do Rio Sizandro.
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FIG. 66 – Representação da Lagoa de Óbidos. Teixeira,
João (1648) — Descripção dos Portos Marítimos do Reino
de Portugal. Sétima carta (pormenor). Reproduzido de
Cortesão e Mota (1987, est. 509 G).

FIG. 67 – Representação da Barra de Pai
Mogo e do esteiro da Lourinhã.
Teixeira, João (1648) — Descripção dos
Portos Marítimos do Reino de Portugal.
Sétima carta (pormenor). Reproduzido
de Cortesão e Mota (1987, est. 509 G).



N.o 12. Óbidos 

Posição geográfica: Hinterland imediato à zona de ria flandriana conhecida por
“Lagoa de Óbidos”. Carta Corográfica de Portugal (I.G.C.)na escala de 1 / 50 000. Folha
26-D; Carta Geológica de Portugal na escala de 1 / 50 000. Folha 26-D.
Na reprodução desta carta geológica que apresentamos (Fig. 68), note-se a localização
aproximada de Eburobritium e os aluviões que actualmente ocupam o antigo espaço
navegável.
Coordenadas geográficas: N. 39 ° 22’ W. 9 ° 10’
Localização: centro urbano que ocupa uma elevação considerável dominando estra-
tegicamente toda a área antigamente navegável de ria anterior ao assoreamento. Dessa
zona navegável resta hoje a chamada “lagoa”, cujo sopé, do lado do poente, poderia ter
sido um embarcadouro de contacto directo com a lagoa, e indirecto com a foz e o
oceano, por intermédio de embarcações menores especializadas no transporte entre
navios estacionados em ancoradouro e os embarcadouros da costa.
Contexto geomorfológico: Insere-se no esquema 1 de N. Flemming apresentado no
II Capítulo e na Fig. 13. A litoralidade parece ter-se mantido permitindo o contacto
directo com o oceano através do espaço navegável da lagoa, pelo menos até ao século
XVIII. A região era caracterizada por uma antiga ria litoral de que é ainda testemunho
a actual lagoa de Óbidos. De modo semelhante a Alcobaça e Alfeizerão, também a zona
ocupada pela lagoa de Óbidos terá sofrido um fenómeno de levantamento que, asso-
ciado aos episódios de assoreamento, terá acentuado o distanciamento do litoral de
espaços navegáveis como os que eram vizinhos de Óbidos (Boléo, 1943).
Fontes antigas: Plínio IV, 113, 117, 118 (referêcia a Eburobritium).
Fontes cartográficas: João Teixeira (1648), Descripção dos Portos Marítimos do Reino
de Portugal, reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampa 509 G).(Fig. 66).
“Plan of the Country North of Lisbon showing the Positions of the British & French Armies pre-
vious to the Battle of Vimiera 21st August 1808” (Representa as lagoas, ainda com notável
extensão, da Pederneira, de Alfeizerão e de Óbidos). Gravura. Original impresso a cores
existente na sala da Batalha do Vimeiro. Museu Municipal de Torres Vedras. (Fig. 64).

Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
As ruínas da vizinha cidade romana de Eburobritium, situada imediatamente a este-nor-

deste de Óbidos, para leste do Senhor da Pedra, apresentam uma posição sub-litoral que cor-
responde ao interior da zona de paleo-ria relacionado com as antigas dimensões da lagoa de
Óbidos, anteriormente aos assoreamentos medievais e pós-medievais. Durante as escavações
recentemente realizadas, têm ocorrido abundantes materiais anfóricos, assim como a presença
de muitas conchas de espécies aquáticas provenientes de meio marinho ou do ambiente lagu-
nar vizinho. Essas conchas aparecem utilizadas como materiais de construção, como tivemos
pessoalmente ocasião de observar in situ, com as indicações do arqueólogo J. Beleza Moreira.

Plínio refere Eburobritium como oppidum. Anteriormente à descoberta destas ruínas
identificadas como Eburobritium, alguns autores apontaram Óbidos como local correspon-
dente à cidade romana referida por Plínio, baseando-se precisamente na posição privilegiada
de Óbidos, no que concerne o local de atalaia e controle da antiga estrada, certamente con-
tígua à antiga margem da lagoa. 

Os dados referentes a Eburobritium sugerem um centro urbano-encruzilhada: “centro
viário importante, devido (...) à sua posição em relação a diversas estradas de que seria “caput 
viarum” e “mansio” (Mantas, 1996c, 1, p. 701).
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V. Mantas concebe que a cidade romana tenha sido acessível por via marítima através
da lagoa, o que não surpreende se nos apercebermos da posição geográfica das ruínas da
cidade e da respectiva proximidade relativamente à paleo-ria que lhe proporciponava o con-
tacto com o litoral. Eburobritium, capital de civitas, vem trazer alguma luz ao estudo não só
do traçado da estrada romana entre Olisipo e Conimbriga, como da ligação que esse eixo fazia

221
6. CATÁLOGO

FIG. 68 – Uma leitura da presença de aluviões recentes, destacados a amarelo: a paleopaisagem e a antiga posição ribeirinha da
área correspondente aos vestígios relacionados com Eburobritium, zona aproximada que assinalámos com quadrícula de cor
vermelha. Reproduzido e adaptado de: Carta Geológica de Portugal, esc. 1: 50 000, folha 26 D.



entre as cidades instaladas junto a vias navegáveis, colocando em comunicação o hinterland,
ou o sublitoral, e as rotas oceânicas. Terá feito parte de um modo de povoamento costeiro
que tirou proveito do ambiente marinho proporcionado pela antiga submersão da parte lito-
ral dos vales, isto é, das antigas rias, de que a actual lagoa de Óbidos é um modesto sobre-
vivente. Terá, sem dúvida, aproveitado os recursos existentes nesse ambiente natural, assim
como as facilidades de comunicação e de transporte que o acesso por via aquática ao oceano
próximo proporcionava quer no escoamento, quer no abastecimento de produtos em quan-
tidades que os transportes terrestres, naturalmente, não permitiam. 

Eburobritium tinha uma posição geográfica algo idêntica à da povoação lusitano-
romana de Cabeço do Vouga, cuja identificação com Talabriga é problemática, com um des-
tino semelhante no que diz respeito ao abandono. É possível que tenha funcionado como
centro urbano próspero e na posição de encruzilhada viária ideal, mansio da estrada que
unia Olisipo a Conimbriga entre as principais mansiones dessa estrada (Mantas, 1996c),
enquanto a posição ribeirinha permitiu o contacto com o oceano e a distribuição dos bens
chegados por via marítima. As funções portuárias teriam, como nos restantes casos seme-
lhantes, acabado por sofrer uma transferência para zonas que se foram mantendo perto
do litoral. Uma vez Eburobritium abandonada, é possível que Óbidos tenha herdado a
importância perdida por aquela cidade vítima do irreversível processo de assoreamento da
lagoa. 

Utilização do litoral
A menção implícita da presença do braço de mar junto a Óbidos, num documento do

século XII, coloca a possibilidade de uma posição ribeirinha deste povoado em acrópole,
durante a Idade Média (Castelo-Branco, 1957, p. 343). Relativamente à zona do sopé da ele-
vação em que se situa Óbidos, existiam memórias de pedras de amarração de embarcações,
segundo testemunho do século XVIII (Castelo-Branco, 1957). À luz dos dados arqueológi-
cos mais recentes, a cidade romana vizinha de Óbidos, Eburobritium, será mais um local a
acrescentar à lista de portos reconhecidos por J. de Alarcão (1990b) a propósito das impor-
tações de época romana. A extensa lagoa, ou melhor, a antiga ria, antes do litoral ter migrado
para oeste, podia proporcionar-lhe as funções de terminus portuário oceânico, condição
geográfica a que a própria instalação urbana não terá sido alheia. O posterior abandono da
cidade ter-se-á devido, muito naturalmente, ao assoreamento do espaço portuário da lagoa,
podendo ter-se operado uma transferência das actividades portuárias para uma zona em
posição mais avançada relativamente ao litoral oceânico, numa área em que Óbidos cons-
tituía um bom posto de atalaia e de controle do tráfego aquático.

