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RESUMO 

Este trabalho teve como objectivo o tratamento, análise e registo das 

cerâmicas recolhidas do Castro de Recarei (Oliveira de Azeméis) na 

intervenção arqueológica de 2018: lavagem/ limpeza, inventário, marcação, 

colagem e estabilização, descrição, desenho, vetorização e fotografia.  

No final é apresentada uma proposta de catálogos dos materiais. 

ABSTRACT 

This assignment has as its main focus the processing, analysis and production 

of records, both visual and data, for the ceramic finds from the “Castro de 

Recarei” site (Oliveira de Azeméis), unearthed during the archaeological 

intervention carried out in 2018. The processes described include: finds 

washing/cleaning, inventory, tagging and labelling, stabilization and gluing 

of find sherds, description, technical drawing, analysis, digital drawing and 

lastly photography. As a last item, a proposal of how a catalogue of such 

finds might be presented is also included.  
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INTRODUÇÃO 

A Prova de Aptidão Profissional (PAP), é um projeto que tem como objetivo 

mostrar o que aprendi ao longo dos três anos do curso de Assistente de 

Arqueólogo. É composto por um documento escritoe uma apresentação e 

defesa perante um júri. 

Eu escolhi como tema o tratamento, análise e registo da cerâmica recolhida 

na intervenção arqueológica realizada em 2018 no Castro de Recarei, 

Oliveira de Azeméis. Escolhi este tema pois participei nessa intervenção num 

dos meus Contextos de Trabalhos e também porque envolvia desenho de 

materiais,que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. 

O meu objectivo para esta Prova de Aptidão Profissional é obter bons 

resultados no fim do meu 12º ano e obter mais conhecimentos sobre o local 

onde estive a estagiar. 

O primeiro capítulo é sobre o local de onde vêm as cerâmicas: descrição 

geográfica do local onde decorreu a intervenção, existência de outros sítios 

arqueológicos na freguesia e de outros sítios arqueológicos da mesma 

cronologia no concelho. São ainda descritos os trabalhos arqueológicos 

realizados.  

O segundo capítulo é sobre o tratamento e análise dos materiais, como a 

lavagem, inventário, marcação de fragmentos cerâmicos, colagem e 

estabilização dos fragmentos cerâmicos, descrição dos fragmentos, desenho 

de fragmentos cerâmicos, vetorização dos fragmentos cerâmicos e fotografia 

dos fragmentos. 

O terceiro capítulo apresenta o resultado destes trabalhos em cada passo. 

Em anexo estão as tabelas, desenhos a lápis, vetorizações e fotografias 

realizadas, bem como o catálogo criado. 

Agradeço ao Dr. João Tavares, arqueólogo da Câmara Municipal de Oliveira 

de Azeméis, à professora Susana Nunes, ao professor Hélder e ao professor 

Ricardo Raminhos pela ajuda que foi dada.   
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O CASTRO DE RECAREI 

DESCRIÇÃO DO LOCAL: GEOGRAFIA 

O Castro de Recarei ou São Martinho da Gândara localiza-se no distrito de 

Aveiro, concelho de Oliveira de Azeméis, freguesia de São Martinho da 

Gândara (Figura 1). 

Para aceder ao local deve tomar-se a estrada Oliveira de Azeméis-Madail 

(E535) e no cruzamento do Alto do Adão, segue-se a E533 que se dirige para 

Cucujães. Aí vira-se no caminho de terra batida à esquerda. O castro localiza-

se no cimo do caminho, do lado direito, aparece-nos logo o castro, de que se 

vê o talude da muralha (Portal do Arqueólogo-São Martinho da Gândara / 

Castro de Reacarei). 

DESCRIÇÃO DO LOCAL: ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO 

O Castro de Recarei é um povoado fortificado, tradicionalmente considerado 

como um acampamento romano, que aparenta possuir três ordens de 

muralhas, uma que é mais elevada e outra que define o espaço de habitat 

interno. Não tem quaisquer outras estruturas visíveis além dos taludes que 

correspondem aos amuralhados, onde não se vislumbra pedra alguma e à 

Figura 1:Mapa do Castro de S. Martinho de Gândara/ Recarei. 



 

 

 

5 

 

superfície pode se encontrar fragmentos cerâmicos diversos, tendo um lugar 

privilegiado no rebordo da Plataforma Litoral, onde na bacia média/inferior 

do Ul (rio que lhe corre a Este), dominou a linha de costa que, actualmente, 

fica a uma distância em linha recta cerca de 15Km (Portal do Arqueólogo-

São Martinho da Gândara / Castro de Reacarei). Identificado no Portal do 

Arqueólogo com o nº 6704. 

