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Resumo 

Este projeto visa mostrar as pessoas em que consiste verdadeiramente a arqueologia usando 

um web site. Neste trabalho falo das várias vertentes da arqueologia usando exemplos práticos 

realizados por mim. 

Abstract 

This project aims to show people in what really consists archaeology using a web site. In this 

work I'm talking about the aspects of archaeology using practical examples made by me. 
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Introdução  

A Prova de Aptidão Profissional (PAP) é uma prova realizada por alunos do Ensino Profissional 

para obtenção de um diploma de qualificação profissional, que permite demonstrar os 

conhecimentos e competências adquiridas ao longo do curso.  

Para a minha PAP decidi apresentar as diferentes vertentes da Arqueologia, que correspondem 

às várias disciplinas e módulos lecionados ao longo do curso de Assistente de Arqueólogo, tendo 

como objetivo esclarecer o público em geral sobre o que é Arqueologia. A escolha deste tema 

resulta da constatação de que há uma confusão da Arqueologia com outras ciências, 

designadamente com a Paleontologia.  

De forma a cumprir este objetivo pretendo criar um suporte digital que contenha informação 

fidedigna sobre Arqueologia num só local que possa esclarecer o público em geral. Escolhi criar 

uma página web, que será usada para a divulgação da informação que pretendo, sendo na 

minha opinião o melhor método para fazer chegar informação a um grande número de pessoas.  

O meu trabalho inicia-se com a definição do que é a Arqueologia, a que se segue a descrição 

pormenorizada dos vários trabalho desenvolvidos em campo (prospeção, escavação, desenho 

de campo e fotografia de campo) e em laboratório/ gabinete (tratamento de materiais, desenho 

e fotografia de materiais e vectorização de desenhos). Esta descrição inclui uma descrição dos 

métodos utilizados, do equipamento e é ilustrada por um exemplo prático realizado por mim. 

No final vou falar sobre a conceção do meu site e de como decidi organizar a informação. 

O trabalho inclui ainda um glossário de termos. 

Com o meu projeto ambiciono esclarecer as pessoas sobre a Arqueologia. 
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1. O que é Arqueologia? 

Arqueologia é a ciência que estuda  os modos de vida das sociedades humanas do passado a 

partir da análise dos seus vestígios materiais, sejam estes artefactos1 (vasos, moedas, …), 

ecofactos 2 (sementes, ossos de animal, …)  ou  estruturas3 (casas, sepulturas, …). 

São considerados trabalhos arqueológicos “todas as ações realizadas em meio terrestre e 

subaquático que, através de metodologias próprias da arqueologia, visem a identificação, 

registo, estudo, proteção e valorização do património arqueológico, efetuadas por meio de 

prospeções, sondagens, escavações, acompanhamentos arqueológicos, ações de registo de 

contextos, estruturas arqueológicas e estratigrafia da arquitetura e ações de conservação e 

valorização em monumentos, conjuntos e sítios” (Diário da República,1ª série Nº213, 2014). 

Este parágrafo define assim os diversos tipos de trabalhos arqueológicos — prospeções, 

sondagens, escavações, acompanhamentos —, que ainda que tenham objetivos diferentes 

(identificação, registo, estudo, proteção e valorização) —, terão sempre de ser realizados com 

recurso a métodos e técnicas próprias da Arqueologia. 

Estes trabalhos podem desenvolver-se em campo (meio terrestre ou aquático) e/ ou gabinete/ 

laboratório. 
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2. Trabalho de campo 

Nos trabalhos de campo incluem-se os aqueles trabalhos normalmente designados de ”trabalho 

de campo” (realizados em meio terrestre ou aquático), ou seja, escavação arqueológica, 

prospeção de superfície, acompanhamento arqueológico e todos os registos associados. 

Optamos por apresentar concretamente aqueles que conhecemos na prática: prospeção, 

escavação, desenho e fotografia de campo.  

PROSPEÇÃO   

O que é 

A prospeção arqueológica de superfície é um trabalho não intrusivo que tem como objetivo 

caracterizar, em termos patrimoniais, uma determinada área, nomeadamente sob a presença 

de materiais arqueológicos ou outros vestígios de ocupação antrópica4 antiga.  

A prospeção arqueológica de superfície implica percorrer uma determinada área a pé, no 

sentido de localizar vestígios arqueológicos. Na eventualidade destes serem identificados é 

realizado o seu registo cartográfico, fotográfico e descritivo, e, caso se considere necessário o 

seu registo gráfico e topográfico. 

A prospeção arqueológica segue um faseamento de ações cujo cumprimento resulta num 

conhecimento aprofundado da área em causa. Este conjunto de ações pode incluir pesquisa 

bibliográfica e documental5, análise cartográfica e da toponímia6 e de fotografias aéreas7, bem 

como informações orais.   

A prospeção arqueológica de superfície pode ser realizada dois tipos de metodologias: a 

prospeção extensiva, seletiva ou não sistemática, que consiste em prospetar apenas as áreas 

que supostamente terão mais potencial ou que são mais sugestivas em termos arqueológicos; a 

prospeção intensiva ou sistemática consiste na observação de forma direta e exaustiva de uma 

determinada zona percorrendo o terreno em intervalos regulares e equidistantes. (Carvalho, 

2006). 
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O resultado de uma prospeção deve ser apresentado em forma de uma 

carta arqueológica (ver caixa). 

Para além destes tipos de prospeção existem outros como a prospeção 

geoquímica consiste na recolha de algumas gramas de sedimentos da 

superfície a prospetar que servem para mostrar a presença de 

anomalias antropogénicas; a prospeção geofísica consiste em usar 

propagação de ondas para verificar se há ou não presença de vestígios 

no subsolo. No caso de uma possível abertura de sondagem pode 

prevenir destruição de algum vestígio, sendo já possível saber onde 

será o seu aparecimento. 

Equipamentos  

Câmara fotográfica, lápis, caderno, bússola, mapa, fita métrica e escala.

Cartografia 

É a ciência de preparar mapas, 
cartas e planos para os mais 
variados fins, com diversos 
graus de complexidade e de 
informação, baseada em 
elementos científicos, técnicos 
e artísticos tendo por base 
elementos de observação direta 
ou/e análise de documentos. 

A cartografia envolve a recolha 
de informação geográficas, 
armazenamento, 
processamento e a edição dessa 
mesma informação em forma 
de mapas ou cartas. 

A cartografia relaciona-se com 
outras áreas de saber como a 
Geodesia, Topografia, 
Geografia, etc. 

Os mapas são a representação 
gráfica convencional, plana e 
em pequena escala de áreas 
relativamente grandes como o 
caso de um país, continente ou 
o mundo. Para isto são usados 
diversos sistemas de projeção 
que são estabelecidos 
matematicamente. 

As cartas são um pouco 
diferentes dos mapas, já que 
representam áreas mais 
pequenas logo a escala é muito 
maior, o que possibilita a carta 
ser bastante mais 
pormenorizada do que os 
mapas. Quer os mapas quer as 
cartas podem ser feitas em 
diversas escalas conforme a sua 
finalidade. 

Na arqueologia a cartografia é 
aplicada de diversas formas. A 
cartografia tanto serve para 
estudar as características de 
uma determinada área (relevo, 
hidrografia, toponímia, etc.) o 
que permite descobrir alguns 
tipos de vestígios arqueológicos 
ou áreas potenciais desses 
mesmos vestígios; como serve 
para tirar 
coordenadas/localização de 
vestígios já existentes; como 
serve para localizar no terreno e 
depois transpô-los para as 
cartas vestígios arqueológicos; 
etc. 

 



    

 

RELOCALIZAÇÃO DAS MAMOAS DE FEIRÃO (Felgueiras/ 

Resende) 
Objetivos 

Estes trabalhos implicaram a relocalização das mamoas de Feirão acompanhada dos 

respetivos registos, fotográficos e descritivos.  

Descrição do local: geografia e geologia 

A prospeção foi realizada em Portugal, distrito de Viseu, concelho de Resende, 

freguesia de Feirão [figura 2].  