Na Idade Média, Óbidos tinha no seu termo o porto marítimo de Salir do Porto, na
enseada de S. Martinho, porto cuja importância era equivalente à do porto de Pederneira em
relação aos coutos do Mosteiro de Alcobaça e até a Leiria (Silva, 1994, p. 35). Por esse porto,
Óbidos importava muitos produtos. O porto de Salir foi, aliás tal como a vila de Óbidos,
objecto de doação régia a várias rainhas. No século XIII, D. Dinis enumera todos os direi-
tos reais sobre os produtos que por esse porto entrassem: panos de cor, armas, ouro, prata,
pimenta, açafrão, ferro “tirado”, aço, chumbo, estanho e cobre (Silva, 1994, p. 46).

Nos séculos XIII, XIV e XV, os pontos principais de pesca, importação e exportação
eram Salir e Atouguia, registando-se também alguma actividade no chamado “abrigo da Lou-
rinhã” (Silva, 1994, p. 47). A actual Foz do Arelho tinha inicialmente o nome de Foz de
Óbidos, e não era muito povoada. Em compensação, a aldeia de Arelho, numa elevação,
albergaria os pescadores da lagoa (Silva, 1994, p. 52). Em pleno século XV, a ameaça de obs-
trução da barra da lagoa de Óbidos, catastrófica para o tráfego portuário, levou o próprio rei
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a tomar medidas para impedir o fecho da barra. Esse episódio ficou documentado por
ordens régias segundo as quais a gente da Atouguia, e de outros lugares, ficava obrigada a
participar nos trabalhos de desobstrução, ajudando os obidenses a reabrir a entrada da lagoa.
É relevante o resultado desta ocorrência, já que o próprio rei temeu pela diminuição das acti-
vidades comerciais que estes portos — Óbidos e Atouguia — proporcionavam (Silva, 1994,
p. 56 e 66, nota 71).

O crescimento de Óbidos em elevação — atalaia com posição avançada no litoral nave-
gável de esteiro, ou “lagoa” — e, por outro lado, a cristalização de Óbidos no interior da cin-
tura de muralhas, em época posterior aos grandes assoreamentos e redução da navegabili-
dade da mesma lagoa, parecem denunciar quer um inicial desenvolvimento do tráfego
portuário, quer a posterior morte lenta de actividades portuárias. Em 1640, a vila de Óbidos
aparece assim descrita: “En lugar eminente esta la villa de Obidos, comarca de Leria, 5 leguas
distante, con muros, fortaleza sobre un roquedo, 1300 vezinos, 4 Parroquias, un Convento de fray-
les, y fue hecha Condado por Felipe IV para Vasco Mascareñas”. (Biblioteca Nacional de Paris,
Manuscrits espagnols, códice 324, fol. 34, apud Serrão, 1994, p. 223). “(...) fertilissima de pan,
vino, frutas, caças y pescado de vna laguna notable, fuera de los que saca del mar” (Mendes Silva,
Rodrigo (1645) — Población General de España. Madrid: [s.n.], fol. 177, apud Serrão, 1994,
p. 223).

Óbidos iria iniciar o declínio com o progressivo fecho da barra e com o assoreamento
da Lagoa, deixando gradualmente de ocupar o lugar de centro receptor de mercadorias rece-
bidas do seu porto ou a ele destinadas.

N.o 13. Atouguia da Baleia

Posição geográfica: antigo porto de mar, na costa da Estremadura, Atouguia da
Baleia faz hoje parte do hinterland, na retaguarda da linha de costa resultante da migra-
ção pós-medieval, por assoreamento, dessa mesma linha em direcção ao oceano. Carta
Geológica de Portugal na escala de 1 / 50 000. Folha 26-C. Nesta carta geológica, nota-
se a extensão que os actuais aluviões ocupam, correspondente a áreas anteriormente
navegáveis e acessíveis, pelo menos, a embarcações de pequeno calado.
Localização: pequena elevação sobranceira ao antigo vale fluvial e à foz do Rio de 
S. Domingos. 
Contexto geomorfológico: a posição litoral do povoado antigo sofreu profundas
alterações sobretudo a partir do século XV. Poderia inserir-se no esquema 2 proposto
por N. Flemming apresentado no II Capítulo e na Fig.13. Teve funções portuárias com
actividades de importação e exportação de mercadorias, e também actividade pes-
queira até à época renascentista. Em virtude da perda da navegabilidade por assorea-
mento, as funções portuárias de Atouguia transferiram-se gradualmente para Peniche
que, progressivamente, de ilha costeira se transformara em península. (Figs.12 e 66).
Fontes cartográficas: Diogo Homem (1559), reproduzido em Cortesão e Mota, 1987,
vol. II, Estampa 110; Luís Serrão Pimentel (1673), Pratica da Arte de Navegar. Repro-
duzida em Guerreiro, L. (1997) — O Grande Livro da Pirataria e do Corso. Lisboa, p. 46.

Vestígios arqueológicos de época romana
Em Águas Figueiras foi registada a presença de alicerces, opus signinum, cerâmicas

domésticas, um aureus de Vitélio (Alarcão, 1988a, II, 2, p. 115).
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Utilização do litoral
A utilização do litoral imediato a Atouguia cessou durante a época renascentista devido

a um acelerado assoreamento da foz do rio cujo esteiro estuarino proporcionava a navega-
bilidade até à povoação.

De acordo com as Memórias Paroquiais referentes a esta vila (Arquivo Nacional da
Torre do Tombo (Calado, 1996, p. 54-58), Atouguia recebeu, por volta de 1165, povoamento
exógeno. A povoação e o porto de mar de Atouguia foram doados por D. Afonso Henriques
a Guilherme de Corni, cruzado francês envolvido na reconquista de Lisboa (Calado, 1996).

A litoralidade da vila de Atouguia terá desde sempre representado o interesse que des-
perta um porto natural, o que nos faz compreender a doação régia desta vila ao referido cru-
zado e, posteriormente, e na ausência de herdeiros, o facto de passar a constituir, tal como
Óbidos, dote das Rainhas. Para além das características de navegabilidade que a configura-
ção da antiga costa lhe conferia, existiam também salinas nas imediações de Atouguia. Apa-
recem oficialmente referidas no foral de Atouguia concedido por Guilherme de Corni aos Gáli-
cos (Bernardo 1966) entre 1148 e 1185, foral posteriormente confirmado por D. Sancho I 
e, em 1218, por D. Afonso II. Estes forais são elucidativos relativamente às actividades 
pesqueiras, portuárias e salineiras que estavam na base da economia local (Calado, 1994). 

Pelo documento relativo ao pagamento da dízima e portagem de mercadorias impor-
tadas que transitavam pelo porto de Atouguia se depreende que, no final do século XIII, o
porto de Atouguia mantinha ligações comerciais com o estrangeiro, e era um dos portos
mais importantes da época no litoral português (Calado, 1994). Os ecos dos movimentos
do porto de Atouguia são patentes em documentos bastante antigos, tais como o foral da por-
tagem de Lisboa em que é feita alusão às mercadorias que chegavam a Lisboa “pela foz de
Atouguia, Selir, Buarcos e Aveiro” (Coelho, 1989, p. 420). Entre 1223 e 1279, entravam pelo
porto de Atouguia panos estrangeiros, armas, madeira, metais, matérias-primas e muitas
mercadorias nacionais (Rau, 1984). Os produtos derivados da transformação dos cetáceos
capturados na região, e provenientes dos portos de Salir e Atouguia, tais como óleos, apa-
recem em documentos do século XIII referentes a dívidas do próprio Mosteiro de Alcobaça
(Calado, 1994). O facto de os produtos, tendo pago os devidos direitos no porto de Atouguia,
ficarem dispensados de outros pagamentos no porto de Lisboa, conferia àquele porto um
estatuto importante (Marques, J. M. da S. (1944) — Descobrimentos Portugueses. Lisboa: Ins-
tituto de Alta Cultura, suplemento ao vol. I, apud Calado, 1994, p. 53).