Existem algumas lendas de fadas e mouros que povoam este monte, como a 

tradição que os mouros davam de beber aos seus cavalos no local, em 

pequenas pias escavadas na rocha. 

Como refere José Leite: “Incontestável é que este outeiro, pertencente à 

freguesia de S. Martinho da Gandra, serviu para a habitação de povos 

primitivos e de todos aqueles que, no decorrer dos séculos, procuravam os 

altos montes para aí estabelecerem as suas moradas e fortificações” (Leite, 

1958, p. 165). 

O mesmo autor refere que relacionado com esse monte, há uma aldeia, desde 

há muitos séculos, chamada “Castro ou Crasto” cujo nome poderá ser de 

algum antigo castelo que lá existia. 

O autor refere ainda que o P.º João Domingues Arede, ao descrever o referido 

Castro, diz: “monte alto e arredondado, e de difícil acesso. É sito no lugar 

chamado do monte Castro e da dita freguesia de S. Martinho de Gandra que 

tem vestígios de muro. Mostra o mesmo, ter sido uma aglutinação castrense 

que ainda tem habitado e a estar posto em redor dos seus terrenos, por 

algumas raças primitivas, e outras em sucessivos períodos históricos”(Leite, 

1958, p. 166) 

O topónimo Recarei vem do nome do filho do rei visigodo Leovigildo que se 

converte ao cristianismo, Recaredo, que se terá fixado no Monte de S. 

Martinho da Gandra. Desde essa altura o Castro passou a denominar-se de 

Recarei e que se torna cabeça jurisdicional na região da população visigótica 

pelo menos no tempo de Recaredo (Leite, 1958, pp. 166-167) 

Na freguesia de S. Martinho da Gândara, existem mais dois sítios 

arqueológicos registados no Portal do Arqueólogo que são: sítio da Macieira, 

que corresponde a vestígios de superfície do período romano 

(nº37439)(Portal do Arqueólogo-Macieira),ea Mamoa de Fermil, com o nº 
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15356 e de onde provêm dois machados polidos (Portal do Arqueólogo-

Mamoa de Fermil). 

No concelho são conhecidos mais quatro sítios com ocupação na Idade do 

Ferro: Castro de Ossela, na freguesia da Ossela (nº4511) (Portal do 

Arqueólogo-Castro da Ossela), o Castro de UL, na freguesia de Oliveira de 

Azeméis, Santiago de Riba - Ul, Ul, Macinhata da Seixa e Madail, com o 

nº4655 (Portal do Arqueólogo-Castro de Ul), o Castro de Lações, na 

freguesia de Oliveira de Azeméis, Santiago de Riba - Ul, Ul, Macinhata da 

Seixa e Madail (nº4510) (Portal do Arqueólogo-Lações) e o Monte da Pena 

(nº4513) (Portal do Arqueólogo-Monte da Pena).  

TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS REALIZADOS 

Entre os dias 10 a 27 de Setembro de ano 2018, foi realizada uma intervenção 

arqueológica no Castro de Recarei. 

Na escavação participou a empresa “Arqueologia e Património”, o 

Arqueólogo da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis João Tavares e os 

alunos da Escola Profissional de arqueologia. Sandra Martins e João Pedrosa  

O objetivo da intervenção era averiguar da existência de níveis ou estruturas 

arqueológicas preservadas no local (Figura 2). Foi aberta uma sondagem de 

2,5 x 2,5 m, que foi escavada manualmente. Foram identificadas várias 

Figura 2: Aspeto geral da escavação do Castro de Recarei (fotografia cedida por 

João Tavares). 
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unidades estratigráficas designadamente depósitos e estruturas negativas 

(Figura 3). 

Foi recolhido material cerâmico nas UE [00], [01], [02], [03], [04], [05], [06], 

[07], [08], [09], [11], [13], [15], [19], [23], [25], [27], [29], [31], [33], [35] 

(Anexo I). 

  

Figura 3: desenho de um dos níveis de escavação de 2018 (cedido por João Tavares). 
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TRATAMENTO E ANÁLISE DOS MATERIAIS ARQUEOLÓGICOS 
CERÂMICOS 

METODOLOGIA 

Durante a intervenção arqueológica foram recolhidos 5735 fragmentos 

cerâmicos (Figura 4). Neste ponto irei explicar como fiz a lavagem/limpeza, 

a marcação dos fragmentos, a colagem dos fragmentos, o desenho, as 

vetorizações, o inventário e registo fotográfico dos fragmentos cerâmicos. 