―Esta região está implantada, na sua quase totalidade, na extensa faixa dos granitos 

da beira. Consequentemente, o concelho de Resende insere-se num contexto de 

rochas de natureza granítica à exceção de pequenas áreas, onde afloram outras 

formações geológicas nomeadamente corneanas e xistos luzentes (resultantes de 

metamorfismo regional) e filões de quartzo ou de rocha básica‖ (Carta Arqueológica 

do Concelho de Resende).   

  

prospeção 

Figura 1 Imagem dos trabalhos de prospeção. 

Figura 2 Localização do concelho de Resende no mapa de Portugal e 
respetivas freguesias. 
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Descrição do local: património e arqueologia  

 Em Resende são conhecidos vários vestígios arqueológicos e sítios de interesse patrimonial de diferentes cronologias e 

tipologias, dos quais destacamos: Mamoas de S. Cristóvão (Pré-história); Castro da Mogueira (Proto-história); sepulturas abertas 

na rocha da Mogueira (Idade Média) (Silva, Mendeiros, & Correia, 1997). 

Metodologia dos trabalhos  

 Os trabalhos seguiram os seguintes princípios metodológicos:  

 Pesquisa bibliográfica - consulta de bibliografia especializada sobre os vestígios a identificar (carta arqueológica, 

monografias, bases de dados do património). 

 Prospeção – prospeção a pé, direcionada aos sítios a relocalizar.  

 Cartografia – sobre as cartas militares (Figura 2). 

 Registo descritivo para cada sítio/ estrutura/ mancha de material identificado foi preenchida a respetiva Ficha de Sítio, 

composta pelos seguintes campos: Designação (nome dado ao sitio), distrito (distrito onde se localiza o monumento), 

concelho (concelho onde se localiza o monumento), freguesia (freguesia onde se localiza o monumento), lugar (no do 

lugar onde se localiza o monumento), C.M.P1:25000 folha nº(numero da carta militar usada para a prospeção), latitude e 

longitude(coordenadas do monumento no sistema WGS84), altitude(Indicar a altitude a que se encontra o sítio 

arqueológico) , tipo de sítio(Preencher de acordo com a listagem de Thesaurus), período cronológico(Preencher de 

acordo com a listagem de Thesaurus disponível), observações(observações feitas em relação ao monumento), 

bibliografia(Livros, documentos, relatórios, periódicos (jornais e revistas), etc., que forneçam informações sobre o sítio ou 

os vestígios. Poderão ser indicados textos disponíveis on-line), classificação(Preencher de acordo com a listagem de 

Thesaurus, a categoria de proteção legal do imóvel e a Zona Especial de Proteção (ZEP), caso exista.), 
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legislação(Preencher de acordo com a listagem de Thesaurus), estado de conservação(Preencher de acordo com a 

listagem de Thesaurus), uso do solo(Preencher de acordo com a listagem de Thesaurus), ameaças(Preencher de acordo 

com a listagem de Thesaurus), proteção/vigilância (Preencher de acordo com a listagem de Thesaurus), 

acessos(Indicação pormenorizada dos acessos ao sítio/achado arqueológico), espolio e descrição(Descrição resumida 

do principal espólio recolhido e/ou observado que caracterize cronológica e culturalmente o sítio/achado 

arqueológico), local de depósito e observações(Referir o local provisório e/ou definitivo onde o espólio se encontre 

armazenado indicando, para tal, nome, morada e telefone da entidade depositária). 

  Registo fotográfico (formato digital) – de pormenor e enquadramento geral – dos trabalhos e dos vestígios reconhecidos 

/indícios relacionados com a ocupação antrópica (cf. Anexo Fichas de sitio) antiga do local. 

Descrição da intervenção: equipa, duração dos trabalhos, descrição dos trabalhos 

A equipa era composta por alunos do 12ºAA, funcionários da Câmara de Resende, funcionária do Museu de Resende e 

professora Susana Nunes. Deslocamo-nos de carro e a pé para realizar a prospeção. Os trabalhos foram realizados numa 

manhã. 

Os trabalhos de prospeção foram previamente preparados através de análise de cartas militares. Depois de chegarmos ao 

local tentamos localizar as mamoas de acordo com a sua localização na carta militar. Foram tiradas fotos gerais e de 

pormenor das mamoas, e foram preenchidas as suas respetivas fichas de sítio. 

  



11 
 

 

Resultados 

Foram relocalizadas 9 mamoas em Resende Feirão, onde fizemos o seu registo fotográfico e 

descritivo (figura 3). Não nos foi possível fazer medições, devido ao tempo que era escasso.  

Concluímos que as mamoas visitadas não estavam corretamente sinalizadas, não sendo 

possível identificar a sua localização, nem devidamente protegidas. Recomenda-se a 

implantação de placas sinalizadoras para as respetivas mamoas.  

Bibliografia 

Correia, A. L. (2009). Terras de Montemuro . Da Lagoa ao Rio Resende. Resende: Finerge 

Gestão de Projetos. 

Direção-Geral do Património Cultural. (s.d.). Obtido em 12 de junho de 2019, de Portal do 

Arqueólogo: http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=52097 

Silva, E. L., Mendeiros, M. I., & Correia, A. L. (1997). Carta arqueológica do concelho de 

Resende. Resende: Câmara Municipal de Resende. 

 

  

Figura 3 Localização das mamoas. 
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Anexo_Descrição das mamoas 

1. Mamoa1 (dólmen) de S. Cristóvão) 

Localização: Viseu; Resende; Felgueiras e Feirão; Alto do Pedrão. Baixa da Cruz 

Coordenadas geográficas: Lat. 41.043436 N; Long.-7.928661; Altitude 137 m 

CMP (1:25 000): fl. 137 

Acessos: Estrada Municipal (Vila de Resende - Feirão). Situa-se a cerca de 400 metros, 
do lado direito, do cruzamento. 

Descrição: ―Túmulo em terra e pedras, medindo os seus eixos maior e menor 20 m (E-O) 
e 17,5m (N-S) e 1,20-1,50 m de altura. Ao centro observa-se uma câmara dolménica, 

provavelmente de sete esteios, de que se observam cinco; câmara aberta a leste. A 

entrada é definida a norte por um esteio em forma de pilar, todos os elementos 

pétreos atrás referidos correspondem a granito de grão grosseiro; no estado atual de 
conservação o esteio mais elevado da câmara atinge 1,80 m de altura; os eixos 

maiores e menor da câmara, ao nível da base, medem 2,60 m (E-O) e 2,50 m (N-S); 
observam-se vestígios do contraforte. (Direção-Geral do Património Cultural). Dólmen 

restaurado e cortes estratigráficos protegidos. 

Do espólio encontrado destacam-se machados de pedra polida, micrólitos e contas 
de colar em xisto discoidais, depositados no Museu Municipal de Resende. 

Implanta-se numa encosta coberta com vegetação rasteira, com uma linha de água 
nas proximidades. 

Corresponde ao CNS (5321). Escavado por Eduardo Jorge Lopes da Silva em 1991 e 

1992. 

Classificação: IIP; Estado de conservação: Regular; Uso do solo: pastoreio;  

Ameaças: vandalismo; Proteção/ vigilância: vedação;  

Figura 4 Câmara funerária de oeste para este. 

Figura 5 Câmara funerária vista de este para oeste. 
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Bibliografia: Correia, A. L. (2009); Direção-Geral do Património Cultural. (s.d.). Silva, E. L., Mendeiros, M. I., & Correia, A. L. (1997) 
2. Mamoa 2 de S. Cristóvão 

Localização: Viseu; Resende; Felgueiras e Feirão; Alto do Pedrão. Baixa da Cruz 

Coordenadas geográficas: Lat. 41.041029N N; Long.- 7.927134; Altitude- 1145 m 

CMP (1:25 000): fl. 137 

Acessos: Estrada Municipal (Vila de Resende - Feirão). Situa-se a cerca de 550 

metros, do cruzamento para Feirão. 

Descrição: ―Tumulus em terra, com revestimento pétreo superficial, de planta 
circular, medindo 15,50/16,00 m de diâmetro e cerca de 1,50 m de altura; o 

tumulus foi estudado através de escavação arqueológica, da responsabilidade 
de E.J. Lopes da Silva; observam-se valas de sondagem orientadas segundo a 

direcção E-O e N-S; na parte central vêem-se dois esteios, um dos quais em 

forma de pilar, medindo a parte exposta 1,10 m de altura. O monumento foi 
implantado no rebordo de colo amplo.‖ (Direção-Geral do Património Cultural) 

Localiza-se num planalto coberto com plantas rasteiras, de baldio. 