Nas cortes de 1375 reunidas em Atouguia, foram formuladas leis que se aplicavam à nave-
gação e ao comércio marítimo e também à construção naval. Durante os séculos XIII, XIV e
XV são apontados como pontos principais de pesca, importação e exportação os portos de Salir
e Atouguia, além de algum movimento registado no “abrigo da Lourinhã” (Silva, 1994, p. 47).

Durante a Idade Média, a Atouguia chegavam muitos produtos provenientes do reino
e de fora dele. Sancho II e Afonso III recebiam a dízima de cerca de 60 artigos. Para Lis-
boa exportava-se também pelo porto da Atouguia couros, sebo, untos, cera, peixe fresco,
peixe seco, vinho, madeira, sal e baleia. O dinamismo do porto de Atouguia durante os sécu-
los XIII e XIV ficara comprometido logo no final do século XIII. 

No reinado de D. João I tornaram-se necessários trabalhos de desassoreamento do
porto de Atouguia, e um documento do reinado de D. Duarte descreve de modo preciso as
fases de assoreamento desse porto. Pela mesma altura, mandou o rei que houvesse em per-
manência marítimos com funções de pilotos para a assistência necessária às embarcações
que entrassem na barra que entretanto se tinha transformado, e tornado insegura. 
No século XV, as obras de manutenção do acesso ao porto já não devem ter conseguido res-
tabelecer as condições de navegação do anterior porto de mar (Silva, 1994). D. Duarte, preo-
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cupado com as limitações criadas para os navegadores em demanda do porto de Atouguia,
chegou a mandar que vivessem no dito porto, ou em Peniche, ou ainda em Porto Pim, um
pequeno porto vizinho actualmente desaparecido, dois homens que pudessem servir como
pilotos da barra de entrada do referido porto (Silva, 1994), de onde se depreende a dificul-
dade criada pelos assoreamentos dessa mesma barra. Apesar do total assoreamento do
porto, Atouguia manteve algum dinamismo graças à actividade baleeira do Baleal, que lhe
permitiu manter certo movimento comercial (Silva, 1994).

No século XVI, Atouguia deixara de ser uma póvoa marítima, recorrendo aos recursos
que o seu produtivo hinterland lhe garantia. No entanto, em 1640 Atouguia ainda aparece
descrita como uma das vilas marítimas do reino de Portugal: “Yase la villa de Atouguia,
comarca de Leria, en una eminencia, orillas del Oceano, con fuerte castillo, 300 vezinos, y Con-
dado erigido por elRey Sebastian” (Biblioteca Nacional de Paris, Manuscrits espagnols, códice
324, fol. 32 vo, apud Serrão, 1994, p. 214).

A localização do antigo porto de Atouguia foi, durante a década de 1990, alvo de pros-
pecções iniciadas por Adolfo Silveira Martins, técnico superior do Museu Nacional de
Arqueologia, sem que até ao presente tenham sido localizadas estruturas esclarecedoras. 
M. Calado coloca a eventualidade da localização do antigo porto de Atouguia numa zona de
cotas bastantes mais baixas, para norte de Porto de Lobos e para nascente da Quinta dos Sal-
gados, nas áreas hoje ocupadas pelos sítios conhecidos por Porto Salgado e Casal da Lagoa,
em vale encaixado entre pequenas elevações onde poderá ter existido o antigo estuário
navegável do Rio de S. Domingos. Navegável poderia ainda ser, pelo menos a embarcações
de pequeno porte, a zona baixa imediatamente vizinha ao castelo (Calado, 1994), pelo que
se multiplicam as hipóteses de localização da(s) área(s) portuária(s) de Atouguia da Baleia.
A toponímia local (os actuais Quinta dos Salgados, Porto Salgado, Marinhas, e os já desa-
parecidos mas presentes em documentos quinhentistas, Costa da Baleia e Detrás das Sali-
nas) constitui um dado em abono não só da antiga litoralidade da zona, como da prática da
salicultura, em propriedades não só régias como, também, pertencentes ao Mosteiro de
Alcobaça (Barbosa, 1992).

Por outro lado, e a ilustrar quer os resultados do progressivo assoreamento, quer a con-
sequente transformação de uma paisagem marinha em paisagem de tipo lagunar, existem
na região os topónimos Poça, Várzea de Fora, Juncal, Casal da Lagoa, Casal da Vala, sendo
o topónimo Porto de Lobos a forma actual do antigo, e sugestivo, Porto de Lobos do Mar
(Calado, 1994).

Na configuração do tecido urbano da parte mais antiga de Atouguia da Baleia nota-se
o casario construído junto do castelo sobranceiro ao antigo vale navegável, e da vizinha igreja
de S. Leonardo, ou seja, a partir de uma linha que se articulava com a antiga frente portuária,
prosseguindo em direcção ao interior.

J. Mattoso (apud Calado, 1994, p. 57), aponta um indício a não subestimar no estudo
do passado de Atouguia como povoado portuário: a actividade económica desenvolvida por
uma consistente comunidade judaica, presença que, assinala, é sinal das características
urbanas de qualquer povoado.

N.o 14. Peniche

Posição geográfica: Ilha costeira até ao início do Renascimento. Actualmente, penín-
sula na costa marítima oeste. Carta Geológica de Portugal na escala de 1 / 50 000. Folha
26-C.
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Coordenadas geográficas: N. 39 ° 22’ W. 9 ° 23’
Localização: inicialmente, a parte mais povoada de Peniche localizou-se na margem
da baía situada na costa sul da antiga ilha, actual península, com um urbanismo que
se desenvolveu inicialmente em função do varadouro, sem cais, que constituíu aliás a
única forma portuária registada até à década de 1960.
Contexto geomorfológico: Inicialmente, inseria-se no esquema 3 de N. Flemming,
como abrigo em ilha costeira apresentado no II Capítulo e na Fig.13. Actualmente des-
fruta de uma litoralidade em baía protegida, e insere-se no Esquema 4 de N. Flemming.
A litoralidade manteve-se em época histórica até à época actual. Perdeu a insularidade
com a formação de uma zona dunar e lagunar, posteriormente alargada e consolidada
num tômbolo (decorrente da acção conjunta dos materiais sedimentares marítimos e
fluviais transportados pelo Rio de S. Domingos (Boléo, 1943). Este tômbolo, transfor-
mou a ilha de Peniche em península, talvez já no final do século XIV (Martins, 1943,
p. 191), embora a zona arenosa mais próxima da povoação se mantivesse regularmente
inundada pelas marés até ao início do século XX.
Fontes antigas: A referência mais antiga à Ilha de Peniche é a Crónica da Tomada de
Lisboa aos Mouros, atribuída a Osberno, no século XII. Alguns autores têm colocado a
hipótese de a antiga ilha de Peniche poder eventualmente coincidir com a Ilha Pelá-
gia referida em textos antigos, ou com a ilha consagrada a Saturno, de Avieno (H. de
Barros Bernardo, apud Calado, 1994, p. 15). 
Fontes cartográficas: João Teixeira (1630) - Atlas. Biblioteca do Congresso, Was-
hington. In Cortesão, A. e Mota, A. T. (1987) - Portugaliae Monumenta Cartographica,
IV, Est. 471 B. (Fig. 69); João Teixeira (1648) - Descripção dos Portos Marítimos do Reino
de Portugal, reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampa 509 G). (Fig. 66).
Plano del Puerto y Peninsula de Peniche. (Século XVIII). Museo Naval, Madrid. (Blot, e
Blot, 1992, p. 30-31). “Desenho Geral da Villa de Peniche (...)”, de João Nunes Tinoco.
(1663), in Livro das praças de Portugal com svas fortificações Desenhadas pellos Engenhei-
ros de S. Mgde. Cosmander, Gilot, Langres (...). Biblioteca da Ajuda.
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FIG. 69 – Representação da península
de Peniche no século XVII. São
observáveis o esteiro, reminiscência
do braço de mar que insularizava
Peniche, e os dois núcleos de
povoamento correspondentes às
actuais zonas urbanas conhecidas 
por Peniche de Cima (designado por
Peniche Velho, à esquerda da imagem
e junto ao fundo do esteiro), e
Peniche de Baixo, junto ao porto 
no abrigo da baía, a Sul. Pormenor 
da Quarta Carta do Atlas de João
Teixeira (1630). Biblioteca do
Congresso. Washington.
Reproduzido de Cortesão e Mota
(1987, est. 471 B).



