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2 RESUMO  

Este projeto pretende demonstrar os trabalhos arqueológicos realizados na Capela de 

Fandinhães, com a finalidade de responder à questão acerca da efetiva existência de 

uma nave que completasse o templo.  

Com a escavação das sondagens arqueológicas previstas pretendeu-se observar a 

existência dos possíveis alicerces da nave e, juntamente com a ajuda da análise do 

espólio arqueológico, interpretar o que se terá passado no sítio. 

Assim sendo, foi possível observar os alicerces da nave nas duas sondagens 

perpendiculares às paredes da Capela, apesar de numa delas este estar parcialmente 

destruído. Posteriormente à construção destas estruturas, o espaço foi utilizado como 

necrópole, tendo sido identificadas quatro sepulturas, de diferentes tipologias. 

Por fim, a necrópole foi abandonada e a pedra que pertencia às paredes da nave terá 

sido transportada para a atual igreja matriz de Paços de Gaiolo e outras construções 

coevas. O espaço foi reorganizado e nivelado, o que corresponde às unidades 

estratigráficas mais recentes, remexidas. 

Os resultados desta intervenção não nos permitem tirar conclusões concretas, pois, 

apesar de existirem os alicerces da nave, esta pode ter sido apenas um projeto que 

não chegou a ser concluído.  
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3 ABSTRACT  
This project wants to show the results archaeological field survey of the Capela de 

Fandinhães, which aimed to answer the question about the real existence of a nave 

that completed the temple preserved today.  

Hence, the archaeological survey intended to evaluate the existence or preservation of 

the possible foundations of the nave and, with the help of the archaeological strata 

and collection analysis, interpret what happened at the place. 

In both of the survey areas aligned with the walls of the chapel, it was possible to see 

the remains of the foundations of the nave, although one of them is partially 

destroyed. After the construction of these structures, the site was long used as a burial 

ground, as attested by the different types of graves that were found. 

Eventually, the burial ground was abandoned and the stone that belonged to the walls 

of the nave has possibly been moved to the church of Paços de Gaiolo. Recently, the 

place was reorganized and levelled, creating a new stratification where the upper 

levels correspond include the alteration of the medieval and modern archaeological 

remains. 

The results of this intervention don´t let us take any final conclusion because, although 

there are the foundations of the nave, it may have been just a project that was never 

fully developed.  
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4 INTRODUÇÃO  

No âmbito do curso de Assistente de Arqueólogo, da Escola Profissional de 

Arqueologia do Freixo, Marco de Canaveses, os formandos realizam ao longo de três 

anos uma basta componente técnica, bem como várias Formações em Contexto de 

Trabalho, para prepara-los para as diferentes áreas integrantes da Arqueologia. E, 

sendo este um curso profissional, é direcionado para tornar os formandos aptos para o 

mundo profissional.  

No último ano do curso, é pedido a cada formando que realize um projeto, a Prova de 

Aptidão Profissional, na área da Arqueologia ou matérias interligadas, em que seja 

possível demonstrar que este está pronto para exercer.  

Assim sendo, este projeto em concreto teve início na Formação em Contexto de 

Trabalho número oito, desenvolvida em julho de 2015, onde se realizou uma 

intervenção arqueológica, do tipo sondagens, no espaço envolvente da Capela de 

Fandinhães, freguesia de Penhalonga e Paços de Gaiolo. Após esta intervenção, foram 

realizados os trabalhos descritivos e interpretativos da intervenção de campo. 

Para tal, será aqui apresentado o enquadramento geral da Capela de Fandinhães, a 

duração dos trabalhos e a equipa de campo, os objetivos da intervenção, a descrição 

das metodologias de campo e laboratório, a descrição dos trabalhos de campo e 

laboratório, os resultados da estratificação e do material arqueológico e, por fim, as 

interpretações.  

Escolhi este tema porque acho o mais aproximado do mundo profissional, no qual 

realizei grande parte das matérias lecionadas ao longo do curso, e também pelo 

interesse em desvendar o mistério à volta da Capela de Fandinhães.   
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5 ENQUADRAMENTO GERAL  

5.1 ENQUADRAMENTO LEGAL DA INTERVENÇÃO  

Esta intervenção está integrada na categoria B dos trabalhos arqueológicos, 

nomeadamente, ações de investigação e valorização, previstas no Regulamento de 

Trabalhos Arqueológicos (Decreto-lei nº 164/2014, de 4 de novembro) e no Plano de 

Trabalhos Arqueológicos para a Capela de Fandinhães. Esses trabalhos arqueológicos 

decorreram sob o suporte institucional da Escola Profissional de Arqueologia e foram 

dirigidos pelos arqueólogos Mónica Corga, Hélder Mota e Luís Sousa, tendo cumprido 

integralmente as disposições da legislação em vigor e o programa técnico aprovado 

para a intervenção. 

A intervenção surgiu de uma parceria da Escola Profissional de Arqueologia com a 

tutela, a Direção Geral do Património Cultural, e integrou alunos do Curso Profissional 

de Assistente de Arqueólogo no âmbito da sua Formação em Contexto de Trabalho. 

Essa formação, em que participei, tem como objetivo ser uma prática simulada do 

mundo profissional na área da arqueologia e património cultural, de modo a tornar os 

formandos mais aptos para exercer a sua profissão.  

5.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO NA ROTA DO ROMÂNICO 

Em terras do Tâmega e Sousa, no coração do norte de Portugal, ergueu-se um 

importante património arquitetónico de origem românica. A sua riqueza e 

singularidade estiveram na origem do projeto da Rota do Românico, um itinerário 

estruturado que leva a conhecer mais de meia centena de elementos patrimoniais: 

mosteiros, igrejas, capelas, memoriais, pontes, castelos e torres, edificados sobretudo 

entre os séculos XI e XIV. Este projeto assume-se como supramunicipal, que visa 

contribuir para o desenvolvimento integrado e sustentado do Vale do Sousa e, mais 

recentemente, de toda a região do Tâmega, fomentando a competitividade, a coesão e 

a identidade territoriais. Para além da componente infraestrutural, entendeu-se que o 

Plano de Ação da Rota do Românico deveria incluir um componente imaterial, que 

permitisse elaborar materiais de informação e promoção do património da região. 

Atualmente, este projeto é composto por 58 monumentos (Machado, 2011). 

5.3 MONUMENTOS DO ROMÂNICO  

Em Portugal, a arquitetura românica surge nos finais do século XI, no âmbito de um 

fenómeno de europeização da cultura peninsular. Foi o fator religioso que contribuiu 

para a difusão deste fenómeno. A forma de construir e de esculpir à maneira românica 

teve origem em França, e apresenta, de um modo geral, soluções relativamente 

simples. A maioria das igrejas é constituída por uma nave única e uma cabeceira 

(Rosas, 2011). 

Embora haja produção de escultura de vulto nesta época, uma das originalidades que 

melhor caracterizam a arte românica é a aplicação da escultura, que se concentra, 

https://dre.pt/application/conteudo/58728911
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exteriormente, nos portais, nas aberturas de iluminação, com especial relevo para as 

frestas de cabeceira, nos cachorros e nos capitéis e bases de colunas. No interior, 

também nos capitéis e nas bases que tendem para motivos vegetalistas, geométricos e 

figurativos (Rosas, 2011). 

Outro aspeto comum nas construções românicas, com motivações sacras e simbólicas, 

são a orientação canónica das igrejas, ou seja, a cabeceira voltada a oriente e a 

fachada principal a ocidente, conhecida como Porta do Céu. Com isto surge também a 

representação de figuras ou programas sagrados à entrada da igreja como forma de a 

proteger (Rosas, 2011). 

As regiões do Vale do Sousa e do Baixo Tâmega têm uma rede muita densa de igrejas 

paroquiais e de mosteiros cuja fundação remonta aos séculos X, XI e inícios do século 

XII. Contudo, as igrejas como as vemos hoje não correspondem a épocas tão recuadas, 

pois estas foram alvo de reformas e de novos programas arquitetónicos na segunda 

metade do século XII e ao longo do século XIII, que adotaram o estilo românico 

chegado a Portugal entre o final do século XI e os inícios do século XII (Rosas, 2011). 

Alguns exemplos de monumentos que pertencem à Rota do Românico e que seguem 

os ideais anteriormente referidos são a Igreja de Nossa Senhora da Natividade de 

Escamarão, Cinfães (figura 1), e a Igreja de Santa Maria Maior de Tarouquela, Cinfães 

(figura 2). 

 

Figura 1- Igreja de Escamarão, fachadas ocidental e sul (FONTE: Rota do Românico). 
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Figura 2 - Igreja de Tarouquela, fachada norte, pormenor dos cachorros (FONTE: Rota do Românico). 

5.4 ENQUADRAMENTO E DESCRIÇÃO DA CAPELA DE FANDINHÃES 

Implantada em Fandinhães, freguesia de Penhalonga e Paços de Gaiolo, concelho de 

Marco de Canaveses (figuras 3 e 4), norte de Portugal (figura 5), a cerca de 500 metros de 

altitude, afastada dos canais de circulação paralelos aos cursos de água, a Capela da 

Senhora da Livração de Fandinhães começou por ser uma igreja. Integrou a Rota do 

Românico em 2010 e foi classificada como Monumento de Interesse Público segundo a 

Portaria nº 660/2012, DR, 2ª série, nº 215, de 7 novembro 2012. (VV.AA., 2014)

 

Figura 3 - Excerto da Carta Militar Portuguesa folha nº 136, com localização da Capela de Fandinhães. 
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Figura 4 - Excerto da Carta Administrativa Oficial de Portugal 2015 com localização da Capela de Fandinhães no 
concelho. 