Vista para a Mamoa 1 (Dólmen) de S. Cristóvão, a sul. 

Corresponde ao CNS (12280) 

Escavado por Eduardo Jorge Lopes da Silva 1994 e 1995, sendo atualmente 
visíveis três sanjas de escavação coberta de silvas. Ao centro, são visíveis dois 

esteios em granito. 

Classificação: IIP; Uso do solo: pastoreio; Bibliografia: Correia, A. L. (2009); 
Direção-Geral do Património Cultural. (s.d.). Silva, E. L., Mendeiros, M. I., & 

Correia, A. L. (1997) 

Figura 6 Vista geral de oeste para este. 



    

 

3. Mamoa 4 de S. Cristóvão 

Localização: Viseu; Resende; Felgueiras e Feirão; Alto do Pedrão. Baixa da Cruz 

Coordenadas geográficas: Lat. - 41.04218N; Long.- -7.926322; Altitude- 1060 m 

CMP (1:25 000): fl. 137 

Acessos: Estrada Municipal (Vila de Resende - Feirão). Situa-se do lado esquerdo, 
muito próxima da estrada para Dornas. 

Descrição: “Mamoa pouco pronunciada na paisagem. Com cratera de violação 
sem vestígios de esteios. Algumas pedras visíveis a superfície. Diâmetro N/S: 7m‖ 

(Direção-Geral do Património Cultural) 

 Parece corresponder a uma mamoa de grandes dimensões, com alguns 
elementos pétreos que poderão pertencer à couraça. 

Corresponde ao CNS (20529). 

Classificação: IIP; Estado de conservação: Razoável; Uso do solo: pastoreio;   

Ameaças: vandalismo;  

Bibliografia: Correia, A. L. (2009); Direção-Geral do Património Cultural. (s.d.). Silva, E. 
L., Mendeiros, M. I., & Correia, A. L. (1997) 

Figura 7 Vista geral de sul para norte 

Figura 8 Pormenor das áreas escavadas 
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4. Mamoa 5 de S. Cristóvão  

Localização: Viseu; Resende; Felgueiras e Feirão; Alto do Pedrão. Baixa da Cruz  

Coordenadas geográficas: Lat.- 41.052051 N; Long.- -7.927302 Altitude- 1130 
m 

CMP (1:25 000): fl. 137 

Acessos: Estrada Municipal (Vila de Resende - Feirão). Situa-se a 550 metros 
do cruzamento para Feirão, a 135 metros da Mamoa l, no sentido NE/SO e a 

320 metros, numa perpendicular da estrada Talha e Pachorra. 

Descrição: ―Tumulus pouco evidente, cratera de violação bem marcada. 
Por toda a área encontrão se pedras de revestimento. Destacam se três 

blocos graníticos soltos, de dimensões medias, na zona central. Diâmetro 
N/S: 6m‖ (Direção-Geral do Património Cultural) 

Possível mamoa de terra e pedras. Na zona Noroeste apresenta uma pedra 
fincada, que pode corresponder a um marco de propriedade (esteio?). 

Corresponde ao CNS (20530) 

Classificação: IIP; Uso do solo: pastoreio;  

Ameaças: vandalismo;  

Bibliografia: Correia, A. L. (2009); Direção-Geral do Património Cultural. (s.d.). Silva, 
E. L., Mendeiros, M. I., & Correia, A. L. (1997)  

  

  

Figura 9  Possível marco de propriedade sobre a mamoa 
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5. Mamoa 8 de S. Cristóvão  

Localização: Viseu; Resende; Felgueiras e Feirão; Alto do Pedrão. 
Baixa da Cruz  

Coordenadas geográficas: Lat-41.063078N; Long.- -7.92.54.24 Altitude- 
1060 m 

CMP (1:25 000): fl. 137 

Acessos: Estrada Municipal (Vila de Resende – Feirão). Na povoação de 
felgueiras tomar a direção de Beirós. Continuar até ao desvio para Feirão, 
à esquerda. A mamoa fica a 2 quilómetros deste desvio, à esquerda, 

afastada 89 metros. 

Descrição: ―A mamoa parece implantar-se no topo de uma pequena 
elevação natural. Afloram pequenas pedras de carapaça. Na zona 

central emergem três blocos graníticos aparentemente de afloramento, 
englobados pela própria mamoa. Diâmetro N/S: 21 metros.‖ (Direção-

Geral do Património Cultural) 

Corresponde ao CNS (20533)  

Classificação: IM; Uso do solo: pastoreio;  

Ameaças: vandalismo;  

Bibliografia: Correia, A. L. (2009); Direção-Geral do Património Cultural. (s.d.). Silva, 

E. L., Mendeiros, M. I., & Correia, A. L. (1997)  

  

  
Figura 10 Afloramento (?) na zona central da mamoa. 
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6. Mamoa 9 de S. Crsitóvão  

Localização: Viseu; Resende; Felgueiras e Feirão; Alto do Pedrão. 
Baixa da Cruz  

Coordenadas geográficas: Lat-41 2 0N; Long-1 12 28 Altitude- 1070 
m 

CMP (1:25 000): fl. 137 

Acessos: Estrada Municipal (Vila de Resende – Feirão). Na 

povoação de felgueiras tomar a direção de Beirós. Continuar até 
ao desvio para Feirão, à esquerda. A mamoa fica a 2 quilómetros 
deste desvio, à esquerda, afastada 52 metros. 

Descrição: ―A pedra da carapaça da mamoa apresenta-se muito 
remexida e amontoadas. Topo muito aplanado. Não são visíveis 

quaisquer esteios. Diâmetro N/S: 16 metros ― (Direção-Geral do 
Património Cultural). 

Mamoa (?) de grandes dimensões. 

Na mesma chã localiza se uma outra Mamoa (Mamoa 7 de S. 
Cristóvão). 

Corresponde ao CNS (20534) 

Estado de conservação: bastante destruída; Uso do solo: pastoreio;  

Ameaças: vandalismo;  

Bibliografia: Correia, A. L. (2009); Direção-Geral do Património 
Cultural. (s.d.). Silva,  E. L., Mendeiros, M. I., & Correia, A. L. (1997) 

Figura 11 Mamoa 9 vista da mamoa 8 
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ESCAVAÇÃO 

O que é 

 “A escavação mantém o seu papel protagonista no trabalho de campo porque proporciona a 

evidência mais fiável para os dois tipos de interesse para os arqueólogos: 

1. Atividades humanas num período específico do passado; 

2. As mudanças visíveis dessas atividades ao longo do tempo. 

(…)” 

Uma escavação arqueológica “implica a constituição de uma quadrícula, 

formando unidades com a mesma dimensão, geralmente quadradas e 

com um ou dois metros de lado. A implantação da quadrícula no terreno 

pode se feita com o uso do teodolito ou da estação total. Pode ainda ser 

implantada manualmente, seguindo uma metodologia muito simples. A 

base do método é o conhecido teorema de Pitágoras8 (…).”  (Renfrew & 

Bahn, 1993) 

 “A estratigrafia é a base de todo o estudo arqueológico, uma vez que nos 

permite definir contextos, identificar unidades arqueológicas que têm 

uma cronologia definida e que são, portanto, o alicerce da cronologia 

arqueológica “ (ver caixa). 

Ao longo da escavação podem ser identificadas estruturas e níveis 

arqueológicos, e recolhidos artefactos ou ecofactos. Para a sua recolha 

existem normas a seguir: o material deve ser guardado em sacos pré-

furados, acompanhados de uma etiqueta que contém o acrónimo do sítio, 

o nome do setor/quadrícula e unidade estratigráfica de ondem provém, 

observações e tipologia do material, data em que foi preenchida e nome 

da pessoa que preencheu a etiqueta. Pode ainda conter outros elementos, 

como o número de saco (número atribuído a cada saco, registado numa 

folha criada para o efeito). Os materiais encontrados no mesmo 

setor/quadrícula e unidade estratigráfica, desde que tenham a mesma 

tipologia (ex.: cerâmica comum), podem ser guardados no mesmo saco. 