Desenhei os fragmentos de várias UE diferentes como da UE [02], [03], [04], 

[07] e [08]. 

LAVAGEM/LIMPEZA DOS FRAGMENTOS CERÂMICOS 

Para a lavagem e limpeza dos fragmentos cerâmicos, é necessária uma 

escova de dentes e um recipiente com água que deve ser renovada no 

decorrer das lavagens (Figura 5).  

Deve ser feita uma lavagem mais cuidadosa quando os 

fragmentos se apresentam em mau estado de conservação. 

Os materiais são postos a secar numa rede à sombra. 

Os materiais metálicos não são alvo de lavagem. Neste tipo de 

materiais executa-se limpeza mecânica com recurso a bisturi 

e/ou caneta fibra de vidro. 

INVENTÁRIO 

Após a lavagem de material separa-se por Unidade 

Estratigráfica (UE) atribui-se um número de inventário sequencial a cada um 

e regista-se numa tabela em Excel (Anexo I). 

MARCAÇÃO DE FRAGMENTOS CERÂMICOS 

Para efetuar a marcação do material arqueológico utilizam-se 

a etiquetas de papel feitas numa página de Excel. Cada 

etiqueta inclui o acrónimo (RCR), o ano da intervenção 

(2018), a UE e o número de inventário: RCR.18-UE03-3466 

(Figura 6).   

Figura 4: trabalhos de inventário 

do material cerâmico. 

Figura 5: lavagem dos fragmentos cerâmicos. 

Figura 6: pormenor da etiqueta colada no interior 

da peça. 
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Esta etiqueta é colada, geralmente, na face interna do fragmento. Se for uma 

base tem que ser colada na face externa do fragmento. Se for um fragmento 

decorado deve evitar colar-se sobre a decoração.  

A etiqueta é colada nos materiais são com uma solução composta por 

paraloid B72 e acetona (10%). 

COLAGEM E ESTABILIZAÇÃO DOS FRAGMENTOS CERÂMICOS 

Depois de marcados tenta-se colar fragmentos de forma a obter formas mais 

completas.  

Quando se assinalam colagens entre fragmentos são registadas na tabela de 

Excel. 

A maior parte dos fragmentos cerâmicos encontram-se com a superfície em 

destacamento, e desagregação, sobre a forma de áreas. Alguém disso existem 

muitas fissuras ou pré-fraturas colocando em perigo as peças, podem acabar 

por fratuar. 

Os fragmentos em desagregação e com fissuras, foram consolidados com 

uma solução de Paraloid B72 diluído em Acetona a 10%, junto das margens 

e nas zonas de fissuração. 

Fragmentos cujas arestas coincidem, foram colados com uma solução de 

Paraloid B72 diluído em Acetona a 50% (Figura 7). 

DESCRIÇÃO DOS FRAGMENTOS  

Os fragmentos cerâmicos são descritos em termos tecnológicos (pasta, 

fabrico, tratamento das superfícies, cor e decoração) e tipológicos. 

Neste trabalho foi-me fornecida uma tabela em Excel que incluía os seguintes 

campos: Nº, Fragmento, Textura, ENP, DENP, Cor, Superfície (Interna e 

Externa), Tecnologia (Produção e Cozedura), Decoração (Decoração e 

Descrição), Forma, Observações, Cronologia, Proveniência (Sondagem, UE e 

Data), Volume nº e Colagens. 

Os campos que eu preenchi foram: Nº (que corresponde ao numero de 

inventario atribuído a cada fragmento); Fragmento (que corresponde ao tipo 

de fragmento – Indeterminado, Asa, Base, Bordo, Bojo, Carena, Colo, Fundo, 

Material de construção, Pança e Pé); Decoração (Presença ou não de 

decoração do fragmento); Observações (que corresponde ao material do 

Figura 7: colagem de fragmentos 

cerâmicos. 
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fragmento – Cerâmica Comum, Faianças, Ferro, Indeterminado, Lítico, 

Material de Construção, Metal e Vidro); Proveniência (Sondagem, UE e 

Data); Colagens (outros números de inventario com que cola esse fragmento). 

DESENHO DE FRAGMENTOS CERÂMICOS 

No desenho completo ou nos fragmentos, no lado esquerdo, é representada a 

secção e as características e pormenores do interior do objecto. 

No lado direito, é representada a vista exterior, com os pormenores e 

especificidades do exterior do objecto.  