 

Figura 5 - Excerto da Carta Administrativa Oficial de Portugal 2015 com localização do concelho de Marco de 
Canaveses em Portugal. 
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O caso particularizado de Fandinhães, de que hoje apenas restam a capela-mor e o 

arranque dos muros laterais da nave, destaca-se. Aquilo que foi concebido como arco 

triunfal foi convertido em portal principal. As fontes documentais são omissas. Não 

sabemos se a nave jamais foi construída ou se, como se tem vindo a defender de uma 

forma mais generalizada, foi esta demolida para que os seus silhares fossem 

reaproveitados na edificação da nova paroquial, em Paços de Gaiolo. A mudança da 

sede paroquial estabelece-se em duas fases: a primeira, o nascimento de uma ermida 

titulada a São Clemente, Paços de Gaiolo, e a segunda, a demografia favoreceu 

definitivamente São Clemente em detrimento de São Martinho, entretanto suplantado 

por São Brás. Atualmente, venera-se também a Virgem da Livração na Capela de 

Fandinhães. (VV.AA., 2014) 

O despovoamento da zona altaneira onde se localiza a capela de Fandinhães deve-se à 

reorganização social e clima de pacificação e acalmia que se desenvolveram na região 

com o avanço da Reconquista para sul, tornando, assim, desnecessário um 

posicionamento geográfico determinado por questões defensivas. Os núcleos de 

povoamento acima dos 400 metros rarefazem-se e, para além disto, o local situa-se 

um pouco afastado dos canais de circulação paralelos aos cursos de água. Ainda 

atualmente, à exceção do quase deserto lugar de Fandinhães, a maior parte da 

população da freguesia de Paços de Gaiolo situa-se nas vertentes sul e oeste do braço 

da serra de Montedeiras. (VV.AA., 2014) 

Embora alguns autores aludam ao ano de 1873 como o de um hipotético 

desmantelamento do corpo da igreja, o certo é que, já em 1864, ela é referenciada 

como estando num estado deplorável. Contudo, há também autores que defendem 

que o corpo da igreja nunca chegou a ser contruído, pelo facto de, já em 1258, se falar 

que Fandinhães era um sítio deserto, e por o tipo de material que dá corpo à atual 

igreja de Paços de Gaiolo pouco ou nada ter a ver com aquele que dá corpo à de 

Fandinhães. (VV.AA., 2014) 

A Capela de Fandinhães é constituída por uma abside retangular, estreita e baixa, 

adaptada a capela, através do encerramento do arco cruzeiro com uma porta, 

transformando-o assim em portal principal. Conservam-se ainda os arranques dos 

muros laterais da nave, rematados ao modo de ruína. O arco cruzeiro é constituído por 

uma arquivolta algo quebrada e sustentada por volumosas colunas (figura 6). Ostenta 

motivos entrelaçados, espirais ligadas e círculos enlaçados, relevados ao nível da 

imposta que, por sua vez, se prolonga ao modo de friso pela atual fachada da Capela 

(figura 6). Do lado esquerdo do observador, está presente um capitel onde se 

representa o tema das serpentes, cuja cabeça única, surge na esquina do capitel (figura 

7). Do lado direito, surgem representadas duas figuras atlantes de aresta que se 

apoiam em folhas salientes (figura 7), facilmente identificáveis apesar do desgaste que 

sofreram. (VV.AA., 2014) 
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Figura 6 - Portal principal da Capela, à esquerda, e pormenor da imposta, à direita (FONTE: Mónica Corga/EPA). 

 

Figura 7 - Pormenor dos capitéis, esquerdo e direito da vista do observador, respetivamente (FONTE: Mónica 
Corga/EPA). 

Na fachada oriental, encontramos uma fresta com capitel ricamente ornamentado, 

ostentando uma figura humana cujas mãos se juntam na aresta do capitel (figura 8). Nas 

fachadas sul e norte temos temáticas vegetalistas nos capitéis. Também na fachada 

sul, encontramos frestas onde surge o tema “beak-heads”, tema animalista, de 

importação anglo-saxónica, ao nível do arco envolvente. No arco interior da fresta, sob 

o toro diédrico, surgem aduelas ornadas por “ee” invertidas e por motivo denticulado 

ou ziguezagueado (figura 8). Os toros diédricos datam a edificação deste templo 

românico no século XIII. (VV.AA., 2014) 
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Figura 8 - Frestas das fachadas sul, oriente e norte, respetivamente (FONTE: Mónica Corga/EPA). 

De entre os cachorros, destacam-se uns quantos, de forma quadrangular, que 

ostentam motivos escultóricos. No lado norte, alguns deles ostentam uma 

ornamentação geométrica: uma meia esfera, rolos, simples figuras geométricas (figura 

9). Do lado sul, dois cachorros com representação humana (figura 9). O mais próximo do 

arranque daquilo que seria a nave apresenta um motivo exibicionista, tratando-se de 

um homem acocorado, nu, mas com a mão direita nos órgãos genitais e a mão 

esquerda no rosto (figura 10). (VV.AA., 2014) 

Os homens exibicionistas são uma presença constante nos monumentos românicos 

portugueses que representam a luxúria da época, principalmente no norte do país. 

Surgem em grande parte nus e a tapar os órgãos genitais, muitas vezes com feições 

eróticas. A maioria das representações eróticas são-no através dos significados 

simbólicos e não da representação plástica dos órgãos sexuais propriamente dita. A 

luxúria encontra-se mais representada em modilhões, que é o caso presente na capela. 

(Costa, 2014) 

Figura 9 - Fachada sul, cachorros e fresta, à esquerda. Fachada norte, cachorros e fresta, à direita (FONTE: Mónica Corga/EPA). 
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Figura 10 - Pormenor do cachorro, fachada sul (FONTE: Mónica Corga/EPA). 

Ao nível do arco triunfal, a norte vemos representada uma ave, e a sul um homem que 

segura com ambas as mãos a sua barba (figura 11).  

 

Figura 11 - Pormenor da ave, à esquerda, e do homem, à direita (FONTE: Mónica Corga/EPA). 

No espaço que pertenceu ou pertenceria à nave, duas lajes identificam duas 

sepulturas. A de maior dimensão tem gravada uma espada, bastante estereotipada: 

lâmina, guarda reta e punho, e a outra, mais pequena, uma simples cruz (figura 12) 

(VV.AA., 2014). Este não seria o sítio original destas lajes. Fontes orais indicam que 

estas peças teriam aparecido junto ao limite oeste da plataforma, mas foram mudadas 

de sítio aquando da requalificação do espaço envolvente à capela. 



TÂNIA PINTO_ASSISTENTE DE ARQUEÓLOGO 2013/16 

 16 

 

Figura 12 - Lajes que identificam duas sepulturas (FONTE: Mónica Corga/EPA). 

No interior da Capela, a parede fundeira é ocupada pelo altar, em talha dourada, e 

pelas figuras da Nossa Senhora da Livração, ao centro, de São Brás, à esquerda, e de 

São Martinho, à direita (figura 13).  

 

Figura 13 - Altar no interior da Capela com representação de São Brás, à esquerda, da Nossa Senhora da Livração, 
ao centro, e de São Martinho, à direita (FONTE: Mónica Corga/EPA). 

O frontal de altar é formado por azulejo de aresta, com um motivo floral estrelado 

envolvido por um círculo (figura 14) (VV.AA., 2014). Este tipo de azulejos é conhecido 

como Hispano-Árabe e são o primeiro tipo propriamente dito em solos ibéricos. A 

técnica utilizada é uma mistura cultural entre os mundos árabe e ibérico e caracteriza-

se por uma decoração geométrica e vegetalista. Esta técnica, a de arestas, consiste em 

levantar arestas na peça com moldes de madeira ou metal, formando uma decoração 
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em alto relevo. É no século XVI que este tipo de azulejos começa a ser produzido em 

Portugal (Antunes, s.d.). 

 

Figura 14 - Frontal do altar (FONTE: Mónica Corga/EPA). 
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7 DURAÇÃO DOS TRABALHOS 
Os trabalhos de campo tiveram uma duração de 18 dias, com início no dia 8 e fim no 

dia 31 de julho de 2015. 

8 EQUIPA  

A equipa de trabalho foi dirigida pelos arqueólogos: 

 Mónica Patrícia Gomes de Almeida e Silva Corga, licenciada em História, 

variante de Arqueologia (2003) pela Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto (diretora científica); 

 Hélder Henrique da Cunha Soares da Mota, licenciado em Arqueologia (2004) e 

Mestre em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento do Território 

(2013) ambos pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (diretor 

científico); 

 Luís Jorge Cardoso de Sousa, licenciado em Arqueologia (2008) pela Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto (diretor científico). 