Estratigrafia 

 “A estratigrafia é a base de 
todo o estudo arqueológico, 
uma vez que nos permite 
definir contextos, identificar 
unidades arqueológicas que 
têm uma cronologia definida e 
que são, portanto, o alicerce 
da cronologia arqueológica. “   

Pode haver dois tipos de 
processos de formação cultural 
e natural. A interacção destes 
processos e como eles se 
apresentam permite uma 
melhor análise do contexto, de 
como o sítio foi formado e 
alterado. 

Estratificação é o conjunto de 
processos de formação, 
acumulação e deposição de 
sedimentos em camadas. 

“O Principio da Sobreposição, 
bastante simples na sua 
concepção, explicita que uma 
camada sedimentar é mais 
recente do que aquela 
recobre. Isto significa que, se 
não tiver havido qualquer 
alteração após a sua 
deposição, a camada mais 
antiga está por baixo a mais 
recente estará a cobri-la.” 

  O Principio da Identidade 
Paleontológica diz que duas 
camadas que contenham os 
mesmos fósseis têm a mesma 
idade, enquanto o Princípio da 
Associação determina que é 
possível atribuir dois cortes 
diferentes à mesma camada 
com base na comparação da 
sua litologia1 

 

Estratigrafia 

Pode haver dois tipos de 
processos de formação: cultural 
e natural.  

A interação destes processos e 
como eles se apresentam 
permite uma melhor análise do 
contexto, de como o sítio foi 
formado e alterado. 

Estratificação é o conjunto de 
processos de formação, 
acumulação e deposição de 
sedimentos em camadas. 

“O Principio da Sobreposição, 
bastante simples na sua 
conceção, explicita que uma 
camada sedimentar é mais 
recente do que aquela recobre. 
Isto significa que, se não tiver 
havido qualquer alteração após 
a sua deposição, a camada mais 
antiga está por baixo a mais 
recente estará a cobri-la.” 

  O Principio da Identidade 
Paleontológica diz que duas 
camadas que contenham os 
mesmos fósseis têm a mesma 
idade, enquanto o Princípio da 
Associação determina que é 
possível atribuir dois cortes 
diferentes à mesma camada 
com base na comparação da 
sua litologia” (Bicho, 2006, pp. 
176-180) 
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No final da escavação os materiais devem ser colocados em 

contentores para seguirem depois para o laboratório/ gabinete para 

serem tratados e estudados. 

Durante a escavação devem ser efetuados vários tipos de registo: o 

registo gráfico, fotográfico, descritivo e topográfico.  

O registo gráfico corresponde aos desenhos de planos, cortes 

estratigráficos, alçados, secções, e outros elementos considerados 

relevantes durante a escavação.  

O registo fotográfico refere-se à fotografia de planos, cortes 

estratigráficos, alçados, unidades estratigráficas, artefactos, bem 

como dos vários trabalhos realizados durante a escavação. 

O registo descritivo corresponde à discrição das unidades 

estratigrafias reconhecidas durante a escavação, bem como dos 

trabalhos realizados. 

O registo topográfico consiste em tirar cotas, para obter altimetria 

do sítio em relação ao nível médio das águas do mar, recorrendo ao 

uso do nível ótico, do teodolito ou da estação total (ver caixa). 

Equipamentos  

Para a escavação dos níveis arqueológicos utilizam-se pás, picaretas, 

enxadas, colherins, tesouras de podar, crivos, carrinhos de mão, 

baldes, pincéis, picos, vassouras, pás de lixo, entre outros. 

Para os levantamentos topográficos utiliza-se o nível, o teodolito ou 

a estação total, bem como a mira ou régua. 

Para o registo descritivo recorre-se às fichas de campo e lápis/ caneta. 

Ver aqui os equipamentos para o registo fotográfico e gráfico . 

Topografia 

Topografia é a ciência que tem 
como objetivo representar, 
sobre um plano, um 
determinado terreno, ou 
porção desse mesmo terreno 
com os seus detalhes e 
acidentes como caminhos, 
muros, taludes, etc. 

A topografia aplica-se a porções 
relativamente pequenas de 
terreno, já que com o aumento 
exagerado dessa mesma área 
entramos no campo da 
Geodesia que ocupa-se da 
determinação da forma 
geométrica da terra, assim 
como da representação de uma 
superfície grande. 

A topografia divide-se em duas 
partes, a planimetria e a 
altimetria.  

Planimetria é o que representa 
uma determinada zona de 
terreno através de uma figura 
homóloga, sobre um plano 
horizontal. 

Altimetria é o que representa 
uma determinada zona de 
terreno, como se fosse cortado 
por um plano vertical, onde 
seriam todos os pontos do 
terreno marcados a partir dum 
outro plano horizontal, 
imaginário, que tomámos como 
referência (cota) ou a partir do 
nível médio das águas do mar 
(altitude). 

De uma forma simplista a 
planimetria tem a ver com as 
formas e distâncias do terreno e 
a altimetria do terreno. (web 
artigo, 2013) 

 

 



    

 

Escavação no Mosteiro de Santa Clara, Amarante (2017) 
Objetivos 

Os atuais trabalhos arqueológicos que pretenderam contribuir para uma 

melhor averiguação do potencial arqueo-estratigráfico do local, tiveram 

por principais objetivos: 

 Concluir os trabalhos arqueológicos realizados na anterior 

campanha arqueológica; 

 Recuperar a planta preservada da igreja de Santa Clara; 

 Garantir o cuidadoso registo da informação estratigráfica e 

arqueológica para uma integração crono-tipológica e funcional 

adequada; 

 Definir medidas de minimização e/ou salvaguarda adequadas ao 

tipo e relevância dos vestígios histórico-arqueológicos 

identificados; 

 Promover futuras ações sustentadas de minimização de impactes, 

conservação, restauro e musealização para pública fruição do 

local. 

Descrição dos trabalhos 

Topografia: 

escavação 

Figura 12  inico da escavação do setor B 
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  No decurso da escavação arqueológica procedeu-se sempre ao levantamento topográfico pormenorizado de cada uma das 

realidades arqueo-estratigráficas identificadas. Neste levantamento foram particularizadas todas as áreas de concentração de 

materiais, os níveis arqueológicos preservados ou considerados relevantes, os materiais arqueológicos in situ, bem como os 

diferentes estratos e estruturas arqueológicos. 

As áreas de escavação, os registos gráficos de níveis e estruturas 

arqueológicas relevantes, materiais recolhidos e 

georreferenciados individualmente foram ainda incorporados 

num projeto SIG especificamente desenhado para o sítio. 

Sondagens  e Escavação Arqueológica: 

  Os trabalhos arqueológicos executados realizaram-se segundo 

a metodologia e os princípios definidos e propostos por Edward 

Harris, tendo a decapagem dos diferentes estratos 

arqueológicos, sido feita por via manual, atendendo ao seu 

potencial arqueológico em respeito da seguinte metodologia: 

 a escavação manual foi executada com recurso a 

técnicas e a ferramentas adequadas ao tipo de 

sedimento e contexto arqueológico; 

 as Unidades Estratigráficas foram decapadas uma a uma, por ordem inversa à sua deposição, e a escavação prosseguiu 

até ao substrato geológico, níveis ou estruturas a preservar, ou por questões de segurança, como se veio a comprovar, no 

sector B; 

Figura 13 limpeza do setor B 
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 as observações arqueológicas foram registadas em fichas de preenchimento manual, onde constam todas as atividades 

executadas com as respectivas justificações das estratégicas e metodologias adotadas, foram também descritas todas as 

unidades estratigráficas reconhecidas (sedimentares, estruturas ou interfaces); 

 desenharam-se à escala os planos, os alçados e os cortes estratigráficos mais relevantes, com indicação das cotas 

altimétricas expressas em cotas absolutas; 

 procedeu-se ao desenho à escala de todas as sepulturas identificadas, 

bem como dos respetivos planos finais e secções, com indicação das 

cotas altimétricas expressas em cotas absoluta; 

 os trabalhos arqueológicos, bem como os planos, alçados e cortes 

estratigráfico foram registados fotograficamente; 

 todo o espólio exumado no decurso da escavação foi lavado/ limpo, 

marcado e inventariado, tendo sido depois devidamente acondicionado. 

As peças mais relevantes foram ainda fotografadas. 

