
Vestígios arqueológicos de actividades portuárias
Como testemunho de contactos com civilizações do mundo mediterrânico oriental, foi

observado um contexto arqueológico de cariz orientalizante no Claustro da Sé de Lisboa, com
paralelos na Quinta do Almaraz e na Alcáçova de Santarém, tratando-se nos três casos de cida-
des directamente ligadas ao tráfego marítimo e fluvial (Amaro, 1993; Arruda, 1993; Barros,
Cardoso e Sabrosa, 1993; Cardoso, 1995; Diogo, 1993). Também as escavações do Teatro
Romano de Lisboa proporcionaram a exumação de materiais cerâmicos importados, de época
tardia, de origens foceense e cipriota, bem como ânforas orientais, consideradas pelos auto-
res como algo mais do que resultados de simples introduções fortuitas, mas sim o resultado
de “fortes circuitos comerciais, ligados à manutenção de Lisboa como importante porto comercial,
mesmo após a sua submissão aos Alanos, cerca de 411” (Diogo e Trindade, 1999, p. 87). Relati-
vamente à actividade portuária desta época, os testemunhos arqueológicos confirmam: “A zona
portuária ter-se-á instalado (...) na praia fluvial (...) onde os barcos seriam varados na praia e onde,
para além do comércio com o exterior, se irá instalando a área industrial de conserva de peixe”
(Amaro, 1993, p. 187). Posteriormente, o forum romano, eventualmente um forum corporativo
(Ribeiro, 1994), ter-se-á instalado na zona da Rua da Prata, seguindo uma “ tradição de um
espaço fortemente marcado pela vida portuária e comercial.” (Amaro, 1993, p. 187). Precisamente
na Rua da Prata, as estruturas subterrâneas descobertas em 1773 e classificadas por alguns
autores como “termas”, mas cujas funções permanecem discutíveis (Maciel, 1993-1994),
parecem articular-se com o espaço portuário do antigo esteiro do Tejo, a que são associáveis
as cetariae, sugerindo mais uma interpretação como criptopórtico (Ribeiro, 1994), num con-
texto de urbe já organizada em época pré-romana e com indissociáveis funções portuárias
(Maciel, 1993-1994). A própria orientação Sudeste / Noroeste das três fábricas de salga roma-
nas descobertas na Rua Augusta sugere o aproveitamento da praia fluvial que se estendia ao
longo do antigo esteiro, tendo esta instalação sido efectuada sobre vestígios anteriores de ocu-
pação ibero-púnica, numa natural sobreposição que nos sugere o aproveitamento, muito
antigo, da margem do esteiro (Amaro et al., 1996). 

Também a testemunhar este tipo de actividades no subsolo da Baixa de Lisboa, con-
tribuindo para uma cartografia da zona fabril do povoado antigo, existem os vestígios de uma
unidade de transformação de pescado descoberta na Rua dos Fanqueiros (Diogo e Trindade,
2000). A área estudada, que permite datar a fase de abandono da actividade fabril de trans-
formação de pescado na antiga Olisipo, correspondente à segunda metade do século V,
explica ainda a presença em Lisboa de cerâmicas finas oriundas do Mediterrâneo oriental,
testemunho de “circuitos mercantis estáveis e com mercadorias de retorno” (Diogo e Trindade,
2000, p. 185). 

Paralelamente, o panorama humano que parece delinear-se durante a antiguidade tar-
dia de Olisipo, surge associado à possível importância que as comunidades helenizadas evi-
denciam através da utilização do alfabeto grego tal como surge nos imbrices fabricados local-
mente e descobertos na unidade fabril da Rua dos Fanqueiros (Diogo e Trindade, 2000).
Outros numerosos vestígios de importações figuram entre os testemunhos arqueológicos
relacionáveis com actividades portuárias. Entre os abundantes vestígios anfóricos encontra-
dos no subsolo urbano de Lisboa, existem elementos de importações tais como ânforas viná-
rias de origem itálica, bética e tarraconense, gaulesa e de origem oriental na necrópole da
praça da Figueira (Fabião, 1998). Também durante as escavações do teatro Romano de Lis-
boa se registaram vestígios de ânforas vinárias itálicas (greco-itálica do século III a 130 a.C.
e Dressel 1, ca. 130 a.C. e início do século I), béticas (vinária Haltern 70, datável de entre mea-
dos do século I a.C. e meados do século I d.C.; piscícola Dressel 10, e oleárias Dressel 20 e
Dressel 23) bem como de ânforas oleárias ou piscícolas africanas tardias originárias da Tuní-
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sia (Keay XXV e Keay LXI ou LXII), assim como de ânforas vinárias tardias (século IV a V)
do Mediterrâneo oriental (Ágora M 54, fabricada no sul da Turquia) e a vinária ou oleária Keay
LIII (século V a início do século VII) de produção assinalada no sul da Turquia, Rodes e Chi-
pre (Diogo, 2000, p. 163-164). Olisipo, o maior porto atlântico da província romana da Lusi-
tania (Edmondson, 1987, p. 154), insere-se geograficamente num contexto estuarino apro-
veitado desde tempos remotos como fonte de recursos e, a partir dos primeiros contactos com
as civilizações do Mediterrâneo oriental inventoras dos taricheiai (Counillon e Étienne, 1997),
como local preferencial para a instalação da indústria de transformação do pescado. Dessas
actividades existem evidências arqueológicas reveladoras de dois tipos de produção directa-
mente relacionados: os complexos de salga e o fabrico de ânforas na margem esquerda, além
Tejo. No que se refere a olarias de produção de ânforas, existem na margem sul do Tejo as
presenças conhecidas de Muge, Garrocheira, Quinta do Rouxinol e Porto dos Cacos. A pro-
dução destas olarias apresenta duas fases: uma fase compreendida entre o século I d.C. e
finais do século II ou inícios do século III; outra fase correspondente a finais do século II e
inícios do século III (Carvalho e Almeida, 1996). Apenas Porto dos Cacos (na Herdade de Rio
Frio, Alcochete), terá abrangido ambas as fases, ou seja, numa continuidade desde o século
I ao início do século III (Carvalho e Almeida, 1996), ou até mesmo ao século V (Raposo e
Duarte, 1996), acompanhando as transformações da produção anfórica, e coexistindo com
grande parte da produção piscícola de Cacilhas (século I a.C. a século I d.C.) (Raposo e
Duarte, 1996). Todas estas olarias terão sido contemporâneas das cetariae de Olisipo conhe-
cidas. Apenas as olarias mais próximas da foz, tanto do Tejo como do Sado, por estarem perto
das cetariae, parecem ter-se confrontado com a necessidade de produção de novas formas
introduzidas, Almagro 50 e 51 (Cardoso e Rodrigues, 1996). No complexo fabril da Rua
Augusta, as formas de ânforas de presença mais frequente são precisamente a Almagro 51c
e, seguidamente, a Almagro 50 (Amaro, Bugalhão e Sabrosa, 1996). 

Relativamente à provável natureza orgânica (madeira) dos materiais utilizados na cons-
trução de estruturas com funções portuárias, como cais, por exemplo — tal como se verificou
no estudo arqueológico realizado na área em que se sucederam cronologicamente os portos
arcaicos de Marselha (Hesnard, 1995) — encontramos um pequeno eco possível na referên-
cia de V. Mantas à notícia da descoberta, na Rua Arco da Bandeira, em Lisboa, de restos de uma
possível ponte “talvez de tabuleiro de madeira, destinada a salvar o esteiro” (Mantas, 1990, p. 165).
A propósito, poderemos recordar a iconografia do século XVI que apresentamos na Fig. 36.
Nos vestígios da Olisipo romana, a estrutura que foi interpretada como um cais romano
(Amaro, 1995, p. 13, planta) é importante, na medida em que constitui uma materialização do
arranjo da costa no estuário do Tejo, em época romana, para funções portuárias da parte baixa
da urbe, abrindo hipóteses relativamente à existência de outras situações análogas em locais
costeiros com uma posição geográfica semelhante. 

Durante as obras de construção do metropolitano, na zona do Cais do Sodré, na zona cor-
respondente ao aterro da Boavista feito em meados do século XIX, foi localizada em Abril de
1995 uma embarcação da segunda metade do século XV ou de inícios do século XVI (datação
C14). Os vestígios náuticos, que se encontravam a uma profundidade de 5 a 6.5 m, assenta-
vam na antiga margem do Rio Tejo (Rodrigues, Alves, Rieth e Castro, 2001). Apresentavam
características típicas da construção naval descrita em 1570-80 por Fernando de Oliveira. 
O segundo achado deste tipo, em 1996, foi uma embarcação da segunda metade do século XIV
(datação C14), encontrada no Largo do Corpo Santo durante a desobstrução de um poço verti-
cal de um túnel do metropolitano, no parque de estacionamento das instalações da Academia
de Marinha. Trata-se do mais antigo exemplar de embarcação com leme central dentro da téc-
nica de construção chamada “esqueleto primeiro” (Alves, Rieth e Rodrigues, 2001).
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Durante a construção do Centro Cultural de Belém foram localizadas as ruínas de um
cais, uma estrutura portuária solicitada em 1670 pelos moradores locais e que, construído a
partir de 1716, acabou por ficar soterrado (Vaz, 1998) em época anterior às grandes obras de
aterros marginais que permitiram defender toda a zona das inundações fluviais.

Na Praça do Município, a descoberta, em 1997, de um conjunto de elementos soltos
(material de entreposto) destinados à construção naval (cavernas de um navio de grande
porte), constitui mais um contributo de grande interesse para a história daquela zona da
Baixa, já que corresponde à localização de um dos antigos estaleiros da Ribeira das Naus. 
O material náutico descoberto encontrava-se num contexto do século XVII, facto que, associado
ao tipo de peças encontradas, sugere tratar-se de “uma das zonas de retaguarda do estaleiro da
Ribeira das Naus” (Alves, Rieth e Rodrigues, 2001).

Utilização do litoral
Observou-se continuidade nas actividades litorais, com o progressivo avanço da frente flu-

vial urbana, nomeadamente por meio de aterros, e a especialização das zonas portuárias em
que actualmente se encontra dividida a longa fachada fluvial lisboeta. Olisipo, cidade cuja cro-
nologia relativamente à fase de promoção permanece polémica (Faria, 1999, p. 37) teve origem
pré-romana, com importância económica e comercial na Idade do Ferro (Amaro, 1993). O pólo
constituído pela antiga área portuária nas margens do esteiro da Baixa terá constituído um dos
elementos que poderemos inserir nos núcleos urbanos que vieram posteriormente a fundir-
-se na realidade urbana e portuária de hoje. 

O papel de Olisipo na rede comercial da Idade do Ferro teve relevo, segundo o mesmo
autor, na ligação entre o litoral atlântico e a Estrada da Prata (Amaro, Bugalhão e Sabrosa,
1996), uma ligação que permitia que cidades interiores como Cáceres e Mérida, estivessem
em contacto com as rotas atlânticas. Observou-se, aliás, um papel idêntico no caso de Mértola
como porto fluvial de escoamento das minas desse mesmo interior (Torres, 1997). Segundo
alguns autores, a gradual predominância de Olisipo como cidade portuária teria estado na ori-
gem da decadência de Salacia (Edmondson, 1987) e de Scallabis como civitates, após o final do
século II (Cardoso e Rodrigues, 1996). Desde época pré-romana, o povoamento de Olisipo
poderá ter-se verificado na encosta da Sé, com uma ocupação de tipo residencial (Cardoso,
1995), e na zona baixa, portuária, junto da confluência do esteiro com o estuário. Por essa
mesma época as embarcações penetravam na cidade por um acesso correspondente ao cha-
mado “esteiro da Baixa”, até ao actual Rossio. Na “Primeira Parte da História de S. Domingos”
são descritas as descobertas portuárias aquando de obras urbanas: “Achamos por memorias anti-
gas, q entrava por este sitio hu grade esteyro do mar, que devia ter fundo pera agasalhar navios: do
que vimos por nossos olhos certeza, nao so cojeituras no anno de 1571 quado se abriao os alicesses pera
o dormitorio que agora serve. Porque se descobrirao os sylhares de pedraria be lavrada, & as partes
grossas argollas de broze travadas & pendentes della, como em ciz, pera servire de amarrar navios.”
(apud Ramos, 1994, p. 724).

O esteiro de Chelas, área actualmente ocupada pela malha urbana de Lisboa, terá sido uti-
lizado em época muito recuada (Castelo-Branco, 1958). Na proximidade do limite interior desse
antigo esteiro, os vestígios interpretáveis como possíveis villae localizadas na Quinta da Bela
Vista, assim como outros testemunhos arqueológicos de épocas romana e visigótica existen-
tes na zona, coincidem com a vizinhança da estrada que ligava Olisipo a Scallabis (Alarcão,
1988a, II, 2, p. 123).

O foral de Lisboa de 1179 e o foral de Almada de 1190, que privilegiam as tripulações das
embarcações com foros de cavaleiros, são documentos reveladores da importância que, já na
primeira dinastia, era atribuída ao porto de Lisboa, embora a primeira referência explícita ao

241
6. CATÁLOGO



“porto de Lisboa” só tenha ocorrido em 1305, na época de D. Dinis. No século XIV, a descri-
ção que Fernão Lopes faz deste porto, embora aparentemente anterior a instalações portuárias
construídas, e de relevo, não deixa dúvidas acerca da capacidade navegável da parte vestibular
do estuário do Tejo: “carregavam de Sacavem e ponta de Montijo, sessenta a setenta navios de cada
logar, carregando sal e vinhos”(Fernão Lopes, apud Ramos, 1994, p. 724), embora, por ausên-
cia de cais adequados, fosse natural que se recorresse aos ancestrais serviços de embarcações
de transbordo, pois “por a gramde espessura de mujtos navios que assi jaziam ante a cidade, como
dizemos, hiam ante as barcas Dalmadaa aportar a Santos, que he hum gramde espaço da çidade,
nom podemdo marear perantrelles” (Fernão Lopes, apud Ramos, 1994, p. 724).

Já no século XV, com a importância que tinham adquirido os portos do Algarve e o porto
de Viana do Castelo, o porto de Lisboa perdia terreno por falta de infra-estruturas portuárias
(Ramos, 1994). Em 1473, o porto marítimo de Viana do Castelo dispunha de construções por-
tuárias: “em esta villa ha um cais, o milhor de todos estes reinos (...)” (Ramos, 1994, p. 724). 
Em Lisboa, à falta de estruturas portuárias havia que recorrer ao Restelo, “lugar de ancoragem
antiga” (João de Barros, apud Ramos, 1994, p. 724), não se observando mais, afinal, do que um
recurso de todas as épocas, ou seja, uma solução náutica típica dos locais desprovidos de estru-
turas portuárias.

Desde a Idade Média, a exploração de sal em Portugal tinha constituído uma enorme atrac-
ção para os navios norte-europeus. A exploração das marinhas encontrou no Norte da Europa
(Países Baixos e Báltico) os clientes para o sal produzido em Aveiro, assim como nos arredo-
res de Lisboa (Frielas, Loures e Alcochete), no vale do Sado e no Algarve. O porto de Lisboa era
receptor e exportador de sal, o que, pelo menos a partir do início do século XVI, lhe possibili-
tou importar produtos de troca essenciais, como o bacalhau e os mastros para os navios. A situa-
ção geográfica da Ribeira das Naus era duplamente privilegiada. Por um lado, tinha na vizi-
nhança um hinterland fornecedor de madeiras ideais para a construção naval (pinheiro e
sobreiro) directamente transportáveis quer por via fluvial, quer por via marítima, no caso das
madeiras recolhidas nos coutos de Alcobaça e embarcadas no porto de Pederneira; por outro
lado estendia-se na margem da amplíssima área estuarina de fundeadouros e com excelentes
varadouros naturais, as praias fluviais da margem direita. Compreende-se que esta posição favo-
recesse um contacto estreito com os portos do Norte da Europa de onde eram importadas direc-
tamente as longas peças únicas necessárias aos mastros: o pinheiro nórdico embarcado na Prús-
sia, em Riga ou na Noruega (Magalhães, 1993). Como origem do sal que chegava a Lisboa exis-
tiam também no termo desta cidade os conjuntos de salinas dos esteiros do Tejo que se pro-
longavam até Loures e Sacavém, todos eles, aliás, navegáveis até época pós-medieval e res-
ponsáveis pela circulação de muitas mercadorias (Castelo-Branco, 1958, p. 57-58).

Duarte Nunes de Leão, em 1610, ano de publicação da Descripção do Reino de Portugal,
menciona o esteiro de Chelas que terá inclusivamente servido o próprio mosteiro num pas-
sado ainda recente, mosteiro junto ao qual podiam aportar barcas e ao qual “ segundo antiga
tradiçam chegava a maré que devia ser pelo valle de Enxobregas acima; o q se confirma polos sinaes
que a terra mostra: que do rio até ao dito mosteiro se vem hoje em dia muitas cascas de mariscos meti-
das pela mesma terra, como se ve em muitas partes onde ja foi mar” (Castelo-Branco, 1958, p. 58).

Em 1625 numa “Relaçam”, António Alvarez descreve o porto de Lisboa com fortalezas
defendendo o Rio Tejo e o porto propriamente dito (Ramos, 1994). Uma descrição de 1640
refere Lisboa como cidade detentora do melhor porto da Europa (Biblioteca Nacional de Paris,
Manuscrits espagnols, códice 324, fol. 29, apud Serrão, 1994, p. 185). Em Lisboa, no século XVI,
a construção naval constituiu uma prioridade do Estado. A proximidade de florestas abaste-
cedoras permitia que a Ribeira das Naus fosse o primeiro estaleiro do país. Como espaços espe-
cializados, as “Ribeiras” surgem associadas a centros produtores de navios. A “Ribeira das
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Naus” recebeu o nome confirmador da sua especialização — espaço ribeirinho reservado
exclusivamente, por ordem régia, a “espalmar e correger paus”, segundo documento manuelino
de 1515 (Magalhães, 1993). Funcionava em articulação com outros espaços portuários tais como
os Armazéns da Guiné e Índia e Casa da Índia, áreas de arrecadação e entreposto de materiais
náuticos e de construção naval. A Ribeira de Lisboa era um núcleo complexo movimentado por
corpos de funcionários específicos. Lado a lado com a indústria da construção naval existiam
outras indústrias subsidiárias cujos produtos se articulavam directamente com a organização
da construção naval da Ribeira (velas, cordames, enxárcias, poleame, ferragens, pregaduras,
âncoras e outros aprestos), muitas vezes razão de importações por via marítima. 
A própria posição geográfica dos estaleiros estava em estreita articulação, necessariamente,
com as zonas florestais abastecedoras (Magalhães, 1993).

Por finais do século, no entanto, com o crescimento urbano e das indústrias associadas
que ameaçavam a construção naval, foram tomadas medidas de preservação das madeiras dis-
poníveis na região para abastecimento dos estaleiros navais. Essas medidas levaram à elimi-
nação das indústrias consumidoras de madeira, tais como os vidreiros e as refinarias de açú-
car, num raio de dez léguas em redor de Lisboa (Magalhães, 1993). A participação da Coroa
no comércio de além-mar, nomeadamente com o monopólio régio da pimenta, determinou
toda uma organização espacial da margem fluvial de Lisboa segundo as necessidades de espe-
cializações de áreas ao serviço das produções indispensáveis às navegações comerciais: esta-
leiros navais, incluindo as indústrias subsidiárias de aprestos marítimos, fundições, armazéns
e tercenas (numa primeira fase correspondentes a locais de produção naval de galés para defesa
da costa, depois depósitos de artilharia, e, posteriormente, arsenais) (Magalhães, 1993).

O Rossio seria, ainda no século XVIII, um imenso mercado e ponto de reunião popular
onde eram vendidas não só vitualhas, como artigos de importação e gado. Perdeu a importância
com a construção pombalina da Praça do Comércio, para a qual passou a afluir grande parte
da vida activa lisboeta.

Área portuária construída
As primeiras grandes construções de carácter portuário, posteriores às tercenas navais da

época de D. Dinis (Ramos, 1990), envolveram necessariamente transformações na zona ribei-
rinha de Lisboa. Verificaram-se a partir de 1521, durante o reinado de D. Manuel I, mudando
radicalmente essa “extremidade sul da cidade, a margem direita, que se estende ao longo do mar”,
nas palavras de Damião de Góis, na Chronica do Sereníssimo Senhor Rei D. Manuel (apud
Ramos, 1994, p. 724), com muitas obras, aterros e construção de estaleiros, metamorfo-
seando a zona ribeirinha num verdadeiro porto, com condições de segurança para carga, des-
carga, armazenamento, controlo e fiscalização das mercadorias. Damião de Góis, na mesma
crónica, refere o “moles lapidum”, ou cais de pedra, mandado então construir, assim como ater-
ros, “taboleiros ao longo da praia”, sendo as construções assentes em “estacas muito juntas, espe-
tadas a maço no mar” (Ramos, 1994, p. 724), de acordo com o ancestral processo de assenta-
mento de estruturas arquitectónicas em meio aquático. 

Em 1567, Damião de Góis, num capítulo da Quarta e última parte da Chronica do Feli-
císsimo Rei Dom Manuel dedicado às obras ribeirinhas de Lisboa, menciona a construção de
um “nouo caes de pedra de Lisboa, e taboleiros ao longo da praia (...)”, assim como o “Terreiro
que eftá diante dos paços da ribeira de Lisboa que era tudo praia (...)”, e ainda a casa da alfân-
dega de Lisboa, as casas dos armazéns(“Almazes”), as “cafas de contrataçam de Guiné &
India (...)” e “has tercenas da porta da Cruz” (...) (Damião de Góis (1926) — Quarta e última
parte da Chronica do Felicíssimo Rei Dom Manuel. Coimbra: Imprensa da Universidade,
p. 204-205, apud Ramos, 1990, p. 6).
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O crescimento da área portuária
construída de Lisboa ocorre depois da
conquista da Índia, com novos cais,
armazéns, tercenas e fundições de arti-
lharia. O arsenal da Ribeira das Naus,
construído sobre antigas tercenas na-
vais fervilhava em 1552 com 150 car-
pinteiros navais e 150 calafates, se-
gundo João Brandão (de Buarcos)
(Grandeza e Abastança de Lisboa em
1552, apud Ramos, 1994, p. 725), en-
quanto as cargas e descargas se efec-
tuavam com os serviços prestados por
uma multidão de embarcações meno-
res, incluindo as de transporte de pas-
sageiros. Esta situação prolongar-se-ia
até ao século XIX (Fig. 75).

Durante o período filipino, o tes-
temunho do padre Duarte de Sande
refere a Ribeira das Naus como uma
vasta zona ribeirinha largamente ape-
trechada de materiais de construção,
oficinas especializadas e maquinaria
portuária para elevação de pesos,
abundando tanto os equipamentos
nacionais como as importações (Ra-
mos, 1990). Em 1650 a planta de J. N.
Tinoco registava a mesma área indus-

trial naval como a que em primeiro lugar se destacava entre outras da zona ribeirinha de Lis-
boa, estando todas elas ligadas à navegação e ao comércio marítimo.

Em 1720, a Casa da Moeda, instalada junto a S. Paulo, na chamada “Ribeira da Junta do
Comércio”, tinha também ela ocupado uma área da zona da beira-rio, dispondo, inclusiva-
mente, de um cais privativo. Para ocidente, na frente fluvial denominada “Junqueira”, edifi-
cava-se, sob as ordens de D. Maria I, a Real Cordoaria para a indústria nacional de aprestos
marítimos (Ramos, 1990). Existe um interessante testemunho, de cerca de 1750, da impor-
tância que tinha, para a cidade portuária em crescimento, o estado de ocupação ribeirinha da
margem do Tejo compreendida entre Pedrouços e o Cais de Santarém (Ramos, 1990), ou seja,
a zona da Alfândega, a oriente do Terreiro do Paço. É um documento de arquivo contendo o
projecto de um cais de seis quilómetros para a zona ribeirinha de Lisboa, da autoria do enge-
nheiro Carlos Mardel (Ramos, 1990). Mas, aparentemente, e à parte alguns cais construídos,
como o Cais de Belém, iniciado no final do século XVII (em 1686, ainda não terminado, foi
arruinado pelas intempéries (Vaz, 1998), e reiniciado em 1753), e o edifício do Terreiro do Trigo
(actual Alfândega) construído entre 1766 e 1768, com cais próprio e escadas de serviço (Ramos,
1990), a frente fluvial lisboeta só terá vindo a conhecer estruturas contínuas ao longo da mar-
gem direita no século XIX, com a introdução em Portugal da navegação a vapor (1821), e a cons-
trução de docas, cais, estações fluviais e marítimas, e terminais especializados (Ramos, 1994). 

O exame de uma planta de Lisboa de finais do século XVIII ou início do século XIX
(Ramos, 1990, p. 7), aliás não referida de modo completo por este autor, permitiu localizar na
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FIG. 75 – Lisboa ribeirinha, no século XIX. Em cima: do lado esquerdo:
navios em construção na Ribeira das Naus. Em baixo: estacaria de
madeira na orla fluvial de Lisboa, a leste da Praça do Comércio.
Pormenor de gravura conservada no Museu da Cidade. Lisboa.



frente ribeirinha de Lisboa numa extensão razoável, mais de duas dezenas de estaleiros e mui-
tos armazéns cujos nomes são sugestivos relativamente à especialização do espaço: Paço da
Madeira, Casas da Ferraria, Armazéns do Taboado, das Vergas e da Madeira, entre outros. Face
a esta ocupação industrial e portuária da zona ribeirinha de Lisboa, cada vez mais densa, veio
a surgir, por razões de ordem sanitária, o arranjo de uma zona insalubre da margem (espaços
de acumulação de lodos, e de desaguamento de esgotos) que, rapidamente, se iria transformar
num verdadeiro equipamento urbano de dignificação dessa margem: foi o extenso aterro,
actual espaço ocupado pela Avenida 24 de Julho que em, 1867, se encontrava já transformado
em terreiro ribeirinho de passeio público (Ramos, 1990). Finalmente, verificamos que a cons-
ciência de um complexo portuário constituído por ambas as margens (norte e sul) do estuá-
rio do Tejo é visível, do ponto de vista dos projectos arquitectónicos do século XIX, no trata-
mento que então se destinava aos espaços ribeirinhos das duas margens como um todo 
portuário formado por duas frentes estuarinas (C. P. L., 1988, p. 9, 10 e 12). Efectivamente,
os projectos de 1873, 1883 e 1884 não só incluíam a margem norte desde a Torre de Belém até
Santa Apolónia e Beato, como também a margem fronteira desde a Trafaria até ao Pontal de
Cacilhas (projectos de Barão de Roeda (1873), de Miguel Pais (1883) e, em 1884, da Comissão
de 1883, constituída por vários arquitectos (C. P. L., 1988, p. 9, 10 e 12).

Em 1939, com a transferência do Arsenal da Ribeira das Naus para a margem sul, ficava
materialmente assumida a expansão do porto de Lisboa como um dos núcleos essenciais do
vasto complexo portuário do estuário do Tejo (Ramos, 1990). Na década de 80, os projectos
do Plano Director da Área de Jurisdição da Administração Geral do Porto de Lisboa incluíam
o desenvolvimento portuário das margens sul e norte, incluindo Trafaria-Bugio, Seixal, Mon-
tijo e Beirolas (C. P. L., 1988, p. 17).