A insularidade de Peniche e as transformações geomorfológicas
André de Resende, na segunda metade do século XVI, refere o autor do século III, Dião

Cássio, e descreve Peniche: “separada da terra firme numa extensão de quinhentos passos, que
é transposta a pé na baixa-mar, tornando-se completamente ilha na preia-mar, não podendo então
ser passada a vau: E até, nesse século, talvez tenha sido um pouco mais extensa.” (André de
Resende apud Calado, 1994, p. 22).

S. Daveau (1980) partilha a hipótese da insularidade de Peniche na preia-mar no final
da Idade Média. Interessante neste aspecto é um documento de D. Afonso V, datado de 1471,
referindo coutadas nas matas de Óbidos, Atouguia, Zimbral e na “Ilha de Peniche” (J. C. da
Serra apud Calado, 1994, p. 71). Em 1544, uma carta do Conde da Atouguia a D. João III,
Peniche é sempre referido como ilha, e num Regimento de 1605, assim como num Livro
de Vereações de 1635, e no segundo quartel do século XVII, a mesma povoação continuava
a ser referida como ilha (Calado, 1994). 

Vestígios arqueológicos e navegação na Antiguidade
J. de Alarcão reconheceu funções portuárias a Peniche e relacionou-as com a origem

das importações em época romana (Alarcão, 1990c). Efectivamente, as descobertas em
meio submarino de materiais náuticos e anfóricos que apresentamos seguidamente são
sugestivas relativamente à hipótese sugerida por aquele autor. Dentro da tipologia portuá-
ria que referimos na primeira parte do presente trabalho, e à luz das recentes descobertas
quer de cepos de âncoras de época romana, quer de um complexo de oleiro na antiga costa
leste da ilha de Peniche, (costa virada para o continente e, logo, naturalmente abrigada dos
ventos dominantes, do quadrante norte), poderemos inserir a antiga forma insular de Peni-
che — aliás viável para o estudo da época romana — no grupo dos “enclaves de ilha costeira”
que considerámos no ponto 4.4.1.5. da primeira parte.

Como referimos, são numerosos os achados submarinos de vestígios de navegações
romana e pré-romana na Ilha Berlenga, aparentemente em contexto de fundeadouro, como
nos é permitido supor, pelo menos enquanto não forem feitas prospecções submarinas con-
cludentes sobre outro tipo de arqueossítio. As dimensões e o peso do cepo datado de época
pré-romana, já referido, permitem supor a sua utilização num navio de grande porte. Este
cepo de âncora insere-se no tipo 4 de Kapitán. Constitui o testemunho de uma navegação
de origem mediterrânica nas águas costeiras do território português em época anterior à
romanização (Alves, Diogo e Cardoso, 2001). Além de cepos de âncoras romanas, existe tam-
bém um conjunto de ânforas de que A. Dias Diogo identificou doze peças, encontrando-se
presentes os tipos Dressel I (século II a.C.), Haltern 70 (meados do século I a.C.- século 
I d.C.), Lusitana e Africana (séculos III-V) (Diogo, 1999b). 

A acrescer a estes dados, as recentes prospecções de geofísica realizadas durante o verão
de 2000 sob a orientação de J.-Y. Blot (2000), assim como as prospecções de 2001, no âmbito
de um programa do CNANS (Blot, 2002), permitiram pôr em evidência numa parte do sítio
interpretado como fundeadouro (Blot, no prelo), a presença repetida de ânforas do tipo Haltern
70, contentores vinícolas de fabrico bético, a 26 metros de profundidade e a curta distância da
costa da ilha Berlenga. Neste contexto de ancoradouro de utilização milenar (Blot, no prelo) ocor-
reu igualmente um elemento lítico de âncora, de tradição mediterrânica, cuja origem não foi
ainda determinada, mas que lembra os cepos de pedra das âncoras datáveis da proto-história. 

Estas descobertas submarinas de cepos de âncora e ânforas, quer se trate de contexto
de ancoradouro, quer de naufrágio, pelas datações que lhes foram atribuídas, sugerem pre-
senças náuticas com uma continuidade que se verificou durante um largo lapso de tempo:
desde os séculos V-IV a.C. ao período compreendido entre o século III e o século V d.C.
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FIG. 70– Peniche. Localização aproximada do complexo de fornos de época romana. Reproduzido de : Planta de Peniche. D.H.U.
Câmara Municipal de Peniche. Esc.1:10 416.

Zona do actual esteiro

Zona do antigo esteiro



Na península de Peniche propriamente dita, e até ao presente, para além da localiza-
ção submarina de um cepo de âncora romana na costa norte de Peniche, junto à arriba
rochosa, aparentemente em possível contexto de naufrágio, apenas havia conhecimento da
descoberta, em 1858, de uma estela funerária de época romana no muro de um logradouro
do Morraçal, em Peniche de Cima (Calado, 1994) que acabou por ser oferecida ao Museu
do Louvre. Note-se que o referido Morraçal de Peniche de Cima, ou Morraçal da Ajuda, era
uma antiga zona de esteiro, e coincide com a área, actualmente urbanizada, onde recente-
mente apareceu o complexo de fornos de oleiro de época romana que iremos referir em
seguida. Na primavera de 1998, durante trabalhos de terraplanagem para construção de um
“court” de ténis, foi localizado um forno de cerâmica de época romana. A produção do forno,
para além de cerâmica comum, e de construção (tegulae, imbrices e tijolos), pesos de rede,
consistia ainda em ânforas do tipo Dressel 7-11 e Dressel 14, e Haltern 70, tendo os arqueó-
logos responsáveis pela escavação do sítio (verão de 1998) revelado a existência de um pro-
dutor destes recipientes estabelecido no local no início do século I d.C. (Cardoso, Gonçal-
ves e Rodrigues, 1998; Gonçalves, Cardoso e Rodrigues, 1998-1999). As escavações entre-
tanto efectuadas no local revelaram tratar-se de um complexo de oleiro com vários fornos
(Cardoso e Rodrigues, 2000). O complexo situa-se numa área urbana que, ainda no início
do século XX, se encontrava ocupada por campos agrícolas imediatamente a sul da igreja
de Nossa Senhora da Ajuda, junto do antigo esteiro que a toponímia recorda ainda como o
Morraçal da Ajuda. Esse esteiro comunicava com o braço de mar o qual, a nascente, durante
as marés de grande amplitude, ainda isolava a península há algumas décadas (Fig. 70).

Esta descoberta, que assinala não só a existência de indústria pesqueira e de transfor-
mação de pescado, como a sua exportação (Cardoso, Gonçalves e Rodrigues, 1998), e a sua loca-
lização junto a um antigo braço de mar, sugerem a utilização náutica do esteiro referido para
o transporte das ânforas. 