 Por via mecânica, procedeu-se apenas ao levantamento do lajeado 

que constituía o actual piso de circulação e o seu acondicionamento em 

local apropriado.   

 Conclusões 

Posso concluir que no decorrer desta escavação aprofundei os meus conhecimentos em relação ao desenho de campo, a 

topografia, a escavação, aprendi também a manusear  material osteológico e pude fortalecer o  trabalho grupo. 

Figura 14  preparação do setor C para iniciar o desenho de campo  
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Participei da escavação nos tres setores (B;C ;D). Realizei os desenho de campo do setor B e algums do setor C e D, tirei cotas 

com ajuda do nivel otico,preenchi algumas fichas de descritivas e tirei algumas das fotografias de campo. 

Pude tambem ter uma participação ativa na escvação do contexto funerario. 

 

  



    

 

FOTOGRAFIA DE CAMPO  

O que é 

A fotografia de campo é usada para registo durante escavações, prospeções, acompanhamentos, 

podendo ela ser uma fotografia geral ou de pormenor. Todos os trabalhos arqueológicos são 

essencialmente inúteis se não houver registos dos resultados. 

Segundo diretivas da tutela sobre a documentação fotográfica a “figurar nos relatórios de 

progresso e finais de trabalhos arqueológicos inseridos em qualquer uma das categorias 

definidas pelo artigo 3.o do Decreto-Lei n.270/99, de 15 de Julho, esta deve consistir em 

fotografias digitais, entregues em ficheiros informáticos com uma resolução mínima de 300 ppp 

(pixéis por polegada), no formato mínimo de 10x15 cm (ou seja, com cerca de 1200x1800 pixéis), 

gravados em extensão TIF OU JPG. Impressões de todas as fotos que constam do relatório. Estas 

poderão ser ou impressas em folhas A4, em papel de qualidade fotográfica, no máximo quatro 

por folha (cerca de 10x15 cm cada); ou impressões individualizadas de cada fotografia, (nunca 

menores que 10x15 cm), que deverão ser acondicionadas em saquetas plásticas de arquivo 

formato A4 (micas). A documentação deverá ser numerada e acompanhada da respetiva 

legenda/descrição.” (IGESPAR, 2010) 

As fotografias devem ser claras e devem estar focadas. A fotografia pode ser específica ou pode 

realçar algum pormenor. 

A fotografia de contexto de escavação deve ser tirada de cima o mais perpendicular possível, 

não deverá conter sombras ou material de trabalho. Tem como obrigatoriedade apresentar uma 

escala, uma bússola/ indicação do norte e uma ardósia que indica o nome da sondagem, o local 

que está a ser fotografado, a unidade estratigráfica e a data do dia em que o local está a ser 

fotografado. 

Devem também ser alvo de fotografia as várias fases dos trabalhos. 

Equipamentos  

Câmara SLR ou DSLR, escala, norte, bússola, ardósia, folha de registo. 



    

 

REGISSTO FOTOGRÁFICO DE ESTRUTURAS  

Fotografia de 

campo 

Fotografia 1 Alçado este da Casa do Impluvium, parede exterior este (Área Habitacional poente, Tongobriga). 
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Fotografia 2 Corte estratigráfico preservado na Casa do Impluvium(Área Habitacional poente, Tongobriga). 



27 
 

 

  

Fotografia 3 Impluvium no átrio da Casa do Impluvium (Área Habitacional poente, 
Tongobriga). 



    

 

DESENHO DE CAMPO 

O que é 

Até à divulgação das máquinas fotográficas, o desenho foi 

a única técnica de registo gráfico utilizada no 

levantamento de estruturas e outros vestígios. Registar 

um acontecimento num suporte, normalmente de papel, 

é muito acessível pelo equipamento utilizado; mas, por 

outro lado, o fazer-se entender depende, em parte, do 

desenhador, que será tanto melhor quanto maiores 

forem as semelhanças entre a reprodução e a realidade, 

não esquecendo que o desenho arqueológico é um 

desenho técnico que possui normas.  

“ Como forma de registo, o desenho em Arqueologia não 

substitui ou é substituível pela fotografia, podendo ser 

complementares. A principal diferença da fotografia em 

relação ao desenho é o tipo de perspectiva, que no 

primeiro caso é cónica ao passo que o Desenho 

Arqueológico é construído a partir de uma projeção ou 

vista octogonal 9 (figura 12), onde todos os pontos 

representados são perpendiculares em relação ao 

observador. De maneira diferente, a máquina fotográfica 

produz imagens de realidades estruturadas segundo  uma 

projeção cónica. Também, o desenho em arqueologia 

constitui uma seleção consciente da realidade, de modo 

a evidenciar as suas características segundo o objetivo do 

investigador, a fotografia reproduz o que se vê, de forma 

mais igualitária e complexa, onde o excesso de 

informação se torna contraproducente à compreensão 

rápida dos objetos. O desenho facilita a compreensão do 

artefacto, na medida em que seleciona e hierarquiza a informação.” (Lemos, 2001-2002, p. 38)   

Figura  16 Fita esticada para desenhos de plano 

Figura 15 projeções 

Figura 17 Desenho de campo a ser realizado. 
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Num desenho podemos representar diferentes vistas e 

realidades: desenho de planos (ou plantas10) (figura 13) que 

corresponde a uma vista superior; desenho de alçados11 

(figura 14) que corresponde a uma vista frontal de uma 

estrutura; desenho de cortes que corresponde a uma vista 

frontal da estratificação; e desenho de secção 12  que 

corresponde a uma vista frontal que pode ser de uma 

estrutura negativa ou positiva.  

Para iniciar qualquer desenho tem de ser esticada uma fita 

métrica normalmente alinhada com as quadrículas de 

escavação, que será usada para tirar os pontos para o 

desenho. No caso de desenhos de cortes e alçados a fita tem 

de estar nivelada.  

 Por norma os desenhos de campo são 

desenhados a escala 1:20 (significa que 1 cm no papel é equivalente a 20 cm 

na realidade) em papel milimétrico. A escala deve ser escolhida de acordo 

com a realidade que se pretende representar: quanto menor for a escala 

utilizada (1:10) maior será o pormenor do desenho; quanto maior for a 

escala (1:100) menor será o pormenor.  

 Todos os desenhos têm de apresentar uma legenda que inclui o 

acrónimo/ nome do sítio, área de sondagem 

/quadrícula/quadrante, objeto representado (estrutura, UE, 

corte, …), escala que esta a ser utilizada (1:20, 1:10,1:1, …), o 

norte e legenda para as tramas e cores utilizadas no desenho 

(limite de escavação, limite de corte, substrato geológico, 

sedimentos, cerâmica, granito, xisto, …). Deve ainda incluir as 

cotas (se são absolutas ou relativas) e a referência ao ponto 00 

(zero) (figuras 5 e 6). 

figura 18 Desenho de alçado. 

Figura 19 Exemplo de uma legenda. 

 

Figura 20- exemplo de legenda com tramas e cor.  
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Equipamentos  

Prancheta de desenho, papel milimétrico, molas, lápis ou lapiseira 0.5, lápis de cor, régua, fitas 

métricas e fio-de-prumo. 



    

 

DESENHO DE ALÇADO  

Desenho de 

campo 

Desenho 1 Alçado este da Casa do Impluvium, parede exterior este (Área Habitacional poente, Tongobriga). 
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DESENHO DE PLANOS 
 

 
 

Desenho 2 Tongobriga, termas, natatio (muro perimetral N). 
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Desenho 3 Tongobriga, termas, natatio (muro perimetral N). 
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Desenho 4 Mosteiro de Santa Clara Amarante, setor D UE 418 
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DESENHO DE CORTE ESTRATIGRÁFICO 

Desenho 5 Mosteiro de Santa Clara Amarante, setor B, Corte estratigráfico Sul 



    

 

3. Trabalho de laboratório/ gabinete 

TRATAMENTOS DE MATERIAIS  

O que é 

Os materiais provenientes de uma intervenção arqueológica chegam ao gabinete acomodados 

em contentores, guardados em sacos furados com a respetiva etiqueta que contém, geralmente, 

o nome do sítio arqueológico, número do saco, setor/quadrícula, Unidade Estratigráfica (UE), 

tipo de material, observações, data e o nome de quem preencheu a etiqueta. 