Microtoponímia de Lisboa e actividades portuárias
Junto à faixa litoral lisboeta, quer materializados em vestígios ainda visíveis, quer regis-

tados em documentos históricos e iconográficos, existem elementos que permitem identifi-
car locais onde existiram no passado espaços portuários especializados. Referimo-nos aos cais
de Lisboa tal como A. Nabais os enumera (1995, p. 46): da Alfândega do Tabaco de Marvila;
da Alhandra dos Mouros; dos Armazéns do Reino das Necessárias; de Belém das Negras; da
Bica do Sapato da Pedra; da Boa Vista a Xabregas (despejos); do Campo da Lã da Rainha; do
Carvão dos Remolares; do Conde de Portalegre da Ribeira Nova; do Corpo Santo de Santa Apo-
lónia; do Duque de Aveiro de Santarém; da Embarcação das Bicas do Terreiro do Paço; da Fun-
dição do Tejo; da Madeira; da Madre Deus; de D.Manuel; do Marquês de Gouveia.

Esta interessante lista dos cais lisboetas permite reconstituir a intensa vida portuária
antiga que se articula na actual malha urbana marginal de Lisboa, em que cada especialização
espacial revela o tipo de mercadoria ou o tipo de função que lhe era atribuída. Do ponto de vista
náutico, correspondiam a estes espaços portuários individualizados toda uma série de tipos de
embarcações, por sua vez igualmente especializadas, quer para vários tipos de pesca, quer de
transporte, tais como a “muleta”, a “enviada”, o “bote de tartarenha”, o “buque”, a “meia-lua”,
a “fragata”, o “varino”, a “falua”, o “barco de moinhos”, o “batel”, e tantos outros, perdidos na
maior parte, tal como muitos dos cais onde acostavam.

Os arredores de Lisboa dispunham de numerosos portos cuja localização se encontra, na
generalidade, actualmente envolvida, ou sepultada, pela expansão urbana. No século XVIII, um
levantamento dos portos fluviais enumera os topónimos associados a portos, de ocidente
para oriente, entre os quais, Pedrouços, Junqueira, Santo Amaro, Alcântara, Pampulha, San-
tos Velhos, Cais do Tojo, a Dízima, Alfama, Cruz da Pedra, Madre de Deus, Grilo, Beato Antó-
nio, Poço do Bispo, Braço de Prata, Cabo Ruivo, Olivais, Sacavém ou Trancão (Nabais, 1995).
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De modo semelhante, os povoados fluviais de estuário que hoje fazem parte do con-
celho da cidade do Barreiro assim como essa cidade, devem a sua formação e o seu desen-
volvimento às funções de portos que desempenharam dentro da litoralidade de que bene-
ficiaram em zona de esteiros do estuário do Tejo. Foram também, e em grande parte, deve-
doras do seu desenvolvimento quer à actividade salineira, quer à construção e reparação
naval, quer ainda ao transporte fluvial de pessoas e bens entre Lisboa e a margem sul: 
“Em alguns locais foi a função de porto de passagem que promoveu o fortalecimento e afirmação
de antigos centros urbanos. Coina é um exemplo paradigmático nesse aspecto. A antiga vila her-
dou desde as suas origens a função de porto de embarque, com carácter regional, abrangendo uma
vasta área que ia de Setúbal até Sesimbra.” (Nabais e Ramos, 1995, p. 73).

No que se refere à construção e reparação naval, os estaleiros da margem sul do Tejo
desempenharam um papel relevante na expansão marítima, datando alguns do século XV,
combinando as vantagens dos esteiros do Tejo (Rio da Telha e Seixal, mais abrigados das
nortadas que se faziam sentir na Ribeira das Naus de Lisboa) com a proximidade das fon-
tes abastecedoras de madeiras próprias à construção de navios (Nabais e Ramos, 1995). 

As fortificações militares construídas em torno da extensa área da foz do Tejo sucede-
ram-se ao longo dos séculos, estrategicamente colocadas em ambas as margens, para a
defesa da barra e dos acessos aos diversos portos.

N.o 18. Almada

Posição geográfica: Margem esquerda do Tejo, na parte vestibular do estuário.
Coordenadas geográficas: N. 38 ° 41’ W. 9 ° 09’
Localização: Morro sobranceiro ao Tejo
Contexto geomorfológico: Insere-se no Esquema 2 de N. Flemming apresentado no
II Capítulo e na Fig.13. Observou-se continuidade na posição de litoralidade.
Fontes antigas: São abundantes as referências ao ouro extraído das areias do Tejo em
autores antigos tais como os poetas Catulo (XXIX, 20), Juvenal (III, 54-55), Silicio Ita-
lico (Punicorum, XVI, 560), Lucano (Pharsalia, VII, 755). Relativamente a época poste-
rior, lembramos a conhecida relação entre o topónimo árabe Al-madan com o significado
de “a Mina” e a tradição ligada à exploração de ouro no Tejo (Cardoso, 1995, p. 53).
Fontes cartográficas: João Teixeira (1648) — Descripção dos Portos Marítimos do
Reino de Portugal, reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampa 510 A).

Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
Almaraz: O esporão rochoso de Almaraz tem fornecido documentos arqueológicos que

confirmam o povoamento do local durante a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. No caso do
povoado de Almaraz datável da Idade do Ferro, registaram-se testemunhos de importações
directas de produtos de fabrico mediterrânico, com origem no Mediterrâneo Oriental e datá-
veis do século VII a.C. (Cardoso, 1995, p. 47). Essas importações de formas e técnicas17

poderão ter produzido fenómenos de aculturação como certas produções cerâmicas locais de
inspiração oriental parecem sugerir a J. L. Cardoso (1995, p. 49). Entre os artefactos de
importação presentes em Almaraz figuram as cerâmicas de verniz vermelho, ânforas fení-
cias, pithoi decorados com bandas pintadas e cerâmicas cinzentas (Cardoso, 1995).

Cacilhas: O achado subaquático, durante operações de dragagens fluviais, de uma
espada pistiliforme datável do Bronze Final e a relação desse artefacto com “um comércio
trans-regional, atlântico-mediterrânico” surgem em paralelo com uma eventual interpretação
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como objecto votivo relacionável com um ritual dedicado a divindades aquáticas (Cardoso,
1995, p. 42). As escavações na parte ribeirinha de Cacilhas levadas a cabo por Luís de Bar-
ros puseram a descoberto uma estrutura em pedra interpretável como um cais com evi-
dências de contacto prolongado com a água, e associada a materiais pré-romanos (séculos
VII-VI a.C.)18 e a tanques de salga. É igualmente no sopé do esporão de Almaraz que con-
tinuou a fazer-se a travessia do Tejo em época romana, verificando-se continuidade nesta
utilização desse ponto até à actualidade (Alarcão, 1992b, apud Cardoso, 1995, p. 45).

Cacilhas apresenta um complexo industrial de salga de peixe da época romana
(século I a.C. — meados do século I d.C.). A área das cetariae revelou sete níveis de ocu-
pação, incluindo uma reutilização durante a época islâmica e registando-se ocupações
posteriores relacionadas com a expansão urbana de Cacilhas (século XVI-século XIX)
(Barros, 1982). Cerâmicas de importação: sigillata itálica e sud-gálica, cerâmica de pare-
des finas (Cardoso, 1995).

Utilização do litoral
A ocupação do morro de Almaraz denuncia contactos antigos com rotas marítimas lon-

gínquas através de um ponto de contacto com a navegação situado na área actualmente cor-
respondente a Cacilhas. Terão operado em conjunto, constituindo um pólo de difusão e de
escoamento quer de sal, quer de produtos mineiros, além de produtos agrícolas e agro-
pecuários. Almada insere-se num contexto geográfico especialmente privilegiado pela pre-
sença do estuário do Tejo na sua parte mais propícia à instalação de indústrias directamente
relacionadas com o meio marinho: salicultura, unidades fabris de transformação de pescado
e olarias com produção de contentores destinados aos preparados piscícolas durante a
época romana. Almada aparece referida em 1640 como uma vila: “A la otra parte de Lisboa,
distancia de una legua que la anchura do Tajo occupa, yaze la villa de Almada, comarca de Setu-
bal, en lugar alto con 450 vezinos, 2 Parroquias y un convento de frayles” (Biblioteca Nacional
de Paris, Manuscrits espagnols, códice 324, fol. 31, apud Serrão, 1994, p. 198).

N.o 19. Sacavém

Posição geográfica: zona correspondente a antigo esteiro do Tejo e à confluência do
Rio Trancão na fase estuarina anterior aos grandes episódios de assoreamento da
zona vestibular desta forma fluvial.
Localização: margem direita da bacia fluvial do estuário do Tejo.
Contexto geomorfológico: Insere-se possivelmente no Esquema 1 de N. Flemming
apresentado no II Capítulo e na Fig.13, embora se trate de um esteiro no prolongamento
de um estuário. Esta posição de Sacavém manteve-se até, pelo menos, ao século XVIII.
Fontes cartográficas: Diogo Homem (1559), reproduzido em Cortesão e Mota (1987,
vol. II, Estampa 110).

Utilização da via fluvial
As antigas formas de paleoestuário do Tejo prolongando-se por esteiros nos arredores

de Lisboa proporcionaram a exploração de salinas, e o transporte fluvial de produtos hortí-
colas provenientes da região saloia para Lisboa. O transporte de pedras utilizadas na cons-
trução do convento de Mafra foi feito pelo Rio Trancão até Santo Antão do Tojal. Sacavém
foi uma das freguesias de Loures acessível por via aquática, como elo de ligação entre o Tejo
e o interior. As marés chegavam às lezírias de Loures. No século XV já tinham começado a
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fazer-se sentir os efeitos do assoreamento nesses esteiros, pelo que, um pedido apresentado
pela cidade de Lisboa nas Cortes de Leiria de 1438 (Livro dos Pregos. Arquivo da Câmara
Municipal de Lisboa, fol. 256 vo, apud Castelo-Branco, 1958, p. 65), refere a necessidade de
abertura e limpeza dos esteiros do Tejo que faziam parte do termo de Lisboa e onde, sendo
costume desde sempre escoar toda a espécie de mercadorias, se verificava ultimamente difi-
culdade em embarcar produtos, nomeadamente o vinho com destino a Lisboa e à foz do Tejo
(Castelo-Branco, 1958, p. 57). Em 1759, o prior de Sacavém referia três cais: o de Nossa
Senhora, o da Barca e o do Peixe. Em 1774, a manutenção do estado de navegabilidade des-
ses esteiros fazia-se a expensas das pequenas vilas do Ribatejo que, como Sacavém, articu-
lavam a respectiva economia com o tráfego fluvial (Castelo-Branco, 1958, p. 57).

É muito interessante a informação oral recolhida na zona de salinas de Sacavém rela-
tiva ao termo “esteiro”, também utilizado localmente na acepção de pequeno cais como os
que existiam nos braços fluviais (C. M. L., 1995), resumindo-se muitas vezes a alguma esta-
caria para contensão da margem, criando assim uma margem vertical a qual permitia poi-
sar pontualmente simples tábuas amovíveis para a passagem de quem carregava e descar-
regava as fragatas do Tejo.

Uma curiosa comparação com o porto de Sacavém ocorre num estudo monográfico de
Théodore Monod sobre a Ilha de Arguim, ao largo do deserto do Sahara, onde, no século
XVI, existiu uma feitoria portuguesa. É referido um texto em que o termo de comparação
para referir as qualidades do ancoradouro que servia o castelo de Arguim, edificado na ilha
do mesmo nome, é o porto de Sacavém, pela semelhança das águas calmas, e igualmente
um “porto morto” (Monod, 1983, p. 27).

N.o 20. Povos / Vila Franca de Xira 

Posição geográfica: margem direita do Rio Tejo.
Coordenadas geográficas: N. 39° 06’ W. 8° 44’
Localização: faixa de beira-rio, na planície ribeirinha do sopé de uma colina.
Contexto geomorfológico: a litoralidade da região vizinha foi afectada observando-
se descontinuidade na navegabilidade de alguns pontos da margem do Tejo onde fun-
cionaram portos fluviais em serviço à região de Vila Franca de Xira, tal como se obser-
vou na vila de Povos. Vila Franca manteve a litoralidade até à época actual.
Fontes históricas: Frei Nicolau de Oliveira (1620), Livro da Grandezas de Lisboa.
Fontes cartográficas: Diogo Homem (1559), reproduzido em Cortesão e Mota (1987,
vol. II, Estampa 110).

Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
Na parte central da povoação de Povos, localizada a Nordeste da cidade de Vila Franca de

Xira, na margem direita do Tejo, existem vestígios que foram interpretados como uma villa
romana. Quer se trate de uma villa, quer de um vicus portuário, aparece como sinal de uma
prolongada utilização da margem fluvial compreendida entre a primeira metade do século I
e o século V, com três períodos de ocupação (Banha, 1991-1992). Será legítimo perguntar o
que, para além do que é perceptível como villa não terá na realidade tido funções de tipo por-
tuário, garantindo por sua vez à população fixa, segundo este autor, no final do período
romano, no Monte do Senhor da Boa Morte, o contacto directo com o meio fluvial. Por outro
lado, e considerando a opinião do mesmo autor, o movimento da população observado em
direcção a essa mesma margem já no século XVI, com o desenvolvimento das actividades
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comerciais por via fluvial, é testemunho da importância que aquele ponto de contactos fluvio-
terrestres representava na economia local e regional, com um núcleo urbano dinâmico, com
cais fluvial, o Cais de Povos, e no nó com a “estrada real”, placa giratória entre Lisboa (e a Estre-
madura), o “hinterland” ribatejano e o Alentejo.” (Banha, 1991-1992, p. 53). O próprio cemité-
rio da vila, utilizado até ao século XIX, sobrepõe-se à villa romana, e corresponde a uma reu-
tilização do local a partir do século XVI (Banha, 1991-1992). Registaram-se as seguintes
importações: Terra Sigillata sud-gálica, hispânica, Sigillata clara A, C e D, Sigillata cipriota
(Dias, 1995-1997), vidros (século II), e ânforas: Dressel 2-4, Haltern 70, Gaulesa 5, Dressel 14,
Dressel 20, Dressel 23, Almagro 50, e 51C, Keay XXXII (?) (norte-africana, ou Bizacena)
(Banha, 1991-1992).

Verificámos por estes testemunhos que o conjunto de material anfórico representado na
villa de Povos, além de presenças de fabrico lusitano, indica também importações de produ-
tos alimentares, nomeadamente de vinho em ânforas de proveniência itálica, gaulesa (Fabião,
1998) e bética até ao final da ocupação da villa (Banha, 1991-1992). Os achados subaquáticos
de uma ânfora vinária de origem itálica do tipo Dressel 1, da época tardo-republicana (século
II — I a.C.) (Camacho, Calais e Nunes, 1996), e de três ânforas piscícolas do tipo Lusitana 2,
da primeira metade do século I a meados do século II, provenientes dos mouchões do Tejo na
região de Vila Franca de Xira, sendo as últimas provenientes do Mouchão da Póvoa de Santa
Iria, correspondem a contextos de naufrágio ainda não estudados mas que sugerem de
maneira clara um tráfego fluvial de que, visivelmente, as importações não estavam ausentes.

Utilização do litoral
Podemos compreender o desenvolvimento de Vila Franca a partir da existência de um

complexo portuário anterior, quer aos sucessivos episódios de assoreamento, quer à subs-
tituição do tráfego fluvial pelo caminho de ferro. O estudo desta questão revela-nos a exis-
tência dos portos fluviais de Santa Iria, Alverca, Alhandra, Vila Franca de Xira, Povos e Vala
do Carregado (Castanheira). Nos casos de Alverca e de Povos, os vestígios portuários desa-
pareceram devido às alterações da margem fluvial, tendo as outras povoações portuárias
mantido as suas funções. As outras povoações portuárias mantiveram os cais, e relações
estreitas com o rio, especialmente visíveis na urbanização de Vila Franca e Alhandra (Cama-
cho, 1995).

Vista a estreita relação entre assoreamento, decadência de espaços portuários, e/ou
transferência de funções portuárias, julgamos poder ser esse o caso de Povos, cujas funções
portuárias foram deslocadas para jusante: Vila Franca de Xira. Quanto à posição ribeirinha
de Povos, é muito natural que as condições geomorfológicas determinassem, já em época
romana, a necessidade de um recurso a embarcações fluviais como elos de ligação entre as
embarcações de grande porte, referidas por Estrabão (III, 3, 1) e os pontos acessíveis nas mar-
gens fluviais do Tejo. Trata-se de um povoado localizado nas imediações de uma via terrestre
e, simultaneamente, próximo do curso inferior do Tejo, posição cómoda para a utilização e
ligação entre ambas as artérias de circulação. Outro factor a ter em conta no estudo das pos-
sibilidades náuticas deste trajecto do Tejo, seriam as marés, sensíveis no curso do Tejo até
Faias (Alpiarça), ou seja, em noventa e três quilómetros de curso fluvial sendo esse o limite
dos efeitos das marés a montante da preia-mar, equivalendo a 9,2% do comprimento do rio
(Ribeiro, Lautensach e Daveau, 1995, p. 58, tabela 3). As marés constituíam efectivamente
um factor importante na circulação fluvial, na medida em que ajudavam a propulsão das
embarcações tanto para montante como para jusante.

O papel dos portos ligados a V. F. de Xira que faziam ligações tanto para norte como para
sul, incluindo a navegação de estuário com o complexo portuário da margem sul do Tejo, surge
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com especial relevo na época da expansão marítima, com as primeiras referências concretas
à intensidade do tráfego na obra de João Brandão de Buarcos, em 1552 (Camacho, 1995), men-
cionando o movimento dos portos de Povos, Vila Franca de Xira, Alhandra, Alverca, Alcochete,
Póvoa, Samouco e Aldeia Galega. O texto de J. Brandão de Buarcos sugere uma hierarquia des-
tes portos, em que Vila Franca ocupa o primeiro lugar, seguido de Alhandra, Povos e Alverca,

No foral manuelino de Vila Franca de Xira, de 1510, é feita alusão aos direitos referentes
à “Entrada per Agoa” e à “Sayda per agoa”, assim como aos “Navyos”, “barca” e “ batell “ (Foral
de Vila Franca de Xira, p. 166 e174). O antigo cais de Vila Franca aparece mencionado no
foral de 1510, e o cais, posteriormente construído, resistiu ao terramoto de 1755 e ainda era
utilizado em 1856 (Camacho, 1995). 

Em 1620, Povos ocupa o lugar dianteiro, seguindo-se Vila Franca e Alhandra. Alverca
em 1717 era provida de três portos nas fozes dos três esteiros hoje correspondentes a três
ribeiras (Camacho, 1995). No final da década de 1660, num desenho de Pier Maria Baldi,
Vila Franca é representada com uma concentração urbana na faixa à beira-rio, diferen-
ciando-se de um outro núcleo mais interior, que vinha acabar no sopé da colina (Camacho,
1995). Em 1620, Frei Nicolau de Oliveira mencionava Vila Franca entre o conjunto de por-
tos fluviais em serviço entre Lisboa e Abrantes, contando, na época, dez embarcações (Cas-
telo-Branco, 1958, p. 48).

Em 1893, o pedido de desobstrução do rio de Alverca assinala as proporções do asso-
reamento que as áreas portuárias sofriam. Alguns deles funcionaram ainda no século XX,

até que as obstruções causadas por acumu-
lação de detritos vieram pôr termo à activi-
dade portuária de Alverca.

A actividade do porto de Vila Franca
teve um papel importante até à década de
1950. Porém, a partir da existência da ponte,
entrou em decadência. Tal como em outros
portos fluviais do Tejo, o desaparecimento
da totalidade das embarcações do Tejo só
não se verificou graças à estima que come-
çou a verificar-se, na década de 1980, por
esses objectos de património. J. Gaspar
refere Abrantes e Constância como dois por-
tos médios no Tejo no século XV, a seguir ao
de Santarém, sendo o tráfego ascendente
constituído pelo transporte de sal, peixe e
panos, além de outros produtos. O tráfego
descendente transportava madeiras, vinho,
azeite, coiros, mel, cera, ferro e peixe do rio
(Gaspar, 1975). Podemos, efectivamente,
reflectir sobre a possível continuidade desta
circulação a partir de épocas anteriores,
nomeadamente a época romana.

Apesar dos movimentos de assorea-
mento registados durante a Idade Média, e
posteriormente, compreendemos que se
manteve vantajosa a navegação no Tejo se
tomarmos em consideração o projecto das
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FIG. 76 – Mapa do curso do Rio Tejo com a representação de
Vila Franca de Xira entre a estrada terrestre e a via fluvial,
sendo visível a posição, já sublitoral, da vila de Povos. 
Note-se o caminho de ligação entre a vila de Povos e a
margem fluvial. Mapa impresso. Século XIX. Sala da 
Batalha do Vimeiro. Museu Municipal de Torres Vedras.



obras de melhoramento da navegação nesse rio, implementadas por Filipe II de Espanha,
assegurando uma circulação fluvial que só o caminho de ferro viria posteriormente substi-
tuir. Pelo texto que se segue, verifica-se que ainda no século XIX era visível o cais da povoa-
ção: “A vila de Povos possuía sobre o Tejo um cais e escada de cantaria, como ainda hoje se vê e
muito frequentado como escala tanto dos barcos que desciam pelo rio a Lisboa, como dos que (...)
subiam”, segundo transcrição de Lino de Macedo de um manuscrito de 1851, apud João Ama-
ral (1985, p. 87). 

O mesmo autor refere ainda a existência de calafates e outros profissionais ligados à
construção de embarcações, assim como de uma classe local de ricos comerciantes pro-
prietários de barcos utilizados na carreira para Lisboa. O cais deixou de servir no século XIX,
“há menos de 50 anos” (Amaral, 1985, p. 87) com o progressivo assoreamento do rio pelos
aluviões que “inutilizaram o porto, cedendo tudo em vantagem ao de Vila Franca de Xira” (Ama-
ral, 1985, p. 87), e as funções portuárias foram transferidas para o local hoje ocupado por
Vila Franca de Xira, onde anteriormente estava situada a zona de mercado19 (Fig. 76).

N.o 21. Santarém

Posição geográfica: Curso inferior do Rio Tejo, em antiga posição de estuário actual-
mente assoreado e transformado em curso fluvial pré-estuarino. Carta Geológica de
Portugal na escala de 1 / 50 000. Folha 31-A.
Coordenadas geográficas: N. 39° 14’ W. 8 ° 41’
Localização: Planalto sobranceiro ao Tejo, em posição dominante e resguardada das
cheias do Rio Tejo. Povoado em acrópole.
Contexto geomorfológico: Inicialmente a área povoada correspondente à Alcáçova
dominava uma zona aquática que se inseria na parte vestibular do estuário do Tejo,
sendo a navegabilidade do Rio Tejo até Santarém documentada até ao século XIX.
Almeida Garrett descreve a viagem de barco até Santarém como hábito corrente ainda
no século XIX. As actividades de carácter portuário por via fluvial que sobreviveram até
ao século XIX eram garantidas por pequenas embarcações fluviais. Com o assorea-
mento, o porto de Santarém perdeu importância, verificando-se uma progressiva trans-
ferência das funções portuárias associadas a navios de maior calado para Lisboa
(Daveau, 1995). 
Fontes antigas: Plínio IV, 113,117,118; Ptolomeu, Itinerário de Antonino Pio (referência
a Scallabis); Estrabão III, 3, 1 ( referência a Moro).
Fontes cartográficas: João Teixeira Albernaz (ca. 1650), “Carta da Correição de San-
tarém”. (B. N. de Lisboa, D. 96 R ). Atribuição de autoria e datas: Cortesão e Mota
(1987, vol. V, p. 142). Reproduzido em Catálogo da Exposição Tesouros da Cartografia
Portuguesa (1997). XVII Congresso Internacional de História da Cartografia. Lisboa:
Inapa. (Fig. 77).

Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
No núcleo da Alcáçova regista-se a presença de cerâmicas fenícias e púnicas que reve-

lam “intensas relações com o mundo púnico-tartéssico” (Alarcão, 1988a, II, 2, p. 122). Segundo
as conclusões decorrentes das escavações arqueológicas realizadas na área da Alcáçova, o iní-
cio da ocupação deverá ter-se verificado no século VIII a.C. (Arruda, 1993). O território desse
oppidum estaria em contacto muito próximo com o da área conhecida por Chões de Alpompé
(Quinteira, 1996). Este local corresponde talvez ao local de Moron referido por Estrabão
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como o sítio de acampamento mili-
tar de Decimus Iunius Brutus, mas
onde, de qualquer forma, existiu
uma importante ocupação romana
no século II a.C. (Diogo, 1982; Man-
tas, 1996). Registou-se a presença
de cerâmica campaniense e de ânfo-
ras do tipo Dressel I (século II a.C.)
(Alarcão 1988a, II, 2, p. 115) O local
terá tido um papel complementar ao
que terá desempenhado o povoado
de Santarém no domínio do tráfego
e do comércio fluvial (Cardoso,
1995).

No que concerne as importa-
ções verificadas durante a época
romana, as presenças de terra sigil-
lata e de vidros aparentemente exó-
genos na alcáçova de Santarém per-
mitem compreender uma utilização
corrente de objectos provenientes de
oficinas exteriores durante todo o
Império (Antunes, 2000), num con-
texto urbano vizinho de um curso

fluvial que permitia o transporte fluvio-marítimo. Existia um acesso a Santarém que fun-
cionava como alternativa durante a época de cheias do Tejo, em que a zona marginal ficava
inundada. Trata-se de um diverticulum que atravessava o Rio Maior, assim como um outro
que contornava a zona inundável do Rio Trancão, passando por Loures e S. Julião do Tojal
(Mantas, 1996c), zonas igualmente acessíveis por via aquática, através dos esteiros que o
Tejo então formava antes dos assoreamentos posteriores. 

Utilização do litoral
A posição estuarina de Santarém durante a Antiguidade é visível no texto de Estrabão

que assim descreve a litoralidade desta cidade beneficiária, segundo as próprias palavras do
autor, de uma “ planície navegável”: “Quand ont lieu les marées, il forme sur les terres de l’in-
térieur deux étiers qui s’étendent comme une mer sur une longueur de 150 stades chacun et ren-
dent ainsi la plaine navigable. (...) la ville de Moro, elle-même située dans une position avanta-
geuse sur une montagne rapprochée du fleuve, à 500 stades de la mer. Moro est entourée d’une cam-
pagne fertile et on y remonte aisément par eau, sur une grande partie du trajet, même avec de
grands bâtiments et dans la dernière partie seulement avec des embarcations de rivière.” (Estra-
bão, III, 3, 1). 

No texto original de Estrabão, a terminologia empregue para designar dois dos tipos
de embarcações que evoluíam no Tejo é distinta: no primeiro tramo do rio podiam navegar
os µυριαγωγοι′ (muriagogoi), enquanto que os µεγαλα σκα′ϕη (megala skafe), ou seja, bar-
cas grandes, chegavam a Moron (Sillières, 1990, p. 741).

Muito perto de Santarém. em Chões de Alpompé, algumas recolhas de superfície
revelaram a presença de materiais correspondentes a uma ocupação do local em época pré-
romana não anterior ao século III a.C, e a uma ocupação romana “de características milita-
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FIG. 77 – Representação da posição de Santarém, cidade fluvial do Tejo.
Pormenor da Carta da Correição de Santarém, de João Teixeira Albernaz
(ca. 1650), in Cortesão, A. e Mota, A. T. (1987) – Portugaliae Monumenta
Cartographica, V, p. 142. Reproduzido de: Tesouros da Cartografia
Portuguesa (1997). Catálogo de exposição. XVII Congresso Internacional
de História da Cartografia. Lisboa: INAPA, p. 59.



res e não urbanas” (Diogo, 1982, p. 149). O povoado ocupava uma posição estratégica, no alto
de um morro de cerca de 96 metros de altitude, na vizinhança de algumas linhas de água
que, passando na base dessa elevação, desaguavam no Rio Alviela, afluente do Tejo que
rodeia os Chões pelos lados Norte e Este (Diogo, 1982). 

