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INTRODUÇÃO
No âmbito do curso profissional de assistente de Arqueólogo, temos no final do mesmo de
realizar um trabalho de nossa autoria sobre um tema de arqueologia.
Este trabalho deve demonstrar a aquisição de diversas competências de um profissional de
arqueologia, nomeadamente um assistente de arqueólogo, tais como registos gráficos e
fotográficos, registos escritos, bem como a apreensão de competências ao nível de trabalho de
campo, como a prospecção e a escavação.
Escolhi falar da minha participação nos trabalhos arqueológicos da Ponte do Arco,
nomeadamente nas sondagens ai realizadas, procurando fazer um enquadramento do
monumento, discrição dos trabalhos de campo efectuados, e tratamento da informação
recolhida em gabinete.
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A PONTE DO ARCO – CONTEXTO
A Ponte do Arco, monumento classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto
n.º28, de 26 de fevereiro de 1983, encontra-se implantada no fundo de um vale tendo sido
erguida neste local para a travessia do rio Ovelha.
Localiza-se na antiga freguesia de Folhada, hoje denominada União das Freguesias de Várzea,
Aliviada e Folhada, concelho de Marco de Canaveses, distrito do Porto.
Possui como coordenadas geográficas WGS84 Latitude: 41.2221573 N; Longitude: -8.0902501
W. C.M.P. 1:25.000, folha 113 – Amarante.

Fig. 1 Extrato da cartografia 1:25 000 do Instituto Geográfico do Exército, no sistema de georreferência WGS84 Folha nº 113 (escala modificada) com localização da Ponte do Arco (fonte PDM Marco de Canaveses)
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Fig. 2 Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência HayfordGauss/Datum73 com Localização e Zona de Proteção da Ponte do Arco (fonte PDM Marco de Canaveses).

Trata-se de uma ponte de tabuleiro em cavalete pronunciado sobre arco apontado, de
estrutura simples, apoiada em afloramentos em ambas as margens. Possui de comprimento 30
metros e uma largura de 3 metros.
No intradorso podem observar-se diversos orifícios ou agulheiros utilizados para encaixe do
cimbre.
Na margem esquerda subsiste um pequeno arco que se julga com algumas reminiscências
romanas. Do lado Norte, à direita da entrada, tem umas alminhas simples.
Possui ainda um talha-mar, adossado à face este da estrutura, junto do qual foi aberto no
alicerce do estribo, um vão semi retangular.
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Fig. 3 Ponte do Arco 1977 (fonte ©SIPA-IHRU)

Lino Tavares Dias pensa que a origem desta ponta remonta ao período romano, a julgar por
alguns elementos atribuídos à época Romana, como um arco na margem esquerda, porém são
da Idade Média ou início do período Moderno os elementos mais evidentes, demonstrando as
profundas remodelações que a estrutura possa ter sofrido durante estes períodos.
A corroborar esta tese, encontra-se muito próximo o local conhecido como Tapado da Igreja
Velha que, segundo o mesmo autor, corresponde a uma casal agrícola tardo-romano, casal
esse instado nas cercanias da via que, pela margem esquerda, ligava Tongobriga à estrada que
garantia a travessia da serra do Marão, fazendo assim a ponte parte desta rede viária.
Toponimicamente, o local indicia o espaço onde terá sido erguida a primitiva igreja paroquial
de Folhada, embora não sejam conhecidos vestígios desse templo. Contudo, a ocupação
medieval no local é bem evidente, pois no terreno em frente, do outro lado da estrada,
encontra.se uma necrópole de sepulturas escavadas na rocha, denominada de necrópole da
Curvaceira, uma necrópole composta por um conjunto de 5 sepulturas, 4 de adulto e uma
infantil.
Bem notório da antiguidade do local é a descrição deste espaço nas Memórias Paroquiais de
1758 que agora transcrevemos: “em o sitio chamado Cazal de Padre que fica perto desta igreja
e por sima do lugar do Barral, fazendo vários labradores do lugar de Trabaço huas tapadas,
acllararam (acharam) na cultura (altura) dellas muitos e grandes alicerces de edifícios antigos e
nestes muitos tijollos muito grossos e inda alguns inteiros. E em o plano daquelle sitio foram
descubertas muitas covas abertas em o saubro e outras em fragas ao parecer de sepulturas de
gente, o que nam sei fosse, só o ter ouvido a alguas pessoas antiguas, que houve nesta
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freguezia que o dicto sitio fora povoação de Mouros e outros dizem que ali se chamava a
cidade de [Chili]. E pellas vezinhanças deste mesmo sitio se tem tirado alguns thezouros”.
Toda a área da ponte e sua envolvência está assim carregada de vestígios arqueológicos
bastante relevantes, que conferem uma importância patrimonial a toda esta zona.