 Começamos por organizar os sacos por U.E e setor/quadrícula, a que se segue a lavagem ou 

limpeza do material. 

Os materiais utilizados para lavar/ limpar o material são escolhidos consoante o material a 

limpar/ lavar.  

Normalmente para lavar cerâmica utilizam-se escovas de mão e escovas de dentes, ainda que 

por vezes a fragilidade do material exija que este seja lavado com os dedos ou que não possa ser 

lavado. Assim, preciso tratar com muito cuidado fragmentos com fuligem, algum tipo de 

decoração (como a pintura) e restos orgânicos no interior dos vasos.  

Quanto ao espólio  osteológicos e metálico, não é aconselhada a sua lavagem. O contacto com a 

água é desaconselhável aos vestígios osteológicos, devido à sua absorção e possível criação de 

fungos, recorrendo se igualmente à remoção de excessos de sedimento através de escovas e de 

algodão humificado com álcool. Neste sentido, deve-se proceder à passagem a seco de um 

pincel ou de uma escova de cerdas macias sem exercer fricção.  

Os materiais metálicos exigem uma maior atenção nos métodos de tratamento. No caso de 

objetos que não são frágeis, são utilizadas escovas de cerdas de aço, que permitem a remoção 

da sujidade e oxidação da peça, bem como a aplicação de meios mecânicos, que se revelam ser 

mais eficazes sobretudo na limpeza das concavidades das peças. No caso de objetos frágeis, 

como moedas,  

A estes processos acrescentam-se ainda os procedimentos químicos que podem ser aplicados 

nesta fase de tratamento. 
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Depois de lavado, o material deve ser seco à sobra, em cima de redes ou bandejas furadas, para 

deixar escoar a água e circular o ar. 

Uma vez o material completamente seco procedemos à 

sua marcação individual, ou seja a cada fragmento/ peça 

corresponde um número de inventário único (número 

sequencial). Para além do número de inventário a 

marcação inclui o acrónimo do sítio (identificação do sito, 

ex.: MSCA17 - Mosteiro de Santa Clara Amarante 2017), 

setor/quadricula/sondagem (ex.: setor B), U.E (ex.: 209). 

Esta marcação pode ser feitaem tinta da china ou em 

pape colado no fragmento com Paraloid B72. Assim, é 

colocada uma fina camada no lugar onde pretendemos 

colocar a etiqueta, depois colocamos a etiqueta em cima 

e deixamos o paraloid secar antes de aplicar a segunda 

camada em cima da etiqueta. Este método é um meto 

reversível com acetona caso seja necessário. A etiqueta 

deve ser colocada sempre no interior da peça ou no sítio 

mais escondido (ex.: no fundo). No caso de a pança ser 

decorada deve evitar-se colocar sobre a decoração. Se o 

fragmento for pequeno demais, for uma moeda ou um 

material osteológico não deve ser marcado mas sim 

acompanhado de uma etiqueta de saco nova onde nela 

esteja o numero de inventários do mesmo. 

Simultaneamente a marcação de material é necessário 

criar uma tabela que faça corresponder o número de 

inventário atribuído a cada fragmento a sua procedência 

no campo.  

  

Figura  21 exemplo de etiqueta num fragmento 

Figura 22 Tabela do excel a ser preenchida. 
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Concluída a limpeza, e marcação os fragmentos são encaminhados para a fase de colagem. 

Nesta fase tentamos colar mesma U.E e depois U.E s diferentes. A colagem é realizada com 

paraloid b72 (mais concentrado). 

Antes de acomodar o material definitivamente podemos escolher alguns exemplares para 

fotografar para futuras publicações ou simplesmente para registo e para desenhar. 

Para a sua acomodação final o material é guardado no seu respetivo e de seguida acomodado 

em contentores correspondentes a cada setor/quadrícula/sondagem. 

Equipamentos  

Pincéis, papel, paraloid b72,escovas para lavar material, água, tabuleiros para secar o material, 

papel, contentores, sacos, etiquetas. 



    

 

TRATAMENTO E ANALISE DO ESPÓLIO PROVENIENTE DA INTERVENÇÃO DO MOSTEIRO DE 

SANTA CLARA EM AMARANTE (2017) 

Objetivos 

O objetivo do trabalho era realizar o tratamento e análise dos materiais arqueológicos provenientes da escavação do Mosteiro 

de Santa Clara em Amarante, desenvolvida em setembro de 2017. 

As tarefas realizadas foram as seguintes:  

 Organização dos sacos por unidade estratigráfica e setor; 

 Lavagem do material arqueológico (fragmentos cerâmicos e vítreos); 

 Organização e marcação do material arqueológico:  

– Realização das etiquetas; 

– Colagem das etiquetas no material; 

– Realização de novas etiquetas gerais para os sacos; 

 Colagem de fragmentos cerâmicos; 

 Preenchimento de uma tabela descritiva dos fragmentos cerâmicos;  

 Realização de gráficos a partir da tabela; 

 Análise do espólio da UE [201] e UE[210 em termos cronológicos.  

Descrição dos trabalhos 

Os materiais provenientes da intervenção arqueológica chegaram ao gabinete acomodados em contentores, guardados em 

sacos perfurados, e acompanhados da respetiva etiqueta.  

Tratamento 

de materiais 
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Começámos por organizar os sacos por setor e U.E, a que se seguiu a lavagem ou limpeza 

do material. 

Os materiais utilizados para lavar/ limpar os materiais foram escolhidos consoante o 

material a lavar/ limpar. 

Para lavar o material, correspondente maioritariamente a fragmentos cerâmicos e vítreos, 

foram usadas escovas de dentes e água, que depois de lavados foram postos a secar em 

redes. 

Procedemos depois a realização de etiquetas em papel com indicação da proveniência 

do fragmento/ peça (acrónimo do sítio — MSCA (Mosteiro de Santa Clara Amarante) —, 

ano em que a intervenção foi realizada —17 (2017) —, setor, unidade estratigráfica e 

número de inventário). As etiquetas foram feitas em Excel e impressas em papel 

(.MSCA17-B-209-2155). 

Iniciámos então a colagem das etiquetas nos fragmentos com paraloid B72: primeiro 

colocamos uma camada de paraloid e colamos a etiqueta com ajuda de um pincel, depois 

de seca passamos uma segunda camada. 

Fizemos etiquetas novas para todos os sacos devido à deterioração do papel com humidade, 

ainda que se tenha sempre mantido a etiqueta original. 

A seguir procurámos colagem entre fragmentos, de forma a reconstituir formas mais 

completas, e efetuámos a sua colagem com paraloid e um pincel.  

Figura 23 Lavagem do material proveniente da intervenção. 

Figura 24  Material posto a secar. 
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À medida que os fragmentos/ peças foram sendo marcadas, realizámos um inventário dos 

sacos em Excel, acompanhada de uma descrição básica dos materiais. Esta tabela tinha 

como campos a preencher o setor, o saco, a U.E, tipo de material geral, tipo de material 

especifico, observações e número de inventário. 

Simultaneamente foram sendo fotografados alguns materiais mais relevantes de diferentes 

unidades estratigráficas. 

Os fragmentos foram então guardados nos seus respetivos sacos, fechados e separados em 

contentores pelas suas respetivas unidades estratigráficas.   

Por fim realizámos gráficos a partir da tabela de inventário de forma a analisar o conjunto 

cerâmico. 

  

Figura 25 Colagem da marcação individual dos fragmentos. 

Figura  26 Colagem  do material 
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Análise dos gráficos e descrição do conjunto de materiais 

O conjunto de materiais analisados corresponde a um total de 4472 fragmentos/peças, dos quais 4379 correspondem a 

fragmentos de cerâmica, 87 a fragmentos/ peças de vidro, 5 a líticos e 1 a um fragmento de escória (gráfico 1). 

O setor com maior número de fragmentos/peças recolhidas é o setor B, onde foram recolhidas mais de 95% das peças totais. 

Este facto é compreensível, pois este é o setor com maior áreas sendo que o setor D um contexto funerário (gráfico 2). 