Evolução das condições portuárias de Peniche
Os registos históricos referem a implantação de comunidades pesqueiras na ilha de

Peniche apenas a partir do século XIV. Mas a recente descoberta de um complexo de olaria
de época romana na antiga costa leste da mesma ilha fazem recuar substancialmente no
tempo a ocupação humana de Peniche. Peniche era um reguengo, habitado por alguns pes-
cadores cuja presença aparece registada só a partir do século XIV. Em 1367, os moradores do
reguengo de Peniche fazem um acordo com o rei de modo a não ficarem obrigados a forne-
cer remadores para as armadas reais (Silva, 1994, p. 58). Outro registo da mesma época refere
um acordo, celebrado em 1367, entre os “moradores do reguengo de Peniche” (Silva, 1994, 
p. 48) e o rei D. Fernando, com a promessa da entrega dos direitos do pescado em troca de
dispensa dos serviços militares, o que nos leva a concluir a importância desse pescado. 
Em 1640, Peniche era uma vila com 500 vizinhos,e com grande actividade pesqueira (Biblio-
teca Nacional de Paris, Manuscrits espagnols, códice 324, fol. 33 vo); (Mendes Silva, Rodrigo
(1645) - Población General de España, Madrid, fol. 173, apud Serrão, 1994, p. 218).

Com a continentalização da ilha de Peniche, o povoado de pescadores inicial, que fez
parte do concelho de Atouguia da Baleia até 1609, e conheceu episódios de declínio rela-
cionados com crises económicas graves, foi objecto de um projecto de construção de um sis-
tema defensivo que não só envolveu a zona portuária, a sul, como toda a povoação e ainda
a própria costa leste, virada para o istmo. Perdida a importância do velho castelo de Atou-
guia, que tinha deixado de ser defesa costeira, condenado à interioridade pelos terrenos de
aluvião, e o tômbolo arenoso que os assoreamentos foram construindo, passava então o sis-
tema defensivo de Peniche para primeiro plano na defesa militar da costa. A construção fora
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iniciada em 1557, sendo as fundações dos panos da muralha oriental implantadas sobre esta-
caria, em terreno alagadiço, junto ao esteiro (Calado, 1994). O povoado foi beneficiando dos
múltiplos estímulos que a legislação de D. Manuel I lhe ia concedendo, visando um repo-
voamento e o cultivo dos terrenos da ilha-península (Calado, 1994).

Enquanto Atouguia, em 1527, apresentava um número de habitantes inferior a 500, aos
800 que já então habitavam em Peniche viriam juntar-se em breve cerca de dois milhares,
quer pela actividade pesqueira (que abastecia um extenso hinterland, até Coimbra, Ribatejo
e Alto Alentejo), quer pelo movimento portuário que proporcionava movimentos de merca-
dorias (Calado, 1994). Peniche constituiu ainda um dos locais importantes de construção
naval. No século XVII, regista-se a construção de galeões para serviço do rei (1622, “Alvará
de concessão do abate de 500 sobreiros para a construção em Peniche de galeões para serviço na Real
Armada”) (Ordens Reais e Avisos da Secretaria de Estado. Ano de 1622. Arquivo Histórico do
Ministério do Equipamento, Planeamento e Administração do Território. MMR 8-9).

Atouguia da Baleia tinha perdido a litoralidade e as funções portuárias e pesqueiras, e ter-
-se-á verificado uma transferência dessas funções para Peniche. Em 1609 Peniche era elevada
a vila e a sede de concelho por alvará de Filipe II (Tombo da Albergaria e Confraria do Santo Espí-
rito. Arquivo Municipal de Peniche. Fol. 5). As funções portuárias de Peniche deverão ter-se
registado não só na conhecida área de varadouro e ancoradouro da costa sul, mas ainda, e
durante o período em que o braço de mar que separava Peniche da costa permitiu a navegação
de pequenas embarcações, em pontos de varadouro existentes ao longo da fachada virada para
leste. Efectivamente, é elucidativo o texto de uma Acta da Câmara de 1648: “que (...) não ven-
dam peixe pelos costumes desta ilha mas antes o tragam a vender aos portos costumados desta vila,
como é o portinho do rio e junto da Camboa” (Vereações, Acta de 8 de Julho de 1648. Arquivo
Municipal de Peniche) (o sublinhado é nosso). Ambos os locais se situavam na costa contígua
ao antigo braço de mar que cingia Peniche pelo lado de nascente e de nordeste, de que hoje ape-
nas existem os vestígios em forma de pequeno e assoreado esteiro ao longo de parte da mura-
lha, cujo escoamento é total na maré vazia. O sublinhado evidencia esses topónimos posicio-
nados na referida fachada sueste e este-nordeste de Peniche. Esse canal, ou braço de mar, abrigo
privilegiado que em 1544, segundo documento de D. Afonso de Ataíde, conseguia receber entre
duas e três dezenas de caravelas de pesca (Calado, 1994), continuou a ser, mais tarde, o prin-
cipal ancoradouro de embarcações locais. A memória das funções portuárias desse porto de
ancoradouro manteve-se conservada pela microtoponímia local até à actualidade: Portinho do
Rio, Porto das Barcas, Portinho das Cabanas, Portinho da Investida, Portinho do Padre Amaro
(Calado, 1994), e ainda Portinho do Meio, topónimo que ainda hoje é utilizado localmente. 
O Museu de Peniche conserva nas suas colecções documentos fotográficos das décadas de 1910
e 1920 em que estão registadas presenças de caíques varados nas áreas que referimos.

O inevitável assoreamento do referido “rio”, ou seja, braço de mar, foi registado na
Chancelaria de Filipe II, anunciando a limitação do trânsito no braço navegável, e o total asso-
reamento actual: “o dito rio estaua muito mal tratado e quassy emtupido com as muitas areas que
tinhao entrado e entrauao pollas paredes e caises arruinados” e “nao podiao as carauellas nadar”
(Chancelaria de D. Filipe II, Doaçoes, Livro 30. fol. 5, apud Calado, 1994, p. 89).

Existem testemunhos de finais do século XIX que descrevem a entrada em Peniche
como uma verdadeira “formalidade” dependente da maré que, quando na preia-mar, impedia
de todo o trânsito a quem chegasse a pé ou a cavalo (Júlio César Machado, em 1870, o geógrafo
G. Péry, em 1875, e Pinho Leal, na mesma data (Calado, 1994, p. 103-104 e 110). Como local
portuário restava, doravante, o antigo ancoradouro ao largo da baía fronteiriça à costa sul e, para
as embarcações de menor calado, o natural varadouro na zona da Ribeira, versão arcaica do
actual cais da Ribeira.A utilização actual deste cais da Ribeira de Peniche encontra-se restrita,
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após a transferência da actividade portuária pesqueira para o grande porto industrial recen-
temente construído no espaço vizinho, mais a leste, construído sobre a antiga Praia de Banhos,
em plena baía virada a Sul, e em frente ao antigo e milenar ancoradouro da mesma baía. 

Entre os recursos do povoado de Peniche a salicultura terá também de algum modo
desempenhado o seu papel. No segundo quartel do século XVII, P. Teixeira Albernas, des-
crevia Peniche como uma ilha na qual um braço de mar permitia a exploração de salinas cuja
produção permitia carregar um número elevado de navios (P. T. Albernas, apud Calado, 1994,
p. 77). Dessas “salinas”, ou quem sabe se de possíveis vestígios de cetárias que não chega-
ram a ser interpretadas como tal, existiam ainda alguns vestígios na década de 1940. Esses
vestígios foram avistados no litoral, na parte sudeste da cidade, em zona actualmente urba-
nizada, junto à comporta (Bernardo, 1966), ou seja, em zona anteriormente abrangida pelo
antigo braço de mar que separava Peniche do continente. No entanto, o movimento portuá-
rio de Peniche contava também com o desembarque de sal vindo do exterior para a indús-
tria de salga de pescado e para venda: “entra muito sal de fora, asy para se salgarem os pescados
das armaçoes, como para se vender aos que os vem comprar por mar, e por terra (...)” (Documento
conservado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, apud Calado, 1994, p. 95, n. 199).