No campo trabalharam os seguintes elementos: 

 Mónica Patrícia Gomes de Almeida e Silva Corga, licenciada em História, 

variante de Arqueologia (2003) pela Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto (diretora científica); 

 Hélder Henrique da Cunha Soares da Mota, licenciado em Arqueologia (2004) e 

Mestre em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento do Território 

(2013) ambos pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (diretor 

científico); 

 Francisco Rui de Carvalho Fernandes, licenciado em História, variante de 

Arqueologia (2000) pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto; 

 Andreia Filipa Campos Esteves, licenciada em Arqueologia (2014) pela 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto; 

 Flávia Maria Magalhães Nunes, licenciada em Arqueologia (2014) pela 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto; 

 Paulo José Teixeira Carvalho, Assistente de Arqueólogo (1993) pela Escola 

Profissional de Arqueologia, Freixo-Marco de Canaveses; 

 Micaela Braga, Assistente de Arqueólogo (2014) pela Escola Profissional de 

Arqueologia, Freixo-Marco de Canaveses; 

 Joana Pinto, Assistente de Arqueólogo (2014) pela Escola Profissional de 

Arqueologia, Freixo-Marco de Canaveses; 
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 Tânia Pinto, estudante do curso de Assistente de Arqueólogo pela Escola 

Profissional de Arqueologia, Freixo-Marco de Canaveses; 

 Tânia Morais, estudante do curso de Assistente de Arqueólogo pela Escola 

Profissional de Arqueologia, Freixo-Marco de Canaveses; 

 Rui Cardoso, estudante do curso de Assistente de Arqueólogo pela Escola 

Profissional de Arqueologia, Freixo-Marco de Canaveses; 

 Adriano Urbano, estudante do curso de Assistente de Arqueólogo pela Escola 

Profissional de Arqueologia, Freixo-Marco de Canaveses; 

 José Madureira, estudante do curso de Assistente de Arqueólogo pela Escola 

Profissional de Arqueologia, Freixo-Marco de Canaveses. 

9 OBJETIVOS  

Os objetivos principais para os trabalhos arqueológicos foram identificar possíveis 

alicerces da nave da Igreja e aferir o potencial arqueológico do sítio. Pretendia-se, 

assim, perceber se este templo se trata de um monumento inacabado ou se terá sido 

acabado e, posteriormente, desmontado com a reutilização da pedra na atual igreja 

matriz de Paços de Gaiolo, como conta a população residente.  
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10 MÉTODO 

10.1 CAMPO 
Marcação de sondagens baseadas numa retícula com matriz de 2m2 com recurso à 

estação total ou de forma manual utilizando o Teorema de Pitágoras (o quadrado da 

hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos: h²=c²+c², sendo que h²=2²+2² (=) 

h=2,83cm). A cada um dos quadrados, com orientação sensivelmente n-s, fez-se 

corresponder uma designação baseada no par ordenado de uma letra e um número, 

sendo que ao eixo das abcissas correspondiam as letras e ao das ordenadas, os 

números.  

Um dos momentos primordiais numa escavação é a definição de um ponto zero que 

serve como base para todas as medições referentes à altimetria do local. É o ponto 

zero que nos dá a base para o controlo vertical de toda a escavação (Bicho, 2006). 

Normalmente, é implantado fora da zona de escavação e num ponto fixo. No caso 

concreto da Capela de Fandinhães, o ponto zero definido localiza-se no centro da 

soleira do portal principal.  

No caso presente, a preferência por sondagens arqueológicas deve-se pelo facto de 

nelas haver um maior controlo vertical ou cronológico do sítio, bem como horizontal 

sobre a organização do espaço dentro do sítio arqueológico, para uma melhor 

compreensão da relação entre as diferentes U.E.s. No caso de uma estratigrafia 

essencialmente antropogénica devem utilizar-se como unidades verticais as chamadas 

unidades de estratificação, enquanto que numa estratigrafia essencialmente geológica 

se utilizam as camadas naturais.  

Assim sendo, a escavação foi conduzida de acordo com os princípios do método 

estratigráfico. O processo de estratificação designa-se por um conjunto de processos 

de formação, acumulação e estratificação de sedimentos em camadas, que segue as 

leis naturais, no caso da geologia, e uma mistura de leis físicas com processos 

antropogénicos, no caso da arqueologia, como anteriormente falado. Por outro lado, a 

estratigrafia é o estudo e o registo dos processos de estratificação, e funciona como 

base de todo o estudo arqueológico. A estratigrafia arqueológica é condicionada por 

alguns princípios fundamentais e universais, dos quais o princípio da sobreposição, que 

explicita que uma camada sedimentar é mais recente do que aquela que ela recobre; o 

princípio da continuidade, que afirma que uma camada sedimentar, limitada por uma 

bacia deposicional, é depositada continuamente de forma homogénea em todas as 

direções, espalhando-se até encontrar a base original da bacia onde se formou, sendo 

todos os seus pontos da mesma idade; o princípio da horizontalidade afirma que 

sedimentos formados em meio aquático se depositam em camadas horizontais e 

paralelas à superfície terrestre, sendo que qualquer superfície em declive foi causada 

por inclinação posterior à sua deposição; o princípio da identidade paleontológica que 

diz que duas camadas que contenham os mesmo fósseis têm a mesma idade; e o 
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princípio da associação que determine que é possível atribuir dois cortes diferentes à 

mesma camada com base na comparação da sua litologia (Bicho, 2006). 

Posto isto e seguindo os princípios anteriormente referidos, foi realizada a escavação 

manual, utilizando diferentes ferramentas conforme o contexto necessário, por 

unidades estratigráficas (U.E.s). Estava disposto a escavação prosseguir até ao 

substrato geológico ou níveis ou estruturas a preservar e, neste caso, prosseguiu até 

aos alicerces da nave e ao topo dos níveis de enterramento identificados. 

O armazenamento do espólio arqueológico foi feito em sacos plásticos, separado por 

U.E. e por tipo de material. Todo o espólio foi recolhido, sem a utilização do crivo, e 

foram tiradas as referências altimétricas e as coordenadas, no caso dos numismas, da 

lasca em sílex e de algumas cerâmicas comuns com decoração. Para cada saco foi 

preenchida uma etiqueta com o acrónimo do sítio, a U.E., o quadrado, o tipo de 

material, o número de saco, o autor e a data. Foi também efetuado o preenchimento 

da ficha de Registo de Recolha de Campo aquando o fecho de cada saco. 

Posteriormente, foi feita a sua colocação em contentores e transferência para o local 

de depósito temporário, a Escola Profissional de Arqueologia, para limpeza, 

inventariação e estudo. 

Foram efetuados registos fotográficos das diferentes U.E.s, das estruturas, dos alçados 

e cortes estratigráficos e dos planos finais, bem como de todos os trabalhos realizados.  

Também foram efetuados registos topográficos relativos à marcação das sondagens, 

com a estação total, e às medições dos níveis altimétricos das diferentes unidades 

estratigráficas e de alguns materiais arqueológicos, com o nível ótico.  

Quanto aos registos gráficos, foram realizados desenhos dos alçados e cortes 

estratigráficos, à escala 1/10, e dos planos finais, à escala 1/20, em papel milimétrico. 

Para os alçados e cortes estratigráficos foi necessário ter uma fita métrica, nivelada, 

paralela ao corte e, a partir dela, com a ajuda de uma fita métrica de mão e de um 

nível de bolha, tirar os pontos necessários de maneira a fazer um ângulo de 90˚ entre 

as duas fitas. Por outro lado, nos planos finais foram usadas duas fitas colocadas ao 

longo das sondagens, a partir das quais, com a ajuda de uma fita métrica de mão (em 

posição perpendicular para assegurar a ortogonalidade) e de um prumo (para garantir 

a verticalidade), são levantados os pontos necessários ao desenho. 

Relativamente ao registo descritivo, foi realizado o registo diário das diferentes tarefas 

no caderno de campo e o preenchimento de fichas de depósito, estrutura positiva ou 

estrutura negativa.  

A ficha de depósito apresenta uma base da Geoarqueologia e da Arqueologia, com o 

objetivo de compreender como as coisas aconteceram no sítio arqueológico. A 

Geoarqueologia resulta da junção das Ciências da Terra com a Arqueologia, utilizando 

conceitos e técnicas científicas para solucionar problemas arqueológicos, com a 

finalidade de compreender as inter-relações existentes entre os grupos humanos do 

passado e o ambiente à sua volta. Estas duas ciências ocupam-se da recolha de 
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informações a partir de elementos presentes na superfície terrestre ou na sua película 

superficial, visando a sua interpretação. A Geoarqueologia usa técnicas e conceitos das 

Ciências da Terra, elaborando os dados de forma científica e utilizando um vocabulário 

derivado tanto das Geociências como da Arqueologia. Os diversos investigadores que 

se etiquetam como geoarqueólogos são muito variados e com especializações 

diversificadas. Para tal, a Dryas Arqueologia em parceria com a Faculdade de Ciências 

da Universidade de Coimbra desenvolveram esta ficha de depósito para tornar o mais 

completa possível a análise das diferentes U.E.s, permitindo assim uma melhor 

compreensão do que se passou em cada um dos locais analisados (Angelucci, 2003). 

Nestas fichas de depósito são avaliados e descritos os seguintes parâmetros: 

1. Geometria – identificar a forma geométrica dos depósitos, ou seja, tabular se 

as superfícies de estratificação são planas e paralelas entre si; irregular se as 

superfícies de estratificação assumem uma extensão relativa, de limite irregular 

e erosivo e espessura variável; ondulada se as superfícies de estratificação 

possuem uma base plana e estruturas de corrente (ripples) ou de onda; ou 

descontínua se as superfícies de estratificação são formadas por corpos 

descontínuos. 

2. Verificar a existência de variações laterais a identificar no subcampo com o 

mesmo nome, bem como determinar a Inclinação dos estratos em graus 

relativos ao topo do depósito e medir a Profundidade do limite superior em 

relação à superfície tipográfica atual. 

3. Limites – verificar a nitidez da faixa de transição de um estrato para o outro, 

sendo esta transição nítida quando a espessura é <2cm, clara de 2 a <5cm, 

gradual de 5 a <15cm e difusa quando ≥15cm. Ainda nos limites dos depósitos, 

identificar a Forma do limite entre os estratos, sendo que se considera linear 

quando é plana, com poucas ou nenhumas irregularidades; ondulada se a 

largura de ondulação é maior do que a profundidade; irregular se a 

profundidade de ondulação é maior do que a largura; e descontínua quando os 

estratos são descontínuos, visíveis mas misturados ou bolsas irregulares. 