Estas vistas são separadas por um eixo separador vertical, tirado do centro do 

plano horizontal da base, ao plano da abertura (Figura 8). 

Os materiais utilizados para o desenho de objetos arqueológicos são a 

craveira e o compasso de espessuras para tirar medidas, e diedro para orientar 

e estabilizar a peça. 

É importante identificar o fragmento, integrando-o no conjunto global da 

peça para assim observar a sua posição e orientação corretas em relação à 

matriz ou forma origina, assumindo que os recipientes são simétricos,  

Um método fácil consiste em apoiar o bordo ou pé, numa superfície 

horizontal, fazendo com que todos os pontos do fragmento se apoiem no 

referido plano de assentamento de modo a concluir daí a sua correcta 

Figura 8: Descrição de um desenho arqueológico de um fragmento cerâmico. 
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orientação. Em seguida, definimos o seu diâmetro, quer através do método 

das curvas concêntricas, quer por processos geométricos, representado por 

fim o seu limite exterior correto. 

Em termos de decoração a luz é a prioridade e orientada sempre do lado 

esquerdo do objecto, a 45º em relação ao plano horizontal de trabalho 

(Madeira, 2002). 

Alguns dos desenhos foram tintados com a técnica do pontilhado (Anexo II). 

VETORIZAÇÃO DOS FRAGMENTOS CERÂMICOS 

Depois de desenhados, procedi à sua vetorização no programaInkscape. 

O Inkscape é um editor de gráficos vectoriais de código aberto e 

gratuito usado para criar imagens vectoriais , principalmente no 

formato Scalable Vector Graphics  (SVG). Outros formatos podem ser 

importados e exportados.  

Utiliza o método vectorial, ou seja, gera imagens a partir de um caminho de 

pontos definindo suas coordenadas (Figura 9). 

FOTOGRAFIA DOS FRAGMENTOS 

Para fotografar as peças arqueológicas, é necessário utilizar um espaço cujo 

fundo seja uniforme e que não “acrescente” ruído ou distracções de formas a 

que a atenção se centre apenas na peça. 

Para isso, o mais aconselhável é utilizar um fundo escuro (preto) ou claro 

(branco). A iluminação deverá ser controlada para que proporciona uma 

Figura 9:Ttintagem de desenho a lápis e respectiva vetorização. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_graphics_editor
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_images
https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics
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leitura completa da peça e que mostre toda a sua volumetria. Para isso, foi 

utilizando três fontes de luz para iluminar as peças por completo. Mas essa 

luz não pode ser uniforme, caso contrário não temos a visibilidade das 

texturas que as peças possuem. Cada peça, carece de um estudo da posição da 

luz mais indicada para revelar texturas e volumetria. 

As fotografias foram feitas em formato “RAW”, formato de imagem que 

contém maior latitude de informação, e convertidas em formato “TIF” pelo 

programa “Carema RAW”, só depois é que foi feita a pós-produção da 

imagem em Photosop. Essa pós-produção, inclui uma nova correcção dos 

valores da imagem (luminica e cromática), assim como, os seus 

enquadramentos. Foi “limpo” o fundo para ficar completamente branco. 

Depois as imagens foram exportadas em JPeg – formato universal de imagem. 

 (Figura 10). 

  

Figura 10: Fotografia de fragmento cerâmico. 
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RESULTADOS 

Neste trabalho não consegui fazer tudo o que pretendia fazer, mas com as 

condições que tinha, penso que fiz um bom trabalho. 

Para este trabalho foram lavados e marcados 5735 fragmentos cerâmicos.    

 O objectivo inicial era fazer uma tipologia de bordos,asas e bases, ou seja 

escolher um fragmento representativo de cada tipo. Uma vez que eram 

muitos fragmentos para desenhar, optámos por distribuir os fragmentos a 

desenhar por outros colegas que estavam a ter o módulo de desenho de 

cerâmica. 

Mas, devido à pandemia não consegui fazer os desenhos que precisava para 

criar a tipologia (pois não pude estar na escola), por isso adaptei o meu 

trabalho, e trabalhei com o que já tinha. 

No total foram desenhados 41 fragmentos: 15 bordos, 3 asas, 3 bases e 12 

decorados (dos quais 3 têm decoração no lábio). Destes, eu desenhei 21 

fragmentos (Anexo II). 

Todos os desenhos foram vetorizados por mim, num total de 41desenhos 

(Anexo III). 

No total fotografei 69 fragmentos (Anexo IV). 