Fig. 4 Ponte do Arco 2015 (fonte Escola Profissional de Arqueologia)
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METODOLOGIA DE TRABALHO
Como trabalho que a realizei para a Prova de Aptidão Profissional foi sobretudo prático,
nomeadamente trabalho de escavação arqueológica, passo, a descrever a metodologia de
trabalho de uma escavação arqueológica, tal como foi realizada na Ponte do Arco.
Toda a escavação começa com a marcação de quadrículas. Depois da definição de um ponto 0,
que serve de base para a georeferenciação de toda a escavação, foram marcadas 3 sondagens
arqueológicas em novembro de 2018, cada uma delas com 2x1m.
A escavação foi feita manualmente com uso de picaretas, pás, picos pequenos e colherins.
A escavação foi feita por UE, preenchendo diariamente as fichas de campo de espólio (caso
surgisse), de estrutura, e de descrição das UE.
Cada UE era escavada individualmente, não escavando-se a UE seguinte enquanto toda a UE
estivesse removida.
Paralelamente às escavações, um arqueólogo, ia realizando o acompanhamento da
empreitada de conservação, salvaguarda e reabilitação da ponte do arco.
Como essas 3 sondagens revelaram-se impossíveis de serem escavadas manualmente, face ao
enchimento de betão que recobria toda a ponte, a escavação só foi retomada quando todo
essa pavimento foi removido, em finais de fevereiro de 2019.
Em função das estruturas, pavimentos de granito da ponte revelados, a metodologia de
escavação foi revista, tendo sido marcadas 12 quadrículas de 2x2m, na extremidade norte da
ponte, atribuindo-lhes um respetivo código alfanumérico. Essas quadrículas foram implantadas
no terreno utilizando o nível ótico.
Foram também escavadas manualmente, com os materiais já referidos segundo também as
mesmas UE, preenchendo as fichas de registos também já referidas.
Após a escavação de cada quadrícula, eram efetuados os registos gráficos e fotográficos dos
perfis mais importante e dos planos finais de cada quadrícula, de forma a no final obter-se a
planta da zona norte, sendo também cotados, com nível óptico, todos os desenhos realizados.
Todos os desenhos eram realizados em papel milimétrico, utilizando uma escala de 1/20.
Além das fotografias dos perfis e planos, foram também realizadas fotografias no decorrer dos
trabalhos de escavação.
As fotografias de perfis e planos eram realizados sempre com o uso da escala, lousa e norte.
Após a realização do trabalho de campo de escavação, passei à fase de tratamento dos
registos efetuados em campo.
Os desenhos dos perfis foram vectorizados, utilizando o software Inkscape.
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Para a produção deste trabalho, utilizei o software Word, da Microsoft.
Além da escavação e tratamento dos registos dela produzidos, ainda efetuei trabalho de
prospecção na área envolvente da ponte.
A prospecção limitou-se a um raio de 1 km em torno da ponte, procurando identificar
estruturas ou vestígios de artefactos da presença humana nessa área.

9

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS EFETUADOS
No âmbito do projecto para a Conservacão, Salvaguarda e Valorizacao da Ponte do Arco, a
Escola Profissional de Arqueologia foi convidada a realizar os trabalhos de arqueologia
preventiva inerentes ao projecto.
Sob a direcão cientifica do arqueólgo e professor da escola Hélder Mota, os trabalhos ficaram
registados com o acrónimo: PA-MCn-18 (Ponte do Arco- Marco de Canaveses – 2018). O PATA
previa a realização dos seguintes trabalhos:


Levantamento fotogramétrico da ponte do Arco, nas suas variadas perspetivas
(alçados, planta, dorso e intradorso), para produção de imagens gráficas e fotográficas
georreferenciadas da ponte;
 Escavação de 3 sondagens de 2x1m, implantadas sobre o tabuleiro da ponte, a saber:
Uma no ponto central do tabuleiro e as ouras duas em cada um extremidades do
tabuleiro, de forma a diagnosticar e caracterizar a estruturação interna do imóvel e
registar as suas características construtivas;


Acompanhamento arqueológico presencial de todos os restantes trabalhos da
desmontagem da ponte, remoção e revolvimento de terras do solo; e da remontagem
da ponte.
Tinha como objetivos:





Aferir o potencial arqueológico das zonas e imóvel afetados pelo projeto;
Recolher a informação arqueológica preservada no local que testemunhe as diferentes
etapas construtivas e reestruturações da ponte do Arco ao longo do tempo;
Definir medidas de minimização e/ou salvaguarda adequadas ao tipo e relevância dos
vestígios histórico-arqueológicos identificados;
Promover soluções que permitam conjugar a defesa do património cultural com as
pretensões do promotor da obra.