4.  Textura - analisar toda a textura da composição matricial dos estratos 

identificados tendo início no subcampo da Calibração. Os estratos podem 

apresentar uma calibração muito boa, <0,35, boa, entre 0,35 e 0,5, moderada, 

entre 0,5 e 0,7, má, entre 0,7 e 2,0, ou muito má, >2,0 phi.  

Determinar o grau de arredondamento dos sedimentos da matriz a partir do 

grau de rolamento a que estes foram sujeitos durante o seu transporte e 

sedimentação. Assim sendo, considera-se muito anguloso se o grau de 

rolamento é 0,5, anguloso se é 1,5, sub-anguloso se é 2,5, sub-arredondado se 

é 3,5, arredondado se é 4,5 e bem arredondado se é 5,5.  

A aferição da textura foi feita de acordo com as seguintes orientações: (1) 

colocar na palma da mão uma pequena amostra do depósito em análise e 

pulverizá-lo ligeiramente e “amassá-la” com os dedos até humedecer 

equitativamente. Tentar formar uma bola. Se não formar uma bola considera-

se areia, se formar uma bola (2) colocar a bola criada entre o polegar e o 
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indicador e rolá-la até obter um rolo. Se o rolo partir antes dos 2,5cm 

considera-se limo-arenosa. (3) Se formar um rolo com mais de 5cm de 

comprimento, pegajoso, difícil de apertar, que mancha os dedos e é brilhante 

quando esfregado, considera-se argila; se forma um rolo entre os 2 e 5cm, 

moderadamente pegajoso e moderadamente difícil de apertar considera-se 

argilo-limosa; se forma um rolo de 2,5cm, macio, fácil de apertar e ligeiramente 

pegajoso considera-se limo. Após esta última observação, (4) molhar uma 

pequena amostra do estrato em análise na palma da mão e esfregar com o 

indicador. Se a amostra é áspera, acrescentar arenoso ao ponto anterior; se é 

muito macia, acrescentar siltoso; ou se é ligeiramente áspera, manter a 

classificação do ponto anterior. 

5. Resistência - recolher uma pequena amostra de estrato em análise e atribuir o 

valor mais adequado. Para tal, considerar solto se a amostra não é coerente 

quando se tenta segurar na mão; friável se esta se desagrega em material 

pulverizado ou grãos individuais, sob pressão muito leve; firme se é 

moderadamente resistente à pressão e dificilmente quebra entre o indicador e 

o polegar; ou muito firme se é extremamente resistente, ou seja, não se 

desagrega com a pressão dos dedos. 

6. Estrutura Pedogenética – usar um colherim para remover uma pequena 

amostra do depósito em análise. De seguida, observar atentamente a amostra 

até obter dados suficientes para a caracterização da estrutura. Considerar 

granular se as partículas são sólidas e formam pequenos poliedros de faces 

muito irregulares que não se acomodam nas unidades vizinhas; blocos 

angulosos se as partículas são sólidas e formam pequenos blocos limitados por 

face planas ou recurvadas, que se ajustam perfeitamente nas unidades 

vizinhas, possuem as três dimensões da mesma grandeza e faces que se 

intersetam em arestas bem definidas; blocos sub-angulosos se as partículas são 

sólidas e formam pequenos blocos limitados por faces planas ou recurvadas, 

que se ajustam perfeitamente nas unidades vizinhas, possuem as três 

dimensões da mesma grandeza e faces arredondadas e aplanadas de arestas 

pouco definidas; laminada se as partículas são sólidas e estão dispostas 

segundo um plano, geralmente horizontal e paralelo à superfície topográfica; 

prismática se as partículas são sólidas e formam unidades verticais e alongadas 

de topos aplanados; ou colunar se as partículas são sólidas e formam unidades 

verticais e alongadas de topo arredondados. Se não se aplicar nenhuma destas 

opções considera-se que o depósito em análise não tem estrutura. Para tal, 

considerar “single grain” se o depósito é formado por grãos únicos não 

agregados ou massiva se o material forma uma massa coerente, não 

necessariamente agregada.  

7. Cor Principal – recolher uma pequena amostra do estrato em análise e verificar 

se se encontra seco, húmido ou molhado. No caso de seco, humedecê-lo. 

Desagregar a amostra e identificar a cor. A especificação da cor foi feita apenas 

com uma indicação qualitativa sem recurso a códigos de cores pré-existentes 

(ex.: Munsell, Cailleux). 
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8. Manchas – se houver a presença de manchas, identificar a cor da mancha. De 

seguida, determinar a Quantidade de manchas presentes na matriz, 

apresentando uma quantidade reduzida se <2%, frequente se estiver 

compreendida entre 2 – 20% e abundante quando >20%. Indicar as Dimensões 

médias das manchas identificadas. Estas dimensões são definidas como 

pequenas (< 2mm), médias (2 a < 5mm), grosseiras (5 a < 20mm), muito 

grosseiras (20 a < 76mm) e extremamente grosseiras (≥ 76mm). Analisar as 

Formas principais que as manchas apresentam. Para tal, considerar cilíndrica se 

são corpos tubulares e alongados; dendrítica se são corpos tubulares, 

alongados e ramificados; irregular se são corpos de espaçamento e forma não 

repetida; esférica se são corpos esféricos e arredondados; ou capilar se são 

filamentos pequenos e alongados não dendríticos. Determinar os Limites das 

manchas através da faixa de gradação de cor entre a mancha e a matriz. Assim 

sendo, considerar difuso se há mudança de cor em <0,1mm; claro se há 

mudança de cor entre 0,1mm a <2mm; ou nítido se há mudança de cor em ≥ 

2mm e a gradação é visível a olho nu. Verificar o Contraste de cor entre a 

mancha e a matriz, definindo-o como difuso, claro ou nítido. E por último, 

descrever o DP (padrão de distribuição) e o OP (padrão de orientação).   

9. Rochas Brutas – identificar a litologia dos balastros presentes no depósito. No 

subcampo Frequência, observar e registar se o depósito contém rara (<2%), 

frequente (2-20%) ou abundante (≥20%) quantidade de pedras. São 

considerados pedras ou balastros os materiais com dimensões superiores a 

2mm. Determinar as Dimensões, sendo que que temos blocos quando as 

dimensões são ≥256mm, burgaus quando estas estão compreendidas entre 64 

a 256mm, calhaus (seixos) no intervalo dimensional de 4 a 64mm e areão  

quando as dimensões forem <4mm. Definir a Calibração, sendo que considera-

se muito boa <0,35, boa entre 0,35 e 0,5, moderada entre 0,5 e 0,7, má entre 

0,7 e 2,0 ou muito má >2,0phi. Analisar a Forma dos balastros de entre as 

opções: tabular, esferoidal, esferoidal triáxido ou bastonado. Quanto ao grau 

de arredondamento, defini-lo como muito anguloso, anguloso, sub-anguloso, 

arredondado, sub-arredondado ou bem arredondado. Verificar se a pedra 

possui sinais de Alteração, sendo que considera-se sã quando não há sinais de 

alteração; pouco alterada quando há sinais de alteração apenas em pequenas 

porções da pedra; mediamente alterada quando há alteração visível em toda a 

pedra, mas esta não é friável; muito alterada quando a alteração é visível em 

toda a pedra e esta é parcialmente friável; ou decomposta se há 

comportamento tipo solto (saibro). Por último, descrever o DP (padrão de 

distribuição) e o OP (padrão de orientação) a que os balastros obedecem.  

10. Processo de Formação – identificar o processo de formação do estrato em 

análise, classificando-o em aluvial, coluvial, torrencial, eólico, marinho ou 

antrópico. 

11. Croquis – elaborar desenho anotado de um croquis da estrutura, 

particularmente útil e relevante nos casos em que a estrutura não virá a ser 

desenhada à escala. 
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12. Relações estratigráficas – anotar as relações estratigráficas mais diretas da 

estrutura. 

13. Tafonomia/ Patologias – indicar as principais alterações tafonómicas e 

patologias identificadas. 

14. Indicações cronológicas – no caso de existirem. 

15. Descrição sumária e análise interpretativa – preencher, em texto, uma 

descrição e interpretação da estrutura. 

16. Recolhas/ Amostras – listar as recolhas e amostras da estrutura, com 

indexação à lista de recolhas de campo, indicação do tipo e descrição da 

amostra. 

17. Incluir informações relativamente aos desenhos, fotografias e secções 

realizadas. 

Ainda nos registos descritivos, foram preenchidas fichas de estrutura positiva que 

respeitaram os seguintes parâmetros: 

1. Morfologia – identificar a morfologia geral da estrutura em plano, seguindo as 

opções: sub-retangular com cantos rígidos, sub-retangular com cantos 

arredondados, sub-retangular com cantos biselados, subcircular, elíptica ou 

linear. 

2. Dimensões – determinar as dimensões máximas da estrutura, nomeadamente 

o comprimento, a largura, a espessura e a altura. 

3. Material de construção – reconhecer os materiais de que são constituídos a 

estrutura, descrevendo a sua tipologia, a frequência, as dimensões e a forma. 

4. Material de ligação – identificar a existência ou não de material que ligue o 

material de construção. 