  

Gráfico 1 Distribuição dos fragmentos por tipo de material. Gráfico 2 Distribuição por setor. 
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Analisando apenas os materiais provenientes do setor B, constata-se que no conjunto dos 4249 fragmentos/peças recolhidas, 

predomina a cerâmica, e dentro desta, a cerâmica comum (gráfico 3).  

Gráfico 3 distribuição dos fragmentos/peças por tipo de material no setor B. 
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O gráfico 4 mostra-nos a distribuição dos materiais pelas UE, verificando-se que a maioria dos materiais provém da UE 202 e 209, 

seguido de perto pelas UE201 e 208. 

Foram selecionadas duas UE específicas para analisar e estudar: uUE 201 e EU 210, ambas correspondentes a depósitos 

antrópicos, mas uma situada mais perto do topo da estratificação e outra mais perto da base. O objetivo era verificar se haveria 

diferenças cronológicas ao nível dos materiais. 

 

Gráfico 4 distribuição dos materiais por UE. 
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A análise da distribuição do tipo de material específico na UE201 permite verificar que a maioria corresponde a fragmentos de 

cerâmica comum (374; 56%). Segue-se a faiança (135 fragmentos; 20%) e a cerâmica vidrada (116 fragmentos; 17%) (gráfico 5). 

A maior da cerâmica comum apresenta superfícies de cor laranja (291 fragmentos; 78%), sendo os restantes 79 (21%) fragmentos 

de pasta cinzenta e 3 fragmentos com pasta branca (gráfico 6). 

  

Gráfico 5 Tipo de material especifico Gráfico 6 cor da pasta na cerãmica comum 
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Analisando o tipo de material especifico recolhido da ue 210, verificamos que a maioria corresponde a fragmentos de cerâmica 

comum (160 fragmentos; 82%), seguida da , cerâmica vidrada com 20 fragmentos (10%). Os restantes materiais são residuais. 

A maioria da cerâmica comum apresenta pasta laranja (96 fragmentos; 63%), sendo os restantes,55 fragmentos, com pasta 

cinzenta (36%). 

 

Gráfico 8 tipo de material específico da u.e 210 

  

Gráfico 7 cor da pasta da cerãmica comum da U.E 210  
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Conclusões 

A análise dos gráficos das duas unidades permite perceber que ainda que a cerâmica 

comum seja a mais representada, em termo de percentagens ela é muito mais elevada na 

U.E 210 (82%) que na 201 (56%). Analisando a presença de faianças e cerâmicas vidradas 

estas estão mais representadas na 201 que na 210, em especial que na 201 tem 37% e na 

210 tem 15%.  

Podemos também ver uma diferença entre as pastas da cerâmica comum na U.E 201 e 

210,a 201 tem 78% de cerâmica comum de pasta laranja e 21% com pasta cinzenta, a 210 

tem 63% de cerâmica comum com pasta laranja e 36% com pasta cinzenta. Ao nível das 

pastas, analisando as percentagens dos fragmentos com pastas laranjas e com pastas 

cinzentas, conclui-se que na unidade 210 há uma maior percentagem de fragmentos com 

pastas cinzentas. 

A análise destes materiais permite avançar para uma proposta cronológica coerente com os restantes elementos recuperados 

em campo: os materiais da UE 210, em especial fragmentos de cerâmica comum, apontam para uma cronologia mais antiga 

(dentro da época medieval?) e correspondem a fragmentos de pastas cinzentas muito friáveis e com decorações plásticas 

(cordão aplicado digitado) (Figura 23).  

 

 

  

Figura 27 fragmentos nº4555,4565,4583,4599, UE210 
(de cronologia possivelmente medieval) 



    

 

FOTOGRAFIA DE MATERIAIS 

O que é 

A fotografia de materiais é um tipo de fotografia documental e 

científica que nos ajuda na documentação, conservação e 

restauro dos objetos. 

A fotografia deve ser tirada sobre um fundo branco (ou fundo 

que melhor destaque a peça/ fragmento) com iluminação que 

previna sombras, tendo cuidado com superfícies 

possivelmente refletoras.  

As fotografias devem estar focadas e centradas. Podem ser 

fotografados com ou sem escala dependendo do seu objetivo. 

Podem ser tratadas numa segunda fase no Photoshop ou outro 

editor de preferência. 

Equipamentos  

Máquina fotográfica, fundo branco, escala, luzes (focos).   

Figura 28 Preparação do material para 
fotografar. 

Figura 29 Fotografias de materiais a serem tiradas. 



    

 

REGISTO FOTOGRÁFICO DE ESPÓLIO CERÂMICO 

 

 

 

  

Fotografia de 

materiais 

Fotografia 5 U.E 208, setor B. Nº 4849. 

Fotografia 4  U.E 208, setor B, nº3036 e 3136. 

Fotografia 6 U.E 208, setor B 
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REGISTO FOTOGRÁFICO DE OBJETOS LÍTICOS  
   

fotografia 8 Goiva. fotografia 7 Machado votivo. 



    

 

VETORIZAÇÃO  

O que é 

Vetorização é a ação de transformar uma imagem 

(fotografia,desenhos feitos a mão,…)  raster num vetor 

/jpg . Com a vetorização podemos escolher qualquer 

imagem e vetoriza-la, o que vai fazer com que a imagem 

obtenha melhor qualidade. 

Em computação gráfica, imagem vetorial é um tipo de 

imagem gerada a partir de descrições geométricas de 

formas, diferente das imagens chamadas mapa de bits, 

que são geradas a partir de pontos minúsculos diferenciados por suas cores. Uma imagem 

vetorial normalmente é composta por curvas, elipses, polígono, texto, entre outros elementos, 

isto é, utilizam vetores matemáticos para sua 

descrição. Em um trecho de desenho sólido, de 

uma cor apenas, um programa vetorial apenas 

repete o padrão, não tendo que armazenar 

dados para cada pixel. 

Para vetorizar um desenho arqueológico é 

preciso digitalizar o desenho feito previamente 

numa folha (desenhos de campo ou de 

materiais ), a digitalização tem de ser carregada 

para o computador será feita a vetorização do 

mesmo usando um programas para o efeito 

como onkscape (programa que eu uso por ser 

livre), Corel Draw ou Adobe Ilustrator. 

A vetorização consiste em fazer um “decalque” digital do desenho, podendo ser feita também 

sobre fotografia. 

Equipamentos  

Computador, imagem raster para vetorizar, programa . 

Figura 30  - Raster do desenho de campo. 

Figura  31 Desenho vetorizado em inkscape 



    

 

TRATAMENTO GRÁFICO DE DESENHOS DE CAMPO  

vetorização 

Figura 32 Desenho de campo das sepulturas do setor D (MSCA17). 
Figura 33 Vetorização do desenho de campo da figura anterior. 
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Figura 34 Desenho de campo do corte estratigráfico este (MSCA2017). 

 

Figura 35 Vetorização do desenho de campo da figura anterior. 
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Figura 36 Vetorização final dos cortes estratigraficos do setor B (MSCA2017). 
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Fdesenho-  Vetorização de uma gravura do muro dos namorados (foz coa) 
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VETORIZAÇÃO DE LOGOTIPO 

  

Figura 37 Logotipo do Parque Arqueológico do Vale do Côa (raster) 
Figura 38 Vetorização da imagem da figura anterior. 



    

 

DESENHO DE MATERIAIS  

O que é 

Desenhar é estabelecer a relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento, cujo resultado é a 

interpretação da observação, ou seja, o produto final de uma cadeia de deduções, traduzida 

num conjunto de estímulos gráficos organizados 

de maneira eficiente.” (Madeira, 2002)   

O desenho de materiais permite ilustrar de 

maneira correta o objeto, mostrando detalhes 

não visíveis através da fotografia tal como a 

forma, dimensões, secções e perfis. 

 Cerâmica 

Um desenho é composto por uma secção, uma 

vista interior, uma linha de separação de vistas, 

uma vista exterior, e um perfil. (figura 7) 

A secção do lado esquerdo representa as 

características e pormenores do interior do objeto. A vista exterior do lado direito representa as 

características e pormenores do exterior do objeto. A linha de separação de vistas separa a vista 

exterior da interior situada no centro do plano de base. 

“ (…) O processo usado correntemente é o da projeção vertical, num plano horizontal, de todos 

os pontos necessários à obtenção do perfil com auxílio de um diedro e de um esquadro, de 

modo a controlar a sua correta posição no plano. 