Deste trabalho resultou um catálogo digital de alguns fragmentos cerâmicos 

decorados da coleção, Este catálogo é uma pequena mostra das cerâmicas 

decoradas do Castro de Recarei e inclui desenhos e fotografias dos materiais 

da intervenção arqueológica de 2018.  

O meu objetivo era mostrar algumas das coisas que em três anos aprendi a 

fazer como por exemplo: lavar e limpar fragmentos, desenhar, vectorizar, 

fazer uma tabela de Excel e fotografar fragmentos. 
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ANEXOS 
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ANEXO I – TABELA DE INVENTÁRIO 
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Tabela.1: Tabela de inventário dos materiais recolhidos no Castro de 

Recarei na intervenção arqueológica de 2018. 

https://drive.google.com/file/d/1CrpkCmXiHtlxUFuwwlfsU5vu1OoSGCu5/v

iew?usp=sharing 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1CrpkCmXiHtlxUFuwwlfsU5vu1OoSGCu5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CrpkCmXiHtlxUFuwwlfsU5vu1OoSGCu5/view?usp=sharing
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ANEXOII – DESENHOS A LÁPIS 
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Desenho.1-Fragmentos nº1626, nº1617, nº1616, nº1618 

https://drive.google.com/file/d/1ZRepWYb9RBT0LV49AbVTRj8KluAln0D

E/view?usp=sharing 

Desenho.2- Fragmento nº717 

https://drive.google.com/file/d/1JLeYu1IOl5aG9_7eBGHq8nNHcNWQPsy-

/view?usp=sharing 

Desenho.3-Fragmento nº1625, nº1621, nº1624, nº1622, nº1620 

https://drive.google.com/file/d/13POQynSQvzG8BAv6_f3jXm4u_JRCdE3g/

view?usp=sharing 

Desenho.4-Fragmento nº3935, nº3937 

https://drive.google.com/file/d/1cGWEbVui1XmcwyIrTCbOQpfPe6kGTy-

U/view?usp=sharing 

Desenho.5-Fragmento nº4953 

https://drive.google.com/file/d/1j-

8A1Ibt_AHm_wcwC599GOTLrlKJJVwt/view?usp=sharing 

Desenho.6 -Fragmento nº4962, nº5404 

https://drive.google.com/file/d/1iNGHyCt3Vs2AkSFOY0eE4EZPhQtZdBQ

H/view?usp=sharing 

Desenho.7 -Fragmento nº não tem número 

https://drive.google.com/file/d/1SftLOvq66uZtTL5e-

iSSSAuZMjSngH8n/view?usp=sharing 

Desenho.8- Fragmento nº1600 

https://drive.google.com/file/d/1H7IkHPYwZqzz3MDOQFTq-

H0yXi2YuNA7/view?usp=sharing 

Desenho.9- Fragmento nº1585 

https://drive.google.com/file/d/1ptGKgmpgqn4kIhg8bKnHdmGrLxQ8pYCP/

view?usp=sharing 

Desenho.10 -Fragmento nº1581 

https://drive.google.com/file/d/1pCb_Jm2UDNO2PHaEnqJekjiM1o4eIZcH/v

iew?usp=sharing 

Desenho.11 -Fragmento nº1550, nº1586 

https://drive.google.com/file/d/1t43iluXcjphZfbmiXuAFlb6igJ5kGr8R/view?

usp=sharing 

Desenho.12 -Fragmento nº1589, nº952 

https://drive.google.com/file/d/1oz13UeDEycyQRuX7v06NLF8TzhbF_HVJ/

view?usp=sharing 

  