Na época romana, a posição de Scallabis era a de uma capital de civitas no fundo do
antigo estuário, beneficiando de uma posição sublitoral perfeitamente navegável. O nome
antigo, Praesidium Iulium Scallabis, sugere presídio ou posto militar instalado em povoado
pré-romano ou na sua proximidade (Faria, 1999). A instalação teria sido determinada por
César, e teria sido qualificada de Iulium no momento da fundação da colónia pelo próprio
Júlio César (entre 49 e 44 a.C.) (Faria, 1999). No entanto, A. M. Arruda situa a concessão
do estatuto de colónia a Scallabis em 61 a.C. (Faria, 1999). Pela antiga Scallabis mencionada
por Plínio, inicialmente um oppidum elevado a colonia por J. César, passava uma das gran-
des vias da Lusitânia romana, ligando Olisipo a Conimbriga e a Bracara. Durante a época
romana, Scallabis foi sede de um vasto convento compreendido entre o Tejo e o Douro. 
A zona marginal da Ribeira de Santarém deveria ter sido sede de um núcleo urbano que,
com funções portuárias, faria parte do ambiente urbano de Scallabis (Mantas, 1996b). 
O próprio traçado da estrada, primeiro troço da estrada de Olisipo a Bracara que ligava Scal-
labis a Aeminium passando por Sellium, seguia de muito perto a margem do Rio Tejo
(Mantas, 1996b).

Em 1620, Frei Nicolau de Oliveira referia Santarém como porto que albergava uma
frota de setenta barcos (Castelo-Branco, 1958, p. 48). Em 1640, a descrição de Santarém é
de uma vila com as seguintes características: “Catorze leguas de Lisboa yase la famosa villa de
Santarem, en alto monte bañado del Tajo, tiene 3000 vezinos, 13 Parroquias, 7 Conventos de fray-
les, 2 de monjas y Corregimiento con 16 villas, se llamo Scalabis” (Biblioteca Nacional de Paris,
Manuscrits espagnols, códice 324, fol. 31, apud Serrão, 1994, p. 196).

...“Es al Occidente fresca, y amena en jardines, (...) produciendo con excesso increyble canti-
dad de trigo, (...) copia innumerable de azeyte, embarcando solo a Flandres tres mil pipas, vino,
caças, aues, pescado, y ganados (...), cauallos veloces...” (Rodrigo Mendes Silva, Población Gene-
ral de España, Madrid, 1645, fol. 157 vo-158 vo, apud Serrão, 1994, p. 196).

Outro documento descreve assim a posição geográfica de Santarém: “Ê Santarê jaz ao
poente de Beja e ao poente de Cordova e jaz sobre o ryo de Tejo preto donde se mete enno mar” (...)
(apud Cintra, 1954, II, p. 66).

Do tráfego fluvial não só até Santarém como para montante desta cidade, ficaram
registos medievais contendo referências a proibições e discriminações relativamente às mer-
cadorias que tinham, quer permissão para subir até Santarém, quer aquelas que não eram
autorizadas a ir além deste porto. É o caso de ordens régias de D. Pedro I, e ainda do foral
da portagem de Lisboa anterior a 1377 (Castelo-Branco, 1958, p. 47), referindo os “panos de
coor que leuarem pera santarem E punhete20 E abrantes em barcas” (Marques, J. M. Silva (s.d.)
— Descobrimentos Portugueses. Supl. ao vol. I, p. 52, doc. 42, apud Castelo-Branco, 1958, 
p. 64, nota 40). 

Anteriormente, uma reclamação apresentada nas Cortes de Lisboa de 1371 aludia ao
mesmo tráfego que, passando para montante de Santarém, era na época suficientemente
intenso para que fosse alvo de um pedido de restrições, de modo a evitar o prejuízo desta
cidade cujo declínio já se fazia então sentir (Castelo-Branco, 1958, p. 47). O acordo do rei
relativamente à aplicação dessas restrições, além de constituir prova de uma vontade de asse-
gurar a Santarém privilégios de porto principal do curso do Tejo para montante de Lisboa
(Castelo-Branco, 1958, p. 47), manifesta igualmente a efectiva concorrência entre Santarém
e os portos de Punhete (actual Constância) e de Abrantes.
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N.o 22. Constância (Vila Nova de Constância)

Posição geográfica: curso médio do Rio Tejo, na confluência do Rio Zêzere com o
Rio Tejo.
Localização: pequena elevação na margem direita do rio.
Coordenadas geográficas: N. 39 ° 28’ W. 8 ° 20’
Contexto geomorfológico: confluência de dois cursos fluviais navegáveis, o Tejo e o
Zêzere, em pequeno esporão sobranceiro à confluência dos dois rios, na margem direita
do primeiro.
Fontes cartográficas: João Teixeira Albernaz (ca. 1650), “Carta da Correição de San-
tarém”: Referência a Punhete, antigo topónimo de Vila Nova de Constância. (B. N. de Lis-
boa D. 96 R ). Atribuição de autoria e data: Cortesão e Mota (1987, vol. V, p. 142). Repro-
duzido no Catálogo da Exposição Tesouros da Cartografia Portuguesa (1997). XVII Con-
gresso Internacional de História da Cartografia. Lisboa: Inapa (Fig. 78).

Utilização do curso fluvial
Constância “nasceu nos rios e sempre viveu deles” (Coelho, 1995), como encruzilhada das

duas vias fluviais que permitiam o contacto do interior com a capital, sendo o curso do Zêzere
a via de escoamento dos produtos da Beira Baixa e da região da Serra da Estrela, passando por
Tomar e descendo pela via fluvial do Nabão até Constância.
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FIG. 78 – Representação da vila fluvial de Punhete (actual Constância). Pormenor da Carta da Correição de Santarém, de João
Teixeira Albernaz (ca. 1650), in Cortesão, A. e Mota, A. T. (1987) – Portugaliae Monumenta Cartographica, V, p. 142. Reproduzido
de: Tesouros da Cartografia Portuguesa (1997). Catálogo de exposição. XVII Congresso Internacional de História da Cartografia.
Lisboa: INAPA, p. 59.



Para montante de Santarém, o tráfego fluvial não só existia como deixou testemunhos em
alguns registos medievais. Efectivamente, o pedido e a aplicação de proibições e discrimina-
ções relativamente às mercadorias que não eram autorizadas a seguir para montante do porto
de Santarém, como se verifica pelas ordens régias de D. Pedro I, e ainda pelo foral da porta-
gem de Lisboa anterior a 1377, constituem testemunhos da importância do tráfego existente
até Abrantes. O referido foral mencionava: “panos de coor que leuarem pera santarem E punhete21

E abrantes em barcas” (Castelo-Branco, 1958, p. 47 e 64, nota 40).
Constância foi elevada a vila em 1571. Exportava madeira, lã, cortiça, palha, produtos

agrícolas para Lisboa. Os barcos que faziam este transporte, regressavam com sal, adubos
e artefactos variados.

Paralelamente, os estaleiros navais de Constância fabricavam embarcações para os res-
tantes portos fluviais da vizinhança e ainda para Espanha, pelo que subiam o Tejo até Toledo
(Coelho 1995: 53, nota 6).

Uma descrição de 1640 refere-se-lhe como vila com 200 vizinhos e uma Paróquia com
uma feira anual (Biblioteca Nacional de Paris, Manuscrits espagnols, códice 324, fol. 32 vo, apud
Serrão, 1994, p. 213).

O Padre Veríssimo J. de Oliveira descreve Constância em 1830 como um povoado em que
uma grande variedade de produtos se exportava para Lisboa passando por Constância “com a
mais acelerada prontidão” (Oliveira, Pe V. J., apud Godinho, 1947, e Coelho, 1995, p. 52). Esta
velocidade de transporte correspondia, na realidade, a uma ida e volta de quatro dias, no total,
o que seria sempre mais rápido do que o trajecto por terra.

A importância do tráfego fluvial reflecte-se na própria arquitectura da terra, dado que os
rendimentos de alguns comerciantes ligados a esse tráfego permitiram a construção em
Constância de “alguns edifícios que se assemelham aos da Corte” (Descrição do Pe V. J. de Oliveira,
apud Coelho, 1995, p. 53).

O estatuto de “marítimo”, ou seja, aquele cuja profissão consistia em navegar pelo Tejo
entre os portos fluviais e os do Mar da Palha, valia uma especial estima por parte dos habitantes
locais, para quem esses profissionais da navegação fluvial eram quem mantinha o progresso
da própria vila (Coelho, 1995).

N.o 23. Abrantes

Posição geográfica: curso médio do Rio Tejo.
Localização: elevação sobranceira à margem direita do Rio Tejo.
Coordenadas geográficas: N. 39 ° 28’ W. 8 ° 13’
Contexto geomorfológico: porto fluvial em ligação directa com a foz do Tejo e os por-
tos do estuário do Tejo pelo curso do mesmo rio enquanto a navegabilidade do mesmo
não foi afectada pelos fenómenos de assoreamento. 
Fontes históricas: Frei Nicolau de Oliveira (1620), Livro da Grandezas de Lisboa.
Fontes cartográficas: João Teixeira Albernaz (ca. 1650) Carta da Correição de Santarém.
Escala ca. 1: 210.000. Atribuição de autoria e data: Cortesão e Mota (1960, vol. V, p. 142).
Reproduzido em: Tesouros da Cartografia Portuguesa. Catálogo de Exposição (Julho —
Agosto de 1997. XVII Congresso Internacional de Cartografia. Edições Inapa. Lisboa. (Ver
referências a Abrantes, Punhete, Tancos, entre outros, no mapa que reproduzimos, Fig. 79).

Vestígios arqueológicos de época romana:
Estátuas, moedas, muralhas, cerâmicas, uma ara (Alarcão, 1988a, II, 2, p. 114).
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Utilização do litoral
Existem referências a um porto fluvial desde o século XII, nomeadamente para escoa-

mento do vinho e importção de sal. A fundação de Abrantes por D. Afonso Henriques no
século XII à beira-rio, e considerando o rio como fronteira natural dentro da estratégia mili-
tar, segundo alguns autores, é contraditória à utilização da respectiva margem fluvial como
porto no século XII, pelo facto de ser fronteira com um território inimigo. Esta é uma ques-
tão interessante para a compreensão de alguma decadência portuária no território português
coincidente com o movimento da Reconquista. 

Será provável que em época romana essa mesma margem tenha funcionado como área
portuária favorecendo o crescimento da povoação. Posteriormente, após a Reconquista cristã
e a pacificação do território, é natural que as condições naturais de que beneficiava (povoação
em acrópole e junto de uma margem fluvial navegável) tenham favorecido o desenvolvi-
mento. Efectivamente, no século XIII, em 1295, a indemnização com que D. Dinis beneficiou
o concelho de Abrantes refere-se a encargos relativos a transporte de vinho pelo rio. O vinho
chegado a Lisboa por esta via fluvial tomava mesmo o nome dos portos de embarque: Santa-
rém, Abrantes, Constância e Tancos (ver referência a Tancos na reprodução do mapa de J. Tei-
xeira Albernaz (ca. 1650), que incluimos neste trabalho).

Havia ainda Vila Nova da Barquinha. Tanto no caso desta última vila, como no caso de
Tancos, o traçado urbano, paralelo ao rio e em volta do cais (que em Tancos chegou a ser de
alvenaria), foi a matriz a partir da qual se estruturaram as outras ruas. 
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FIG. 79  – Representação da vila fluvial de Abrantes. Pormenor da Carta da Correição de Santarém, de João Teixeira Albernaz
(ca. 1650), in Cortesão, A. e Mota, A. T. (1987) – Portugaliae Monumenta Cartographica, V, p. 142. Reproduzido de: Tesouros
da Cartografia Portuguesa (1997). Catálogo de exposição. XVII Congresso Internacional de História da Cartografia. Lisboa:
INAPA, p. 59.



Em documentos de 1370, existem referências a um porto na margem norte do rio, e em
1371, a um porto na margem sul, enquanto em documento de 1361 existe referência a um
espaço portuário especializado na carga e descarga de sal (Abrantes, 1995).

J. Gaspar (1993) refere Abrantes e Constância como dois portos médios no Tejo no
século XV, a seguir ao de Santarém, sendo o tráfego ascendente constituído pelo transporte
de sal, peixe e panos, além de outros produtos. O tráfego descendente transportava madeiras,
vinho, azeite, coiros, mel, cera, ferro e peixe do rio (Gaspar, 1993). No século XVI, a frota de
Abrantes representava 180 barcos (100 de carreira e 80 de pesca) dentro das 1490 embarca-
ções de navegação fluvial de Lisboa e restantes portos do Tejo. No final desse século, as obras
de melhoramento da navegação no Tejo implementadas por Filipe II de Espanha, permitiram
uma circulação fluvial que só o caminho-de-ferro viria substituir. Em 1640, Abrantes estava
incluída no número de vilas de Portugal conhecida pelas produções regionais que escoava pelo
Tejo e contando 2000 vizinhos: “...la villa de Abrantes, por donde conducen en barcos gente, mer-
cadorias, y frutas a Lisboa... fertilissima de azeyte, caças, pescado, miel, y algun pan, con dos leguas
de jardines guertas, frutales de todo genero,...” (Biblioteca Nacional de Paris, Manuscrits espagnols,
códice 324, fol. 31, apud Serrão, 1994, p. 198). “En lugar eminente, comarca de Tomar y a 6 leguas
distante, esta la villa de Abrantes junto al Tajo, con fuerte castillo, 2000 vezinos, 4 Parroquias, 4 Con-
ventos de frayles y monjas. Es cabeça de Ducado que dio Felipe IV a D.Alonso de Lencastre, hijo del
Duque de Aveyro”. (Mendes da Silva, R. (1645) — Población General de España. Madrid, fols.
160-160 vo, apud Serrão, 1994, p. 198).

No século XVIII, o Tejo, considerado como comunicação ideal entre Espanha e o Atlân-
tico, é objecto de estudos hidrográficos espanhóis no sentido de melhorar a navegabilidade do
rio (Abrantes, 1995). Paralelamente ao porto de Tancos e aos portos de Constância e Barquinha,
Abrantes era uma unidade desse extenso complexo portuário fluvial que recebia produtos (ali-
mentos, matérias primas e manufacturas) chegados das regiões interiores para embarque com
destino a Lisboa e à foz do Tejo, e por sua vez para outros destinos longínquos (Castelo-Branco,
1958, p. 49). A decadência de Tancos, ocorrida tardiamente, já no início do século XIX, parece
ter-se verificado numa conjuntura de circunstâncias em que se operou uma transferência das
funções de entreposto para Abrantes, passando esta povoação a ocupar o lugar de entreposto dos
trigos do Alentejo e outros produtos, razão da sua prosperidade (Castelo-Branco, 1958).

Numa recolha da tradição oral feita em Rossio ao Sul do Tejo e Alverca, verificou-se que
o transporte de minério entre Alcântara e o porto de Lisboa era, ainda no século XIX, feito ape-
nas por embarcações regionais, na maioria pertencentes a Rossio ao Sul do Tejo. No Rossio,
segundo informações recolhidas junto de um construtor naval que abandonou a actividade em
1943, por volta de 1920 o porto do Rossio ao Sul do Tejo possuía ainda 40 embarcações de 20
toneladas que desciam o rio até Lisboa, à vela ou a remos, e subiam à vela e à vara. O aban-
dono das funções portuárias aconteceu só na década de 1950 (Abrantes, 1995).

Este conjunto de pequenos portos constituía um complexo portuário do curso médio do
Tejo que foi originando povoados que associavam na sua economia a pesca, o tráfego fluvial
e a agricultura. 

N.o 24. Tomar

Posição geográfica: hinterland localizado no centro de Portugal 
Coordenadas geográficas: N. 39 ° 36’ W. 8 ° 25’
Localização: Margens do Rio Nabão, afluente do Rio Zêzere. Sellium (ou Seillium) era
uma cidade situada na encruzilhada do principal eixo de ligação entre o Tejo e o Mondego.
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Contexto geomorfológico: perda progressiva da antiga navegabilidade dos rios Nabão
e Zêzere devido a processos de assoreamento dos cursos fluviais. 
Fontes antigas: Ptolomeu; Itinerário de Antonino (referência a Sellium).
Fontes cartográficas: João Teixeira Albernaz, I — (ca. 1650) Carta da Correição de San-
tarém. Escala ca. 1: 210 000. Atribuição de autoria e data: Cortesão e Mota (1960, vol. V,
p. 142). Reproduzido em: Tesouros da Cartografia Portuguesa. Catálogo de Exposição
(Julho - Agosto de 1997. XVII Congresso Internacional de História da Cartografia. Edi-
ções Inapa. Lisboa. (Fig. 80).

Vestígios arqueológicos e contactos por via fluvial
As ruínas de época romana que têm sido localizadas na margem esquerda do Nabão pare-

cem corresponder à cidade romana de Sellium. O recente estudo de um conjunto de ânforas
romanas vinárias encontradas na área urbana de Tomar (Banha e Arsénio, 1998), nomeada-
mente na área ocupada pala urbe romana de Sellium, capital de civitas na época de Augusto
(Mantas, 1996c), permite colocar a cidade romana numa encruzilhada comercial interes-
sante. Provenientes da área do forum romano, e de algumas insulae, a presença da formas Dres-
sel 2 — 4, Pascual 1, Haltern 70, Dressel 28, Gaulesa 1 e 4, de tipo Ródio e Ágora M 54, sugere
um consumo de vinhos importados, tanto da Bética como de outros locais do Mediterrâneo
ocidental e do Mediterrâneo Oriental (Rodes e sul da Turquia). Os autores comparam estas des-
cobertas com a ocorrência de ânforas semelhantes nos arqueossítios mediterrânicos de nau-
frágio de Port Vendres II e Sud Lavezzi (Banha e Arsénio, 1998).

Os registos arqueológicos permitiram delinear uma primeira fase da cidade romana de
Sellium sem importações de vinhos italianos, uma fase subsequente de importação de vinhos
provenientes da Gália, da Tarraconense e da Bética, durante o século I d.C. Regista-se ainda
a importação de vinhos orientais (ânforas alto-imperiais), quer de Rodes, quer da Cilícia,
abrangendo os séculos I e II d.C. (Banha e Arsénio, 1998; Fabião, 1998). As importações, que
diminuíram no século II, terão desaparecido no século III, levando os investigadores a rela-
cionar a fase de importações com o processo de romanização intenso, e a considerar o terri-
tório da Lusitânia como plataforma de apoio ao comércio marítimo de longo curso, entre o
Mediterrâneo e o Atlântico (Banha e Arsénio, 1998), no qual Sellium teria ocupado um lugar
de encruzilhada interior acessível quer por via terrestre, quer por via fluvial. A cidade de 
Sellium insere-se no território do Sudoeste da Península Ibérica como mais um caso de 
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FIG. 80 – Representação da cidade de Tomar no curso do Rio Nabão, afluente do Rio Zêzere. Pormenor da Carta da Correição de
Santarém, de João Teixeira Albernaz (ca. 1650), in Cortesão, A. e Mota, A. T. (1987) – Portugaliae Monumenta Cartographica,
V, p. 142. Reproduzido de: Tesouros da Cartografia Portuguesa (1997). Catálogo de exposição. XVII Congresso Internacional de
História da Cartografia. Lisboa: INAPA, p. 59.



acessibilidade por via aquática em articulação com o Itinerário XVI, o qual constituíu um novo
meio de ligação — terrestre — com as restantes urbes em condições semelhantes, ou direc-
tamente em contacto com o oceano através de esteiros navegáveis. “Sellium situava-se numa
área fulcral da rede de comunicações, controlando a ligação entre a região litoral, o Norte e o sistema
viário unindo Olisipo a Emerita (...) (Mantas, 1996c, 1, p. 605). 

Teria mesmo correspondido a uma das estações mais destacadas da rede viária que
ligava Olisipo a Bracara, classificável entre as grandes mansiones” (Mantas, 1996c, 1, 
p. 606).

Utilização da via fluvial
A cidade de Tomar faz parte do conjunto de urbes beneficiárias do antigo tráfego fluvial.

Vizinha do Rio Zêzere, terá pelo menos usufruído da navegabilidade deste afluente do Rio
Tejo. Um documento de 1627 refere um projecto de instalação de ferrarias perto de Tomar pelo
facto de ser possível transportar o carvão utilizando a via fluvial do Rio Zêzere (Castelo-
Branco, 1958: 55). Este autor baseava-se em L. da Fonseca (Fonseca, L. (1960) — As ferrarias
de Tomar. In Congresso do Mundo Português. Lisboa, vol. VI, tomo I, p. 353, apud Castelo-
Branco, 1958, p. 65, nota 84). O mesmo afluente deverá ter permanecido navegável pelo
menos até ao século XVIII, segundo uma descrição, Descripçam (...) Económica da Comarca de
Tomar, referida pelo mesmo autor (História e Memória da Academia Real das Ciências de Lis-
boa” (Memórias dos Correspondentes), tomo VIII, parte II, p. 120, apud Castelo-Branco, 1958,
p. 65, nota 85). Uma descrição de 1640 refere assim Tomar: “Siete leguas de Santaren esta la
vila de Tomar cabeça de la orden de Christo en sitio llano a las margens de Naban, tiene 800 vezi-
nos, 2 Parroquias colegiales, 3 Conventos de frayles, uno de monjas, y Corregimiento que alcança 
48 villas, y castillo, se llamo antiguamente Nabantia y es del orden de Christo, tiene 454 encomien-
das en Portugal”. (Biblioteca Nacional de Paris, Manuscrits espagnols, códice 324, fol. 31, apud
Serrão, 1994, p. 198). 

O território de Tomar é igualmente descrito como produtor de “minerales de hierro”
(Mendes Silva, R. (16445) — Población General de España. Madrid, fol. 159 vo-160, apud Ser-
rão, 1994, p. 198).

XII. Complexo portuário do estuário do Rio Sado

De modo semelhante ao estuário do Rio Tejo, o paleoestuário do Rio Sado conheceu uma
forma antiga muito mais vasta cuja navegabilidade proporcionou actividades náuticas, nomea-
damente durante a proto-história e a época romana.

Para montante, o Sado foi navegável até ao interior alentejano — o porto-limite da nave-
gabilidade era Porto de Rei — proporcionando contactos directos daquela região interior com
o oceano durante toda a Idade Média (Pereira, 2000, p. 87). Nessa antiga forma litoral de estuá-
rio muito vasto, Alcácer do Sal terá tido funções de terminus portuário fluvial, com navegação
directa até ao litoral (como Santarém no paleoestuário do Tejo). 

Já na embocadura, Caetobriga, e, posteriormente à formação do cabedelo da costa sul,
Tróia, terão assumido papel de terminus oceânico, e, de acordo com a nossa perspectiva, com
uma especialização (industrial) de Tróia durante a época romana.

Durante a época medieval, terão existido ligações entre o complexo portuário do Rio Sado
e o Rio Tejo através de uma rede de pequenos cursos fluviais afluentes (Pereira 2000, apud
C. Torres): “Cláudio Torres afirma que simples botes ou varinos de carga, utilizando cursos de água,
hoje caídos em desuso, quer por assoreamentos, quer por abandono nos tempos modernos, permitiam
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em tempos medievais navegar directamente de Aldeia Galega (Montijo) para Alcácer do Sal e Porto
de Rei, percorrendo apenas cerca de uma centena de quilómetros.” (Pereira, 2000, p. 59). A refe-
rida autora cita ainda: “Pela Vala Real ou Vala de Malpique atingiam-se as cercanias da Quinta
do Anjo e Palmela de onde uma passagem artificial para o vale de Algeruz – já abandonada no século
XVI – desembocava no canal de Águas de Moura e Marateca” (Torres, 1994, p. 170, apud Pereira,
2000, p. 59, nota 27).

Nesse ambiente, o porto de Palmela, certamente no antigo esteiro que partia de Setúbal,
fazia parte dos portos que, no século XIII, eram propriedade da Ordem (Pereira, 2000, p. 88).
O Rio Sado era geralmente referido como “o mar”, termo que surge amiúde nas confrontações
medievais (Pereira, 2000, p. 85). A Ordem de Santiago era proprietária de grande parte dos
terrenos situados junto desse “mar” (Pereira, 2000, p. 113).

Em época posterior à Reconquista, o Rio Sado era também designado, nomeadamente
nas Chancelarias de D. Afonso IV (meados do século XIV), por “Rio de Alcácer” e “Rio de Setú-
bal” (Pereira, 2000), sinónimo da importância dos dois núcleos urbanos cujos portos domi-
navam o intenso tráfego fluvio-marítimo. A partir do século XVI, o nome que era atribuído ao
rio para montante de Alcácer, Çadam, passou a designar a totalidade do curso fluvial (Pereira,
2000, p. 88). Este facto é interessante por ser relacionável com a forma que o amplo estuário
tinha entretanto passado a ter, ou seja, da amplidão estuarina, o mar das épocas anteriores,
como referimos, ter-se-ia ido reduzindo por efeito dos assoreamentos, acabando por tomar o
nome pelo qual era designada a restante parte do curso fluvial para montante: o Çadam, que
iria perdurar sob a forma de Sado.

Destacamos os casos de Setúbal (n.o 25) e de Alcácer do Sal (n.o 26) neste Catálogo.

N.o 25. Setúbal

Posição geográfica: parte vestibular do estuário do Rio Sado. Carta Geológica de
Portugal na escala de 1 / 50 000. Folha 38-B.
Coordenadas geográficas: N. 38 ° 31’ W. 8 ° 52’
Localização: pequena elevação e zona de sapal num ponto abrigado da margem direita
do estuário do Sado e na confluência de um esteiro bifurcado.
Contexto geomorfológico: Insere-se no Esquema 2 de N. Flemming apresentado no
II Capítulo e na Fig.13. É um dos casos da costa de Portugal em que se observou con-
tinuidade na posição de litoralidade, e condições de navegabilidade até ao presente.
Fontes antigas: Ptolomeu; Itinerário de Antonino (referência a Caetobriga).
Fontes cartográficas: Planta da vila de Setúbal em finais do século XVI ou inícios
do século XVII existente num Códice da Casa de Cadaval, publicada por Soares e Silva
(1983) e reproduzida por V. Rau (1984). João Teixeira (1648), Descripção dos Portos
Marítimos do Reino de Portugal, reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV,
Estampa 510 B). (Fig. 81).

Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
1. A cerâmica importada “de feição fenícia ou paleo-púnica” (séculos VII-VI a.C.) (Silva,

1990), descoberta no subsolo urbano (Travessa dos Apóstolos), assim como o aumento pos-
terior de presença de cerâmica de características orientalizantes, correspondente aos séculos
VI e V a.C. (Silva, 1990), indicam a antiguidade de um comércio marítimo estabelecido com
navegadores provenientes do Mediterrâneo. A essa actividade terá necessariamente que asso-
ciar-se o papel relevante do sal produzido no estuáriocuja configuração, na Idade do Ferro, era
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diferente da actual, uma vez que a foz deveria encontrar-se perto da Herdade do Pinheiro (Silva,
1990, p. 121, nota 7). Gades e Huelva podem ter sido os possíveis portos de ligação entre o
mundo mediterrânico e esta costa atlântica. A recente descoberta no subsolo urbano de Setú-
bal de um forno de cerâmica classificada como ibero-púnica22, constitui mais um elemento
para a reconstrução do passado da cidade.