Depois da peça corretamente assente no plano podemos definir o seu diâmetro quer usando o 

método das curvas concêntricas, quer por processos geométricos.” Obtido o contorno o exterior 

e dado que se trata de uma reconstituição parcial, possível, do objeto, a partir dos dados 

existentes, uma vez que a simetria é considerada fundamental que preside à quase totalidade 

dos recipientes cerâmicos, procede-se ao transporte por decalque, seguindo-se a medição da 

espessura e sua representação final do lado esquerdo.” (Madeira, 2002) 

Num desenho parcial, onde só temos um fragmento da peça, é importante tentar identificar o 

fragmento em relação a sua forma completa e perceber a sua posição e orientação correta. Para 

Figura 39 - Composição de um desenho. 
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conseguir perceber a forma correta do fragmento, o método mais fácil consistem em apoiar o 

bordo ou pé, numa superfície de maneira a que todos os pontos do fragmento estejam apoiados 

no plano de assentamento.  

“ Quando o fragmento não 

apresenta nem bordo nem fundo e a 

sua orientação se torna duvidosa, 

deve optar-se por representar 

apenas o elemento em causa, 

acompanhado da respectiva secção 

à esquerda.” (Madeira, 2002) 

(Figura 38) 

 “A decoração é um enriquecimento 

da forma, uma marca profundamente reveladora quando genuína e como tal merece uma 

representação gráfica esclarecedora e adequada. 

 Em todas as situações se deve dar prioridade absoluta a luz orientada sempre do lado esquerdo 

do objeto 45◦ em relação ao plano horizontal do trabalho ” (Madeira, 2002). 

Líticos 

O desenho de líticos é um desenho que se baseia, principalmente,  na interpretação de quem o 

ilustra. Os líticos sao objetos que contem informação sobre os gestos do trabalhador pré-

historicos mostrando as varias fases a sua conceção. Durante a analise do objeto litico sera 

observado a sua morfologia, o seu material, tecnicas usadas e carteristicas tipologicas.  

“Três conceitos fundamentais norteiam a orientação de qualquer objeto lítico: 

“Eixo morfológico: linha vertical, perpendicular ao meio do eixo transversal, orientado no 

sentido do comprimento da peça. Pode ser coincidente ou paralelo ou não, com o eixo de talhe.” 

“Eixo transversal: linha horizontal que une os pontos extremos no sentido da largura do objeto.” 

“Eixo de talhe ou corte: linha segundo a qual se desenvolveu o aparelhamento ou fractura, 

determinada por choque ou pressão do percutor13, perpendicular à face do bolbo ou talão, isto 

é, ao ponto de impacto a partir do qual a lasca se desprendeu do bloco original.” (Madeira, 2002) 

Figura 40 Desenho de um fragmento cerâmico 
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“ A orientação vária sempre conforme a natureza do 

objecto, sendo, no entanto, ideia geral a de colocar ao 

alto a parte supostamente activa ou funcional. 

Assim, as lascas, lâminas ou lamelas, apresentam-se 

sempre com o talão ou bolbo (Figura 9) virado para 

baixo.” (Madeira, 2002) 

A representação de líticos geralmente são peças 

representadas por uma vista frontal, um perfil ou 

alçado lateral, e uma vista posterior. “ Sempre que 

necessário, apresentar ainda outros planos ou detalhes 

de realce e utilizar representações seccionadas da peça, 

efectuadas de preferência, sempre na sua zona de maior largura. Realizar tantos planos quanto 

necessários a uma leitura precisa do objecto seguindo os princípios já apresentados. 

Na vista lateral é importante definir com precisão a linha do gume. O perfil e algumas visitas 

posteriores podem, por vezes, ser apenas apresentados o seu contorno delimitador, dado que 

os pormenores técnicos característicos da execução da peça nos aparecem já suficientemente 

representados no plano inicial. (…) 

Após o desenho do contorno das arestas e dos retoques efectuados com cuidado e precisão 

necessários, o sombreado intervêm como elemento decisivo, determinante da representação 

total e fiel da peça (…) 

É o contraste entre luz e sombra e o tratamento das suas diversas cambiantes e nuances que 

permitem a evidência dos pormenores técnicos e morfológicos do objecto, funcionando como 

seu revelador.” (Madeira, 2002)  

“Na representação de recipientes de metal, madeira, ou qualquer outras matérias, mantêm-se 

sempre os princípios que assistem à realização do desenho de recipientes cerâmicos: a metade 

direita representando o perfil e as características da parte exterior do vaso e o lado esquerdo, a 

secção e a vista interior bem como todos os pormenores interiores que particularizam o objeto. 

“ (Madeira, 2002) 

Figura 41 -Legenda de um objeto lítico 
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Equipamentos  

Lápis, borracha, folha, papel vegetal, diedro, craveira, caneta 0.01,plastilina, esquadro, régua e 

compasso. Para o desenho da secção, a craveira e o compasso de espessuras.



    

 

DESENHO DE FRAGMENTOS DE PANÇAS 

 

 

 

 

Desenho de 

materiais 

Figura 42 Fotografia e desenho de fragmento cerâmico. Figura 43 Fotografia e desenho de fragmento cerâmicos. 
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DESENHO DE OBJETOS LÍTICOS POLIDOS  

Figura 44 Desenho a lápis, tintagem e fotografia de uma goiva. 
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Figura 45 Desenho a lápis, tintagem e fotografia de um machado votivo. 



    

 

Conceção do site  
https://beatrizsobral69.wixsite.com/arqueologia 

Para a divulgação da informação que pretendoo decidi desenvolver um side com recurso a uma 

plataforma gratis de criação de sites (WIX). Iniciei a criação deste site porque na minha opinião 

nos dias de hoje a internet é o mrecurso para fazer passar informação. E com o site pretendo 

mostrar as pessoas que os arqueologos não escavam dinausauros, mostrando lhes as variantes 

da arqueologia. 

No meu site criei um menu onde se encontram as minhas categorias principais subdivididas. 

Para representar as minhas subcategorias decidi criar um ícone, intuitivo, para cada uma. Para a 

criação do mesmo recorri ao uso da vetorização no programa InkScape. Ao clicar em cima de um 

ícone o site redireciona-nos para uma página onde contem informação sobre a área escolhida. 

Figura 46 - Separadores. 

Figura 47 Ícones do trabalho de laboratório/ gabinete 

 

https://beatrizsobral69.wixsite.com/arqueologia
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Glossário 
                                                           

1 Artefacto — “ objetos móveis utilizados, modificados ou produzidos pelo homem” (Renfrew & 

Bahn, 1993, p. 43) 

2 Ecofacto -“ restos orgânicos e do meio ambiente não artefactuais (…) que podem revelar 

muitos aspetos da atividade humana do passado” (Renfrew & Bahn, 1993, p. 43) 

3 Estruturas artefactos não portáteis ou construções. 

4 Antrópica - relativo ao ser humano ou à sua ação.  

5 Pesquisa documental - pesquisa feita em livros, sites, artigos ou outras fontes encontradas que 

contenham informação sobre o local. 

6  Toponímia – Estudo dos nomes próprios das localidades. Alguns topónimos dão nas 

informações sobre vestígios arqueológicos: Crasto (povoado da idade do ferro), perafita (anta 

ou dólmen), portela (passagem, via antiga). 

7 Fotografia aérea-  fotografia aérea é a atividade de registro de imagens do solo, a partir de 

uma posição elevada ou diretamente acima do objeto, por meio de câmera fotográfica levada 

ou instalada em aeronaves como aviões, planadores etc. 

8  Teorema de Pitágoras –O teorema de Pitágoras é uma relação matemática entre os 

comprimentos dos lados de qualquer triângulo retângulo. Na geometria euclidiana, o teorema 

afirma que: “Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é 

igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos.” 

9 Projeção octogonal – são projectantes perpendiculares ao plano de projeção .  

10Plantas – desenho em projeção horizontal de construções, aglomeradospopulacionais, etc. 

11 Alçados –  desenho da fachada de um edifício  

12 Secção – parte  (porção) que se separa de um todo; corte 

13 Percutor – é o instrumento empregado nas indústrias líticas, geralmente pré-históricas, para o 

lascamento.   

 