5. Técnica construtiva – identificar qual a técnica construtiva que a estrutura 

apresenta de entre as seguintes opções: alvenaria de pedra ordinária: irregular, 

irregular corrigida, irregular com junta larga ou lamelar; alvenaria de pedra 

aparelhada perpianho, irregular em fiadas horizontais, regular em fiadas 

horizontais, regular em painéis ou poligonal rústico; alvenaria de pedra de 

dupla face; alvenaria de tijolo: ao cutelo, aberto, à meia vez “frente-trás”, à 

meia vez “esquerda-direita”, a uma vez, inglês ou francês; taipa: fasquio, pilão 

ou rodízio; tabique: vertical, diagonal, estrutura modular dupla ou cruz de 

Santo André. 

6. Revestimento – perceber se a estrutura tem algum tipo de revestimento ou 

não. Caso tenha, escolher entre os seguintes: argamassa de cal e areia com 

argila, argamassa de cal e areia sem argila, argamassa de gesso, reboco, 

estuque ou cerâmica. No fim, fazer uma descrição do revestimento. 

7. Componente arqueológica móvel – descrever o tipo de material arqueológico 

incluído na estrutura positivo. 

8. Croquis – elaborar desenho anotado de um croquis da estrutura, 

particularmente útil e relevante nos casos em que a estrutura não virá a ser 

desenhada à escala. 
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9. Relações estratigráficas – anotar as relações estratigráficas mais diretas da 

estrutura. 

10. Tafonomia/ Patologias – indicar as principais alterações tafonómicas e 

patologias identificadas. 

11. Indicações cronológicas – no caso de existirem. 

12. Descrição sumária e análise interpretativa – preencher, em texto, uma 

descrição e interpretação da estrutura. 

13. Recolhas/ Amostras – listar as recolhas e amostras da estrutura, com 

indexação à lista de recolhas de campo, indicação do tipo e descrição da 

amostra. 

14. Incluir informações relativamente aos desenhos, fotografias e secções 

realizadas. 

Por fim, também foi realizado o preenchimento de fichas de estrutura negativa, a 

saber: 

1. Identificação da estrutura – se é uma estrutura que foi identificada só em 

plano, em plano e secção ou só em secção. 

2. Método de escavação – se foi escavada som seccionamento longitudinal ou em 

plano, com registo do topo de cada unidade estratigráfica. 

3. Processo de escavação – se foi utilizado material de escavação manual leve, 

manual pesado, manual pesado e leve ou métodos mecânicos. 

4. Morfologia – descrever a forma da estrutura, nomeadamente a planta de topo: 

sub-retangular com cantos rigídos, sub-retangular com cantos arredondados, 

sub-retangular com cantos biselados, subcircular, elíptica ou linear; a 

morfologia das paredes: vertical, convexa, côncava ou em degrau; morfologia 

da base: plana, convexa ou côncava; e a morfologia da secção: tronco-cónica, 

cilíndrica, elipsoidal, “em saco” ou “em V”. 

5. Dimensões – determinar as dimensões do topo e da base, dos eixos maior e 

menor, bem como a profundidade máxima.  

6. Ângulo de declive – determinar se os ângulos do topo e da base são abruptos, 

graduais ou suaves. 

7. Tipologia – identificar o tipo de estrutura negativa: base de cabana, fossa, silo, 

vala, buraco de poste, fosso, forno, estrutura de combustão ou hipogeu. 

8. Orientação – determinar a orientação do eixo maior. 

9. Processo de formação – concluir qual foi o processo de formação da estrutura: 

natural, antrópico ou indeterminado.  

10. Croquis – elaborar desenho anotado de um croquis da estrutura, 

particularmente útil e relevante nos casos em que a estrutura não virá a ser 

desenhada à escala. 

11. Relações estratigráficas – anotar as relações estratigráficas mais diretas da 

estrutura. 

12. Tafonomia/ Patologias – indicar as principais alterações tafonómicas e 

patologias identificadas. 

13. Indicações cronológicas – no caso de existirem. 
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14. Descrição sumária e análise interpretativa – preencher, em texto, uma 

descrição e interpretação da estrutura. 

15. Recolhas/ Amostras – listar as recolhas e amostras da estrutura, com 

indexação à lista de recolhas de campo, indicação do tipo e descrição da 

amostra. 

16. Incluir informações relativamente aos desenhos, fotografias e secções 

realizadas. 

10.2 LABORATÓRIO 
O espólio arqueológico foi lavado e acomodado em novos sacos plásticos.  

Foi atribuído um número de inventário a cada fragmento, seguido da colagem da 

respetiva etiqueta que continha o acrónimo, a U.E. e o número de inventário. 

Análise do espólio arqueológico, nomeadamente cerâmica, vidro e lítico, através do 

preenchimento de uma folha de cálculo que seguiu os seguintes parâmetros: 

1. Tipo de material – no subcampo Geral, identificar genericamente o tipo de 

material, se é cerâmica, vidro ou lítico. Em Específico, identificar 

concretamente qual é o tipo e, caso seja cerâmica, analisar se é comum, de 

construção, a molde, manual, faiança ou porcelana; ou lítico analisar se é 

talhado, polido, elemento arquitetónio ou um objeto não modificado. Ainda 

neste campo, identificar a morfologia de cada fragmento, se é recipiente, telha, 

azulejo, tijolo, vidraça, lasca, seixo rolado, quartzo leitoso ou cristal de quartzo. 

2. Morfologia geral – este campo destinou-se apenas ao espólio arqueológico 

cerâmico. Assim sendo, identificar se é um bordo, colo, corpo, base, asa ou 

inteiro.  

3. Tratamento de superfícies (externa e interna) – considera-se superfície alisada 

se esta apresenta rugosidade ao toque, não tem brilho e não é totalmente 

homogénea; superfície polida se esta se apresenta macia ao toque, com brilho 

e homogénea; com engobe se há a aplicação de barbotina (argila muito diluída 

em água) à qual se pode juntar colorantes, constituindo assim um revestimento 

opaco; no caso de ser um tratamento pós-cozedura, as peças podem ser 

vidradas, um revestimento vítreo, cozido a alta temperatura, que derrete e se 

funde com a superfície do recipiente, conferindo-lhe cor, brilho e textura, ao 

mesmo tempo que torna o objeto impermeável.  

4. Cor – analisar a cor das superfícies externa e interna e do cerne, se possível. 

5. Decoração – identificar a técnica decorativa, de entre as opções: incisão 

consiste no arrastamento, continuado ou descontinuado, de um objeto sobre a 

superfície, de forma a produzir um corte-parcial da mesma, que assume a 

forma do instrumento utilizado; pintura consiste na aplicação de um pigmento 

(orgânico ou inorgânico) na superfície da peça, podendo apresentar motivos 

variados; decoração plástica consiste na adição, por colagem, de elementos 

plásticos ao corpo cerâmico original, ou o repuxamento da pasta, de forma a 

produzir relevos com formas variadas na superfície; arestas, levantam-se 
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arestas na peça com moldes de madeira ou metal, no barro ainda macio, que 

resultam numa decoração em alto relevo; canelagem consiste em repuxar a 

pasta de forma a criar caneluras; ou insculturado quando se trata de um 

elemento arquitetónico que foi sujeito a uma inscultura. De seguida, analisar a 

cor da decoração, considerando “policroma” quando possuí três ou mais cores. 

Localizar a técnica decorativa, se está na superfície externa, na interna ou em 

ambas. Por fim, descrever o motivo. 

6. Cronologia – identificar a cronologia do material em estudo.  

Análise dos numismas através do preenchimento de uma outra folha de cálculo que 

seguiu os seguintes parâmetros: 

1. Tipo de material – identificar na generalidade o tipo de material: metal. No 

subcampo Específico, analisar de que metal é constituído o numisma, de entre 

as opções cobre, bronze, ferro, prata, entre outros. Analisar também a 

morfologia: medalha ou numisma.  

2. Identificação – analisar o numisma e atribuir-lhe uma designação. De seguida, 

descrever as diferentes partes do numisma, nomeadamente a legenda e o 

motivo do anverso e do reverso. Se se tratar de uma medalha, descrever 

também o módulo. Se possível, identificar a que reinado pertence a emissão. 

3. Datação – atribuir uma cronologia a cada numisma. 

4. Informação técnica – determinar o diâmetro, a espessura, o peso e o eixo. Por 

fim, analisar o estado de conservação de cada numisma e descrever o 

tratamento de limpeza a que foi sujeito. 

Foram retiradas várias fotografias dos numismas, nomeadamente apenas ao objeto, ao 

objeto com a respetiva etiqueta e ao objeto com a escala. As fotografias foram 

realizadas num estúdio portátil de fundo branco, com recurso a dois holofotes e uma 

máquina digital Sony DSC – H300 Cyber-shot. 

Os registos gráficos de campo foram alvo de vetorização, o que consiste em tornar as 

imagens raster em imagens vetoriais. As imagens raster, ao sofrerem transformações 

(ampliação, por exemplo) podem sofrer perda de informação, enquanto que as 

imagens vetoriais são constituídas unicamente por entidades matemáticas o que as 

torna facilmente aptas a transformações. Como tal, optou-se pela vetorização das 

imagens para lhes conferir uma maior legibilidade e manuseabilidade. Essa vetorização 

foi realizada num software livre de edição eletrónica de vetores, o Inkscape (Nunes, 

2016). 

Para sistematização da informação constante das fichas de U.E.s, ou seja, fichas de 

depósito, ficha de estrutura positiva e ficha de estrutura negativa foi criada uma folha 

de cálculo especialmente para o efeito.  