https://drive.google.com/file/d/1ZRepWYb9RBT0LV49AbVTRj8KluAln0DE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZRepWYb9RBT0LV49AbVTRj8KluAln0DE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JLeYu1IOl5aG9_7eBGHq8nNHcNWQPsy-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JLeYu1IOl5aG9_7eBGHq8nNHcNWQPsy-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13POQynSQvzG8BAv6_f3jXm4u_JRCdE3g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13POQynSQvzG8BAv6_f3jXm4u_JRCdE3g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cGWEbVui1XmcwyIrTCbOQpfPe6kGTy-U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cGWEbVui1XmcwyIrTCbOQpfPe6kGTy-U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j-8A1Ibt_AHm_wcwC599GOTLrlKJJVwt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j-8A1Ibt_AHm_wcwC599GOTLrlKJJVwt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iNGHyCt3Vs2AkSFOY0eE4EZPhQtZdBQH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iNGHyCt3Vs2AkSFOY0eE4EZPhQtZdBQH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SftLOvq66uZtTL5e-iSSSAuZMjSngH8n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SftLOvq66uZtTL5e-iSSSAuZMjSngH8n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H7IkHPYwZqzz3MDOQFTq-H0yXi2YuNA7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H7IkHPYwZqzz3MDOQFTq-H0yXi2YuNA7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ptGKgmpgqn4kIhg8bKnHdmGrLxQ8pYCP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ptGKgmpgqn4kIhg8bKnHdmGrLxQ8pYCP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pCb_Jm2UDNO2PHaEnqJekjiM1o4eIZcH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pCb_Jm2UDNO2PHaEnqJekjiM1o4eIZcH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t43iluXcjphZfbmiXuAFlb6igJ5kGr8R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t43iluXcjphZfbmiXuAFlb6igJ5kGr8R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oz13UeDEycyQRuX7v06NLF8TzhbF_HVJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oz13UeDEycyQRuX7v06NLF8TzhbF_HVJ/view?usp=sharing
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Desenho.13 -Fragmento nº1568 

https://drive.google.com/file/d/1x8873o88wrImHyNxWBjYDDgTlvEQ__g7/

view?usp=sharing 

Desenho.14- Fragmento nº1547, nº902 

https://drive.google.com/file/d/12sLAJogbcpG8MhXEW4ahkXhuxobCvprK/

view?usp=sharing 

Desenho.15 -Fragmento nº948 

https://drive.google.com/file/d/1w1w6vKl2Haka08yG3wGNGotky1RIvG7R/

view?usp=sharing 

Desenho.16- Fragmento nº729, nº947 

https://drive.google.com/file/d/1YLMYef3XYWJUE5EqcSehnkRsUKgJNcC

R/view?usp=sharing 

Desenho.17-Fragmento nº1593, nº746 

https://drive.google.com/file/d/1v2QfWtoMGcXjvqvg_-o5oewKE4VNPw-

y/view?usp=sharing 

Desenho.18- Fragmento nº734 

https://drive.google.com/file/d/1TaRZnjpbyJGZLZRLOza_5R3b7Cs1nYhi/vi

ew?usp=sharing 

Desenho.19- Fragmento nº722, nº1591 

https://drive.google.com/file/d/1FWagOZ49KHQ94VZ3aJIQNIUBT5kPNDb

g/view?usp=sharing 

Desenho.20- Fragmento nº1554, nº1588 

https://drive.google.com/file/d/1383ci-Rc3Fgtr9iAOLbZUEI1VT-

3EfgC/view?usp=sharing 

Desenho.21- Fragmento nº752, nº1587 

https://drive.google.com/file/d/11IEmHBojCLHfRQ0SHJzCFxvkEH7YSbf-

/view?usp=sharing 

Desenho.22- Fragmento nº3939 

https://drive.google.com/file/d/1oQj9LM3JcSD0cOqQ93rBqkCEoRkzLnJp/v

iew?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1x8873o88wrImHyNxWBjYDDgTlvEQ__g7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x8873o88wrImHyNxWBjYDDgTlvEQ__g7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12sLAJogbcpG8MhXEW4ahkXhuxobCvprK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12sLAJogbcpG8MhXEW4ahkXhuxobCvprK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w1w6vKl2Haka08yG3wGNGotky1RIvG7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w1w6vKl2Haka08yG3wGNGotky1RIvG7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YLMYef3XYWJUE5EqcSehnkRsUKgJNcCR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YLMYef3XYWJUE5EqcSehnkRsUKgJNcCR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v2QfWtoMGcXjvqvg_-o5oewKE4VNPw-y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v2QfWtoMGcXjvqvg_-o5oewKE4VNPw-y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TaRZnjpbyJGZLZRLOza_5R3b7Cs1nYhi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TaRZnjpbyJGZLZRLOza_5R3b7Cs1nYhi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FWagOZ49KHQ94VZ3aJIQNIUBT5kPNDbg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FWagOZ49KHQ94VZ3aJIQNIUBT5kPNDbg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1383ci-Rc3Fgtr9iAOLbZUEI1VT-3EfgC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1383ci-Rc3Fgtr9iAOLbZUEI1VT-3EfgC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11IEmHBojCLHfRQ0SHJzCFxvkEH7YSbf-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11IEmHBojCLHfRQ0SHJzCFxvkEH7YSbf-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oQj9LM3JcSD0cOqQ93rBqkCEoRkzLnJp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oQj9LM3JcSD0cOqQ93rBqkCEoRkzLnJp/view?usp=sharing
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ANEXOIII –VETORIZAÇÕES 
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Fig.1- Fragmentos decorados. 