N.o 15. Lourinhã

Posição geográfica: Vale da Ribeira de Palheiros, numa região de antiga litoralidade
anterior a um assoreamento para o qual terão contribuído os cursos do Rio Grande e
do Rio do Toxofal. 
Coordenadas geográficas: N. 39 ° 14’ W. 9 ° 19’
Localização: pequena elevação dominando zona de vale fluvial e de antigo esteiro.
Contexto geomorfológico: Insere-se no esquema 4 de N. Flemming apresentado no
II Capítulo e na Fig. 13. A inicial posição de litoralidade da Lourinhã permitiu que fosse
porto de mar, tendo posteriormente ficado à beira de um esteiro. A posição ribeirinha
do povoado ter-se-á prolongado pela baixa Idade Média e época renascentista, segundo
as referências históricas ao comércio que esta posição geográfica proporcionava. A vizi-
nhança de Pai Mogo, como antigo abrigo náutico, contribuíu para o desenvolvimento
das antigas qualidades portuárias deste centro.
Fontes históricas: Tal como Atouguia da Baleia, a Lourinhã, valorizada por ser porto
de mar através de um pequeno esteiro que constituía um abrigo para a navegação, foi
objecto de uma doação feita por D. Afonso Henriques a D. Jordão, pelo auxílio pres-
tado na conquista de Lisboa (Calado 1994). 
Fontes cartográficas: João Teixeira (1648) - Descripção dos Portos Marítimos do Reino
de Portugal, (referência a Lourinhã e Pai Mogo), reproduzido em Cortesão e Mota
(1987, vol. IV, Estampa 509 G). (Fig. 67).

Vestígios arqueológicos
Existem duas inscrições funerárias reutilizadas na construção da igreja de S. Lou-

renço dos Francos, perto da Lourinhã (Alarcão, 1988a, II, 2, p. 116). Embora não se tenha
tornado possível procurar de modo exaustivo, no âmbito do presente trabalho, referências
a achados arqueológicos indiciadores de actividades portuárias na zona da Lourinhã, con-
siderámos do maior interesse para o seu estudo as condições geográficas do passado (exis-
tência de esteiro navegável anterior aos episódios de assoreamento) e a actual presença de
um sistema de valagem para escoamento de águas fluviais com tendência para retenção,
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sinais que deixam entrever uma relação entre a referência a um abrigo náutico (Silva, 1994,
p. 97) e uma antiga realidade portuária na vizinhança do povoado, com um terminus oceâ-
nico na reentrância litoral abrigada de Pai Mogo.

Utilização do litoral
Existe documentação relativa à Lourinhã que fornece dados sobre a sua posição geográ-

fica: “litorânea como determinante de muitas facetas vivenciais dos seus moradores e local de visita
de mercadores provindos de outros lugares — nomeadamente de Lisboa (...)” (Silva, 1994, p. 47).

Nos séculos XIII, XIV e XV, como pontos principais de pesca, importação e exporta-
ção são registados os portos de Salir, Atouguia, e o “abrigo da Lourinhã” por aí aparecer regis-
tada alguma actividade igualmente portuária (Silva, 1994, p. 47).

Em 1808, a descrição da Lourinhã feita pelo oficial francês E. Paris, corresponde a um
centro urbano cujo abrigo marítimo se encontrava a menos de uma hora de marcha: “Lou-
rinham est un gros bourg situé au fond de la vallée de ce nom qui passe à un quart de lieue envi-
ron et va se jetter dans la mer à l’anse de Lourinham qui est à trois quarts d’heure de marche du
bourg” (Vicente, 1983, p. 125).

N.o 16. Torres Vedras

Posição geográfica: faixa litoral da Estremadura, no curso inferior do Rio Sizandro.
Coordenadas geográficas: N. 39 ° 06’ W. 9 ° 15’
Localização: Pequena elevação dominando o curso de um pequeno rio navegável e
situada perto da antiga foz do mesmo rio.
Contexto geomorfológico: A região anteriormente navegável e vizinha da actual
cidade de Torres Vedras inseria-se no Esquema 2 de N. Flemming apresentado no 
II Capítulo e na Fig.13. A posição de litoralidade verificou-se no passado graças à bacia
fluvial do estuário do Sizandro, que se terá mantido navegável na proximidade imediata
de Torres Vedras até ao momento das grandes transformações coincidentes com os
grandes episódios de assoreamento da época renascentista. Actualmente a cidade faz
parte do hinterland vizinho da costa atlântica.
Fontes antigas: Embora não existam dados que permitam fazer coincidir quaisquer
vestígios arqueológicos correspondentes à povoação romana de Chretina referida na
Geografia de Ptolomeu, e eventualmente uma mansio da estrada Olisipo-Conimbriga,
com a actual cidade de Torres Vedras, a localização desta cidade em relação a Olisipo e
a Scallabis parece coincidir com a posição da Chretina romana (Mantas, 1996c). 
Efectivamente, este autor admite a possibilidade de coincidência da posição de Torres
Vedras com um ponto da estrada romana que ligava Olisipo a Conimbriga passando por
Loures e confere-lhe a probabilidade de ter desempenhado funções de centro viário
(Mantas, 1996c). O mesmo autor (1996c, I, p. 694) identifica-a com a Chretina de Pto-
lomeu numa posição geográfica equivalente a 34 milhas de Olisipo e a 36 milhas de
Scallabis, ou seja, numa zona que poderá equivaler a Torres Vedras.
Fontes cartográficas: João Teixeira (1648) - Descripção dos Portos Marítimos do Reino
de Portugal, reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampa 509 H).

Vestígios arqueológicos
Entre os vestígios arqueológicos desta região, a ocupação pré-histórica de um povoado

com características associadas à utilização do litoral parece-nos essencial para a compreensão
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da escolha de um local com uma posição vantajosa como a do castro do Zambujal. Efectiva-
mente, na história geomorfológica do vale do Rio Sizandro, o arqueossítio do castro do Zam-
bujal, situado a três quilómetros a sudoeste de Torres Vedras, num monte sobranceiro ao vale
fluvial de um rio anteriormente navegável cuja foz se desenrolava, no passado, numa baía oceâ-
nica vizinha, constitui um testemunho importante da utilização das vias fluviais como meio
de contacto com o oceano durante o Calcolítico. A actual distância que separa o referido cas-
tro da orla costeira ajuda, por outro lado, a compreender a profunda transformação que con-
denou a região a uma posição actualmente sublitoral.

Os resultados de sondagens realizadas em 1986 em vários pontos do vale do Rio Sizan-
dro trouxeram ao nosso conhecimento a existência de sedimentos marinhos datáveis do
período pós-glaciar em camadas subjacentes aos aluviões posteriores, e a profundidades da
ordem dos 17,40 m (junto a Ribeira de Pedrulhos) o que indica uma forma litoral que cor-
responderia a uma ampla baía oceânica que se estendia até à área hoje conhecida como
Ribeira de Pedrulhos e até Ponte de Rol (Hoffmann e Schultz, 1994, p. 45 e 46 — mapa do
paleoestuário do Rio Sizandro). Este aspecto pode ser observado nos mapas que reproduzi-
mos (Figs.71 e 72). 