Tendo em conta a necessidade de organizar e visualizar num só documento a 

informação proveniente do sítio arqueológico, foi criada uma Matriz Estratigráfica por 

sondagem arqueológica. Esta matriz foi realizada no software Harris Matrix Composer, 

de acordo com os princípios da estratigrafia arqueológico e as normas de 
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representação gráfica sistematizadas por Edward C. Harris. Este autor desenvolveu um 

conjunto de ideias e conceitos fundamentais para a construção da Matriz. Os dois 

conceitos fundamentais foram o de Unidade Estratigráfica Arqueológica e o de 

interface. O primeiro, difere do de estrato ou camada geológica porque inclui, para 

além dos vários tipos de depósito arqueológico, os interfaces, correspondendo estes a 

uma atividade humana, ainda que de tipo subtrativo. E o segundo, surge com a 

necessidade de identificar determinados momentos no processo de estratificação, 

como por exemplo a separação entre dois depósitos ou camadas ou a abertura de uma 

vala ou fosso. Para Harris existem três tipos de depósitos: camadas de material 

depositado ou acumulado horizontalmente, estruturas negativas e estruturas positivas 

(Bicho, 2006). Com base nestes conceitos, Harris partiu do princípio de que havia 

apenas três relações possíveis entre duas unidades de estratificação arqueológicas: 

sobreposição, correspondência e independência (Bicho, 2006).  
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11 DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

11.1 CAMPO 
De maneira a averiguar a existência dos alicerces da nave, foram escavadas duas 

sondagens de 4x2 metros perpendiculares às paredes da Capela: sondagem N 50, 51 e 

sondagem M 53, 54. Posteriormente, foi escavada uma outra de 2x2 metros junto à 

fachada sul da capela, com o objetivo de perceber mesma sequência construtiva dos 

edifícios: sondagem P-Q 50.  

Inicialmente, procedeu-se à marcação das sondagens com recurso à estação total 

(figura 15) e, posteriormente, ao teorema de Pitágoras (figura 17). Para obtenção de 

valores altimétricos, foi definida a cota zero no ponto central da soleira da capela mor.  

 

Figura 15 – Marcação das sondagens com estação total (FONTE: Mónica Corga/EPA). 

 

Figura 16 - Marcação das sondagens com recurso ao Teorema de Pitágoras (FONTE: Mónica Corga/EPA). 
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Iniciou-se a escavação das sondagens por unidades estratigráficas (figura 18), através do 

método de decapagem por unidades naturais, respeitando a topografia do limite 

superior do depósito.  

 

Figura 17 - Início da escavação (FONTE: Mónica Corga/EPA). 

Para todas as sondagens foram realizadas fichas descritivas de depósito, estrutura 

positiva ou estrutura negativa para descrever as suas caraterísticas, bem como 

sistematizar a sua organização espacial, estratigráfica, etc. Foram também efetuados 

registos fotográficos e gráficos dos alçados e cortes estratigráficos (figura 19) (Apêndice 

II), à escala 1/10, e planos finais, à escala 1/20 (figura 20) (Apêndice II). 

 

Figura 18 - Desenho do alçado e corte estratigráfico da sondagem N50, 51 (FONTE: Mónica Corga/EPA). 
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Figura 19 - Desenho do plano final da sondagem N50, 51 (FONTE: Mónica Corga/EPA). 

Ao longo da escavação das diferentes U.E.s verificou-se o aparecimento de cerâmica 

de construção, comum e vidrada, plásticos recentes, faiança, azulejo, pregos, escória e 

numismas. Todo este material foi devidamente acomodado em sacos plásticos com as 

respetivas etiquetas que continham o acrónimo do sítio, a sondagem, a U.E., a 

descrição do tipo de material e o número de saco. Fez-se também logo no terreno um 

pré-inventário do espólio arqueológico recolhido. 

Como o objetivo desta ação de investigação era perceber se realmente existira uma 

nave da Igreja ou se esta nunca chegara a ser construída, deu-se por finalizada a 

escavação das sondagens aquando do aparecimento dos alicerces da possível nave e 

níveis de enterramento cuja escavação não estava programada para esta intervenção. 

Com todos os registos terminados, cobriram-se as sondagens com manta geotêxtil 

(figura 21), para melhor preservar as estruturas existentes, e procedeu-se ao 

enchimento das sondagens com os sedimentos provenientes da escavação. 
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Figura 20 - Sondagem M53, 54 coberta com manta geotêxtil (FONTE: Mónica Corga/EPA). 

11.2 LABORATÓRIO 
O trabalho de laboratório iniciou-se com a lavagem do material cerâmico e vítreo. De 

seguida, este foi separado por unidade estratigráfica juntamente com os líticos e foi 

atribuído um número de inventário a cada fragmento. Por exemplo, se os fragmentos 

pertencessem ao saco número 1, os seus números de inventário seriam 1.01, 1.02, 

1.03, …. Posteriormente, foi elaborada uma etiqueta com o acrónimo, a U.E. e o 

número de inventário, que foi colada em cada fragmento com Paraloid B72 diluído em 

acetona.  

No âmbito do presente trabalho não foi feito outro estudo da cerâmica de construção 

(telhas, tijolos e tijoleiras) para além da contabilização dos elementos recolhidos por 

unidade estratigráfica e espacial. Esta opção reside nos quantitativos elevados do 

conjunto, no seu elevado estado de fragmentação e erosão, na sua posição 

estratigráfica eminentemente superficial e de formação subatual, por oposição ao seu 

potencial informativo numa análise de natureza meramente morfológica e 

macroscópica. Do mesmo modo, se excluíram deste estudo, os metais e plásticos de 

cronologia subatual cuja recolha se considerou relevante para a compreensão da 

cronologia e processo de formação dos estratos, mas cujo estudo acabaria por ser 

irrelevante do ponto de vista arqueológico. 

Terminada a tarefa inicial de marcação e inventariação do material arqueológico, 

procedeu-se à descrição pormenorizada de cada fragmento. Para tal, foi criada uma 

folha de cálculo (Apêndice IV), como anteriormente referido, e preenchida de acordo 

com cada item já descrito no capítulo 10 referente às metodologias de laboratório (cf. 

pág. 26 e 27) (figura 22).  
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Figura 21 - Preenchimento da tabela de análise de materiais. 

 

Figura 22 - Limpeza dos numismas. 

Relativamente aos numismas, e porque estes se encontravam sujos, procedeu-se à 

limpeza dos mesmos (figura 23). Essa limpeza foi feita com acetona e álcool etílico, 

verificando-se que a acetona é mais eficaz. Também para os numismas foi criada uma 

outra folha de cálculo (Apêndice V) com a mesma finalidade da anterior. Foi necessário 

para essa tabela determinar o diâmetro e a espessura de cada numisma com a ajuda 

de uma craveira (figura 24). Para completar a análise dos numismas, foi ainda realizado 

o registo fotográfico dos mesmos (figura 25). Foram tiradas várias fotografias, com a 

respetiva etiqueta, com escala e só ao objeto. Depois disto, foi elaborado um catálogo 
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dos numismas (Apêndice VI), com a descrição detalhada de cada parte e as fotografias, 

segundo (Queirós, 2009/2010) e (Mourão, 2005-07). 

 

Figura 23 - Medição do diâmetro do numisma. 

 

Figura 24 - Registo fotográfico dos numismas. 

Quanto às fichas de unidade estratigráfica, as informações foram compiladas numa 

folha de cálculo, subdividida de acordo com a sua tipologia específica: depósito 

(Apêndice VII), estrutura positiva (Apêndice VIII) ou estrutura negativa (Apêndice IX).  

Por fim, foram vetorizados os desenhos de campo (Apêndice III), nomeadamente cinco 

perfis e dois planos finais e realizada a ficha de sítio do local, referentes às sondagens 

M53-54 e N50-51 (Apêndice I). 
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Da análise das fichas de campo e dos desenhos, entretanto vetorizados, resultou a 

elaboração de matrizes estratigráficas para cada uma das sondagens escavadas. 

Posteriormente, a articulação da totalidade das informações recolhidas permitiu a 

elaboração de um esquema interpretativo da estratificação e do faseamento do 

arqueossítio. 
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12 RESULTADOS 

12.1 ESTRATIFICAÇÃO  

12.1.1 Sondagem N 50-51 

Na sondagem N 50-51, implantada no alinhamento da parede sul da nave, podem 

observar-se níveis de aterro que terão utilizado materiais provenientes do próprio 

edifício em ruínas e que correspondem à reconfiguração do meio envolvente da 

capela, designadamente as U.E.s [1], [4], [5] e [6a] (figura 26). Nestes depósitos havia a 

presença de blocos rudemente afeiçoados que poderão corresponder a elementos 

construtivos da parede da possível nave.  

 

Figura 25 - Escavação dos níveis superficiais, U.E. [4], sondagem N 50-51 (FONTE: Mónica Corga/EPA). 

Na zona norte da sondagem, e sob estes depósitos recentes, foi identificada a U.E. [8], 

que integra material arqueológico de cronologia medieval e moderna, bem como 

azulejos hispano-arábes semelhantes aos do interior da capela. Este depósito poderá 

corresponder a um nível de abandono da nave.  

Sobre esta camada estão as U.E.s [9] e [16] que, apenas pela decapagem superficial, 

revelam a existência de ossos humanos dispersos, níveis cuja escavação não estava 

planeada no plano de trabalhos da intervenção arqueológica.  

Ainda sob a U.E.[5], foi identificado o alicerce da nave (figura 27) (U.E. [28]), estrutura 

alinhada com a parede da capela, com cerca de 1,80 m de largura, formada por blocos 

de granito nas extremidades e calhaus no preenchimento.  
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Figura 26 - Alicerce da nave, sondagem N 50-51 (FONTE: Mónica Corga/EPA). 