Da fase romana da cidade de Setúbal, conhecem-se vestígios indicadores de que a malha
urbana se estendeu em dois núcleos, separados por um esteiro, junto à margem direita do rio,
com a especialização de áreas: habitacional, comercial (vestígios do século II d.C.) e industrial
(olarias: primeira metade do século I d.C. — final do século I d.C. e século II; cetariae: final
do século I até final do século IV e século V) (Silva, 1990). O local de produção de ânforas, des-
coberto no Largo da Misericórdia, cujo funcionamento se terá verificado durante o segundo
quartel do século I d.C., correspondeu à fase inicial da indústria de salgas na foz do Sado. 
As importações relacionáveis com actividades de tipo portuário foram reveladas pela ocorrência
de terra sigillata itálica e sud-gálica, e sigillata clara C e D, importadas do Norte de África, bem
como ânforas do tipo Dressel 2-4, vinária itálica, e a forma Africana Grande, oleária do Norte
de África (Silva, 1990). 

De entre os produtos importados, como o vinho, encontramos vestígios em Setúbal nas
ânforas vinárias de fabricos itálico e tarraconense (Coelho-Soares e Silva 1978), bem como de
origem oriental, registadas em Tróia (Fabião, 1998). A história da cidade de Setúbal liga-se,
estreitamente, com os vestígios de actividades industriais que a circundam, nomeadamente
o extenso complexo industrial de Tróia. 

Testemunhos arqueológicos em meio subaquático: Em Tróia, as descobertas submarinas
de muitos materiais de época romana têm ocorrido tanto nos níveis submersos das praias flu-
viais da estação arqueológica de Tróia (materiais de construção e cerâmicas, incluindo sigillata),

261
6. CATÁLOGO

FIG. 81 – Descrição da Barra de Setúbal em meados do século XVII. São observáveis os ancoradouros de Baleeira, Sesimbra e
Setúbal, assim como as profundidades do canal de acesso a estes ancoradouros. Teixeira, João (1648) – Descripção dos Portos
Marítimos do Reino de Portugal. Décima carta. Reproduzido de Cortesão e Mota (1987, est. 510 B).



como no chamado “Fundão de Tróia” (Cardoso, 1978), a profundidades da ordem dos 20 e 
25 m. O material anfórico é muito abundante, mas a fragmentação que apresenta sugere mais
um local de rejeição de vasilhame (objectos atirados de bordo de embarcações) podendo cor-
responder a um fundeadouro (arqueossítio subaquático com características idênticas às dos
sítios de rejeição — lixeiras) ou seja, possível zona de desembarque de vasilhame e de embar-
que de produtos piscícolas. Incluímos neste grupo os materiais anfóricos existentes nas colec-
ções de Museus, em que se encontram ânforas vinárias, piscícolas e oleárias, assim como
outros materiais cerâmicos. Parte destes materiais encontra-se no Museu do Mar de Cascais
e foram objecto de publicação (Cardoso, 1978). Outras peças foram recolhidas a partir de 1973,
por mergulhadores amadores do Centro Português de Actividades Subaquáticas com o apoio
do então Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia. 

Constituem actualmente colecções do Museu Nacional de Arqueologia, e da Câmara
Municipal de Lisboa, integrando, neste caso, o acervo do Museu da Vida Submarina e da His-
tória Submersa actualmente em criação em Lisboa com o apoio da referida Câmara. Os mate-
riais deste Museu foram parcialmente estudados por A. M. Dias Diogo, encontrando-se os
resultados prestes a ser publicados com a nossa colaboração (Blot, 1999).

Entre as ânforas vinárias presentes nas referidas colecções distinguem-se as formas do
tipo Haltern 70 (Bética, datável de finais do século I a.C. a meados do século I d.C.), Dres-
sel 2/4 (Itália — Campânia, de meados do século II a.C. a inícios do século I a.C.), Gaulesa
3 (Gália Narbonense, século I d.C.), e Gaulesa 4 (Gália Narbonense, de meados do século I
ao século III) (Diogo, 1994). 

Relativamente a ânforas oleárias, existem os tipos Dressel 20 (Bética, datável do século
I ao século III d.C.) e Dressel 23 (Bética, datável de finais do século III ao século IV ou 
V d.C.) (Sciallamo e Sibella, 1994). 

As ânforas piscícolas presentes nas colecções, num estudo efectuado recentemente por
A. Dias Diogo, estão representadas pelos seguintes tipos: Beltrán IIA (Bética, século I a iní-
cios do século II d.C.), Beltrán IIB (Bética, século I ao século II d.C.), Dressel 17 (Bética,
século I d.C.), Almagro 51C, ou Lusitana 5 (Lusitânia, de finais do século III — IV a início
do século V d.C.).

Ainda entre as ânforas piscícolas de fabrico lusitano, A. Dias Diogo distinguiu as
seguintes formas: Lusitana 2 (Dressel 14 b, do século I-II d.C.), Lusitana 5b e Lusitana 12
(Diogo, 1990). De origem africana, e fazendo também parte do conjunto piscícola, existem
fragmentos da forma Mañá C 2 b ou Dressel 18 (Marrocos, de finais do século II a.C. ao
século I d.C.) e Keay V ou Africana Grande.

Finalmente fazem ainda parte dos mesmos conjuntos de materiais, provenientes tanto
das praias fluviais submersas e contíguas à estação arqueológica de Tróia como dos decli-
ves subaquáticos que precedem o chamado Fundão de Tróia, provável fundeadouro, frag-
mentos de sigillata clara D, cerâmica comum, cerâmica cinzenta fina de tradição indígena
e de construção.

Noutro sítio subaquático, o local conhecido por Caldeira, na foz do Sado, forneceu
materiais anfóricos idênticos (Beltrán II B, Dressel 20, Keay XXV, Dressel 14 tardia, Gau-
lesa 1, Dressel 7-11), sem que nenhum seja de fabrico local (Sousa e Sepúlveda, 1997). A cro-
nologia abarca o período compreendido entre o século I d.C. e o século III, o que corres-
ponde a uma boa parte do período de plena laboração do complexo industrial de Tróia (Sousa
e Sepúlveda, 1997).

É natural que Tróia tenha constituído um porto de escoamento industrial bem especia-
lizado, e que o centro urbano fronteiriço, Caetobriga, na margem direita e em local geografi-
camente privilegiado, tenha funcionado como o complemento portuário ideal do estuário. 
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Era o ponto de escoamento das produções de todo o complexo portuário formado pelos peque-
nos embarcadouros do Sado situados em áreas periféricas, nas margens do curso inferior do
Sado, que produziam não só manufacturas para exportação (produtos piscícolas de que são tes-
temunhos as cetariae), como o vasilhame adequado (fabricado nos fornos de ânforas:
Comenda, Barrosinha, Bugio, Vale da Cepa, Monte da Enchurrasqueira, Abul A (margem
direita do Sado. Conjunto de 5 fornos cuja construção aproveitou o tumulus formado pelo
antigo entreposto comercial fenício, com prolongamento de estruturas em direcção à beira-
rio, e um espaço de armazenamento edificado), Pinheiro (margem direita do Sado. Conjunto
de 8 fornos. Cronologia: meados do século I a meados do século V da nossa era. Produção:
ânforas Dressel 14, no Alto Império, Almagro 51C, no Baixo-Império. Cerâmica comum)
(Mayet e Silva, 1998), e Quinta da Alegria. Esses produtos constituíam um todo que, prove-
niente de vários enclaves com funções portuárias, circulava no amplo estuário do Sado em que
apenas a cidade de Setúbal manteve até hoje as características portuárias.

Utilização do litoral
Entreposto comercial desde a Idade do Ferro, aberto aos contactos mediterrânicos (Silva,

1990) contemporâneo do entreposto comercial fenício de Abul A (século VII-VI a.C.) na mar-
gem direita do Sado. Setúbal foi um centro urbano em época romana, com comércio baseado
em indústria piscícola local. Consideramos o núcleo urbano antigo de Setúbal como um ele-
mento — aquele que se encontrava geograficamente mais favorecido — do grande complexo
industrial (salga e olaria) e portuário constituído por todos os pontos de produção do baixo
Sado, dos quais existem evidências arqueológicas em ambas as margens do Rio Sado (fornos
de ânforas, unidades industriais de transformação de pescado), entre os quais o Tróia ocupa
lugar cimeiro. Inserida na área económica de Gades, e estando fronteiriça ao povoado de fei-
ção urbana, Caetobriga, e com Salacia no mesmo complexo, embora mais para montante, veri-
ficamos que existe um conjunto de circunstâncias que, quer de tipo geográfico, quer econó-
mico, quer de condições portuárias tecnicamente possíveis, ajudam a explicar o relevo excep-
cional desse complexo industrial do estuário do Sado no panorama da costa da Lusitania.

Com vestígios submersos, ainda não estudados no local, que sugerem a utilização de uma
vasta zona da praia fluvial e do curso fluvial contíguo, em situação de fundeadouro, Tróia terá
desempenhado as funções de zona industrial por excelência na foz do Sado. 

Os vestígios subaquáticos de transporte de produtos piscícolas envasados em ânforas
(Cardoso, 1978; Diogo e Alves, 1988-89; Blot, 1999) abundam no fundo do Rio Sado, em vários
pontos do seu curso, nomeadamente em Alcácer do Sal (Diogo e Alves, 1988-89), no local
conhecido por “Fundão de Tróia”, frente ao complexo industrial romano de Tróia (Blot, 1999)
e no sítio da Caldeira (Sousa e Sepúlveda, 1997).

O topónimo Caetobriga revela a antiguidade do povoado indígena que indica, embora
a raiz seja relacionada por alguns autores com caetaria, sugerindo, por sua vez, a presença
já antiga de salga (Schulten, 1963, apud Étienne, 1990). Surge pela primeira vez como “Setú-
bal” no ano de 1235, e valoriza-se à escala europeia com a produção salineira a partir do
século XIII (Rau, 1984). Durante a Idade Média o movimento do porto de Setúbal era notá-
vel. Fez parte do conjunto de portos marítimos pertencente à Ordem de Santiago (Pereira,
2000). O crescimento do tráfego marítimo e piscatório de Setúbal confere-lhe importância
e, em 1343, Afonso IV mandar dar termo a esta localidade (Rau, 1984). Numa referência de
1469, Setúbal aparece já como ponto de reunião dos marinheiros do Norte da Europa em
demanda de sal para as cidades hanseáticas (Marques, 1993). Em 1514 recebe foral manue-
lino, facto de que não esteve ausente a importância devida ao comércio do sal, de sardinha
salgada e fumada (Rau, 1984). Uma descrição de 1640 refere assim Setúbal: “Seis leguas dis-

263
6. CATÁLOGO



tante de Lisboa esta la villa de Setubal, en hermosa enseñada a la playa del Oceano, es cenida de
fuertes muros torreados, con 13 puertas, y dos fortalezas, una fabricada por elRey Felipe II, su
puerto es celeberrimo, cargando mucho sal blanco, y sus questas son bañadas del rio Algodea, tiene
3000 vezinos, 4 Parroquias, 3 Conventos de frayles, dos de monjas, 2 Hospitales y plaços, y Cor-
regimiento que comprehende 14 villas.” (Biblioteca Nacional de Paris, Manuscrits espagnols,
códice 324, fol. 31, apud Serrão, 1994, p. 194).

No século XVIII, James Murphy descrevia Setúbal como uma importante cidade portuária
com cerca de dez mil habitantes, provida do melhor porto em seguida a Lisboa (Murphy
1998). Além de famosa pelas salinas que a rodeavam, o tráfego permanente com Lisboa era
feito por via marítima, pois não existia “sequer o vislumbre de uma estrada” (Murphy, 1998, 
p. 241), sendo até necessário um guia para qualquer deslocação por terra. 

N.o 26. Alcácer do Sal

Posição geográfica: Curso inferior do Rio Sado, a montante do estuário, a quarenta qui-
lómetros da actual foz. Carta Geológica de Portugal na escala de 1 / 50 000. Folha 39-C.
Coordenadas geográficas: N. 38 ° 22’ W. 8 ° 30’
Localização: colina sobranceira à margem direita do Rio Sado.
Contexto geomorfológico: Insere-se no Esquema 2 de N. Flemming apresentado
no II Capítulo e na Fig.13. A antiga litoralidade do povoado correspondia a uma posi-
ção que desfrutava de um amplo estuário. A parte alta, ou seja, para montante, do
estuário do Sado conservou até tarde as características de ampla toalha de água atin-
gida pelas marés e permitindo um contacto directo do interior com o oceano. Embora
a navegabilidade tenha sido profundamente atingida pelo assoreamento, ainda
actualmente se fazem sentir as marés em Abul, assim como a presença de espécies
animais marinhas (medusas), como tivemos oportunidade de verificar pessoalmente
no local.
Fontes antigas: Plínio, IV, 116-118; Ptolomeu; Itinerário de Antonino (referência a
Salacia).
Fontes cartográficas: João Teixeira (1648), Descripção dos Portos Marítimos do Reino de
Portugal, reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampa 510 C).

Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
A zona urbana da acrópole de Alcácer do Sal, nomeadamente as áreas do castelo e do

antigo convento de Nossa Senhora de Aracoeli, tem revelado vestígios arqueológicos que não
só atestam uma longa continuidade na ocupação urbana de Alcácer do Sal (desde o século VII
a.C.), como testemunham ainda contactos distantes nos quais a comunicação por via fluvio-
marítima terá desempenhado o seu papel.

Materiais de proveniência mediterrânica, tais como cerâmicas pré-campanienses (Alar-
cão, 1987), cerâmicas púnicas (séculos VII-VI a.C. sugerindo intenso comércio com Cartago,
cerâmicas gregas do século IV a.C. de fabrico ático, são ocorrências que levam a considerar
Alcácer do Sal como porto de destino de uma série de rotas comerciais, e nomeadamente o des-
tino tardio de uma difusão da cerâmica ática feita ao longo de cerca de dois séculos — entre
o século VI e o século IV a.C.) (Rouillard, 1988-1989). As peças em terra sigillata provenien-
tes da zona contígua ao castelo revelam origem itálica e hispânica (Sepúlveda, Faria e Faria,
2000). Ocorrem igualmente ânforas de importação, nomeadamente vinárias, provenientes da
Bética (tipo Dressel 2-4) (Fabião, 1998).
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Tanto a parte baixa da vila, como a zona do Castelo têm fornecido numerosos teste-
munhos de época romana (Silva, 1983), o que pressupõe uma ocupação que não se res-
tringia à zona elevada, “em acrópole” sobranceira ao rio, mas igualmente uma margem
fluvial habitada.

A ocorrência de ânforas descobertas em meio subaquático fluvial (Rio Sado) cuja crono-
logia inicial (terminus ante quem) — século III a.C. — coincide com a “ocupação significativa
da Alcácer proto-romana e romana”, permite a estreita associação dos trânsitos fluviais com o
pleno desenvolvimento do núcleo urbano (Diogo e Alves, 1988-1989, p. 231).

Conjuntos provenientes do Rio Sado: Um dos conjuntos compreende achados avulsos de
ânforas de fabrico local ou importadas na zona de Alcácer do Sal entre o século III a.C. e mea-
dos do século II d.C.

O outro conjunto provém de local nas imediações de Alcácer do Sal; são exemplares com-
pletos de ânforas de fabrico local, um protótipo de transição entre os fabricos ibero-púnicos e
lusitano-romanos do século I a.C. (Diogo e Alves, 1988-1989).

Testemunhos da importância das actividades pesqueira e conserveira na economia regio-
nal, sugerem transportes que se efectuavam por via aquática, sendo significativa a presença
do tema do atum em moedas de Salacia cunhadas durante o século I a.C. (Ponsich, 1988;
Diogo, 1996). A continuidade de ocupação do sítio de Alcácer do Sal tem sido observável ao
longo dos trabalhos de escavação que têm revelado uma ocupação desde o Neolítico final, com
vestígios representativos das Idades do Bronze, do Ferro, das épocas romana, islâmica, medie-
val e moderna. 

Orlando Ribeiro considerou Alcácer do Sal, Santarém e Valença, como núcleos urbanos
que beneficiaram dos estuários a que tinham acesso, mantendo relações comerciais ainda
durante o século XII com regiões europeias distantes, como a Flandres, a Grã-Bretanha, a
Irlanda, a Flandres, o litoral da França, com o Norte de África e com os portos do Levante do
Mediterrâneo (Ribeiro, 1991). Segundo C. T. da Silva, o aparente declínio de Alcácer do Sal
como centro portuário observado através dos testemunhos arqueológicos a partir do final do
século I ou início do século II, poderá ligar-se à crescente diminuição da navegabilidade do
Sado naquela zona e à transferência das funções portuárias para Setúbal, como porto de mar
oferecendo melhores condições ao crescente calado das embarcações (Silva, C. T. (1996) —
Debates e Conclusões, in Actas das I Jornadas sobre a Romanização dos Estuários do Tejo e do
Sado, p. 418). 

Paralelamente, em Setúbal e em Tróia, assistia-se a um grande desenvolvimento indus-
trial, principalmente a partir do final do século I. Salacia poderá ter conservado as funções
administrativas de cidade, apesar de, aparentemente, ter perdido as funções de carácter mer-
cantil, funções essas que poderão ter transitado para a parte vestibular do estuário que natu-
ralmente foram conservando as condições ideais para produção e exportação de produtos
piscícolas (Mantas (1996) – Debates e Conclusões, in Actas das I Jornadas sobre a Romani-
zação dos Estuários do Tejo e do Sado, p. 418). No entanto, pôde observar-se uma continui-
dade portuária mais longa em Alcácer já que, no século IX, como cidade do litoral do Anda-
luz que, pela sua posição num curso fluvial navegável, se encontrava aberta às incursões
vikings, recebeu a instalação de postos de atalaia, sendo posteriormente equipada com
arsenal, à semelhança do que aconteceu em Faro (Shantamariyya al-Gharb, na época), e em
Silves (Picard, 1993, p. 188).

Durante a época romana, a produção dos conjuntos de olarias na margem direita do Sado,
incluindo os sítios de Enchurrasqueira, Pinheiro, Abul, Vale da Cepa, com actividades fabris
directamente relacionadas com o fabrico de conservas de pescado, esteve ligada ao desenvol-
vimento de Alcácer do Sal. Verifica-se uma produção anfórica em que as duas fases distintas
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de actividade se relacionam, primeiramente com a construção e o desenvolvimento das cetá-
rias da península de Tróia (segunda metade do século I d.C.), e numa segunda fase, com a
época de modificações e expansão dos centros produtores de conservas, sendo então obser-
váveis algumas alterações das formas das ânforas (meados do século II d.C.) (Diogo, 1996).

Do período islâmico, permanecem poucos vestígios das construções urbanas em Alcácer
do Sal (fragmentos de muralhas e de torres, alicerces de construções do povoado intra-muros,
e vestígios de ruas na encosta oriental (Pereira, 2000). O topónimo, “Alcácer”, é um dos ves-
tígios da época islâmica que melhor sobreviveu.

Utilização do litoral
Alcácer insere-se numa região em que a produção de sal se encontra directamente ligada

ao sucesso do porto fluvial de escoamento desse e de outros produtos. As escavações efectua-
das no alto da colina sobranceira ao rio, testemunharam a ocupação do local com continuidade:
A antiguidade dessa ocupação remonta à Idade do Bronze. Merece especial destaque a ocu-
pação fenícia, responsável pelo crescimento urbano durante a Idade do Ferro, cujos vestígios
mais antigos são datáveis dos séculos VII a VI a.C., registando-se uma marcada influência fení-
cio-púnica durante os séculos IV a III a.C. (Paixão, 2001).

A antiguidade dos vestígios de povoamento em Alcácer do Sal liga-se estreitamente com
um porto fluvial frequentado por navegadores que praticavam rotas marítimas com origem
mediterrânica (Pereira, 2000 p. 32). Remonta à Antiguidade a referência a Salacia como
povoação que utilizava a navegabilidade de um esteiro: “On voit aussi à cet endroit des étiers. L’un
d’eux pénètre dans les terres à plus de 400 stades à partir de la tour que nous avons dite (Cabo Espi-
chel); les navires s’y arrêtent pour le ravitaillement en eau potable. Au fond de cet étier se trouve Sala-
cia.” (Estrabão, III, 3, 1) Tradução de Lasserre (1966, p. 51).

Alcácer do Sal foi identificada como a antiga Salacia Urbs Imperatoria referida por Plínio
e documentada em moedas de cerca de 45-44 a.C. (Alarcão, 1987; Faria, 1999). Baseado nos
dados existentes, A. Faria é da opinião de que a cidade terá recebido estatuto latino entre 27 e
12 a.C., passando posteriormente a município, nos anos 5 a 4 a.C. (Faria, 1999, p. 42). Foi capi-
tal de civitas, e conheceu uma ocupação humana de tipo urbano no período anterior à roma-
nização, e contactos com comerciantes portadores de mercadorias provenientes do Mediter-
râneo oriental, como, por exemplo, cerâmicas pré-campanienses (Alarcão, 1987). As escava-
ções efectuadas no castelo têm revelado níveis de ocupação que recuam até à Idade do Ferro
(século I a VII a.C.) e final da Idade do Bronze (século VIII ou IX a.C.) (Silva, 1983). J. de Alar-
cão considera a navegabilidade do Sado até Salacia como a razão da sua importância durante
a época romana, referindo-a como “uma cidade armazém, por onde se exportavam lãs, cereais,
azeite, o cobre das minas de Caveira e talvez também o de Aljustrel” (Alarcão, 1987, p. 75). A voca-
ção portuária de Salacia como local por excelência de exportação dos produtos regionais cita-
dos, sugere um perfil de porto de escoamento dos bens provenientes das explorações alente-
janas romanizadas que, segundo o mesmo autor, seriam uma modalidade de latifúndio com
grande antiguidade.

Embora destacando como um ideal romano a autarcia económica em que os custos dos
transportes teriam sido “factores restritivos da criação de vastos mercados”, J. de Alarcão lembra,
no entanto, a circulação de produtos testemunhada pela difusão de terra sigillata, circulação
essa em que os principais portos do litoral atlântico teriam sido Ossonoba, Salacia e Olisipo
(Alarcão, 1990c, p. 431).

Tanto o Castelo de Alcácer do Sal como a necrópole do Senhor dos Mártires têm forne-
cido abundantes vestígios arqueológicos que atestam contactos com povos mediterrânicos a
partir da Idade do Ferro. São, no entanto, os vestígios da persistência de ocupações sucessi-
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vas na área do Castelo que melhor evidenciam o quotidiano de um centro urbano ao longo de
muitos séculos.

Existem referências ao ataque dos Normandos a Alcácer do Sal em documentos de finais
do século X (C. Picard, apud Pereira, 2000).

Almunime, baseando-se em Al-Bakri (século XI), refere Alcácer do Sal como acessível
aos barcos: “(...) uma bela cidade de grandeza média, situada nas margens de um grande rio que
os barcos sobem. Todos os terrenos próximos estão cobertos de bosques de pinheiros, graças aos quais
se constroem muitos navios. (...) A distância que separa Alcácer do mar é de 20 milhas” (Coelho,
1989, p. 53).

No século XII é Edrisi quem descreve Alcácer do Sal como uma urbe portuária prós-
pera rodeada de pinhais que forneciam madeira para a construção naval (Pereira, 2000, 
p. 39). A foz do Sado era referida pelos geógrafos muçulmanos como o “Golfo do Âmbar”
como possível alusão à captura de cetáceos (C. Picard, apud Pereira, 2000, p. 41), actividade
que, para além da salicultura e da via comercial que o Rio Sado representava, terá atraído
muitos navegadores. Paralelamente, os documentos emitidos entre o reinado de D. Afonso
III e de D. João I, referem as pescarias em que os cetáceos eram presas correntes (Pereira,
2000, p. 140-141). A importância do porto de Alcácer do Sal como base naval da época islâ-
mica é evidente pelo papel que desempenhou na ataque islâmico de 997 a Santiago de Com-
postela, tendo possibilitado a reunião de uma frota destinada ao Rio Douro, de onde pas-
sou a Santiago (Pereira, 2000).

As fontes islâmicas referem Alcácer, a partir do século X e até à Reconquista, como algo
mais do que uma base militar: um porto de comércio e uma povoação central relativamente
à zona em que se inseria (Pereira, 2000). No que concerne o escoamento dos produtos alen-
tejanos por via fluvial de tráfego intenso, a mesma autora compara o papel de Alcácer do Sal
ao de Mértola relativamente à via fluvial do Guadiana (Pereira, 2000). Deste modo, o porto
de Alcácer acumulava as funções de terminus das rotas terrestres provenientes de Badajoz
e de Mérida (Pereira, 2000, p. 45).

No século XIII o porto de Alcácer era propriedade da Ordem de Santiago (Pereira,
2000, p. 88). A paz que se tinha instalado com a reconquista da vila, em 1274, propiciou o
retomar da exploração salineira. Em 1255, no reinado de Afonso III, surge uma referência
ao sal numa doação dos direitos das pescarias. A Ordem de Santiago, entidade senhorial em
Alcácer, iria participar activamente neste tipo de exploração (Pereira, 2000, p. 134).

Também a pesca constituía um dos recursos que faziam a riqueza da terra. Desde a
época de Afonso II até D. Dinis a documentação histórica refere as espécies de pescado sobre
os quais recaíam as dízimas e em que estavam incluídos cetáceos e peixe graúdo, além do
pescado miúdo capturado pelos habitantes nos esteiros que rodeavam as salinas. O exce-
dente de pescado permitia não só o seu envio para outras regiões, como a exportação
(Pereira, 2000, p. 142).

A paisagem urbana de Alcácer do Sal medieval reflecte a articulação estreita do povoado
com o rio: “Para compreender a Alcácer medieval haverá que ter em conta estes dois espaços fun-
damentais: o “castelo” e a “ribeira”. Ambos confluem na formação da vila que é, pelo menos nos
séculos finais da Idade Média, mais a vila baixa. Mas nem sempre foi assim. A vila cristã dos pri-
meiros tempos da reconquista identificava-se melhor com a anterior medina islâmica” (Pereira,
2000, p. 55).

A importância do rio como via comercial terá ressurgido após a Reconquista, proporcio-
nando na zona da Ribeira uma zona privilegiado, e o posterior desenvolvimento do povoado
na margem fluvial com o progressivo despovoamento do espaço urbano amuralhado (Pereira,
2000). A Ribeira de Alcácer do Sal, provida de tercenas desde a época islâmica (Pereira,

267
6. CATÁLOGO



2000), e onde se encontrava a zona portuária, acolhia igualmente os Paços do Concelho e o
Hospital do Espírito Santo (actual Museu Pedro Nunes), pelo que, em época tardo-medieval,
correspondia à vila propriamente dita. 

A construção da malha urbana, através da confluência das ruas em espaços públicos ribei-
rinhos, praças, é denunciadora de uma simbiose e de um dinamismo estreitamente articula-
dos com a actividade portuária. A construção de casas à beira-rio é posterior aos finais do século
XV (Pereira, 2000), o que deixa entrever quer o assoreamento progressivo do rio, quer um pla-
neamento de arranjos ribeirinhos no âmbito da expansão do núcleo urbano na margem flu-
vial onde pulsava o coração do povoado. A Rua Direita corria paralelamente à margem fluvial
e “abria-se em relação ao rio, em duas praças, chãos e terreiros contíguos à própria praia” (Pereira,
2000, p. 96), conferindo à vila um carácter portuário assumidamente traduzido na própria
configuração do povoado (Fig. 82).

A Praça da Vila e a Praça da Ribeira eram totalmente marginais, abrindo-se sobre o rio
(Pereira, 2000).