As descobertas feitas na região revelaram ocupações durante o Calcolítico em que o cas-
tro do Zambujal sobressai como o mais avançado, do ponto de vista desse paleolitoral cuja
baía se encontrava a uns escassos dois quilómetros do povoado (Hoffmann e Schultz, 1994,
p. 45). Contendo testemunhos arqueológicos de actividades que, não sendo maioritariamente
agrícolas, visto os actuais terrenos férteis da vizinhança, de aluvião, serem de origem pos-
terior (Uerpmann, 1994, p. 48), antes se relacionavam com o comércio e exportação asso-
ciada a artefactos relacionados com a manufactura de objectos em metal, o castro apresenta,
paralelamente, vestígios que nos revelam uma preocupação defensiva característica do
povoado. A própria posição em acrópole sobranceira ao vale, corresponde à escolha de um
local naturalmente defendido. Estes e outros elementos levaram a caracterizar o arqueossí-
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FIG. 71 – Vestígios arqueológicos no vale do Rio Sizandro. Reproduzido de Kunst (1990, p. 131).



tio em questão como um antigo povoado em ligação directa com o meio oceânico, em que
a navegação, inclusivamente os contactos exteriores à Península Ibérica, proporcionou uma
economia própria (Kunst, 1990), com uma ligação com o meio oceânico facilitada pela
antiga forma de abrigo litoral constituído pela bacia de estuário do Rio Sizandro.

Os materiais recolhidos na área urbana de Torres Vedras testemunham uma ocupação
que poderá remontar pelo menos à Idade do Ferro, correspodendo a um possível oppidum
(Mantas, 1996c). Existem testemunhos arqueológicos da época romana na área urbana.
Verificou-se também a reutilização de materiais antigos na construção das muralhas e da
igreja de Santa Maria do Castelo, além de achados de testemunhos antigos na área do cas-
telo. O autor localiza a povoação romana entre o Monte do Castelo, actual centro histórico
de Torres Vedras, e a margem do Sizandro: “A povoação romana ocupava, talvez de forma não
contínua, o Monte do Castelo, onde na vertente norte se situam as ruínas de duas cisternas que jul-
gamos romanas, e a zona antiga da cidade, que se estende para oriente até ao rio Sizandro” (Man-
tas, 1996c, 1, p. 694). 

Existem várias villae na zona de Torres Vedras, pelo que este mesmo autor considera
a hipótese de se ter tratado pelo menos de um vicus. A esta hipótese, é possível associar-
mos uma actividade náutica (logo, portuária) em comunicação com o oceano por inter-
médio do abrigo natural que a bacia do Sizandro proporcionava. A sua posição geográ-
fica permitia combinar os recursos agrícolas e os recursos marítimos mediante o curso
navegável do Sizandro cuja foz se encontraria então muito mais próxima do espaço
urbano.
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FIG. 72 – Reproduzido e adaptado de Hoffmann e Schultz (1994, p. 46).



Utilização do litoral
Os testemunhos presentes no arqueossítio do Calcolítico do Castro do Zambujal, loca-

lizado em elevação dominando o paleoestuário do Rio Sizandro e sobranceiro ao vale e à
actual cidade de Torres Vedras, sugerem contactos marítimos com o Mediterrâneo que
terão naturalmente sido prolongados durante a época de ocupação romana do território.
Uma descrição de 1640 refere assim Torres Vedras: “Siete leguas da Lisboa yase la villa de
Torres Vedras, no lejos del Oceano, con fuerte castillo, 4 Parroquias, 3 Conventos de freyles y 800
vezinos Su corregimiento trasladado de Alenquer tiene 17 villas y es Condado erigido por elRey
Felipe IV (...)”. (Biblioteca Nacional de Paris, Manuscrits espagnols, códice 324, fol. 31 vo, apud
Serrão, 1994, p. 204). 

Possuía Misericórdia e um bom Hospital (Rodrigo Mendes Silva, Población General de
España, Madrid, 1645, fol. 163 vo — 160, apud Serrão, 1994, p. 204).

XI. Complexo portuário do Rio Tejo

A riqueza da região em que se insere o curso do Rio Tejo e a forma geográfica da bacia
deste rio, assim como da foz, eram factores propícios a movimentos comerciais em que os
produtos de troca não escasseavam, incluindo o sal e o ouro, e que deviam atrair protago-
nistas de um comércio entre a costas atlânticas e mediterrânicas (Cardoso, 1995, p. 41). 
A antiguidade da utilização de carácter náutico e portuário do extenso espaço do estuário do
Rio Tejo, assim como do respectivo curso e dos cursos de alguns dos seus afluentes encon-
tra-se comprovada por registos arqueológicos nos subsolos das principais cidades.

No âmbito geográfico da parte vestibular deste estuário, e em posição simétrica, exis-
tem evidências arqueológicas datáveis quer do Bronze Final quer da Idade do Ferro. Na mar-
gem sul, o arqueossítio do morro onde actualmente se situa a Quinta do Almaraz, com evi-
dências arqueológicas indissociáveis de contactos com rotas de navegação ligadas a origens
longínquas e, na margem norte, o possível povoado subjacente ao Castelo de S. Jorge, e a
plataforma onde assenta a Sé de Lisboa, apresentam vestígios de uma antiguidade com-
preendida entre o Bronze Final e o século VII a.C. (Cardoso, 1995).

A discussão sobre a continuidade entre a primeira e a segunda formas — períodos —
de povoamento é tão legítima relativamente a Almaraz quanto aos arqueossítios localizados
no subsolo urbano de Lisboa que acabamos de referir (Cardoso, 1995, p. 50). Estas ocupa-
ções em posição sobranceira, no esporão de Almaraz (habitat naturalmente defendido e em
posição de atalaia e de controle das vias de comunicação, incluindo a via fluvial), estavam
em ligação com os pontos imediatos de contacto com a navegação do estuário, ou seja, a zona
da Baixa, no caso de Lisboa, e Cacilhas, no caso de Almada. J. L. Cardoso, a propósito do
papel destes povoados sobranceiros ao Tejo, refere: “(...) é de salientar que se trata de dois esta-
belecimentos situados em margens opostas de um grande estuário; teriam, pois, funções comple-
mentares no domínio do tráfego e comércio fluvial. Para além de promoverem o comércio com
regiões bem diferenciadas, situadas nos respectivos “hinterland”, receberiam, sobretudo, os produtos
escoados através do curso inferior do Tejo (...)”. Além da via fluvial, tanto o morro da Sé como o
de Almaraz seriam (...) complementares, como elementos da via terrestre que ligaria Olisipo (...)
a Tartesso, em quatro dias” (Cardoso, 1995, p. 52). 

Estrabão registou as características portuárias do estuário do Tejo nos seguintes termos:
(“Quant au Tage, sa largeur à l’embouchure est d’environ 20 stades et sa profondeur suffisante pour
que des navires à 10.000 amphores de fret puissent le remonter” Estrabão III, 3, 1) (Tradução de
Lasserre, 1966, p. 51).
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Relativamente a Lisboa e a outra cidade então ainda posicionada no estuário do Tejo,
Santarém, o mesmo autor clássico referia: “Cette ville (Moro) a servi de base de départ à Bru-
tus dit le Callaique (...). Il construisit ensuite Olisipo de manière à commander le cours du fleuve,
pour garder en tout temps libres les accès à la mer et le ravitaillement en vivres. Aussi ces deux vil-
les sont-elles les plus puissantes sur le Tage” (Estrabão, III, 3, 1) (Tradução de Lasserre, 1966,
p. 52). Em Moron estava-se a uma distância de cem quilómetros do mar, mas mais longe
poderiam no entanto chegar embarcações de rio (Centeno, 1983). O cenário navegável no
Rio Tejo referido por Estrabão era muito vasto.