https://drive.google.com/file/d/1C3gCQrYh_BO5U6lChb2t7jYXgM3TQSlN/

view?usp=sharing 

Fig.2-Fragmentos de bordos decorados. 

https://drive.google.com/file/d/1ImtJKdvMzZZSz4FR-

fUX8Z5UCxur4uSH/view?usp= Fragmentos de bordos.haring 

Fig.3-Fragmentos de bordos. 

https://drive.google.com/file/d/1EVWv5rwEm7jw0snRSKXM5AEN5p21qA

nN/view?usp=sharing 

Fig.4-Fragmentos de bordos. 

https://drive.google.com/file/d/1WAzFLOElqzhScGIXbFGZbywUQPZ5Yc4

a/view?usp=sharing 

Fig.5-Fragmentos de bases. 

https://drive.google.com/file/d/1gSPIYfJdK1ZkQP4MEgFMo1-

GfP6r0iU9/view?usp=sharing 

Fig.6-Fragmentos de asas. 

https://drive.google.com/file/d/1KiMXhrBfxmBlfVD7TQ0h4CrkDzhoesy4/v

iew?usp=sharing 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1C3gCQrYh_BO5U6lChb2t7jYXgM3TQSlN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C3gCQrYh_BO5U6lChb2t7jYXgM3TQSlN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ImtJKdvMzZZSz4FR-fUX8Z5UCxur4uSH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ImtJKdvMzZZSz4FR-fUX8Z5UCxur4uSH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EVWv5rwEm7jw0snRSKXM5AEN5p21qAnN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EVWv5rwEm7jw0snRSKXM5AEN5p21qAnN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WAzFLOElqzhScGIXbFGZbywUQPZ5Yc4a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WAzFLOElqzhScGIXbFGZbywUQPZ5Yc4a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gSPIYfJdK1ZkQP4MEgFMo1-GfP6r0iU9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gSPIYfJdK1ZkQP4MEgFMo1-GfP6r0iU9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KiMXhrBfxmBlfVD7TQ0h4CrkDzhoesy4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KiMXhrBfxmBlfVD7TQ0h4CrkDzhoesy4/view?usp=sharing
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ANEXO IV – FOTOGRAFIAS 
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Foto.1- Fragmentonº752 

https://drive.google.com/file/d/1byPaeVIFfy-

NxOEERuGXXeACpTFj1SjD/view?usp=sharing 

Foto.2- Fragmento nº717 

https://drive.google.com/file/d/17i0iuAckNTubP6LuBxpg0YG-

sdDm6yn3/view?usp=sharing 

Foto.3- Fragmento nº1554 

https://drive.google.com/file/d/1_xIkpaAOMP0mNAsGYVDT7dusY5Ixk54

Z/view?usp=sharing 

Foto.4- Fragmento nº1587 

https://drive.google.com/file/d/16aRQkPorRfo_rGpCq8KBUStQfI31L4HK/v

iew?usp=sharing 

Foto.5- Fragmento nº1616(Não foi tratado)  

https://drive.google.com/file/d/1qQZ5S33sfuMzAwbLEDYDM6-

Q09qUkUzm/view?usp=sharing 

Foto.6- Fragmento nº1617(Não foi tratado)  