A zona portuária, propriedade da Ordem de Santiago, encontrava-se dividida em espa-
ços especializados que envolviam as duas margens, e cujos topónimos são sugestivos: havia
o Porto do Pão, situado na Ribeira, o Porto das Vacas, em frente, na margem sul, e, para
montante, já no arrabalde e até mesmo fora dele, mas servindo a urbe, o porto de Pera, o
porto de Areia, o porto da Lama e o porto de Andives (Pereira, 2000, p. 87). Quanto aos espa-
ços portuários da Ribeira os registos medievais enumeram celeiros, adegas, lagares de
azeite, de vinho, armazéns da cera (Pereira, 2000, p. 116). Segundo um documento datado
de 1380, as exportações permitiam um comércio com o exterior, mas permitiam também o
fornecimento da cidade de Lisboa: “(…) baixees e pinaças que andam continuadamente a car-
retar pam do dicto lugar dalcaçar pera a dicta cidade de lixboa” (Livro dos Pregos, fol. 88, apud
Pereira, 2000, p. 89).
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FIG. 82 – Vista aérea de Alcácer do Sal, distinguindo-se o primitivo povoado, em acrópole, e o desenvolvimento urbano ao longo da
margem fluvial. Fotografia aérea de 1940. Reproduzido de Pereira (2000, p. 157). 



No século XV, as rendas ou foros dos portos figuram entre outras rendas da Ordem de
Santiago que foram objecto de doação concedida pelo rei D. João II a um fidalgo da Casa
Real.

Pelo porto de Alcácer, receptor de uma cadeia de pequenas unidades portuárias, eram
escoados produtos quer regionais, quer locais, como o sal, o azeite, os cereais, o mel, a fruta
seca, a cal, o vinho e a madeira. A exploração das madeiras da zona de Alcácer está directamente
ligada à construção naval, indústria que registou grande actividade desde a época islâmica
(Pereira, 2000). Outro dado relevante no que concerne a actividade portuária e comercial de
Alcácer e que constitui um reflexo da circulação de gente na terra, são as referências a estala-
gens, a mais antiga das quais data de 1336. Esses estabelecimentos inseriam-se, pelo menos
no final do século XIV e início do século XV, na orla fluvial, no local onde chegavam os bar-
cos (Pereira, 2000, p. 108-109). Os documentos referem: “onde aportam pinaças e barcas”
(Pereira 2000: 109).

A descrição da vila de Alcácer em 1640 é elucidativa quanto ao contexto geomorfológico,
à população, ao sistema defensivo e à exploração de sal: “En la costa del Oceano esta la villa 
d’Alcaçar do Sal, comarca de Setubal, orillas de Zadan que baña sus muros, quedando fortificada
por natura y con castillo sobre una peña, labra blanco sal y finissimos Juncos, tiene 400 vezinos, 
2 parroquias, 2 Conventos de frayles una de monjas, y se llamo Salacia” (Biblioteca Nacional de
Paris, Manuscrits espagnols, códice 324, fol. 31, apud Serrão, 1994, p. 196).

Os supracitados juncos finos destinavam-se a exportação para Itália e França onde eram
aplicados na indústria de tapetes. (Rodrigo Mendes da Silva, Población General de España,
Madrid, 1645, fols. 159-159 vo, apud Serrão, 1994, p. 196).

Em 1744, a propósito da utilização do curso do Rio Sado para transporte de madeiras
destinadas à fábrica de vidros de Coina, são referidas as origens da lenha: era proveniente
de Salir do Porto, de Aveiro, de S. Martinho, e igualmente proveniente de Alcácer (Castelo-
Branco, 1958: 51-52) onde eram carregadas “nas embarcações q ãs conduzem p. foz” (Colecção
Pombalina. Biblioteca Nacional de Lisboa. Cod. 692, fol. 147 vo, apud Castelo-Branco, 1958,
p. 64, nota 60).

XIII. Complexo portuário da Costa Alentejana

De certo modo semelhante ao que referimos acerca da Costa da Estremadura a sul da
lagoa da Pederneira, na Costa Alentejana considerámos um complexo portuário cujas unida-
des portuárias, inseridas em formas litorais com condições naturais de abrigos náuticos, terão
representado realidades portuárias alternativas, e de recurso, aos movimentos náuticos de
todas as épocas. Sem muitos abrigos, esta costa terá usufruído dos poucos e espaçados aci-
dentes litorais, incluindo os estuários, que permitiam quer escalas, quer funções portuárias
para escoamento de produtos e trocas comerciais.

Existem nesta costa três dos tipos de formas litorais passíveis de utilização portuária enun-
ciados por N. Flemming: o abrigo de ilha costeira (Ilha do Pessegueiro), as baías oceânicas
(Sines e Arrifana) e o estuário de um curso fluvial (Vila Nova de Milfontes, na foz do Rio Mira),
permitindo a navegação até ao porto fluvial de Odemira. A Ilha do Pessegueiro representou
um abrigo insular versátil e disponível em condições náuticas / meteorológicas em que a baía
de Sines não estaria disponível. De modo semelhante, o estuário do Rio Mira oferecia um
abrigo náutico protegido da maior parte dos ventos (Fig. 83).

Ao largo da Costa Alentejana em que se insere o enclave portuário de Sines, em frente
ao Cabo Sardão, e a 300 metros de profundidade, existe um sítio revelador da presença de ânfo-
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ras recolhidas por redes de arrasto (formas Dressel 18, Dressel 14 / Beltrán IV, Dressel 24, e
Lusitana fabricada no Sado comparável à Dressel 30) (Cardoso, 1978). A razoável distância a
que se encontra da costa permite que alinhemos, como candidatos a portos destinatários des-
sas cargas da Antiguidade, os enclaves portuários existentes na foz do Rio Mira, na Ilha do Pes-
segueiro, e na baía de Sines.

Entre os casos enumerados, destacamos Sines, n.o 27 deste Catálogo.

N.o 27. Sines

Posição geográfica: Baía e promontório na costa sudoeste de Portugal. Carta Geoló-
gica de Portugal na escala de 1 / 50 000. Folha 42-C.
Coordenadas geográficas: N. 37 57’ W. 8 53’
Localização: Arriba sobranceira à baía de Sines.
Contexto geomorfológico: Insere-se no Esquema 4 de N. Flemming apresentado no
II Capítulo e na Fig.13. A litoralidade de Sines manteve-se sem alterações geomorfo-
lógicas que tenham afectado as actividades náuticas e piscatórias.
Fontes cartográficas: João Teixeira (1648), Descripção dos Portos Marítimos do Reino
de Portugal, reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampa 510 D). Esta carta,
décima segunda do conjunto referido, além de assinalar Sines, assinala ainda Vila Nova
de Milfontes, Odemira e a Ilha do Pessegueiro. Esta mesma ilha aparece repetida na
Estampa 510 C. Diogo Homem (1559), reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. II,
Estampa 110. Esta estampa assinala a Ilha do Pessegueiro.
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FIG. 83 – Descrição da costa alentejana entre a Barra de Melides e o Cabo Sardão. São visíveis os abrigos náuticos da Barra de
Melides, Perceveira, os surgidouros de Sines e da Ilha do Pessegueiro, e o abrigo da Barra de Odemira. Em todos os casos são
assinaladas as profundidades dos referidos abrigos. Teixeira, João (1648) — Descripção dos Portos Marítimos do Reino de Portugal.
Décima segunda carta. Reproduzido de: Cortesão e Mota (1987, IV, Est. 510 D). 



Vestígios arqueológicos relacionados com actividades portuárias
Complexo de salgas de peixe no Largo João de Deus, no centro histórico de Sines: duas

unidades de produção de preparados piscícolas do Alto Império que se encontravam em
conexão com uma antiga linha de água onde actualmente passa a estrada de acesso à praia
(Soares, 1998, p. 170). Paralelamente às unidades industriais de transformação de pescado,
haverá a considerar a presença de produção local de ânforas posterior aos finais do século
II para envase dos preparados de peixe (Diogo e Costa, 1996).

As marcas de sigillata de origem sud-gálica e hispânica, provenientes de escavações
efectuadas em Sines, apontam para relações comerciais a longa distância e com o povoado
romanizado de Mirobriga, funcionando Sines como o porto marítimo que servia Mirobriga.
A sigillata hispânica, pelas marcas observadas, revela origens em Trício e Andújar, consti-
tuindo, por conseguinte, importações (Diogo, Trindade e Costa, 1997). Dentro do conjunto
das marcas estudadas, Sines, no caso de Trício com a marca “Q. FABIVS TRITIENSIS” apre-
senta a primeira ocorrência (Diogo e Costa, 1996), ao mesmo tempo que sugere a origem
marítima desta importação, e a hipótese de o abrigo natural e varadouro de Sines terem
preenchido as funções de porto regional na costa alentejana.

Referimos a Ilha do Pessegueiro como um abrigo portuário de recurso. O pequeno
abrigo náutico desta ilha, aliás unidade portuária integrada num complexo, terá servido tam-
bém a área de Sines, como alternativa à baía. Efectivamente, esta ilha costeira constituía um
abrigo cuja orientação permitia a sua utilização como fundeadouro quando as condições da
baía de Sines pioravam. Na ilha, mantinha-se possível a actividade portuária (fundeadouro),
pelo facto de possuir sempre a alternativa de uma vertente abrigada dos ventos Noroeste,
Oeste e Sudoeste e do mar do largo, já que estes dois últimos tornariam impraticável o anco-
radouro e o desembarque na baía de Sines.

Os exemplos de importações neste entreposto portuário insular vizinho serão, por
conseguinte, de tomar igualmente em consideração no estudo de Sines. Na Ilha do Pesse-
gueiro foram observadas as presenças de cerâmicas de importação tais como terra sigillata
sudgálica e hispânica (século I), mais abundante durante a ocupação do século II e associada
a terra sigillata clara A, importações que parecem ter perdurado até ao século IV ou V,
como a presença de terra sigillata clara D parece indicar (Silva, Soares, Dias e Coelho-Soa-
res, 1984, p. 44). Entre as ânforas de importação figuram na Ilha do Pessegueiro ânforas
vinárias de origem itálica e gaulesa (Silva e Soares, 1993). A opinião destes dois autores con-
verge com a nossa, já que inserem Sines na lista de locais costeiros classificados como por-
tos da época romana (Silva e Soares, 1993, p. 25, fig. 11) (Fig. 33).

São igualmente associáveis às actividades portuárias de Sines os materiais anfóricos
conservados no Museu de Santiago do Cacém e provenientes do povoado indígena roma-
nizado conhecido como Mirobriga. São fragmentos provenientes de 67 ânforas distintas em
que se incluem ânforas de fabrico lusitano (Lusitanas 2, 4, 6, 5 b, 3), das quais as primei-
ras indicam uma primeira fase de transformação de pescado na Lusitânia (início do século
I e finais do século II). A Lusitana 3, vinária, surge como o segundo tipo melhor represen-
tado nesse mesmo conjunto (Diogo, 1999a), existindo ainda ânforas itálicas tardo-republi-
canas, oleárias e vinárias (Dressel 1A, 2/4), e ainda norte-africanas, provavelmente piscícolas
(Mañá C 2b), correspondendo a um terço das ânforas importadas. Outro terço corresponde
a ânforas béticas: Beltrán I e Beltrán IV e a Dressel 20, oleária. Em último lugar, estão pre-
sentes no mesmo conjunto outras ânforas importadas da Gália Narbonense (Gaulesa 4,
vinária) e da Tunísia (Keay LXII, provavelmente piscícola) (Diogo, 1999a). Na opinião do
autor que acabamos de referir, estes materiais sugerem uma realidade em que o povoado
de Sines romano teve funções de porto marítimo de Miróbriga, numa antiguidade datável,
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pelo menos, do principado de Cláudio (1999a, p. 16-17). A relativa importância da presença
de ânforas da África Bizacena em Sines, torna-se, segundo este investigador, normal, visto
tratar-se de um povoado portuário (1999a, p. 17).

Utilização do litoral
Actividades piscatórias desde a Antiguidade a partir do porto natural constituído pela

baía de Sines, e indústria de preparados de peixe registadas em vestígios arqueológicos no
subsolo urbano de Sines.

XIV. Complexo portuário do Barlavento Algarvio

XIVa. Complexo Portuário do Rio Arade

Neste complexo portuário distinguimos vários tipos de abrigos náuticos: abrigo de baía
oceânica combinada com pequenas ilhas costeiras (Sagres, com as ilhas do Martinhal),
abrigo de baía combinada com um pequeno estuário (Salema, Boca do Rio, Lagos, e Cerro
da Vila e Quarteira (os dois últimos no paleoestuário da Ribeira de Quarteira), abrigo de
pequenas baías oceânicas protegidas do norte pela própria orientação a sul (Nossa Senhora
da Luz, Carvoeiro, Albufeira), abrigo em laguna litoral (Alvor).

Salema, Almadena, Burgau, Nossa Senhora da Luz, inserem-se em pequenas enseadas
abertas na costa de arribas altas, permitindo ancorar e varar em terra na costa compreendida
entre Sagres e a baía de Lagos. O porto de Lagos surge a seguir, conjugando o abrigo da baía
e o estuário da Ribeira de Bensafrim. Continuando para oriente, o espaço navegável da
laguna de Alvor proporcionava pequenos embarcadouros. Alvor é ainda actualmente uma
pequena unidade portuária pesqueira. 

Todas as unidades portuárias mencionadas têm funções de terminus oceânico. Incluí-
mos na orientação geográfica da costa a barlavento o complexo portuário fluvio-estuarino do
Rio Arade (XIV a) com embarcadouros desde o estuário (com terminus oceânico em Portimão)
até Silves (terminus fluvial vizinho do antigo terminus de época fenícia de Cerro da Rocha
Branca que se inseria na anterior forma do paleoestuário do Rio Arade). 

A utilização náutica do complexo portuário do Rio Arade observou-se desde época pré-
romana num extenso tramo fluvial navegável até Silves, com acentuada utilização durante o
período romano, com testemunhos de povoamento e de produção de salga de peixe. Poste-
riormente, o assoreamento a montante do rio, e a consequente decadência progressiva de Sil-
ves, provocou a transferência das actividades portuárias para a zona vizinha da foz, Portimão,
onde hoje funciona o moderno porto industrial. As dragagens que precederam a construção
deste porto puseram a descoberto materiais arqueológicos que evidenciam uma navegação
muito antiga naquele estuário com intensa actividade portuária. 

A foz do Rio Arade faz parte dos casos assinalados no mapa de portos da época romana
publicado por C. T. da Silva e J. Soares (1993, p. 25, fig. 11) que reproduzimos na Fig. 33.

Prosseguindo na costa a Barlavento, considerámos partes deste grande complexo orien-
tado a Barlavento, embora não tenham sido destacadas neste catálogo, as unidades portuá-
rias constituídas pelas enseadas de portos pesqueiros de Carvoeiro, Porches, Albufeira, e
Quarteira, todos com funções de terminus oceânico. Porches e Albufeira foram portos marí-
timos activos que, durante a Idade Média, constituíram propriedade da Ordem de Santiago.
Além destes, esta ordem militar possuía outros portos marítimos no Algarve: Aljezur, na
costa ocidental e Lagos e Silves, na costa sul (Pereira, 2000) (Figs. 84 e 85 e 86).
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FIG. 84 – Carta da costa do Barlavento algarvio em finais do século XVI. Representação dos ancoradouros e portos compreendidos
entre o Cabo de S. Vicente e o Cabo de Santa Maria. Referência a Sagres, Lagos, Villa Noua (Portimão), Alagoas (Lagoa),
Ferragudo e Faraon (Faro), e às profundidades dos canais de acesso. Carta de Lucas Janzoon Waghenaer (1590), retirada de
Spieghel der Zeevaerdt. 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. 105.

FIG. 85 – Descrição da costa do Barlavento algarvio entre o cabo de S. Vicente e a Barra do Rio Arade. São visíveis os ancoradouros
de Sagres, Lagos, Vila Nova de Portimão, assim como as antigas formas dos estuários das ribeiras. Teixeira, João (1648) –
Descripção dos Portos Marítimos do Reino de Portugal. Décima quarta carta. Reproduzido de Cortesão e Mota (1987, est. 510 F).



Destacámos os casos de Lagos (n.o 28), Portimão (n.o 29), Silves (n.o 30) e Loulé (n.o 31)
como cidade beneficiária das unidades portuárias vizinhas.

N.o 28. Lagos

Posição geográfica: baía de Lagos, no Barlavento Algarvio.
Mapa: C.M.P. 1:25000, folha 603-3. Carta Geológica de Portugal na escala de 
1 / 50.000. Folha 52-A.
Coordenadas geográficas: N. 37 ° 06’ W. 8 ° 40’
Localização: pequena elevação e faixa litoral da baía junto à foz da Ribeira de Bensafrim.
Contexto geomorfológico: Insere-se no Esquema 4 proposto por N. Flemming, apre-
sentado no II Capítulo e na Fig.13. 
Litoralidade: cidade ainda actualmente marítima e portuária. 
Fontes antigas: Ptolomeu (referência a Lacobriga, correspondente a Monte Molião).
Fontes cartográficas: Diogo Homem (1559), reproduzido em Cortesão e Mota (1987,
vol. II, Estampa 110). Alexandre Massay (1621), “Planta da Cidade de Lagos”. (Códice
Vieira da Silva. Arquivo do Museu da Cidade de Lisboa). Reproduzido em Paula, R. M.
(1992) — Lacobriga Zawiya Lagos. Lagos, evolução urbana e património. Lagos: Câmara
Municipal, p. 26. João Teixeira (1648), Descripção dos Portos Marítimos do Reino de Por-
tugal, Escala ca. 1: 320 000. Sociedade de Geografia de Lisboa. Reservados — 14 A.I, fol.
15. Reproduzido em: Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampas 510 E e F). (Fig. 85).
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FIG. 86 – Lagos, cidade marítima, nos finais do século XIX. Note-se a muralha ribeirinha e a praia, varadouro de embarcações de
pequeno calado. Reproduzido de Iria (1971).



Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
As cerâmicas descobertas no subsolo da Avenida Marginal, e os fragmentos de ânforas

e a ara encontrados em pequena profundidade no leito da ribeira, revelam a utilização antiga
daquele tramo do litoral, do qual, quer pertencesse a um centro urbano, quer eventualmente,
segundo J. de Alarcão, a uma villa suburbana (Alarcão, 1988b, p. 184), não podia excluir-se a
natural função portuária que teria existido uma faixa actualmente litoral ou mesmo sub-
mersa. Perante a inexistência de documentos arqueológicos, nomeadamente epigráficos, que
confiram a Lacobriga a categoria de capital de civitas, mantêm-se valiosa para instalação de um
centro urbano a sua posição litoral, em baía naturalmente abrigada, e com excelentes condi-
ções de ancoradouro, acrescidas de praia propícia a varadouro.

À semelhança dos casos estudados de complexos portuários formados por pequenos por-
tos funcionando em proximidade de um porto principal, julgamos interessante relacionar as
produções fabris circundantes tais como a Senhora da Luz, ou Praia da Luz (Parreira, 1997),
que na nossa perspectiva poderá ter funcionado como vicus portuário. Será, aliás, interessante
referir a descoberta submarina em 1992 de um cepo de âncora romana nas imediações da praia
de Na Sra. da Luz23, como testemunho de presenças náuticas romanas nas imediações, mas
não dispomos por ora de elementos indicadores de um arqueossítio submerso de naufrágio
ou de ancoradouro, pelo que o local constitui um dos muitos a prospectar.

Utilização do litoral
Observou-se continuidade da posição litoral de Lagos até à época actual. O topónimo pré-

romano Lacobriga tem sido frequentemente associado quer aos vestígios arqueológicos situa-
dos no Monte Molião (necrópoles de incineração e inumação e alicerces de edifícios) (Alarcão,
1988, p. 183), correspondendo ao chamado oppidum de Lacobriga que se encontrava servido
pelo ancoradouro da baía à beira da qual se estende a actual cidade de Lagos (Alarcão, 1990),
quer aos vestígios romanos — mosaicos policrómicos provenientes de edifícios desaparecidos,
alicerces e um tanque de salga — descobertos no final do século XIX no interior da actual
cidade de Lagos (Santos, 1971, p. 115).

Os achados que ocorreram durante as obras de urbanização da actual Avenida Margi-
nal (Santos, 1971) — peças de cerâmica, pesos de rede, cerâmicas de construção — assim
como os achados subaquáticos provenientes de dragagens efectuadas para aprofundar o leito
da Ribeira de Bensafrim — fragmentos de ânforas e uma ara funerária, vêm permitir a hipó-
tese da existência de uma povoação marítima à qual se terá sobreposto a cidade de Lagos,
talvez até “a sede de uma cidade pré-romana romanizada” (Santos, 1971, p. 120).

Teria, como via romana mais próxima, uma estrada que ligava a cidade a Nossa Senhora
da Luz, com vestígios de um edifício termal inicialmente escavado por Estácio da Veiga e tan-
ques de salga (Santos, 1971), para além dos quais algumas outras cetariae posteriormente des-
cobertas (Parreira, 1997). A mesma via ligaria estas povoações com a Boca do Rio (cetariae,
mosaicos e moedas) e o Promontorium Sacrum. Parece inserir-se na rede viária que fazia a liga-
ção entre cidades importantes como Ossonoba, Balsa, Baesuris e Portus Hannibalis e que não
deixaria de ligar também as villae — ou os vici portuários? — mais importantes da região (Abi-
cada, Ferragudo, Cerro da Vila, Quinta de Marim, e Boca do Rio, entre outras), constituindo
quer centros de indústria piscícola e conserveira, quer centros de exploração agrícola abaste-
cedores dos mercados, ou seja, das cidades (Alarcão, 1987). Em 1640 era referida como cidade
marítima: “En una baia del Oceano esta la ciudad de Lagos, en el Algarve, sobre duas piçarras con
fuertes muros, 8 puertas y castillo nombrado Peñon, habitanla 2000 vezinos con 2 Parroquias, 2 Con-
ventos de frayles, uno de monjas, y es cabeça del Corregimiento que alcança tres villas, se llamo anti-
guamente Lacobriga (Biblioteca Nacional de Paris, Manuscrits espagnols, códice 324, fol. 31,
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apud Serrão, 1994, p. 192). “...abundantissima de mucho pescado, particularmente atunes, caças,
ganados, frutas, vino y pan (...) (Mendes Silva, R. (1645) — Población General de España, Madrid,
fol. 156 vo, apud Serrão, 1994, p. 192).

No que concerne a construção naval, Lagos manteve desde o início da nacionalidade ter-
cenas activas como as dos portos mais importantes do país (Pereira, 1993). 

No século XIX utilizava-se ainda o varadouro na praia, junto às muralhas da cidade (Fig. 86).

N.o 29. Portimão

Posição geográfica: tramo final da parte vestibular do estuário do Rio Arade, na
costa do Barlavento algarvio. Carta Geológica de Portugal na escala de 1 / 50 000. Folha
52-A.C.M.P., folha 603-2.
Coordenadas geográficas: N. 37 ° 08’ W. 8 ° 32’
Localização: zona litoral da margem direita da parte vestibular do estuário do Arade.
Contexto geomorfológico: Insere-se no esquema 2 de N. Flemming, apresentado no
II Capítulo e na Fig.13. A litoralidade não só foi contínua, como beneficiou com a posi-
ção perto da foz, menos afectada pelo assoreamento. 
Fontes antigas: Itinerário de Antonino.
Fontes cartográficas: Diogo Homem (1559), reproduzido em Cortesão e Mota (1987,
vol. II, Estampa 110: referência a Vilanoua de Portimão). João Teixeira (1648), Descripção
dos Portos Marítimos do Reino de Portugal, reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV,
Estampa 510 G). (Fig. 87).
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FIG. 87 – Descrição da costa do Barlavento algarvio entre a Barra do Rio Arade e o Cabo de Santa Maria em meados do século
XVII. Representação do ancoradouro fronteiro ao convento de São Francisco (Portimão) e das profundidades do canal navegável
até Villa Noua de Portimão. A ausência da cidade de Silves pode explicar-se pelo grau de assoreamento que, na época, já impedia
a navegação naquele tramo do curso do Rio Arade. Teixeira, João (1648) – Descripção dos Portos Marítimos do Reino de Portugal.
Décima quinta carta. Reproduzido de Cortesão e Mota (1987, est. 510 G).
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FIG. 88 – Baixo curso do Rio Arade. Mapa dos arqueossítios da bacia do Arade (C.M.P. , folhas 594, 595, 603 e 604. 
Esc. 1: 25 000). Reproduzido de Gomes, Cardoso e Alves (1995, p. 30-31).



Vestígios arqueológicos de épocas pré-romana e romana
Notamos ocorrências que julgamos “sintomáticas”, do ponto de vista portuário. 
As intervenções de dragas no leito do Rio Arade têm revelado, desde a década de 1970,

a ocorrência de artefactos datáveis de época fenício-púnica que não deixam dúvidas sobre
as relações comerciais entre a costa algarvia e o mundo fenício-púnico. Além de ânforas,
uma das três ocorrências de presas de elefante na costa portuguesa aconteceu no estuário
do Arade (Cardoso, 2001). O Cabo Sardão e, na costa algarvia, a Praia dos Três Irmãos, são
outros tantos locais onde ocorreram achados submarinos de presas de elefante (Carta
Arqueológica, CNANS).

Considerando o inventário de registos de M.L.A. dos Santos (1971), ambas as margens
do estuário do Rio Arade foram alvo de povoamento e aproveitamento das condições naturais
para exploração dos recursos marítimos, desenvolvendo uma economia de tipo marítimo ou
possivelmente agro-marítimo (Fig. 88).

A autora refere os vestígios de antiga povoação, eventualmente identificável com a cidade
pré-romana de Portus Hannibalis, segundo as Memorias Parochiaes de 1758 (Pedro de Azevedo,
1900, apud Santos, 1971, p. 127), e ligada a outros pontos do litoral por estrada romana de que
existiam alguns restos de calçada (Santos, 1971, p. 128). Deste modo, são de evidenciar os tes-
temunhos descobertos no subsolo urbano de Portimão, tais como:

• cetariae, um balneário e mosaicos (Portimão 2) em zona de beira-rio; 
• alicerces, fragmentos de tegulae, de tijolos e de ânforas, anzóis e cetariae no sítio de Por-

timões, no areal, perto do convento de S. Francisco; 
• moedas dos séculos III e IV e uma estatueta em Portimão/Arade, na beira-rio. 

Em zona já periférica relativamente à actual cidade, existem vestígios de uma villa
com mosaicos em Montemar, no Pontal, em local elevado perto da Praia da Rocha.
Todos estes sítios tinham uma posição litoral na margem direita do Arade. Do outro lado
do estuário, na margem esquerda do rio (C.M.P., folha 603-2, e Carta Arqueológica de
Portugal, 1992, p. 73-75), assinalam-se vestígios de cetariae no areal da praia fluvial,
junto ao Forte de S. João, em Ferragudo, e de uma villa romana com mosaicos, vidros,
bronzes e terra sigillata, testemunhados e referidos por Estácio da Veiga (Santos, 1971,
p. 136).

Consideramos a possibilidade de se tratar de mais um caso de complexo portuário
constituído por um conjunto de pequenos portos informais cujo contributo (pesca e pro-
dutos piscícolas transportados em pequenas embarcações fluviais que podiam alcançar
as grandes embarcações, estacionadas em ancoradouros, na foz) para a formação de um
porto principal, poderá constituir uma hipótese de estudo. No local mais propício, onde,
por sua vez, houve condições para a continuidade da utilização do litoral e, por conse-
guinte, para a formação de um centro portuário com importância, terá surgido o núcleo
que estaria na origem da cidade de Portimão.