A posição geográfica do povoado da Idade do Ferro de Almaraz, complementada pela
lógica articulação com o abrigo estuarino no sopé do morro, em Cacilhas, identifica-se
com a habitual escolha de implantação dos estabelecimento fenícios na Península Ibérica.
No caso de Almaraz, a escolha da margem sul difere da maioria dos casos registados no ter-
ritório português. Em Cacilhas, é relevante a observação de continuidade no que concerne
as funções de ancoradouro e varadouro de embarcações, actualmente materializada pelas
estruturas portuárias construídas.

O extenso complexo portuário do Rio Tejo pode dividir-se em duas zonas: 

• zona de estuário, que compreendia os portos directamente em contacto com o estuá-
rio fluvial e ribeirinhos dele até Santarém (na antiga forma estuarina), e ainda os
pequenos portos dependentes da navegabilidade dos esteiros fluviais contíguos ao
estuário, tanto na margem direita do estuário, como na margem esquerda, como refe-
rimos anteriormente.

• zona fluvial propriamente dita, incluindo os acessos navegáveis para montante das
fozes dos afluentes (nomeadamente os cursos dos rios Nabão, Zêzere e Sorraia).

Como terminus portuários sublinhamos, em posição de simetria relativamente à
foz, Lisboa e Cacilhas. Inserido na antiga forma estuarina, mais ampla, como a que é
sugerida pelo texto de Estrabão, Santarém terá igualmente tido funções de terminus, des-
frutando de uma posição que consideramos litoral. A organização espacial portuária no
caso de Olisipo e da margem esquerda do Tejo (escoamento de produtos agrícolas e agro-
pecuários, indústria cerâmica e piscícola interligadas, construção naval, salinas, viveiros,
e outros recursos) para abastecimento da grande urbe, constitui um bom exemplo de com-
plexo portuário que, paralelamente ao benefício que trouxe à grande urbe, originou um
sem número de núcleos urbanos formados a partir de enclaves costeiros que se revela-
ram propícios ao desenvolvimento dessa multiplicidade de actividades que constituem
um porto.

Constitui também um bom exemplo de sucesso de um complexo portuário, na medida
em que actualmente podemos mesmo dizer que o porto de Lisboa abrange todos esses locais
que constituíram os elementos do complexo portuário da foz do Tejo, visto que toda a área
vestibular do estuário se encontra sob a jurisdição do porto de Lisboa cujos limites são, a
montante a ponte de Vila Franca de Xira, e a jusante o alinhamento das torres de S. Julião
da Barra e do Bugio (Nabais e Ramos, 1995).

Destacamos seguidamente os casos de Lisboa (n.o 17), Almada ( n.o 18), Sacavém 
(n.o 19), Vila Franca de Xira ( n.o 20), Santarém (n.o 21), Constância (n.o 22), Abrantes 
(n.o 23) e Tomar (n.o 24).
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N.o 17. Lisboa

Posição geográfica: Zona vestibular do estuário do Rio Tejo.
Coordenadas geográficas: N. 38° 43’ W. 9° 08’
Localização: colinas e vale fluvial (esteiro) da margem direita do estuário do Tejo.
Contexto geomorfológico: Insere-se no Esquema 2 proposto por N. Flemming, apre-
sentado no II Capítulo e na Fig.13. A posição de litoralidade teve continuidade até à época
actual. Inicialmente a ocupação humana terá existido dividida entre dois pontos estratégi-
cos — a acrópole sobranceira ao estuário, numa colina da sua margem direita, e a zona ribei-
rinha do estuário do Tejo, mais propriamente nas praias de um esteiro que desaguava na
margem direita do Tejo. A litoralidade manteve-se relativamente ao curso do Tejo, embora
se tenha observado uma alteração da fachada fluvial do esteiro que, uma vez assoreado, se
transformou numa área mais interior, progressivamente habitada e que constitui hoje a
parte central da Baixa lisboeta. O actual subsolo urbano dessa área constitui o arquivo dos
testemunhos das actividades portuárias mais remotas, assim como as de época romana.
Fontes antigas: Estrabão, III, 3,1; Plínio IV, 113, 117,118; Ptolomeu; Itinerário de Anto-
nino (referência a Olisipo). Relativamente à origem deste topónimo, interessa verificar
a hipótese referida por J. L. Cardoso, baseado num estudo de A. V. da Silva, de 1960,
em que é referida uma interpretação do século XVII, de Samuel Bochart, segundo a
qual a designação do local, Olisipo, deixaria transparecer as características náuticas favo-
ráveis que oferecia e pelas quais teria sido eleito para um estabelecimento: os dois ele-
mentos componentes do topónimo Olisipo, “alis” e “ubbo”, de eventual origem fenícia
designariam “enseada amena” (Cardoso, 1995, p. 53).
Fontes históricas: Fernão Lopes, Crónica do Senhor Rei Dom Fernando; Frei Nicolau Oli-
veira, Livro das Grandezas de Lisboa, 1620; Damião de Góis, Chronica do Sereníssimo Senhor
Rei D. Manuel; Damião de Góis, Urbis Olisiponis Descripto ou Descriçao da Cidade de Lisboa.
Fontes cartográficas: João Teixeira (1648) — Descripção dos Portos Marítimos do Reino
de Portugal, reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampa 510 A).
Mapa de Carlos Mardel (1750), do Terreiro do Paço a Belém, com projecto de novo arse-
nal.(C. P. L. (1988); General Filipe Folque e Contra-Almirante Pereira da Silva, Carta
Topographica da Cidade de Lisboa e seus arredores (...) (1856-1858).
Fontes iconográficas: A iconografia de Lisboa é conhecida a partir do início do século
XVI (Ramos, 1990). Localizámos os seguintes elementos: Panorâmica de Lisboa 
(iluminura?), Livro de Horas de D. Manuel (1517-1530). Panorâmica de Lisboa (1530-1534),
por António de Holanda. British Library. Londres. Panorâmica de Lisboa (c. 1535). Rijks
Universiteit. Leiden. Braun, Georg (ou Braunius) (1572 ?), Vista em perspectiva de Lis-
boa. Civitates Orbis Terrarum. Vol. I. Colónia. T. Graminaeus. Iluminura atribuída a
António de Holanda de Panorâmica de Lisboa no século XVI. Galvão, D., Crónica de 
D. Afonso Henriques. (Fig. 73). Tinoco, João Nunes (1650), Planta da cidade de Lisboa.
(Fig. 74). Panorâmica de Lisboa seiscentista representando a partida de S. Francisco
Xavier para a Índia (século XVII), atribuída a Simão Gomes dos Reis e a Domingos da
Cunha. Academia Nacional de Belas-Artes. A referência que F. Castelo Branco faz a este
quadro constitui um elemento importante para este estudo, na medida em que descreve
a representação de dois tipos de embarcações no Tejo: as de alto bordo, fundeadas ao
largo, e, por outro lado, e representadas em grande número, as pequenas embarcações
fluviais junto à praia (Castelo-Branco, 1958, p. 49). Desenho aguarelado (1767-1769) da
zona ribeirinha de Lisboa, referido por Vieira da Silva (Silva, A. Vieira da (s.d.) — 
Dispersos. Lisboa: Câmara Municipal, vol. II, p. 175, apud Ramos, 1990).
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FIG. 73 – O porto de Lisboa na primeira metade do século XVI. A imagem ilustra uma situação portuária completa: o ancoradouro
no rio para os barcos de maior calado, o varadouro na praia fluvial e, no centro da imagem, um cais de acostagem para
embarcações menores. Segundo iluminura da Crónica del Rey Dom Affonso Hamriques, de Duarte Galvão. Reproduzido de Moita
(1994, p. 140).

FIG. 74 – A cidade de Lisboa no século XVII. Desaparecido o esteiro da Baixa, a margem fluvial era um espaço de construções
restritas e reservadas às actividades relacionadas com o porto. Planta de João Nunes Tinoco (1650). Reproduzido de Ferrão
(1994, p. 241).