Do lado sul da sondagem, foram identificadas duas sepulturas (figura 28) estruturadas 

tipo caixa em blocos de granito (U.E. [11b] e U.E. [12b]). Os enchimentos destas 

sepulturas, U.E. [11] e U.E. [12] respetivamete, foram parcialmente escavados até à 

delimitação da estrutura. Foram identificados ainda vestígios osteológicos humanos.  

 

Figura 27 - Sepulturas na zona sul da sondagem N 50-51 (FONTE: Mónica Corga/EPA). 

12.1.2 Sondagem M 53-54 

Nesta sondagem, implantada no alinhamento da parede norte da capela, identificam-

se as mesmas camadas superficiais e de regularização do solo (figura 29), da sondagem 

N 50-51, nomeadamente as U.E. [1], [2], [3] e [4]. Este último depósito integra 

fragmentos de cerâmica de construção (U.E. [6b]) e material pétreo [U.E. [5]).  
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Figura 28 - Escavação das unidades superficiais da sondagem M53-54 (FONTE: Mónica Corga/EPA). 

A cortar as U.E.s *4+ e *5+, foi escavada uma pequena vala *U.E. *5b’+) para instalação 

de um cabo elétrico (figura 30) [U.E. [5b]). Esta vala é preenchida por um depósito de 

material remobilizado das U.E.s [4] e [5].  

 

Figura 29 - U.E. [5b] correspondente ao cabo elétrico, à esquerda, e violação do alicerce, à direita (FONTE: Mónica 
Corga/EPA). 

Do lado sul da sondagem e sob estes depósitos recentes, há também a presença das 

U.E. [8], com as mesmas características da sondagem N 50-51, que foi cortada pela 

vala de fundação do alicerce da nave *U.E. *19’+) (figura 31). 

Essa vala de fundação da nave corta também os depósitos U.E. [21] e U.E. [24], que 

integram materiais arqueológicos de tipologia medieval. A U.E. [21] pode corresponder 

a um possível nível de ocupação, devido ao seu caráter heterogéneo. Já a U.E. [24] é 

cortada pela U.E. *22’+ que parece corresponder a uma vala para sepultura estruturada 
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em “caixa” de blocos de granito (U.E. [23]). O seu enchimento (U.E. [22]) foi apenas 

parcialmente escavado, até à identificação do limite norte da sepultura (U.E. [23]) e de 

um corte (U.E. *5’’+) junto ao seu limite sul (Corga, Mota, & Sousa, 2015).  

Dos enchimentos da U.E. *15’’+ foi escavado o depósito U.E. *15+ e, parcialmente, o 

depósito U.E. [15]. A escavação foi interrompida com a identificação de ossos 

humanos.  

 

Figura 30 - Aspeto do corte este, sondagem M53-54, à esquerda, alicerce da nave, à direita, depósitos cortados pela 
vala de fundação (U.E. [19']) (FONTE: Mónica Corga/EPA). 

Do lado norte da sondagem, a vala de fundação da nave (U.E. *19’+) foi parcialmente 

destruída pela abertura de uma outra estrutura negativa para enterramento (U.E. 

*25’+). Foi escavado o último enchimento (U.E. *20+), que colmatava uma tampa em 

lajes de granito (U.E. [25]) (Corga, Mota, & Sousa, 2015).  

Relativamente à vala de fundação da nave, esta preserva-se apenas parcialmente, 

devido às intervenções referidas anteriormente. No seu interior foram identificados os 

estigmas próprios de violações para remoção do material pétreo de maiores 

dimensões. Sob aqueles que se preservam (U.E.[19a]) foi possível observar uma 

camada residual de seixos de quartzito e calhaus de granito que fazem o 

preenchimento das irregularidades do substrato geológico (Corga, Mota, & Sousa, 

2015). 

12.1.3 Sondagem P-Q 50 

Esta sondagem foi implantada junto da parede sul da capela, com o objetivo de obter 

informações acerca da técnica construtiva de edifício. 

Nesta sondagem, foram identificados os mesmos níveis de aterro e nivelamento 

verificados nas outras sondagens, nomeadamente U.E.s [1], [3] e [4]. No entanto, ao 

invés do aterro de blocos de granito que caracteriza a U.E. [5], foi identificado um 

preenchimento com abundante material cerâmico de construção e alguns calhaus e 
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blocos de granito (U.E.s [30] e [31]). Na área escavada não foi possível perceber a 

configuração final deste depósito, que parece preencher uma fossa cuja finalidade se 

desconhece. Inclui no seu enchimento elementos arquitetónicos, como um cachorro e 

uma mísula antropomórfica (figuras 32 e 33) (Corga, Mota, & Sousa, 2015). 

 

Figura 31- Aspeto dos trabalhos de escavação das U.E.s mais superficiais, onde se podem observar elementos 
arquitetónicos, na sondagem P-Q- 50 (FONTE: Mónica Corga/EPA). 

 

Figura 32 - Pormenor do cachorro, sondagem P-Q 50 (FONTE: Mónica Corga/EPA). 

Sob esta fossa foram identificados vários depósitos com abundante material cerâmico 

de construção e comum de tipologia moderna (U.E.s [32] e [33]).  

Os alicerces da capela mor e da nave rasgam depósitos que incluem de modo exclusivo 

material arqueológico de tipologia medieval (U.E.s [34], [35] e [36]). Ambas as paredes 

parecem ser construídas simultaneamente, de modo que as suas fiadas de pedra se 

entrecruzam. São igualmente ambas construídas sobre uma camada de seixos de 

quartzito e um enrocamento de grandes blocos de granito aparelhados (Corga, Mota, 

& Sousa, 2015).  
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Nas camadas U.E. [35] e U.E. [36] foram identificadas várias estruturas em blocos de 

granito que parecem corresponder a sepulturas de tipo “caixa”. Estas estruturas não 

foram escavadas (Corga, Mota, & Sousa, 2015) (figura 34). 

 

Figura 33 - Plano final da sondagem P-Q 50 onde se podem observar as sepulturas e os alicerces da capela mor 
(FONTE: Mónica Corga/EPA). 

12.2 MATERIAL ARQUEOLÓGICO  
Analisando todo o conjunto de espólio arqueológico, verifica-se a existência de 3 464 

fragmentos de cerâmica de construção, que se encontravam em depósito secundário, 

principalmente nas U.E.s [4], [5], [5c], [6a], [6b], [8], [31] e [34]; e 17 pregos completos 

e 1 fragmentado, essencialmente nas sondagens N 50-51 e P-Q 50.  

Registaram-se 26 fragmentos de faiança, provenientes das U.E.s [4], [4a], [5], [6b], [8], 

[20] e [34], dos quais apenas 16 apresentam pintura.  

Foram recuperados 28 fragmentos de azulejos nas U.E.s [4], [5], [6b], [8], [15] e [34], 

com especial concentração nas U.E.s [4] e [5]. Desses 28, 26 fragmentos apresentam 

motivos geométricos/vegetalistas, semelhantes aos existentes no painel do altar da 

capela, com uma cronologia integrável no século XVI. 

Com a finalização da folha de cálculo respetiva à análise da cerâmica, vidro e lítico, é 

possível obter as várias conclusões. Por exemplo, através da análise do gráfico 1, 

conclui-se que as unidades onde se verifica maior número de espólio arqueológico são 

as U.E.s [4], [4a] e [36], com 56, 31 e 32 elementos, respetivamente. Regista-se na U.E. 

[4] um maior número de espólio, fragmentado, principalmente de coloração laranja e 

com superfícies polidas. Enquanto que as U.E.s [6a] e [19] possuem apenas um 

fragmento de cerâmica comum cada. Tudo isto resulta num total de 261 elementos.  
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Gráfico 1 - Total de fragmentos por U.E. 

Relativamente ao gráfico 2, dá para perceber que a cerâmica é o tipo mais comum, 

verificando-se em maior número nas U.E.s [4], [34] e [36]. Já os vidros encontram-se 

apenas nas U.E.s [4], [7], [4a] e [6b], que correspondem a unidades mais recentes. Os 

metais, que correspondem aos numismas, localizam-se nas U.E.s [4], [8], [11], [15] e 

[33]. Quanto aos líticos, estes são essencialmente objetos não modificados (seixos 

rolados de quartzito) e quartzo leitoso (figura 35), que se localizam nas U.E.s [5c], [8], 

[15], [20], [34] e [36], unidades essas próximas à estrutura do alicerce da nave e 

correspondentes a níveis de remeximentos do mesmo. Excecional a este conjunto, 

destacamos um lítico talhado, mais precisamente um fragmento proximal de uma 

lasca em sílex com retoque marginal, recuperado na U.E. [36] (figura 36), e um elemento 

arquitetónico proveniente da U.E. [8] (figura 36). 

 

Gráfico 2 - Tipo de material por U.E. 
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Figura 34 - À esquerda, quartzo leitoso. À direita, seixos rolados. 

 

Figura 35 - À direita, lasca em sílex. À direita, elemento arquitetónico. 

Quanto ao gráfico 3, verifica-se que os fragmentos cerâmicos de época medieval 

encontram-se distribuídos pelas U.E.s mais antigas e correspondem a fabricos de pasta 

cinzenta (figura 37). Dois desses fragmentos apresentam uma decoração plástica, com 

adição de um cordão horizontal impresso com digitações ovaladas que lhes confere 

um aspeto “cordiforme” (figura 38). Este tipo de decoração ocorre principalmente em 

peças de médias e grandes dimensões, onde para além de ter uma função decorativa, 

serve para reforçar as paredes dos utensílios. O predomínio dos cordões com 

impressão é concordante com o que acontece na maioria dos espólios cerâmicos 

medievais no Norte de Portugal e na Galiza (Rodrigues, 1994). Há também um com 

incisão (figura 38) e dois outros que apresentam caneluras (figura 39).  