A montante, testemunhos como a villa romana, com cetariae, do sítio de Baralha 2,
perto da Ribeira de Boina que desagua no Rio Arade (C.M.P., folha 594-4), (Carta Arqueo-
lógica de Portugal, 1992, p. 53-55) e do lado leste da zona de estuário, os vestígios roma-
nos de materiais de construção, de cerâmica comum e terra sigillata no local do Convento,
perto de Mexilhoeira da Carregação, na margem esquerda do Rio Arade (C.M.P., folha
594-4) (Carta Arqueológica de Portugal, 1992, p. 65-67), teriam com grande probabilidade
beneficiado, na época romana, de uma litoralidade numa zona estuarina comum à refe-
rida ribeira e ao Rio Arade. 
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Bem mais para montante, a nove quilómetros da foz, e já na confluência da Ribeira
de Odelouca com o Rio Arade, o pequeno Ilhéu do Rosário, no meio do curso fluvial, tem
fornecido dados arqueológicos importantes sobre a ocupação/utilização24 do local desde
o neolítico até à época medieval. Os vestígios arqueológicos de estruturas sugerem acti-
vidades eventualmente ligadas à salga de pescado, existindo paralelamente, e entre
outros, artefactos exógenos tais como moedas, terra sigillata, ânforas vinárias do tipo
Dressel 1, utilizadas no transporte de vinho itálico (Campânia) (Gomes, Cardoso e
Alves, 1995, p. 32-33), e ânforas vinárias do tipo Haltern 70, provenientes da Bética. 
As funções deste ponto insular no meio do curso do Arade parecem ser de pequeno san-
tuário fluvial. 

São indício de navegabilidade e de facilidades portuárias para o escoamento dos pro-
dutos, assim como o são, também, as próprias funções portuárias da vizinha Mexilhoeira
da Carregação que chegou a substituir Silves no século XV. Também Vila Nova de Por-
timão (Cavaco, 1976, I, p. 38) veio a beneficiar do mesmo fenómeno com a posterior acu-
mulação das funções portuárias concentradas em Portimão. 

Ria de Alvor: já fora do estuário do Arade, mas não muito distante, existe um aci-
dente costeiro vizinho que julgamos interessante associar à história da evolução de
Portimão. Trata-se da região litoral imediatamente vizinha, para oeste, o acidente cos-
teiro constituído pelo vasto estuário formado pelas partes vestibulares das fozes da
Ribeira de Odiáxere, a oeste, e do Rio Alvor, a leste. Formavam uma vasta extensão estua-
rina, ainda hoje imponente apesar do assoreamento, com um conjunto de condições
naturais de abrigo e navegabilidade propiciadoras de mais um possível complexo de
pequenos portos em que incluímos como possíveis candidatos a portos, informais sítios
costeiros tais como:

• Quinta da Rocha, no Vau de Alvor, com cetariae na beira-rio, margem direita do
Alvor, (C.M.P., folha 603-1; Carta Arqueológica de Portugal, 1992, p. 53-55).

• Vestígios de época romana em Alvor, à beira-rio, na margem esquerda e já muito pró-
ximo da foz.

• O sítio da Lameira, igualmente na beira-rio, mas na margem direita do Rio Alvor, a
montante da povoação de Alvor. 

• Mais para norte, e a montante destes sítios, surgem ainda os vestígios da Quinta da Abi-
cada (C.M.P., folha 594-3; Carta Arqueológica de Portugal, 1992, p. 41-45), villa romana
com mosaicos e cetariae. A destruição destas unidades industriais observadas por Está-
cio da Veiga terá sido ocasionada pela progressiva submersão destes e de muitos outros
sítios costeiros do Algarve (Santos, 1971).

Instalada na parte vestibular do estuário, na própria vila de Alvor foram descobertos tes-
temunhos de um antigo centro urbano pré-romano, Ipses, instalado numa pequena eleva-
ção dominando o estuário formado pelo Rio Arade e a Ribeira de Odiáxere, local onde se
cunhou moeda nos séculos III a II a.C. As escavações efectuadas revelaram a presença de
ânforas republicanas dos séculos II-I a.C., materiais de importação tais como sigillata his-
pânica e sudgálica, além de vestígios visigóticos e islâmicos (Gamito, 1997). As operações
de acompanhamento das dragagens (CNANS 1992) efectuadas na ria de Alvor têm permi-
tido a recolha e a identificação de materiais entre os quais destacamos fragmentos de ânfo-
ras (Lusitana 4, Mañá A 4, Beltrán I e II, e Haltern 70) que apontam para um período com-
preendido entre o século III a.C. e o século II-IV, e fragmentos de terra sigillata sudgálica,
formas Drag. 24/25 e Drag. 1825.
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Vestígios arqueológicos reveladores de actividades portuárias
Após as dragagens de 1983 para ampliação do porto de Portimão, foi possível identificar

material anfórico, cerâmicas campanienses, sigillata itálica, sud-gálica e hispânica, e sigillata
clara A e D e Late Roman C, confirmando as cronologias sugeridos pelas ânforas, ou seja, entre
finais do século II e princípios do século I a.C., e século IV d.C. (Silva, Soares e Soares, 1987,
p. 203). O conjunto de ânforas estudadas (Diogo, Cardoso e Reiner, 2000), proveniente de dra-
gagens efectuadas em 1973 e 1983 no decurso de obras portuárias, apresenta fabricos lusita-
nos, mas igualmente fabricos itálicos, ibero-púnicos, béticos, gauleses e bizacenos. Segundo
os autores, a representatividade estatística dos tipos destas ânforas sugere importações e
exportações directamente relacionadas com o entreposto portuário situado na foz do Arade,
identificável com Portus Hannibalis (Diogo, Cardoso e Reiner, 2000). O estudo destes mesmos
materiais sugere igualmente uma proveniência de sítios de naufrágio ocorridos na zona dra-
gada, situação que consideramos corrente em ancoradouros tais como o que esta parte vesti-
bular do estuário do Rio Arade ainda hoje continua a ter. As conclusões retiradas do referido
estudo prendem-se não só com a coincidência da actual cidade com Portus Hannibalis, mas
também com a produção piscícola daquela região testemunhada em vários pontos tanto do sub-
solo urbano de Portimão como de outros locais vizinhos, tal como foi referido, e ainda com a
provável presença de sítios de naufrágio (dos quais deverão provir muitos dos materiais anfó-
ricos dragados aí estudados), dados os valores elevados destes materiais. Retomando o estudo
de A. M. Dias Diogo e outros autores, resumiremos a cronologia destes materiais do seguinte
modo:

• ânforas lusitanas (piscícolas e vinárias) — do século I ao V.
• ânforas itálicas (vinárias) — período de circulação: entre 135 a.C. e 150 d.C.
• ânforas ibero-púnicas (piscícolas) — do século III a.C. a 25 a.C. 
• ânforas béticas: oleárias- datáveis de 10 a.C. a 280, de 10 a.C. a 30 e de 150 a 210; 

vinárias — entre 50 a.C. e 75; piscícolas — séculos I e II.
• ânforas gaulesas (vinárias) — século I a século IV (Diogo, Cardoso e Reiner, 2000).
• ânforas da África Bizacena (piscícolas ou/e oleárias) — século II — século V (Diogo,

Cardoso e Reiner, 2000).

O estudo destes materiais dragados sugere actividades portuárias que envolveram rela-
ções comerciais com costas longínquas, desenhando-se, paralelamente, algumas especializa-
ções dessas mesmas importações. Felix Teichner, num estudo dedicado ao fundo numismá-
tico da época imperial romana feito em torno de cerca de 500 peças provenientes das draga-
gens da foz do Arade, refere o estuário de Portimão como um dos ancoradouros ideais: “Outre
Castro Marim (Baesuris), Tavira (Balsa) et Faro (Ossonoba), la baie de l’Arade, distante d’un peu
plus de 170 miles marins des colonnes d’Hercule (Gibraltar), fait partie des lieux de mouillage natu-
rels les plus importants du littoral algarve” (Teichner, 1997, p. 125).

A presença de um denário republicano do século II a.C. sugere contactos romanos muito
antigos na costa algarvia (Teichner, 1997). O mesmo autor considera como uma das caracte-
rísticas do antigo sítio portuário de Portimão a abundância de moedas do século IV de cunha-
gem oriental, nomeadamente de Constantinopla e de Cízico, indissociável das trocas comerciais
entre o litoral algarvio e os confins do Mediterrâneo, presença esta superior à verificada quer
na cidade portuária de Belo (Andaluzia), quer em Conímbriga (Teichner, 1997). O mesmo autor
conclui: “La provenance des monnaies de l’Antiquité tardive, avec leur forte proportion de pièces d’a-
teliers orientaux, montre l’importance des contacts maritimes, ainsi que l’intégration du site portuaire
atlantique dans les circuits économiques du monde méditerranéen.” (1997, p. 138).
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O autor refere a raridade com que as descobertas subaquáticas costumam ser relaciona-
das pelos investigadores com instalações portuárias, e acentua a importância do conjunto pro-
veniente de Portimão como um importante testemunho tanto do processo de colonização,
como das actividades portuárias em Portimão (Teichner, 1997, p. 137).

Em 1970, tinha ocorrido a descoberta de dois cepos de âncora romana, um dos quais já
fora da zona do porto, na barra, de vestígios de embarcações assim como de um aureus de Faus-
tina, do século II d.C., na área do anteporto, na parte vestibular do estuário, perto da foz, em
local interior aos actuais molhes de entrada da barra, sugerem a antiguidade das navegações
neste enclave costeiro algarvio. Em 1983, nos dragados do Rio Arade, ocorreu o achado de uma
âncora em ferro, classificável como romana, e datável do século III (Diogo, 2001). Trata-se de
um exemplar único no território em apreço.

Têm sido encontradas centenas de moedas de várias origens e épocas, além de outros
materiais, nos sedimentos dragados na área estuarina, que posteriormente foram depositados
nos areais de Ferragudo, da Praia da Rocha e praias vizinhas, até ao Vau e Alvor. Esses acha-
dos26, em depósito secundário, por conseguinte, incluem, além de uma fíbula e de vários selos
de chumbo, moedas de Ossonoba, denários e outros numismas de época romana. Fazem tam-
bém parte dos conjuntos encontrados, moedas dos reinados de D. João I, dos Reis Católicos
e de D. Carlos I. 

Foram igualmente identificados recipientes típicos das navegações de época colonial,
(séculos XVI – XVIII), descobertos durante as dragagens da parte vestibular do estuário do Rio
Arade. Também a descoberta pela draga, em 1970, de vestígios de embarcação de tabuado liso,
dos séculos XVI-XVI (Blot e Blot, 1994, p. 380-381), revela, tal como as descobertas anterior-
mente referidas, a longa utilização dessa zona estuarina como fundeadouro de tipo portuário,
em frente a Portimão, mantendo-se activo ainda durante o século XVIII, num cenário em que
estavam ausentes tanto os actuais molhes de entrada da barra como os outros equipamentos
portuários construídos. 

Posteriormente, a parte vestibular do estuário do Arade, na zona da sua antiga foz, foi alvo
de dragagens que, durante o início da década de 1970, puseram a descoberto estruturas de
navios afundados datáveis de um período compreendido entre a Idade Média e a Idade
Moderna (Gomes, Cardoso e Alves, 1995, p. 71, 73 (planta) e p. 74). Será interessante notar que
estes vestígios encontram-se em pontos correspondentes à antiga barra natural do Rio Arade.

Na margem esquerda da foz do Rio Arade, nomeadamente na área imediatamente a
sul de Ferragudo e na base da colina sobre a qual foi construído o Forte de S. João ou Cas-
telo do Arade, entre os testemunhos de época romana assinalam-se vestígios de tanques de
salga, de mosaico e de estuques pintados (Gomes, Cardoso e Alves, 1995). Na mesma mar-
gem e mais para montante, na área construída de Mexilhoeira da Carregação, parece-nos
interessante referir a descoberta de uma pedreira subterrânea, assim como mós para moi-
nhos de maré ou fluviais (Gomes, Cardoso e Alves, 1995), testemunhos de actividades de
escoamento por via fluvial.

Utilização do litoral
Os materiais arqueológicos exumados pelas dragagens no estuário do Rio Arade revela-

ram uma utilização do estuário e do curso fluvial cuja continuidade foi observável desde
época pré-romana. O local onde se insere a actual cidade de Portimão foi desde sempre um
terminus oceânico que beneficiou, embora tardiamente, com a transferência das actividades
portuárias de Silves para a zona da foz. Nos inícios do século XVII, Alexandro Massaii descreve
a laguna de Alvor como um verdadeiro esteiro navegável (Castelo-Branco, 1958, p. 58): “hu
brasso de mar, q emtra com o Rio e chegua at as Cazas desta Villa e por elle podem entrar preamar
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Barquos, e caravellas, e setiãs pequenas” (Coleccção Olisiponense Vieira da Silva, n.o 1160 — Des-
cripção Do Reino Do Algarve, fol. 367, apud Castelo-Branco, 1958, p. 66, nota 108).

Vila Nova de Portimão adquire crescente importância a partir da transferência, no século
XVI, das funções portuárias de Silves para o estuário do Arade controlado por Vila Nova de Por-
timão, onde estrangeiros demandam a fruta da terra, “dadas as condições naturais do seu porto,
“onde entrão navios de 150 e 200 toneladas”, como escrevia Frei João de S. José (Magalhães, 1970,
p. 237; Cavaco, 1976). (O sublinhado é nosso). O complexo portuário que a já citada Portimão
devia formar com Mexilhoeira, na foz do Arade), terá substituído Silves por volta do século XVI
quando esta cidade perdeu as funções portuárias devido ao crescente assoreamento do Rio
Arade, com“ boas condições para a carga, pois o porto está junto das casas e tem “ cem braças de
altura” (...) pelo que “se embarca o mais figo do Algarve” (Frei João de S. José, apud Magalhães,
1970, p. 189, nota 18

A opção algarvia no século XVI, mercê da dificuldade que continuavam a constituir os
transportes terrestres, era a via aquática:

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

N.o 30. Silves

Posição geográfica: margem direita do curso superior do Rio Arade.
Coordenadas Geográficas: N. 37 ° 11’ W. 8 ° 26’
Localização: colina sobranceira e margem do Rio Arade
Contexto geomorfológico: Silves beneficiou da posição em que anteriormente se
achava e que era de ligação directa ao estuário do Rio Arade pelo curso fluvial do mesmo
que se manteve navegável até ao século XVI.
Fontes cartográficas: Diogo Homem (1559), reproduzido em Cortesão e Mota (1987,
vol. II, Estampa 110).

Vestígios arqueológicos relacionados com actividades portuárias
Na vizinhança imediata de Silves, e na conjunção da Ribeira de Odelouca com o Rio

Arade, o arqueossítio fenício-púnico de Cerro da Rocha Branca, ocupa numa posição que
nos leva obrigatoriamente a estabelecer um paralelo com outros casos semelhantes no ter-
ritório em estudo. Efectivamente, mais uma vez deparamos com o binómio “esporão ou
pequena elevação em posição sobranceira ao curso fluvial e interior de estuário” que pre-
sidiu ao estabelecimento deste tipo de povoados directamente relacionados com comércio
marítimo durante a Antiguidade (Fig. 89).

Tal como em Santa Olaia, na plataforma da Sé de Lisboa, na Quinta do Almaraz, em
Abul e em Castro Marim, estamos perante uma escolha estratégica tanto no que concerne
a protecção do estabelecimento, como o abrigo náutico que proporcionava uma escala de
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navegação. A opção portuária obedece pois, com toda a evidência, a esta mesma regra. Os
níveis de ocupação de Rocha Branca revelaram presenças que remontam ao século VIII a.C.
e que se prolongaram até ao século II a.C., com importações relacionáveis com culturas
mediterrânicas e um sistema defensivo inerente às funções de entreposto comercial
(Gomes, 1993a). Uma vez mais, a experiência portuária mais antiga terá estimulado a
implantação de outros centros que recorreram igualmente à comunicação com o exterior por
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FIG. 89 – O Rio Arade na Proto-História. Em cima: localização do Cerro da Rocha Branca (Silves). Em baixo: posição do Cerro da
Rocha Branca durante a Proto-História; note-se a antiga forma ampla do curso do Rio Arade. Reproduzido de Gomes 
(1993a, p. 75).



via aquática, assim como ao comércio que essa mesma via propiciava, determinando o
consequente desenvolvimento urbano. Rocha Branca terá conhecido uma ocupação romana
em contexto urbano e terá, mesmo, cunhado moeda (Gomes, 1993a, p. 104).

As transformações geomorfológicas que se seguiram determinaram um gradual afasta-
mento do povoado de Rocha Branca relativamente ao curso fluvial. Silves surgirá ligeira-
mente a montante, num troço do rio que, só muito posteriormente, veio a conhecer os mes-
mos fenómenos de assoreamento.

Utilização do litoral
Almunime, baseado em Al-Bakri (século XI), refere Silves com um ancoradouro, um esta-

leiro naval e também como um local de onde se exportava madeira (Coelho, 1989) Também
o geógrafo Edrisi refere em Silves um porto sobre o rio, estaleiros de construção naval e
exportação de madeiras para longe (Coelho, 1989).

Silves aparece nas fontes árabes, a propósito dos ataques normandos a Lisboa, a Silves,
e na costa alentejana (Coelho, 1989). São referidos os movimentos navais de defesa em tro-
ços da costa que os muçulmanos ocupavam a sul do Mondego, o que pressupõe bases nas prin-
cipais cidades marítimas, beneficiando dos estuários e dos principais enclaves costeiros nave-
gáveis e seguros como ancoradouros. (Fig. 90).

Após a Reconquista, o porto de Silves registava um tráfego intenso e, no século XIII, foi
propriedade da Ordem de Santiago (Pereira, 2000, p. 88).

F. Castelo-Branco (1958, p. 53) refere-se ao “rio Odelouca e de Silves” como se de um só
curso fluvial se tratasse. Toma a cidade de Silves como referência, e recorre ao testemunho
de Alexandre Massaii para a questão da avaliação das condições de navegabilidade do porto

de Silves. Contrariamente à convicção de
Jaime Cortesão, autor que reconhecia a
incontestável importância do porto de
Silves durante os primeiros tempos da
nacionalidade, assinalando que o porto
se encontrava em decadência no século
XV, A. Massaii referia, no início do
século XVII, não só a navegabilidade do
rio até Silves por embarcações fluviais,
como a possibilidadade de ancoradouro
para embarcações de maior porte a cerca
de uma légua da cidade: “A cidade de Sil-
ves esta duas legoas e meja pella terra aden-
tro ou desviada da costa do mar, e se vaj a
ella pello Rio de Vila noua de Portimão e
perto quazi tiro de mosquette desta cidade
chegão Barquos pequenos e della hüa legoa
caravellas e majores navios.” (A. Massaii
apud Castelo-Branco, 1958, p. 53) (Co-
leccção Olisiponense Vieira da Silva, 
n.o 1160: Descripção Do Reino Do Algarve,
fol. 23 r. apud Castelo-Branco, 1958, 
p. 65, n. 71).

Silves possuíu Lagos no seu termo,
como porto oceânico, até finais do
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FIG. 90 – Silves, povoado portuário na época islâmica. Reproduzido
de Picard (1997, p. 219).



século XIV (Iria, 1995). No entanto, a redução da navegabilidade devia já fazer-se sentir
no porto de Silves, sobretudo em relação ao que se tinha verificado no passado, e a cidade
acaba por ser preterida, a partir do século XV, por Lagos, por Vila Nova de Portimão e
Mexilhoeira da Carregação (Cavaco, 1976, I, p. 38), com a posterior acumulação das fun-
ções portuárias concentradas em Portimão (Cavaco, 1976).

A cidade de Silves, apesar de posicionada em ponto naturalmente defendido do litoral,
a montante do estuário do Rio Arade, foi repetidamente flagelada pelos ataques de piratas
e corsários, pelo menos até ao século XVI. Durante o século XVI, assiste-se à transferência
das funções portuárias de Silves para o estuário do Arade, ou seja, para Vila Nova de Porti-
mão (Magalhães, 1970; Cavaco, 1976). Em 1640, uma descrição refere Silves como uma
cidade: “Nos lejos del Oceano esta ciudad de Silves, en el Algarve, cun muros y ameno rio, tiene
solo 40 vezinos y en su distrito en cinco leguas estan 600 moradores y es de la comarca de Lagos,
tuvo silla Obispal trasladada a Faro ano 1590”. (Biblioteca Nacional de Paris, Manuscrits
espagnols, códice 324, fol. 31, apud Serrão, 1994, p. 192).

Uma fotografia dos anos 40 apresenta o cais de Silves ainda disponível a embarcações
de tipo fluvial (Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, 1945, vol. XXIX, p. 16).

N.o 31. Loulé

Posição geográfica: hinterland imediato ao litoral do Algarve.
C.M.P., folhas 606-2. Carta Corográfica de Portugal na escala de 1 / 50.000. Folha 53-A.
Coordenadas geográficas: N. 37 ° 09’ W. 8 ° 01’
Localização: pequena elevação situada entre a serra algarvia e a planície litoral.

Utilização do litoral:
Loulé integra-se no grupo de centros urbanos beneficiários de portos existentes em

regiões vizinhas. O desaparecido porto de Ferrobilhas, ou Farrobilhas, serviu esta cidade pelo
menos até ao século XVI. Em 1520 Ferrobilhas possuía armações de atum, e em 1561 aparece
como local de grande extracção de sal (Magalhães, 1970).

“À excepção de Loulé todas as demais povoações de uma certa grandeza se situam na costa ou,
de qualquer modo, comunicam com o mar: Alcoutim e Castro Marim no Guadiana, Tavira,
Portimão e Alvor junto de fozes de rios, Faro numa impropriamente chamada “ria”, Albufeira,
Lagos e Sagres na costa, Silves junto de um rio, Aljezur não longe da costa leste. Mesmo Loulé,
próximo de Faro, não deixa de querer no seu termo o porto de Ferrobilhas.” (Magalhães,
1970, p. 188-189).

Ferrobilhas fez efectivamente parte do grupo de portos algarvios que mais alterações
sofreram, acabando por se extinguir.

Loulé, situada na vizinhança de uma costa onde as actividades portuárias tinham
uma experiência antiga, e, por outro lado, na encruzilhada de rotas terrestres que vinham
ao encontro das rotas marítimas, ter-se-á transformado desde muito cedo num centro de
distribuição de bens. D. Dinis criou em Loulé, em 1291, uma feira única na região algar-
via, e os portos vizinhos com os quais mantinha uma natural ligação eram escalas obri-
gatórias nas rotas comerciais (Serra, 1993, p. 43). Durante o período tardo-medieval e o
início do Renascimento, o concelho de Loulé mantinha um ritmo de exportações que
recorriam aos entrepostos portuários do porto (de esteiro) da Pereira, no lugar do Ludo
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que era termo da vila, e de Ferrobilhas, seguindo posteriormente para o porto de Faro,
de onde saíam em direcção ao norte da Europa (Serra, 1993).

Loulé aproveitava, assim, a forma litoral que proporcionava esteiros navegáveis
onde, no século XIV, se fazia o grande tráfego. O porto da Pereira tinha a vantagem de
comunicar directamente com o oceano. (Alberto Iria apud Castelo-Branco, 1958, p. 58)
Situada na vizinhança de uma costa onde as actividades portuárias tinham uma expe-
riência antiga, e, por outro lado, na encruzilhada de rotas terrestres que vinham ao
encontro das rotas marítimas, Loulé ter-se-á transformado desde muito cedo num cen-
tro de distribuição de bens. 

Para um estudo da articulação do caso de Loulé com o papel desempenhado pelos
centros portuários vizinhos mais antigos (época romana) será indispensável incluir o
estudo dos arqueossítios de Loulé Velho e de Quarteira. 

Além dos locais mencionados, também o arqueossítio de Cerro da Vila terá desem-
penhado o seu papel, como villa litoral de economia agro-marítima e com facilidades por-
tuárias, o que nos leva a propor a sua classificação como um vicus portuário. Admitimos
essa possibilidade a partir da posição geográfica, num passado em que o litoral permitia
o desenvolvimento de actividades náuticas e portuárias, mas só a investigação arqueoló-
gica da zona que actualmente se encontra inundada e coberta por vegetação de sapal,
poderá vir a esclarecer este ponto.

1. Loulé Velho

Posição geográfica: Litoral do Algarve, C.M.P., folhas 610-21. 
Localização: praia de Vale do Lobo, a nascente de Quarteira.
Contexto geomorfológico: Insere-se no esquema 4 de N. Flemming apresentado no
II Capítulo e na Fig.13. Antiga povoação à beira-mar, em local onde é observável uma
transgressão do litoral, ou seja, uma migração da linha de costa em direcção a terra,
com actual abrasão marinha das ruínas do povoado de época romana.

Vestígios arqueológicos e actividades portuárias:
Classificados como villa, os vestígios de ocupação durante a época romana afloram

junto à praia de Vale do Lobo. Junto à Praia do Trafal foi localizada por Cândida Simplício
durante uma campanha de prospecções (P.N.T.A. 1998) uma estrutura submersa, a uma
profundidade de 2 m27.

Segundo M. L. Afonso dos Santos, encontra-se esta estação arqueológica “na sequên-
cia do Cerro da Vila e Quarteira” (Santos, 1971, p. 151). De acordo com os conhecimentos
que temos vindo a organizar no sentido da construção de possíveis cenários portuários
do passado, a “sequência” observada pela autora parece corresponder à continuidade geo-
gráfica que caracteriza aquilo a que chamámos no presente trabalho complexos portuá-
rios, ou seja, unidades portuárias actuando em vizinhança (provavelmente Cerro da Vila
e Quarteira), desfrutando da posição geográfica privilegiada em que se inserem e que lhes
permite as funções de tipo portuário tal como as descrevemos no texto que precede este
catálogo.

É relevante o estabelecimento de unidades de salga num antigo litoral que a migra-
ção da linha de costa nos últimos séculos acabou por expor directamente à abrasão
marinha.
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2. Quarteira

Posição geográfica: Zona litoral da costa do Algarve. C.M.P., folha 606-3. 
Localização: zona litoral, margem esquerda da Ribeira de Quarteira, perto do estuário,
e a oeste de Loulé Velho.
Contexto geomorfológico: Insere-se no esquema 4 de N. Flemming apresentado no
II Capítulo e na Fig.13. Interessante caso de transformações geomorfológicas que alte-
raram a implantação do povoado litoral cujos vestígios de ocupação antiga, junto à praia,
se encontram actualmente submersos. A área correspondente à implantação do antigo
povoado parece ter sido edificada numa formação do tipo ilha-barreira, havendo vestígios
de ambiente lagunar na área que então a separava do continente28.

Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
Cetárias actualmente semi-submersas; duas moedas de prata cunhadas em Carteia (Alar-

cão, 1988a, II, 3, p. 207). Para além de conhecidas ruínas de construções de época romana
interpretadas como vestígios de cetariae na actual linha de costa, em zona exposta à abrasão
marinha, a continuidade, em meio submarino, de estruturas antigas, tinha sido verificada em
1930, a uma profundidade compreendida entre 5 e 10 m, aquando de uma operação de des-
truição de um obstáculo submarino ou “peguilho” onde se rasgavam as redes (Santos, 1971,
p. 150) ) feita a pedido dos pescadores locais. A referida estrutura foi alvo de cargas de dina-
mite apesar de o mergulhador da Armada em missão no local ter removido para a superfície
uma ânfora e ter referido alicerces, pedras de cantaria, tijolos e ladrilhos submersos (conforme
consta no diário de bordo do navio hidrográfico Patrão Lopes (Teixeira, 1999, p. 15). 