https://drive.google.com/file/d/1Y6h700ONGxxFQ2mEEMhlbL-

bDVZsE_e4/view?usp=sharing 

Foto.7- Fragmento nº1618 

https://drive.google.com/file/d/143ZogDVPjHG5An-

UIc60vHD5fJd_jBpK/view?usp=sharing 

Foto.8- Fragmento nº1620 

https://drive.google.com/file/d/1ILmCbmw-

mIkdtkayJlU7b5IdStd75Mvw/view?usp=sharing 

Foto.9- Fragmento nº1621 

https://drive.google.com/file/d/1dthR1T-

rPhA9jrZqd7OVO0xMwHmfKwlm/view?usp=sharing 

Foto.10- Fragmento nº1622 

https://drive.google.com/file/d/1lKSuMoqNraRbojcB9w_adS53TDa8jNxT/vi

ew?usp=sharing 

Foto.11- Fragmento nº1624 

https://drive.google.com/file/d/160pbkhlTeedTQLwJyO72V4bqll4gkPNJ/vie

w?usp=sharing 

 Foto.12- Fragmento nº1625 

https://drive.google.com/file/d/18Km58AABt2KTFGzZur1KwBIZQ5U5My

dV/view?usp=sharing 

 Foto.13- Fragmento nº1626 

https://drive.google.com/file/d/1byPaeVIFfy-NxOEERuGXXeACpTFj1SjD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1byPaeVIFfy-NxOEERuGXXeACpTFj1SjD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17i0iuAckNTubP6LuBxpg0YG-sdDm6yn3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17i0iuAckNTubP6LuBxpg0YG-sdDm6yn3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_xIkpaAOMP0mNAsGYVDT7dusY5Ixk54Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_xIkpaAOMP0mNAsGYVDT7dusY5Ixk54Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16aRQkPorRfo_rGpCq8KBUStQfI31L4HK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16aRQkPorRfo_rGpCq8KBUStQfI31L4HK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qQZ5S33sfuMzAwbLEDYDM6-Q09qUkUzm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qQZ5S33sfuMzAwbLEDYDM6-Q09qUkUzm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y6h700ONGxxFQ2mEEMhlbL-bDVZsE_e4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y6h700ONGxxFQ2mEEMhlbL-bDVZsE_e4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/143ZogDVPjHG5An-UIc60vHD5fJd_jBpK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/143ZogDVPjHG5An-UIc60vHD5fJd_jBpK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ILmCbmw-mIkdtkayJlU7b5IdStd75Mvw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ILmCbmw-mIkdtkayJlU7b5IdStd75Mvw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dthR1T-rPhA9jrZqd7OVO0xMwHmfKwlm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dthR1T-rPhA9jrZqd7OVO0xMwHmfKwlm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lKSuMoqNraRbojcB9w_adS53TDa8jNxT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lKSuMoqNraRbojcB9w_adS53TDa8jNxT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/160pbkhlTeedTQLwJyO72V4bqll4gkPNJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/160pbkhlTeedTQLwJyO72V4bqll4gkPNJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Km58AABt2KTFGzZur1KwBIZQ5U5MydV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Km58AABt2KTFGzZur1KwBIZQ5U5MydV/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1bDI_5vaFZRPGPbisl8fnyaQl6SIecyrC/view

?usp=sharing 

 Foto.14- Fragmento nº1335 

https://drive.google.com/file/d/1gslb1AH67s-

PvP3jU3yR_3uehXjLHwHb/view?usp=sharing 

 Foto.15- Fragmento nº3937 

https://drive.google.com/file/d/1eQJ7xsGEMjpP8LMPxctpi94ULrQlNZyP/vi

ew?usp=sharing 

 Foto.1 6- Fragmento nº3939 (Não foi tratado)  

https://drive.google.com/file/d/1LQbgodiLmTE4udJ3Q-

ra_OC8qwJ_Vw_z/view?usp=sharing 

Foto.1 7- Fragmento nº4962 

https://drive.google.com/file/d/1Y-2cWbxIORtuq-

Oi9e6vtmKECdMwMSic/view?usp=sharing 

Foto.18- Fragmento nº5404 

https://drive.google.com/file/d/1Y1T_QfdJd8qlXXUcRtlKl0Gj2i87mcVe/vie

w?usp=sharing 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1bDI_5vaFZRPGPbisl8fnyaQl6SIecyrC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bDI_5vaFZRPGPbisl8fnyaQl6SIecyrC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gslb1AH67s-PvP3jU3yR_3uehXjLHwHb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gslb1AH67s-PvP3jU3yR_3uehXjLHwHb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eQJ7xsGEMjpP8LMPxctpi94ULrQlNZyP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eQJ7xsGEMjpP8LMPxctpi94ULrQlNZyP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LQbgodiLmTE4udJ3Q-ra_OC8qwJ_Vw_z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LQbgodiLmTE4udJ3Q-ra_OC8qwJ_Vw_z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y-2cWbxIORtuq-Oi9e6vtmKECdMwMSic/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y-2cWbxIORtuq-Oi9e6vtmKECdMwMSic/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y1T_QfdJd8qlXXUcRtlKl0Gj2i87mcVe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y1T_QfdJd8qlXXUcRtlKl0Gj2i87mcVe/view?usp=sharing
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ANEXO VI – CATÁLOGO 
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Catálogo de fragmentos decorados. 

https://drive.google.com/file/d/1_Hn_iBBXPUmmyPzBpt2-

vFwI_WFksgLV/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1_Hn_iBBXPUmmyPzBpt2-vFwI_WFksgLV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Hn_iBBXPUmmyPzBpt2-vFwI_WFksgLV/view?usp=sharing