Já os azulejos, do século XVI, encontram-se distribuídos pelas U.E.s [4], [5], [8], [11], 

[15], [34] e [6b] (figuras 40, 41 e 42) e apresentam uma técnica decorativa de arestas. 
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Grande parte dos fragmentos não apresenta uma cronologia concreta, pois 

representam aqueles que parecem ser mais recentes, que correspondem às camadas 

de remeximentos, essencialmente as U.E.s [4] e [4a].  

Os fragmentos de cronologia entre o século XVII e XVIII correspondem às faianças, com 

uma técnica decorativa em pintura, e são provenientes principalmente das U.E.s [4], 

[4a], [8] e [34]. Duas do século XVIII, caracterizam-se pela sua pintura em azul e vinoso 

(figura 43). Já para as outras determinou-se a sua cronologia segundo paralelos 

publicados (figura 44) (Dordio, Teixeira, & Sá, 2002). 

 

Gráfico 3 - Cronologia por U.E. 

 

Figura 36 - Conjunto de espólio proveniente da U.E. [36]. 
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Figura 37 - À esquerda, decoração plástica, U.E. [19]. À direita, incisão, U.E. [34]. 

 

Figura 38 - Fragmento com caneluras, à esquerda proveniente da U.E. [36] e com cordão liso  à direita da U.E. [8]. 

 

Figura 39 - Exemplo de azulejo hispano-árabe. 



TÂNIA PINTO_ASSISTENTE DE ARQUEÓLOGO 2013/16 

 47 

 

Figura 40 - Exemplo de exemplo hispano-árabe. 

 

Figura 41 - Exemplo de azulejo hispano-árabe. 

 

Figura 42 - Faianças do século XVIII. 
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Figura 43 - Faianças do século XVII e XVII/XVIII, respetivamente. 

Dos metais analisados (descartados aqueles de cronologia claramente subatual), 

verifica-se que estamos na presença de cinco ceitis e uma medalha de São Paulo e de 

São Bento.  

Os ceitis são conhecidos como “moeda pobre, rica história”, porque não sendo uma 

moeda de ouro nem de prata não tem o brilho que atrai por norma os curiosos. No 

entanto, para aqueles que conhecem a sua história, é bastante atrativa pois trata-se de 

um numisma de longa pervivência que integrou alterações ao longo dos diferentes 

reinados. Circulou entre os reinados de D. Afonso V e de D. Sebastião. A origem do 

nome “ceitil” estará num dos grandes momentos da História de Portugal – a conquista 

de uma das sete províncias de Marrocos: Ceuta, em 1415. Contudo, alguns autores 

também admitem que a palavra deriva de “sextil”, palavra correspondente ao valor 

desta moeda em relação ao real (1/6) durante grande parte do seu percurso (Queirós, 

2009/2010). 

Normalmente, esta moeda de cobre tem como motivo central no anverso três torres 

dentro de recinto muralhado, banhado por mar, que representam uma praça 

marroquina conquistada ou em processo de conquista, provavelmente Ceuta. No 

reverso, surge a representação de um escudo, com os escudetes no seu interior 

(Queirós, 2009/2010). 

Assim sendo, quatro dos cinco ceitis analisados têm representadas no anverso as 

torres e apenas dois deles preservam a figuração do mar. No reverso, quatro dos cinco 

elementos têm representado o escudo de armas. Os ceitis com o número de inventário 

81, 82 e 179 apresentam uma cronologia, entre 1521 e 1557, correspondente ao 

reinado de D. João III. Já o ceitil número 80 pertence ao reinado de D. Manuel I, 1495-

1521. Para o restante ceitil, número 137, não foi possível atribuir uma cronologia 

(Queirós, 2009/2010).  

Relativamente à medalha, a melhor preservada de entre os metais estudados, também 

de cobre, apresenta uma forma oval com duas saliências nas extremidades do eixo 

horizontal e, provavelmente, uma outra na parte inferior do eixo vertical. No topo, 

perpendicular à face da medalha, pode observar-se o arranque do aro de suspensão, 

entretanto desaparecido. No anverso, surge representado São Paulo, aureolado, 

segurando uma espada na mão direita e um livro na esquerda. No reverso, 

representação de São Bento, também aureolado, segurando na mão esquerda o 
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cajado e na direita um livro. Comparativamente a outros estudos, nomeadamente 

Artefactos Metálicos do Castelo de Castelo Branco, a origem desta medalha está nos 

finais do século XVI e inícios do século XVII (Boavida, 2011). 
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13 INTERPRETAÇÃO DO SÍTIO 

Todo o conjunto de informação reunida até agora, desde os resultados estratigráficos 

até à análise do espólio arqueológico, permitiu chegar a algumas conclusões que 

ajudam a determinar vários momentos distintos da antropização do local, bem como 

do seu espaço envolvente.  

Momento 1: as estruturas mais antigas observadas são os alicerces da possível nave, 

na sondagem N 50-51 e na M 53-54, parcialmente destruídos. No caso da sondagem N 

50-51, trata-se de uma estrutura com cerca de 1,80 m de largura, com grandes blocos 

nas extremidades e pedras de menores dimensões nos interstícios. Por outro lado, na 

sondagem M 53-54, apenas se preserva parte da estrutura devido a violações 

posteriores.  

Este momento reporta-nos para a época medieval pois é concordante com o espólio 

recolhido, nomeadamente às U.E.s [34], [35] e [36] na sondagem P-Q 50, instalada 

junto à fachada sul da capela. Nesta sondagem foi possível observar os alicerces da 

capela e os arranques do alicerce da nave.  

Momento 2: posteriormente, é possível observar a violação do alicerce na sondagem 

M 53-54, através da presença de um conjunto de pedras de pequenas e médias 

dimensões, que seriam o miolo do alicerce, e ainda de um outro conjunto, de 

dimensões superiores, que fariam parte do alicerce. A violação do alicerce deve-se ao 

saque dos elementos pétreos de maiores dimensões para a construção da atual igreja 

matriz de Paços de Gaiolo.  

Também neste momento, o sítio foi utilizado como necrópole. Na sondagem N 50-51, 

verifica-se a existência de duas sepulturas do tipo “caixa”, na zona sul da sondagem, 

parte exterior da nave. Na sondagem M 53-54, há presença de uma outra sepultura do 

tipo “caixa” que foi cortada por uma outra em “covacho”, também na zona sul da 

sondagem, que corresponderia ao interior da nave. Também na sondagem P-Q 50, nas 

camadas U.E. [35] e U.E. [36] foram identificadas várias estruturas em blocos de 

granito que parecem corresponder a sepulturas de tipo “caixa”. 

Este tempo corresponde à época moderna, aquando do desmantelamento da nave e à 

construção da igreja de Paços de Gaiolo.  

Momento 3: o templo esteve em constante alteração até adquirir o aspeto atual. Para 

isso, o espaço envolvente da capela sofreu algumas alterações. Foram remexidas 

várias camadas para o nivelamento do pavimento e para a instalação de estruturas 

elétricas, como é possível verificar na sondagem M53-54, nas U.E.s *5a+, *5b+ e *5b’+. 

Este facto explica o aspeto heterogéneo das unidades mais superficiais, como as U.E.s 

[4], [4a], [5] e [6a].  

Concluindo, apesar de todas as alterações que o espaço sofreu, anteriormente 

referidas, os níveis mais antigos não apresentam um grande nível de violação. Estas 
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conclusões podem ser observadas na Matriz de Harris realizada para cada sondagem 

(figuras 45 e 46). 

Para responder à questão principal da existência ou não de uma nave, não foram 

observados elementos suficientes, pelo que se conclui que, apesar de os alicerces 

existirem, não há certeza da construção da nave. A ideia da construção da nave está lá 

mas a sua concretização ainda é incerta.  

 

Figura 44 - Matriz representativa das relações entre as unidades da sondagem N 50-51. 
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Figura 46 - Matriz representativa das relações entre as unidades na sondagem M 53-54. 
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14 ESQUEMA INTERPRETATIVO DO SÍTIO 

 

Ilustração 1 - Esquema representativo da interpretação do sítio. 
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16 APÊNDICES 



 

 
  

16.1 APÊNDICE I_FICHA DE SÍTIO
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16.2 APÊNDICE II_DESENHOS DE CAMPO
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16.3 APÊNDICE III_VETORIZAÇÕES DOS DESENHOS DE CAMPO 
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16.4 APÊNDICE IV_INVENTÁRIO DE ESPÓLIO CERÂMICO 
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16.5 APÊNDICE V_INVENTÁRIO DE NUMISMÁTICA
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16.6 APÊNDICE VI_ CATÁLOGO DE NUMISMÁTICA
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16.7 APÊNDICE VII_ INVENTÁRIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS - 

DEPÓSITOS
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16.8 APÊNDICE VIII_INVENTÁRIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS -  

ESTRUTURAS POSITIVAS 



TÂNIA PINTO_ASSISTENTE DE ARQUEÓLOGO 2013/16 

 93 

 



TÂNIA PINTO_ASSISTENTE DE ARQUEÓLOGO 2013/16 

 94 

16.9 APÊNDICE IX_ INVENTÁRIO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS – 

ESTRUTURAS NEGATIVAS
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