O sítio, com o microtopónimo de “Lagido”, foi relocalizado (N. 37 ° 03’ 22’’ e W. 08 ° 06’
19’’) em Agosto e Setembro de 1998 pela equipa constituída pela arqueóloga Cândida Sim-
plício e pelo geólogo Sebastião Brás Teixeira no âmbito do Plano Nacional de Trabalhos
Arqueológicos de 1998. (Fig. 91).
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FIG. 91 – Localização das estruturas submersas de Quarteira. 1. Ruínas romanas de Cerro da Vila; 2. Ruínas romanas de Loulé
Velho; 3. Local submerso dinamitado em 1939. Local das sondagens e das estruturas descobertas. Reprodução da carta Militar 
de Portugal (esc. 1:25 000, folhas 605, 606 e 610). Escala: 1 cm = 0,410 km na presente cópia. Reproduzido de Simplício
(1998).



Trata-se de um conjunto de ruínas dispersas numa área submarina de cerca de 100 m2,
assinalando-se estruturas e derrubes, nomeadamente quatro estruturas correspondentes a
“blocos cimentados por argamassa grosseira contendo material cerâmico” (Teixeira, 1999, p. 22).
As ruínas referidas apresentam na sua construção a incorporação de formas tubulares. Efec-
tivamente, estas ruínas tinham sido descritas anteriormente por um mergulhador como
“paredes atravessadas por manilhas de barro” (Santos, 1971, p. 150; Paço e Farrajota, 1966). 
A interpretação destes elementos encontra-se em estudo, tendo as prospecções incluído bati-
metria e sísmica ligeira de reflexão. À luz dos resultados, existem alguns dados eventual-
mente utilizáveis na compreensão de tal descoberta.

Vista a distância a que se encontra da costa, 700 metros ao largo de Quarteira, não
parece tratar-se de vestígios de desmoronamento do forte, mas sim de algo construído na
zona em que os vestígios se encontram. Por outro lado, dada a profundidade actual (entre
5 e 10 metros) e descartada a hipótese de efeitos de uma neo-tectónica cujos valores não
poderiam de modo algum corresponder à profundidade verificada, qualquer construção
naquele local não poderia ter sido feita em área actualmente tão profunda, dado o facto de
os valores de variação do nível médio do oceano serem bem inferiores a estes. 

As prospecções efectuadas no local, no Outono de 1998, revelaram que nenhuns dos
vestígios referidos se encontram in situ. Dada a “tendência regressiva do litoral de Quarteira”
(Teixeira, no prelo, p. 17) observada pela comparação entre levantamentos hidrográficos
anteriores, pensamos poder tratar-se de uma construção feita sobre um provável cordão are-
noso existente no passado, do tipo “ilhas-barreira” móveis como as que existem ao largo de
Faro. Esse cordão terá evoluído sob acção de uma forte abrasão marinha, ao mesmo tempo
que uma erosão submarina dos sedimentos de assentamento de construções teria provocado
o desmoronamento das estruturas, explicando a sua actual posição naquela profundidade,
e provocando o consequente desnivelamento, e submersão, da faixa litoral construída, já que
as estruturas se encontram “basculadas e assentam directamente sobre a camada de lodos com
berbigão, sem qualquer fundação” (Teixeira, no prelo, p. 22). 

Por outro lado, de acordo com informações recolhidas junto de pessoas conhecedoras
da população de Quarteira29, as casas locais mais antigas incluem na sua construção mui-
tos materiais provenientes de um local que parece ter permanecido na memória colectiva
como o sítio de recolha e proveniência de muita pedra, incluindo muita pedra de cantaria
mais ou menos trabalhada, isto é, “a ilha”. Esta memória leva-nos a reflectir sobre a razão
da ausência de representação da ilha frente a Quarteira na cartografia posterior a 1755. 

Numa fase futura desta investigação, será possível averiguar o que existe sobre este
assunto nas Memórias Paroquiais de 1755 relativas à região em apreço.

Se está essa ausência relacionada ou não com um desaparecimento súbito de uma for-
mação litoral provocada pelo terramoto acelerando definitivamente a abrasão do cordão lito-
ral no qual existiam construções de época romana, e provocando a sua submersão, é uma
pergunta para a qual, de momento, carecemos de resposta.

No que concerne sismotectónica na Antiguidade no território que interessa ao nosso
estudo, existe uma referência de J.M. Cabral ao sismo ocorrido entre 60 e 63 a.C., em plena
época de ocupação romana, um abalo sísmico seguido por um tsunami que terá afectado
principalmente as costas de Portugal e da Galiza. Este autor refere a escassez de informa-
ção relativa aos efeitos deste sismo (Cabral, 1993). Por outro lado, J.O. Boléo refere o sismo
do ano de 382 da nossa era como o possível responsável pela submersão de povoações cos-
teiras junto a Quarteira, na costa algarvia (Boléo, 1943).

A partir dos dados recolhidos, seria interessante incluir na lista das interpretações des-
tes vestígios, uma eventual instalação litoral avançada, em todo o caso, de considerar como 
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possível elemento integrante de uma realidade portuária antiga no local, mormente em época
romana, vista a presença de opus e de cerâmicas de construção utilizadas na edificação da estru-
tura actualmente submersa. Existe no sul de França um caso cuja semelhança com a desco-
berta de Quarteira não deixa de suscitar o interesse dos investigadores desta questão. Referimo-
-nos a Fos-sur-Mer, porto romano de importância, registado na Tábua de Peutinger com mais
relevo do que o próprio porto de Ostia. Em Fos, as presenças submarinas de navalia, inter-
pretados como arsenais da época romana, duas necrópoles romanas, uma das quais do Alto
Império, e ainda vestígios de construções de grande robustez a uma profundidade de 4 metros
e a cerca de 400 metros de distância da costa têm intrigado os investigadores que permane-
cem sem uma explicação definitiva para tais presenças, sendo a datação do cordão litoral um
elemento essencial para compreender a posição das ruínas (Gassend, Maillet e Liou, 1989).

Num caso, Saint-Gervais, a vizinhança do delta do Ródano vem complicar a questão de
presenças arqueológicas de tipo terrestre, como as necrópoles, alargando ainda mais o
campo das hipóteses. De modo algo semelhante, perguntamos-nos se o estudo das estru-
turas submersas de Quarteira não deverá ter em consideração a vizinhança do estuário da
Ribeira de Quarteira e das respectivas mudanças da foz da mesma ribeira.

A presença de cetariae, assim como de algumas ruínas de época romana submersas e
registadas na Carta Arqueológica de Portugal atestam em Quarteira actividades que reve-
lam o recurso a uma economia marítima pelo que não será de descartar uma realidade por-
tuária correspondente.

XV. Complexo portuário do Sotavento Algarvio

A região do Sotavento algarvio inclui as seguintes formas litorais com capacidade de abri-
gos portuários: acidente litoral de tipo lagunar — sistema de ilhas-barreira, com os portos de
Faro e Olhão, e o extenso abrigo da Ria Formosa, com os portos de Fuseta, Tavira (que com-
bina o estuário do Rio Gilão com a restinga insular das chamadas “ilhas-barreira”), Cabanas
de Tavira e Cacela Velha, todos eles no abrigo das ilhas-barreira que formam esse complexo
quebra-mar múltiplo, e sistema de barras móveis. Do Sotavento Algarvio fazem também
parte as unidades portuárias de Montegordo e Vila Real de Santo António.

Neste complexo portuário inseria-se a extinta cidade portuária de Balsa que foi terminus
oceânico. Todas estas unidades têm características de terminus oceânico.

Destacamos as cidades de Faro (n o 32) e de Tavira (n.o 33).

N.o 32. Faro 

Posição geográfica: Costa sul de Portugal, no extremo ocidental do Golfo de Cádis, pro-
tegido do largo pelo conjunto das “ilhas-barreira” que fazem parte da restinga da parte
central da actual “Ria” Formosa. Porto natural em ambiente lagunar, beneficiando do
duplo abrigo do quadrante norte quer pela sua posição no Golfo de Cádiz, quer ainda pelo
abrigo constituído pelas “ilhas-barreira” (Fig. 92)(C.M.P., folha 611-1). Carta Corográfica
de Portugal na escala de 1 / 50.000. Folha 53-A.
Coordenadas geográficas: N. 37 ° 01’ W. 7 ° 56’
Localização: pequena elevação num ponto costeiro avançado rodeado por sapal. Ini-
cialmente as marés isolavam este enclave costeiro, transformando-o de modo cíclico em
ilhéu (Gamito, 1990).
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Contexto geomorfológico: Poderá inserir-se no Esquema 6 proposto por N. Flem-
ming, apresentado no II Capítulo e na Fig. 13. Apesar do assoreamento lagunar, man-
teve-se a litoralidade do centro urbano, assim como se mantiveram utilizáveis os anco-
radouros nos esteiros protegidos pelas ilhas-barreira.
Fontes antigas: Plínio IV, 116-118; Ptolomeu; Itinerário de Antonino (referência a
Ossonoba).
Fontes epigráficas: TRCP 3, 4, 7.
Fontes cartográficas: Diogo Homem (1559), reproduzido em Cortesão e Mota (1987,
vol.II, Estampa 110); L. J. Waghenaer (1590), carta da costa do Sotavento Algarvio, in
Spighel der Zeevaerdt, (Fig. 93). João Teixeira (1648), Descripção dos Portos Marítimos
do Reino de Portugal, reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampa 510 H).
(Fig. 94).

Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
As descobertas de vestígios arqueológicos no subsolo urbano de Faro, (Largo da Sé,

Bairro Letes, Rua das Alcaçarias, sede da Polícia Judiciária, Horta da Misericórdia, Rua Manuel
Bívar, Arco do Repouso e Arco da Vila), permitem conhecer algumas áreas da cidade romana,
(incluindo unidades fabris testemunhadas por vestígios de cetariae), que se estendia numa
zona de beira-mar, e de sapal rodeada por muralhas (Gamito, 1997b), sendo o próprio Largo
de S. Francisco, até à instalação do caminho de ferro no século XIX, local de varadouro de bar-
cos e estaleiros de reparações navais (Gamito, 1997b). Como em qualquer entreposto comer-
cial, no caso de Faro as descobertas arqueológicas, pelo menos de época romana, sugerem que
um possível tráfego de parte dos produtos regionais tenha proporcionado trocas por produtos
de zonas distantes, o que constitui uma característica deste tipo de portos, diferenciando-os
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FIG. 92 – Posição geográfica da cidade de Faro: abrigo interior das ilhas-barreira. Reproduzido de. Carta Hidrográfica “Albufeira ao
Rio Guadiana”. Escala: 1/150 000. 1a ed., Julho de 1982. Reimpr.: Dezembro de 1986.



do mero porto de apoio. Teria abrigado
uma “burguesia mercantil importante”
(Gamito, 1997, p. 346). Os materiais
funerários de época romana (século III)
encontrados no local de necrópole des-
coberta em plena malha urbana reve-
lam uma população importadora de arti-
gos requintados, reflectindo actividade
mercantil intensa, com contactos com o
restante mundo romanizado, tendo pos-
sívelmente albergado nos séculos II/III
uma verdadeira burguesia mercantil,
com sinais de profunda romanização
(Gamito, 1994). 

As escavações efectuadas em 1987
na sede da Polícia Judiciária indicam a
possibilidade de se tratar de uma zona
limítrofe da cidade pré-romana,”com
uma zona ribeirinha junto a um paredão
que se prolongaria pela zona portuá-
ria(...)” (Gamito, 1990, p. 20). Estas
escavações revelaram um limite norte
da cidade pré-romana em zona mais ele-
vada, ao mesmo tempo que sugeriram o
contacto com terra firme através do
sapal, provavelmente por meio de alpon-
dras (Gamito, 1990). 

Na zona de sapal, e já de época
romana, ocorreram os aterros feitos
com a utilização de fragmentos de
ânforas (Gamito, 1990), num gesto de
“domesticação” de uma zona anterior-
mente não habitada junto da qual
iriam edificar-se as sumptuosas villae
do período tardio.

A representação do deus Oceano no mosaico conhecido por esse nome e proveniente do
subsolo urbano, corresponderia, na opinião de alguns autores, a uma encomenda de comer-
ciantes de Ossonoba dependentes do comércio marítimo. Os motivos marinhos abundantes na
villa do baixo império de Milreu (Estoi), (C.M.P. folha 607-3), vizinha de Ossonoba, testemu-
nham uma exploração de recursos oceânicos certamente dependente do porto de mar vizinho:
Ossonoba (Dias, 1994, p. 348).

As emissões monetárias de Ossonoba apresentam, tal como as de Balsa, temáticas mari-
nhas: peixes, golfinhos e embarcações mercantis, com a utilização predominante do chumbo
na sua confecção, e integram-se no século I a.C. Nesses numismas registou-se a presença do
topónimo OSVNVBA (Faria, 1997, p. 368).

A rede viária do Algarve romano possuía uma estrada litoral que ligava os principais cen-
tros, igualmente litorais. Parece não deixar dúvidas sobre a ligação de Ossonoba com outras
cidades do sul da Lusitânia, nomeadamente com os principais centros marítimos da região,
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FIG. 93 – Carta da costa do Sotavento algarvio em finais do século XVI.
Representação das profundidades nos canais de acesso aos
principais portos: Faro (Faraon), Tavira (Tauilas) e Castro Marim.
Carta de Lucas Janzoon Waghenaer (1590), retirada de Spighel der
Zeevaerdt. 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. 105.



tais como Baesuris e Balsa (Santos, 1971). Ossonoba figura entre os portos da época romana que
aparecem referidos como tal pelos autores C. T. da Silva e J. Soares (1993, p. 25, fig. 11). J. de
Alarcão entre os locais em que reconhece funções portuárias subjacentes às importações de
época romana, refere Ossonoba (Alarcão, 1990).

Será interessante frisar que as intervenções arqueológicas na faixa litoral da cidade de Faro
revelaram vestígios náuticos que podem corresponder a uma embarcação. Os materiais foram
submetidos a uma datação por C14 que revelou um aépoca correspondente a 2530±130 B. P.
(Gamito, 1990). O respectivo local poderá corresponder à zona portuária de Ossonoba.

Vestígios arqueológicos de origem submarina
Existem no Museu de Faro alguns vasos de cerâmica que identificamos como “jarras espa-

nholas”, ou recipientes de transporte de alimentos utilizados durante a época colonial idênti-
cos aos que é comum encontrar nos sítios de naufrágio da época colonial e aos quais nos refe-
rimos anteriormente, no texto principal deste trabalho, um dos quais proveniente dos lodos
dragados da doca de Faro. Na época (e anteriormente às experiências arqueológicas subaquá-
ticas reveladoras de uma realidade diferente), estes objectos foram identificados por E. B. Gar-
cia como provavelmente romanos (Garcia, 1968). Paralelamente, foram descobertos cepos de
âncoras de época romana na zona do Cabo de Santa Maria.30

Utilização do litoral
Observou-se uma utilização contínua, beneficiando da posição avançada em relação ao

meio aquático, e de recuo abrigado em relação ao oceano aberto. Sensível às vantagens da
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FIG. 94 – Descrição da costa do Sotavento algarvio entre o Cabo de Santa Maria e a Barra de Ayamonte. Destacam-se os
ancoradouros de Faro e da foz do Rio Guadiana, assim como os canais de entrada. Referências às cidades de Faro e Tavira, 
e a Castro Marim. Teixeira, João (1648) – Descripção dos Portos Marítimos do Reino de Portugal. Décima sexta carta. Reproduzido
de Cortesão e Mota (1987, est. 510 H).



posição geográfica de algumas cidades do sul da Península Ibérica, como Faro, em zonas
de sapal acessível por esteiros navegáveis, Estrabão descreve: “Quand ils eurent reconnu la
nature de ces lieux et qu’ils furent rendu compte que les étiers assuraient les mêmes services que les
fleuves, les habitants fondèrent sur leurs rives, comme sur celles de fleuves, des villes puissantes et
divers autres établissements. Ce sont notamment (...) Ossonoba, (...) et quantité d’autres. Il s’y est
ajouté en certains endroits des canaux, qui sont apparus au fur et à mesure que se multipliaient
les points de départ et les destinations des transports commerciaux” (Estrabão, III, 2, 4).(Tradu-
ção de Lasserre, 1966, p. 35).

Apesar de ser Estrabão o autor antigo que mais pormenores fornece sobre esta cidade
litoral de fundação pré-romana, ela aparece igualmente referida por autores como Pompó-
nio Mela, Plínio o Velho e Ptolomeu. Instalada inicialmente num antigo pequeno ilhéu que
funcionava como defesa natural, este antigo centro urbano de origem pré-romana, Ossonoba,
tinha um carácter de entreposto comercial já em épocas pré-romanas (Paula e Paula, 1991,
p. 72). Manteve durante a época romana o nome ibérico que tinha, e transformou-se em
urbe, cidade flávia.

Paralelamente a Balsa, Ossonoba constituíu umas das primeiras formas de urbanismo em
ambiente litoral no território de Portugal. Estas duas urbes foram civitates cuja proximidade
não deixou de surpreender alguns autores. Ao explicarem esta coexistência tão próxima pelo
facto de serem centros urbanos indígenas de suficiente importância e, logo, romanizados (Alar-
cão, 1988a), somos levados a reflectir sobre o semelhante aproveitamento e contrapartida, por
parte dos colonizadores romanos, da excelente posição — em litoral navegável e com bons aces-
sos a terra — que as caracterizava.

A data da ascensão de Ossonoba a município, segundo A. Faria, poderá corresponder
à época de Vespasiano, na medida em que permanece discutível a concessão desta catego-
ria por César ou por Augusto, e não existindo provas que apontem para a época de Cláudio
para o momento em que, de oppidum, terá passado a municipium iuris Latini (Faria, 1999,
p. 37-38). A cidade marítima romana, capital de civitas, não parou de crescer (como prova o
alargamento do perímetro da cidade para o lado do continente entre os séculos II-I a.C.,
como o sugere o aterro do sapal com camadas espessas de cacos de ânforas (Gamito, 1990).
O mesmo se verificou durante as épocas visigótica e islâmica. 

No século III, e no período visigótico, foi sede de bispado, e no século V, com a insta-
lação da catedral no antigo templo, passou a cidade a chamar-se Santa Maria de Ossonoba. 

Na forma islâmica Al-Harun, do nome do governador local da taifa, já no século XI, ou
da forma tardia Santa Maria d’ Al-Harun (de acordo com o Códice de Afonso X), teve ori-
gem o actual nome da cidade: Faro. 

Os recursos regionais eram agrícolas e marinhos. As sumptuosas villae dos séculos III
e IV, nas imediações da cidade, foram importantes complexos de exploração agrícola abas-
tecedores do mercado que a própria cidade constituía (Gamito, 1990). A presença dos impor-
tantes vestígios da villa rústica romana de Milreu (Estói), de construção iniciada no século I,
transformada em villa suburbana em época tardia (Teichner, 1993), actualmente a cerca de
sete quilómetros da antiga cidade de Ossonoba, sugere a possibilidade de actividades rela-
cionadas com as trocas facilitadas pelo escoamento que o porto natural de Faro oferecia (Paula
e Paula, 1991, p. 72-73). Quanto a este aspecto, consideramos a possibilidade de algumas das
supostas villae — ou vestígios até agora identificados como tal — em contacto directo com o
mar, na costa algarvia, terem sido, na verdade, pequenos portos de cabotagem, vici portuá-
rios, actuando como parcelas integrantes de complexos portuários abastecedores dos portos
comerciais de maior importância. No caso algarvio, Ossonoba, Balsa e Lacobriga seriam os
principais portos comerciais, secundados por Baesuris e Portus Hannibalis.
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A uma menor escala, teremos necessariamente que nos questionar sobre o papel que
teriam tido, no desenvolvimento dos centros urbanos portuários mais importantes, os infor-
mais pontos de escoamento (utilizando pequenas praias como varadouros) tais como os con-
juntos de vestígios de actividades piscatórias e conserveiras até agora identificados como vil-
lae do litoral. No caso de Ossonoba, e da própria cidade de Loulé, seria interessante rever as pos-
síveis funções de certas villae das imediações, tais como Loulé Velho, Quarteira e Cerro da Vila
(ver Loulé, n.o 31 deste Catálogo).

No caso de Balsa, questionamo-nos acerca do papel de um possível enclave portuário
periférico associável eventualmente à villa de Pedras d’El Rei (Luz de Tavira) (C.M.P., folha
608-4).

A Ossonoba proto-histórica, ou pré-romana, localizava-se na parte mais alta, a acrópole,
enquanto que a cidade romana alastrou até às muralhas actualmente visíveis. Da época
bizantina, inserida num período tardo romano, e da época visigótica existem alguns vestí-
gios epigráficos e arquitectónicos, sendo a parte oeste da cidade aquela que se encontrava
em contacto directo com a ria, com alguns torreões quadrangulares, possivelmente de vigia
para identificação de embarcações, sugerindo equipamentos semelhantes aos do porto de
Cartago (Gamito, 1997b).

Da Al-Harun islâmica é evidente o sistema de barbacãs para a protecção das entradas
da cidade, além de muitos vestígios presentes em toda a cidade antiga, “marcadamente
urbanos” (Gamito, 1997b, p. 357). Durante a época bizantina e o período islâmico, o reforço
da muralha (Gamito, 1997b) sugere a necessidade de proteger as entradas da cidade por-
tuária antes de aparecerem as defesas costeiras de controle de entrada da ria e de acesso à
cidade, como seria o forte de S. Lourenço, nos séculos XVI e XVII. Durante o período islâ-
mico Faro fez parte do conjunto de cidades marítimas do Al-Andalus a partir das quais eram
organizados ataques marítimos contra os portos cristãos. Ao lado de Ossonoba desenvolve-
ram-se então “outros dois grandes portos marítimos: Silves, em breve a assumir o seu papel de capi-
tal regional, e Tavira (...)” (Torres, 1992a, p. 193).

Com crescente importância no século XVI, porto exportador de produtos regionais
(Magalhães, 1970; Cavaco, 1976), era um enclave portuário privilegiado pela natural posi-
ção e orientação. Durante a época medieval, o termo de Faro incluía Olhão, Pechão, Quel-
fes, Conceição, Estói e S. Brás de Alportel (Rosa, 1993). Em 1370 Faro era uma das locali-
dades fornecedoras de “biscoitos” para a armada de D. Fernando contra Castela, e em 1415
Faro foi porto de escala da expedição a Ceuta (Rosa, 1993). Um documento de 1406 refere,
explicitamente, a propósito de tráfego de cereais e de peixe entre Faro e o concelho de Loulé,
o “porto e ribeira de Faro” (Rosa, 1993, p. 375).

No século XVII, o roteiro de Alonso de Contreras refere a barra de Faro com entrada
viável pela banda de Levante, com as respectivas marcas (Contreras, 1956). Em 1640, uma
descrição de Faro, que possuía uma grande feira anual, refere: “Sobre la costa del Oceano esta
la ciudad de Faro, en sitio llano, con famosa fortaleza, en el Reyno del Algarve, orillas de un spa-
ciosos braço, habitanla 2000 vezinos, con 3 Parroquias, 3 Conventos de frayles, uno de monjas y
Hospital, es del Corregimiento de Tavira, y fue aqui trasladada la silla obispal de Silves año 1590
a causa de ser el sitio mal sano (...)”. (Biblioteca Nacional de Paris, Manuscrits espagnols,
códice 324, fol. 30, apud Serrão, 1994, p. 190).

Também do século XVII, a descrição de Alexandro Massaii é bem mais elucidativa
acerca das condições portuárias da cidade de Faro: “ Esta Cidade de farõ esta desviada da boqua
da sua barra [ou seja, a barra móvel formada pela restinga das ilhas-barreira] legua e meja ao
longo de hu largo e fermoso Rio Salguado, e navegauel, no qual emtrão por ter fundo o ditto rio
na emtrada da barra 29 palmos nas majores agoas e emtão podem emtrar naos de 200 toneladas
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e nas agoas redondas tem 22 palmos e emtão podem emtrar naos de 150 toneladas e q na baxa mar
tem 16 palmos e q emtão podem emtrar navios de 100 toneladas isto dizem os pilottos da terra e q
se as naos emtrarem hua apos outra q emtrarao mto majores, e q neste rio emtrou o gualeão sao
mateus e hua nao ingreza de 800 toneladas” (Castelo-Branco, 1958, p. 59) (Colecção Olisipo-
nense Vieira da Silva, n.o 1160: Descripção Do Reino Do Algarve, fol. 23 r. apud Castelo-
Branco, 1958, p. 66, nota 110).

N.o 33. Tavira

Posição geográfica: estuário do Rio Gilão, no Sotavento Algarvio. Este abrigo estua-
rino combinou, do ponto de vista portuário, o sistema de ilhas arenosas que formam
um quebra-mar ao largo da foz. (Fig. 95). Carta Geológica de Portugal na escala de 
1 / 50 000. Folha 53-B.
Coordenadas geográficas: N. 37 ° 08’ W. 07 ° 39’
Localização: beira-rio e pequena elevação junto ao estuário do Rio Gilão.
Contexto geomorfológico: Insere-se no Esquema 2 de N. Flemming apresentado no
II Capítulo e na Fig.13. Manteve-se a litoralidade, embora a barra do Rio Gilão tenha
sofrido episódios de grave assoreamento para o movimento náutico.
Fontes cartográficas: Diogo Homem (1559), (referência a “Tauila”), reproduzido
em Cortesão e Mota (1987, vol. II, Estampa 110); João Teixeira (1648), Descripção dos
Portos Marítimos do Reino de Portugal, reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV,
Estampa 510 H).
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FIG. 95 – Tavira, cidade marítima na foz do Rio Gilão e no interior de uma costa de restinga (ilhas-barreira). C.M.P. , Mapa 608,
folha 2. Reproduzido de: Carta Arqueológica de Portugal (1995). Lisboa: IPPAR. Departamento de Arqueologia, vol. 2, p. 151.



Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
A proximidade de Tavira relativamente aos vestígios identificados como a cidade portuária

romana de Balsa não deixam dúvidas acerca da antiga utilização náutica e portuária dessa
região da Ria Formosa hoje muito assoreada. (Fig. 96).

A informação relativa à importância de Balsa, cidade situada na via que ligava Baesu-
ris a Ossonoba, e uma das povoações de maior importância durante os primeiros séculos
do domínio romano, é atestada pelos vestígios arqueológicos, e completada pelos teste-
munhos de importações de origem mediterrânica que o estudo dos materiais recolhidos
sugere, nomeadamente de origem campaniense, do século I a.C., a marcar o início das
importações originárias do mundo romano (Nolen, 1994, 1997). Os próprios barcos repre-
sentados nas moedas de Balsa sugerem a importância portuária da cidade romana como
encruzilhada de navegações que eram veículo de produtos originários não só da Bética e
da Península Itálica, como da Germânia, da Gália, de África e do Mediterrâneo oriental
(Nolen, 1994).

Testemunham actividades de tipo portuário os vestígios de importações, entre os
quais materiais anfóricos, nomeadamente contentores de vinho de proveniência oriental
(Fabião, 1998).

A ocorrência de documentos epigráficos ajudam a caracterizar a população que ocupava
a região. Efectivamente, sabe-se através de estudos epigráficos que no século II d.C., comer-
ciantes de Lisboa com interesses e ligações na Andaluzia se instalaram em Tavira (Dias,
1988, p. 357). A propósito das inscrições de dois pedestais honoríficos conservados no
Museu Nacional de Arqueologia, e provenientes da Quinta da Torre de Ares, a mesma
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FIG. 96 – Quinta da Torre de Ares: o local (assinalado) dos vestígios da antiga cidade marítima de Balsa. Note-se a posição em
abrigo natural, idêntica à posição de Tavira e à de Faro, no interior de um sistema de pequenas ilhas-barreira, cujos canais,
actualmente assoreados, permitiram no passado a navegação, e constituíram excelentes ancoradouros. C.M.P. , Mapa 608, 
folha 3. Redução da carta de 1: 25.000. Reproduzido e adaptado de: Carta Arqueológica de Portugal (1995). Lisboa: IPPAR.
Departamento de Arqueologia, vol. 2, p. 155.



autora chama a atenção para o facto de na região costeira a que nos referimos existir uma
burguesia ligada ao comércio de longo curso (Dias, 1988-1989).

Um dos dados que poderá ajudar a compreender o declínio de tão intensa actividade
mercantil foi o acentuado assoreamento do esteiro da ria que dava acesso ao oceano, como
um resultado do complexo processo geomorfológico que tem atingido o conjunto das ilhas-
barreira da costa algarvia. É à luz destes dados que poderemos eventualmente ver surgir a
possibilidade de uma transferência das actividades portuárias da área de Balsa para outros
pontos da costa, nomeadamente o estuário navegável e porto de abrigo mais próximo, ou
seja, a foz do Rio Gilão, onde veio a desenvolver-se a cidade de Tavira cujo porto só veio a
sofrer os efeitos de assoreamento já na Idade Moderna.

Utilização do litoral
Entre as actividades do litoral directamente relacionáveis com os movimentos portuários,

assinalam-se, na zona de Tavira, a pesca, com especial relevo para a captura do atum, que con-
feriu aos portos do Algarve especial importância a partir de finais do século XV, a salicultura
(ambos estreitamente ligados e objecto de uma indústria de produtos exportáveis), e a cons-
trução naval. No porto de Tavira, durante as épocas medieval e pós-medieval, entravam facil-
mente navios de alto bordo, ou seja, de, pelo menos, 100 toneladas, de várias proveniências
europeias. A exportação de produtos destinava-se a portos longínquos da Sardenha, Bélgica,
Holanda, Inglaterra, França mediterrânica (Marselha), Itália (Génova). Para além de sal, peixe
seco, frutas e vinho, eram embarcados no porto de Tavira muitos outros produtos entre os
quais azeite, mel, manufacturas algarvias como obras de palma e pita, mós e mármores. 
A documentação histórica do século XV (permissões de D. João I e D. Afonso V), e do século
seguinte (D. Manuel I) não só testemunha este enorme movimento do porto de Tavira, como
apresenta de modo revelador as concessões de regalias especiais aos mareantes e aos navega-
dores de Tavira, podendo estes últimos fazer tráfico com regiões da costa africana, como o Cabo
de Guer, para resgatar escravos em troca de frutas e azeites (por provisão de D. Manuel I,
datada de 31 de Maio de 1518) (Vasconcelos, 1989, p. 162).

A animar o tráfego portuário de Tavira tinha ainda existido, durante os reinados de 
D. Afonso III e de D. Dinis, a pescaria do coral, com estabelecimento de milaneses no Algarve
para essa faina. Os mares do Cabo de S. Vicente e do Cabo Espartel eram os principais terre-
nos de colheita do coral. Era uma pescaria rentável que, posteriormente, D. João V tentou rea-
vivar (Vasconcelos, 1989).

Os privilégios concedidos ao porto de Tavira continuaram durante o reinado de 
D. João III e do Cardeal D. Henrique, determinando o próspero desenvolvimento da
cidade cuja economia assim se alicerçava no tráfego marítimo (Vasconcelos, 1989, p. 161-
-163). Em meados do século XVI há indícios de grande actividade nos estaleiros navais de
Tavira, a propósito da necessidade de protecção dos sobrais da região (Magalhães, 1970).

A construção naval foi de tal modo importante no movimento do porto de Tavira que
o rei D. Manuel I proibiu, em 1507, a construção de casas ao longo da Ribeira, reservando
assim o referido espaço à indústria da construção naval (Vasconcelos, 1989).

O assoreamento da barra do Rio Gilão constituiu uma preocupação crescente. Contudo,
o porto natural, só entrou em plena decadência em 1573 (Magalhães, 1970; Cavaco, 1976). 
Efectivamente, em 1617 a barra de Tavira apresentava um avanço considerável distanciando-
-se do local onde, em 1570, tinha sido iniciada a construção de uma fortaleza defensiva do
porto. Essa transformação geomorfológica terá constituído motivo suficiente para a inter-
rupção das obras de construção (Manuscrito de 1617 sobre o estado de defesa do Algarve, con-
servado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, apud D. Vasconcelos, 1989, p. 178, nota 5).
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Uma descrição de 1640 evoca a cidade de Tavira: “ La ciudad de Tavira, en el reyno del Algarve,
esta en la costa del Oceano, sitio entre llano y montuoso junto a un cierto rio, tiene buenos muros
con hermoso castillo, un fuerte al agua, fabrica del Rey Sebastian, 200 vezinos, 2 Parroquias, 4 Con-
ventos de frayles y uno de monjas, y tiene en su Corregimiento una ciudad y 6 villas.” (Biblioteca
Nacional de Paris, Manuscrits espagnols, códice 324, fol. 30, apud Serrão, 1994, p. 192).

A decadência do porto de Tavira como porto comercial não impediu que o mesmo porto
continuasse a ter desenvolvimento. Com a barra demasiado assoreada para os navios mer-
cantes, transformar-se-ia progressivamente em porto pesqueiro (atum e ostras, entre outras
espécies) e salineiro com especial desenvolvimento até ao final do século XVIII. A cidade
de Tavira possuía algumas indústrias (tapeçaria e fabrico de seda) que beneficiaram de espe-
cial protecção no reinado de D. José (Vasconcelos, 1989, p. 167-170).

Durante os séculos XVIII e XIX, para além da pesca, Tavira ainda registou exportações
de grandes quantidades de grã (cochonila aplicada em tinturaria) para Gibraltar, Marselha,
Génova, Tunis e outros portos norte-africanos (Vasconcelos, 1989, p. 171). D. A. Vasconcelos
recorda ainda, embora, infelizmente, sem referir a fonte, Frei Vicente Salgado na alusão
deste ao apreço que os Romanos tinham pela grã Lusitana, conhecida no mundo antigo pela
beleza da sua cor escarlate, e muito procurada nas regiões da Lusitânia onde abundava,
sendo o caso do Algarve, e dos portos de Tavira e Faro (Vasconcelos, 1989, p. 171).

XVI. Complexo portuário do curso inferior e do estuário do Rio Guadiana

O curso inferior do Rio Guadiana inclui portos de estuário (Vila Real de Santo António
e Castro Marim), e portos fluviais (Alcoutim, Pomarão e Mértola).

A situação geomorfológica de Castro Marim, inicialmente num paleoestuário muito
mais amplo, correspondia a uma posição geográfica de pequena península rodeada por estei-
ros fluvio-estuarinos navegáveis, verdadeiros canais de acesso náutico que permitiam a comu-
nicação segura entre o amplo ancoradouro no estuário, aberto a navios de alto bordo, e o
povoado portuário servido por embarcações de menor calado. Esta antiga posição tem parale-
los muito antigos em Santa Olaia e em Montemor-o-Velho, no estuário do Rio Mondego, em
Cerro da Rocha Branca, no curso do Rio Arade e em Abul, no estuário do Rio Sado.

Entre as unidades portuárias existentes neste complexo portuário destacamos Castro
Marim (n.o 34) e Mértola (n.o 35) 

N.o 34. Castro Marim

Posição geográfica: parte vestibular do estuário do Rio Guadiana. Terminus antigo do
tráfego fluvio-marítimo do estuário e do curso inferior do rio.
Coordenadas geográficas: N. 37 ° 13’ W. 7 ° 26’
Localização: o centro histórico encontra-se no topo de uma colina com cerca de 40 m
de altitude, antigamente uma península com ligação terrestre a oeste. Actualmente,
devido ao assoreamento, a povoação insere-se numa zona de sapal a montante da foz
do Rio Guadiana. 
Contexto geomorfológico: inicialmente poderá ter sido uma ilha na foz do rio. No
que concerne a posição estuarina, poderá inserir-se no Esquema 2 proposto por N.
Flemming, apresentado no II Capítulo e na Fig. 13. Com o progressivo assoreamento
da foz, ter-se-á transformado numa península ligada a terra pelos lados norte e oeste,
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mantendo ainda no século XVI a litoralidade a leste, que lhe permitia servir de porto
a navios de grande tonelagem (Arruda, 1997b).
Fontes antigas: Itinerário de Antonino (referência a Baesuris ou Aesuris); Estrabão, III,
2, e III, 1. 8 (descrição da foz do Rio Guadiana).
Fontes históricas: Frei João de S. José, Chorographia do Reyno do Algarve. 1577.
Fontes cartográficas: João Teixeira (1648), Descripção dos Portos Marítimos do Reino
de Portugal, reproduzido em Cortesão e Mota (1987, vol. IV, Estampa 510 H).

Vestígios arqueológicos e actividades portuárias (Fig. 97)
A Idade do Ferro (séculos VIII-VI a.C.), de feição orientalizante, apresenta em Castro

Marim vestígios de habitat, muralha defensiva e cerâmicas de importação provenientes do
Mediterrâneo oriental. O período compreeendido entre os séculos V e III a.C. está repre-
sentado por cerâmicas áticas, e os vestígios arqueológicos sugerem uma ocupação particu-
larmente intensa (Arruda, 1996).

As funções de carácter marcadamente portuário de povoados proto-históricos como Bae-
suris (Castro Marim), são sugeridas por A. M. Arruda (1997a) como responsáveis pelas impor-
tações e distribuição de técnicas e artefactos. Os testemunhos arqueológicos presentes no Cas-
telo de Castro Marim são explicitamente entendidos pela autora como decorrentes da exis-
tência e actividade de um porto comercial na foz do Guadiana que terá coincidido com o
povoado proto-histórico localizado na elevação do Castelo (Arruda, 1997b). Essas mesmas
importações e os contactos culturais decorrentes de um comércio baseado na troca de produ-
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FIG. 97 – Castro Marim. A actual posição da vila, no meio de um sapal, corresponde ao fundo do antigo esteiro do Rio Guadiana
que permitia o contacto entre o povoado e os ancoradouros do estuário. C.M.P. , Mapa 600, folha 2. Redução da carta de 1:
25.000. Vestígios arqueológicos: 1. Paleolítico; 2. Calcolítico (tholos); 3. Idades do Bronze e do Ferro, época Romana e período
Islâmico; 4. Época Romana 5. Épocas Romana e Islâmica. Reproduzido e adaptado de: Carta Arqueológica de Portugal (1995).
Lisboa. IPPAR: Departamento de Arqueologia, vol. 2, p. 227.



tos e manufacturas terão dependido por sua vez, de actividades portuárias longínquas, como
as de Gades, neste caso, ou do porto proto-histórico de Huelva referido como tal por Gomez
Toscano (1997). Os vestígios que ocorreram em Castro Marim revelam contactos comerciais
com o mundo “punicizante” mesmo no que concerne produtos básicos, alimentares. São datá-
veis de um período compreendido entre o século V e o século III a.C. (Arruda, 2001).

O porto da foz do Guadiana sobreviveu em época romana (Arruda, 1997a) com a sua
posição estratégica em provável ilha situada na foz do Guadiana (Arruda, 1997a), que aliás
tanto faz lembrar a da ilha portuária de Gades referida por Estrabão (Estrabão, III, 5, 3) (Las-
serre, 1966, p. 84, 85) e já anteriormente referida no início deste trabalho. Os testemunhos
arqueológicos de época romana são muito abundantes, datando desde meados do século 
I a.C., com vestígios de habitat, um aproveitamento e acrescento da muralha da Idade do
Ferro, cerâmica campaniense, ânforas tardo republicanas e ibero-púnicas, cerâmicas de
paredes finas, e a conhecida moeda tardo-republicana com a menção BAES, sugerindo
Baesuris (Arruda, 1996).

Utilização do litoral
As referências de Estrabão à zona de Baesuris, actual Castro Marim, limitam-se à alu-

são da navegabilidade do Rio Anas ( Estrabão, III, 2, 3) (Lasserre, 1966, p. 33), assim como
a uma antiga configuração da foz do Guadiana como uma foz dupla e navegável (Estrabão,
III, 1, 8)(Laserre, 1966, p. 29) da qual terá desaparecido o braço (ou esteiro) oriental.

Com base em prospecções em ambas as margens do curso inferior do Guadiana,
assim como em publicações anteriores, M. Kunst, numa interessante comparação entre a
densa ocupação pré-histórica do vale do Rio Sizandro com os importantes vestígios do
Zambujal (Torres Vedras), e os pontuais vestígios das margens do vale do Rio Guadiana,
sugere para este último caso que, à excepção de Castro Marim, o rio terá essencialmente
constituído uma magnífica estrada aquática de penetração até ao porto interior acessível —
Mértola: “...in this part of the river it was supposedly the only way of transport as there are no indi-
cations of other Roman roads between Mértola and the sea (...), but on the contrary we found
during our prospections nearly every 2 km a small Roman settlement, perhaps of the type “villa rus-
tica”, which indicates that the river itself was the “road”(Kunst, 1990, p. 123).

Se, por um lado, sabemos que o período-alvo de tais prospecções eram os vestígios de ocu-
pações pré-históricas, parece interessante salientar, por outro lado, a importância da inter-
pretação da frequência com que aparecem os referidos vestígios que o autor associa a villa rus-
tica nas margens do Guadiana. Torna-se interessante saber qual terá efectivamente sido o
objectivo de tais ocupações, uma vez que surgem em estreita relação com o curso fluvial.

No século XVI, Castro Marim apresenta-se, de acordo com fontes escritas, como um
porto de estuário que, embora assoreado, recebia navios de grande tonelagem que podiam
acostar ao cais da Ribeira (Arruda e Almeida, 1997). A forma litoral entretanto adquirida pro-
porcionava a construção de salinas e a exploração de sal que era embarcado para o exterior.
Em 1640, uma descrição de Castro Marim inclui a povoação nas vilas de Portugal: “No lejos
de Tavira y comarca suya está la villa de Castro Marin, orillas de Guadiana, en frente de Aya-
monte, con fuerte castillo, 300 vezinos y una Parroquia” (Biblioteca Nacional de Paris, Manus-
crits espagnols, códice 324, fol. 3 vo, apud Serrão, 1994, p. 219). 

Terá registado continuidade na utilização da sua posição geomorfológica até à Idade
Moderna. A posição desse porto tinha passado a ser à beira de um esteiro em que o Gua-
diana então se espraiava e que era navegável, permitindo o tráfego comercial. No século XVII
esse mesmo esteiro surge assim referido: “dele (Guadiana) sae hu brasso estreito q chega ate
sobre a ditta villa de crasto marim, o qual he tanbem acautelado e por ele emtão naos de 100 tone-
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ladas a tomar sal que ali ha”. (Castelo-Branco, 1958, p. 59). (Colecção Olisiponense Vieira da Silva,
n.o 1160: Descripção Do Reino do Algarve, fol. 5 r., apud Castelo-Branco, 1958, p. 66, nota 111).

F. Castelo-Branco, baseando-se em documentos históricos compreendidos entre os
séculos XIV e XVI, textos por sua vez já apreciados por Alberto Iria e Jaime Cortesão,
reconstrói a continuidade do tráfego fluvial do baixo Guadiana envolvendo economica-
mente o porto e a povoação de Castro Marim. Em finais do século XVIII, as alterações geo-
morfológicas já teriam condenado Castro Marim a um recuo que implicou o declínio do seu
porto. Essas modificações seriam responsáveis pelo facto de esse mesmo tráfego ter então
passado a ser significativo para o povoado com maior futuro na foz do Guadiana: Vila Real
de Santo António (Castelo-Branco, 1958, p. 54).

N.o 35. Mértola

Posição geográfica: curso inferior do Rio Guadiana.
Localização: margem direita do Rio Guadiana, povoado em acrópole sobranceira ao
ponto de confluência da Ribeira de Oeiras com o curso do Guadiana.
Contexto geomorfológico: a posição ribeirinha de Mértola relativamente à margem
do Guadiana manteve-se até à actualidade, assim como a navegabilidade entre Mértola
e a foz do rio, sendo ainda hoje o último ancoradouro possível para montante no
tramo inferior do rio. 
Fontes antigas: Plínio IV, 116-118; Ptolomeu; Itinerário de Antonino (referência a
Myrtilis). Fontes epigráficas: TRCP 96.
Fontes iconográficas: Duarte de Armas, Livro da Fortalezas. Cortesão e Mota (1987,
vol. I, Est. 510 H). (Fig. 98).
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FIG. 98 – Mértola. Vista panorâmica da banda de Sueste, século XVI (1509-1510). Note-se a confluência do Rio Doeyras (Ribeira de
Oeiras) com o Rio Guadiana, assim como o ancoradouro fluvial fronteiro à praia e à porta da muralha que permitia o acesso ao
rio. Reproduzido de Armas (19972, fol. 5).



Vestígios arqueológicos e actividades portuárias
Existem em Mértola vestígios de rotas comerciais estabelecidas entre o Mediterrâneo

oriental e o sudoeste da Península Ibérica durante a segunda metade do I milénio a.C.
Referimo-nos, no caso concreto de Mértola, à presença de cerâmicas áticas datáveis dos
séculos V e IV a.C. (Arruda, Barros e Lopes, 1998). Estes vestígios arqueológicos teste-
munhos de uma ocupação pré-romana na área de Mértola são associáveis a outros vestí-
gios monumentais também pré-romanos que, pela disposição geográfica que ocupam
(muralha circundante da vila, com início e final no curso fluvial), sugerem a defesa de um
território com características urbanas cujo ponto fulcral de comunicação e abastecimento
era o curso do Rio Guadiana. 

O estudo destas cerâmicas permitiu concluir que Mértola terá importado cerâmica
grega a partir da segunda metade do século V a.C., estando presentes na área urbana estu-
dada, cerâmica ática de figuras vermelhas, cerâmicas de verniz negro, e os chamados
“pratos de peixe” igualmente presentes em outras urbes peninsulares com características
portuárias tais como Huelva e Cádiz, assim como, no nosso território, em Castro Marim
e em Alcácer do Sal (Arruda, Barros e Lopes, 1998). 

Um dos fragmentos, datável do século V a.C. e atribuível ao pintor Dinos ou Chrysis,
tem um único paralelo num outro encontrado no povoado de Santa Olaia (Figueira da Foz)
(Arruda, Barros e Lopes, 1998). Os contextos urbanos, não funerários em que se encon-
traram, revelam uma utilização corrente destes artefactos de importação (Arruda, Barros e
Lopes, 1998, p. 145). 

Mais poderemos acrescentar, compreendendo que tais importações parecem carac-
terísticas de povoados com funções portuárias muito antigas cujas populações aceitavam
objectos exógenos, provavelmente em troca de produtos ou de manufacturas locais.
Assim, e materializada nesses modestos testemunhos de contactos mediterrânicos, a
necessária adaptação dos marinheiros mediterrânicos à realidade náutica atlântica
parece mais um processo natural muito antigo de que a época romana seria apenas uma
herdeira.

Myrtilis (ou MVRTILIS) (Faria, 1999) foi capital de civitas em época romana. Segundo
Plínio, era um oppidum ueteris Latii anteriormente ao ano 12 a.C. A questão da datação da
passagem da cidade à condição de municipium, estudada à luz dos testemunhos numis-
máticos, sugere que o oppidum inicial tenha sido elevado a município entre 12 a.C. e 
37 d.C., mais provavelmente sob o domínio de Augusto (Faria, 1999, p. 36).

Os vestígios de contactos com povos longínquos que a presença de importações
sugere, num caso de porto fluvial como Mértola, levam-nos a compreender os testemunhos
de cerâmicas romanas originárias do Médio-Oriente em Mértola (sigillata foceense tardia
e de sigillata Cipriota tardia) (Delgado, 1992; Diogo e Trindade, 1999) como resultado de
contactos directos com rotas de navegação de longo curso graças à artéria fluvial navegá-
vel de que Mértola era porto fluvial.

Os exemplares anfóricos da margem esquerda, fronteiriça a Mértola, (formas Dres-
sel 1-C e Lamboglia 2, de origem itálica e datáveis do período tardo-republicano) revelam
um período de importação de produtos alimentares (nomeadamente vinho itálico) com-
preendido entre meados do século II e meados do século I a.C. (Fabião, 1987).

Os documentos epigráficos existentes sugerem uma população típica dos centros
portuários: liberti e imigrantes (Alarcão, 1988). 

Os vestígios na beira rio de estruturas arquitectónicas de interpretação controversa
que têm suscitado o interesse de vários estudiosos, foram interpretadas por Estácio da
Veiga (1877) como um “extenso caes fortificado” de construção árabe com aproveitamento
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de materiais de época romana (Alves, 1956, p. 72-73). Abel Viana, após prospecções na área
vizinha, sugeriu a hipótese de se tratar de vestígios de um cais fluvial (Viana, 1947). 

Outros autores interpretaram estes vestígios como alicerces de uma ponte de época
romana (J. Leite de Vasconcelos), ou, mais recentemente, como um aqueduto árabe (Alar-
cão, 1988b), havendo recentemente uma tendência para considerar-se a possibilidade de
tais estruturas se relacionarem com a muralha defensiva de Mértola de época tardo-
romana ou medieval. 

Será, talvez, a presença de um depósito de ânforas da época republicana na margem
fronteiriça a Mértola (Fabião, 1987) sugerindo um possível entreposto de mercadorias cir-
culando por via aquática e destinadas ao hinterland (Arruda e Almeida, 1997; Simplício,
1999) que melhor poderá testemunhar actividades de carácter portuário naquele ponto do
curso inferior do Rio Guadiana onde um antigo caminho é ainda actualmente o acesso à
praia fluvial (Simplício, 1999), varadouro natural na margem esquerda do rio.

As recentes prospecções arqueológicas em meio fluvial, numa área delimitada pre-
cisamente pelos vestígios e pontos de interesse conhecidos, levadas a cabo por Cândida
Simplício em Novembro de 1998, revelaram na margem direita do rio, em nível inferior
à muralha, e a alguns metros das estruturas que acabamos de referir, vestígios de afei-
çoamento da margem rochosa com a forma de degraus de acesso directo à água talhados
na rocha (Simplício, 1999). Num ponto superior a estes vestígios, encontra-se um
“canal”, igualmente talhado na rocha que sugeriu aos observadores o local de eventual
passagem de cabos para atracar embarcações, ou seja, um “ponto de amarração” (Sim-
plício, 1999). 

Embora estas primeiras prospecções subaquáticas em Mértola não tenham revelado
presenças de interesse arqueológico imediatamente relacionável com a utilização antiga
daquele espaço de circulação fluvial, julgamos interessante e exemplar o “novo olhar” sobre
o espaço ribeirinho contíguo a Mértola que permitiu a localização de vestígios de afeiçoa-
mento na margem rochosa.

Utilização do litoral
De origem pré-romana, foi centro importante como ponto de passagem de antiga liga-

ção entre os estuários do Tejo, Sado e do Guadalquivir (Alarcão, 1988b). Segundo alguns
autores, Mértola terá cunhado moeda própria na segunda metade do século I a.C. (Alves,
1956, p. 53), entre 47 e 44 a.C. (J. Alarcão e V. Mantas, apud A. Faria, 1999, p. 35), enquanto
outros autores indicam a possibilidade de essas cunhagens se terem verificado no período
das Guerras Sertorianas (Faria, 1999), ou nos anos de 83 ou 82 a.C. (Fabião, 1987).

Importantíssimo entreposto comercial graças ao seu porto fluvial, Mértola foi local de
cruzamento do rio com as estradas terrestres que prolongavam o trânsito das mercadorias
constituindo porto de escoamento do trigo, do ouro, prata e cobre de Aljustrel, S. Domin-
gos e Serra da Adiça, e de importação dos mais variados produtos do Mediterrâneo antigo.

Segundo C. Fabião, Mértola, além de centro exportador, terá desempenhado um
importante papel durante a fase de Romanização, como aquilo que define como: “núcleo
de apoio e abastecimento às incursões militares para a Meseta promovidas pelos romanos ao longo
da segunda metade do século II a.C., visto constituir um privilegiado porto interior” (Fabião,
1987, p. 147). O autor refere o estabelecimento militar instalado em Cáceres el Viejo,
onde foram descobertas ânforas de tipologias idênticas às do depósito de Mértola (Fabião,
1987, p. 147).

Depois da Reconquista definha a actividade mercantil de Mértola, e com a fixação das
linhas de fronteira, torna-se essencialmente um posto fronteiriço que acaba por perder a
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importância militar depois da paz com Castela. Já no século XVI, verificada uma diminuição
da população, é-lhe atribuído o estatuto de couto de homiziados em 1420 por D. João III. Em
1640, a vila de Mértola tinha 500 vizinhos e uma Paróquia. (Biblioteca Nacional de Paris,
Manuscrits espagnols, códice 324, fol. 33 vo, apud Serrão, 1994, p. 219). 

Especialização de espaços urbanos e actividade portuária
No âmbito de uma investigação em torno do centro histórico de Mértola, surge o

pequeno terreiro situado junto da Porta da Ribeira como memória do dinamismo do porto
fluvial de Mértola: “A área urbana junto à Porta da Ribeira, assim designada por dar acesso à
vida portuária, era a mais privilegiada, registando uma maior concentração de espaços com fun-
ções comerciais e residenciais” (Boiça, 1993, p. 52).

Adensa-se o conjunto urbano nessa parte sul (confronte-se a iconografia de Duarte de
Armas que apresentamos), numa relação directa com o papel polarizador do porto e das acti-
vidades portuárias contíguas (Boiça, 1993). A Porta da Ribeira constituía uma estrutura for-
tificada, como reforço da muralha na zona baixa do casco urbano, constituindo desde longa
data o percurso de acesso ao rio e à zona portuária (Boiça, 1993).

Mértola, como porto mineiro pré-romano serviu ao escoamento não só das minas
alentejanas como das minas de estanho do interior da Península Ibérica cujo produto,
depois de transportado pela chamada via da prata (Zamora, Cáceres, Mérida), era embar-
cado no porto fluvial de Mértola (Torres, 1997). Continuou como porto das minas durante
o período romano, e simultaneamente serviu de porto ao mundo agrícola do Império
romano e ao mundo islâmico. Contrariamente à decadência observada nas cidades roma-
nas da Lusitânia com a queda do Império, em Mértola os vestígios estudados revelam uma
continuidade de actividades mercantis que o porto permitia, mantendo-se as características
de cidade portuária, com uma população que lembra a de qualquer cidade portuária. Em
plena decadência do Império, gregos da Líbia mantêm actividades comerciais em Mértola.
Durante o século VI da nossa era, Mértola foi um porto comercial em ligação permanente
com o comércio do Oriente de que era representante e protagonista um clã local (Torres,
1997, p. 27).

Tanto o processo de romanização como, posteriormente, o processo de islamização
tiveram duas vertentes (político-militar e mercantil) (Torres, 1992), aspectos em que o Rio
Guadiana e a plataforma portuária que Mértola constituía, terão necessariamente desem-
penhado o importantíssimo papel quer de vias de penetração, quer de vias de escoa-
mento. Quanto ao escoamento de produtos mineiros, para além das vizinhas minas de S.
Domingos, Mértola poderá ter igualmente escoado o cobre e a prata de Aljustrel (Fabião,
1987), funcionando como “uma cidade-armazém e um porto fluvial importante” (Alarcão,
1988a, II, 3, p. 201), determinando assim a própria composição social da sua população
(Alarcão, 1988a). A continuidade ocupacional e da forma urbana de Mértola é assim apre-
sentada por C. Fabião: “Mértola não deixou nunca de ser habitada. Foi próspera no período
romano imperial, prolongando-se a sua relevância pelo baixo império e período visigótico (...)”
(Fabião, 1997, p. 147). 

A abundância dos vestígios das épocas seguintes, da ocupação islâmica, despertaram
o conhecido interesse dos arqueólogos, permanecendo em segundo plano o estudo dos ves-
tígios da romanização (Fabião, 1987).
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