Após aprovação do PATA pela Direção Regional de Cultura do Norte, os trabalhos
arqueológicos na Ponte do Arco tiveram inicio em Novembro de 2018, com a realização do
levantamento Fotogramétrico da Ponte do Arco.
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Enquanto aluno do curso profissional de Assistente de Arqueólogo, participei na escavação das
sondagens previstas, localizadas sobre o tabuleiro da ponte, nomeadamente no meio da ponte
e nas duas extremidades, norte e sul respectivamente.
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Nas três sondagens após a remoção da camada de areão que servia de pavimento, surgiu um
enchimento de betão armado, que inviabilizou a continuação da escavação arqueológica das
mesmas.

Sondagem 1
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Sondagem 2

Sondagem 2
Ficou então estabelecido que só após a remoção por parte do empreiteiro de todo o
enchimento de betão que cobria o pavimento de granito da ponte, se iria decidir quais as áreas
de implantação das sondagens arqueológicas.
Após a remoção de todo o betão de cimento armado, ficou à mostra um antigo pavimento de
lages de granito, que veio a revelar-se sem que um pavimento da época moderna da ponte,
pavimento esse que terminava em ambas as extremidades da ponte.
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Lado Sul

Lado Norte
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Ficou então estipulado escavar arqueologicamente todo a área situada entre o fim do
pavimento em granito na extremidade norte da ponte, e alminhas ai localizadas, escavadas no
afloramento granítico.
A escavação desta área tinha como objetivos definir a extensão do pavimento da ponte,
entender a sequência cronológica das varias fases de construção/reformulação da ponte, e a
localização exata da antiga via de acesso à ponte.
O primeiro trabalho realizado foi a quadriculagem de toda a área norte da ponte, com uso do
nível ótico, com quadrículas de 2x2m, conforme a croqui seguinte.

Fig. 5 Ponte do Arco -Croqui

Após a marcação das quadriculas, iniciamos o processo de escavação manual das quadriculas
B1 e C2, seguindo-se depois as quadrículas B2,B3 e B4, terminando com a escavação da
quadrícula C3, num total de 6 quadrículas escavadas.
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Escavação Q-B1
Toda a escavação foi realizada de uma forma manual utilizando picareta, enxada e pá nos
estratos superficiais, passando depois a utilizar o colherim e pico pequeno nas restantes
camadas arqueológicas.

Q-B1
Iniciamos o processo com a escavação das quadriculas B1 e C2. Após a escavação das mesmas
foram efectuados os registos gráficos e fotográficos dos perfis e planos das mesmas.
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Após estes registos, escavamos as quadrículas B2, B3 e B4 tendo esta última como limite a sul,
o primeiro tabuleiro de granito da ponte detetado, concluindo os trabalhos com a escavação
da quadricula C3.

Desenho perfil este Q-B2

Escavação Q-B2
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Escavação Q-B3-B4

Montagem Nível ótico para cotar os registos
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Escavação Q-C3

Escavação Q-B3-C3
Após a escavação destas, foram efectuados os registos descritos de todas as quadriculas, bem
como o registo fotográfico e gráfico de perfis e planos finais.
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Plano Final Zona Norte
Em termos de trabalho de campo não foram realizadas mais tarefas.

Pormenor pavimento medieval Ponte do Arco
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Corte Sul término da Ponte do Arco

Enchimento Ponte do Arco UE022

21

Interior Arco da Ponte do Arco

Tabuleiro Medieval Ponte Arco UE 019
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Tabuleiro Medieval Ponte do Arco UE 019

Tabuleiro Medieval Ponte do Arco UE 019
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Tabuleiro Medieval Ponte do Arco UE 019

O trabalho seguinte realizei em gabinete, efectuando a vectorização dos perfis e da planta do
1º lajeado em granito da ponte.
Efetuei ainda uma tabela com a caracterização e descrição das UE identificadas durante os
trabalhos de escavação.
Para completar este trabalho realizei ainda prospecção na área envolvente da ponte, de forma
a identificar possíveis sítios arqueológicos ai existentes.
Os sítios identificados foram registados em fichas de sítio, com as informações mais
importante dos mesmos, acompanhadas dos registos fotográficos dos referidos sítios
arqueológicos e com a cartografia retirada do PDM de Marco de Canaveses.

24

Tabelas da UE
UE

Denominação

001

Pavimento de Betão

002

Estradão de Saibro

003

Guardas da Ponte

004

Pavimento da Ponte

005

Enchimento

006

Enchimento

007

Enchimento

008

Interface

009

Enchimento

010

Alminhas

011

Enchimento

012a

Enchimento

012b

Enchimento

012c

Enchimento

013

Enchimento

014

Enchimento

015

Terreno vegetal

016

Interface

017

Enchimento

018

Camada de assentamento

019

Pavimento da Ponte

Descrição
Enchimento em betão armado com armação em
ferro no seu interior
Estradão em saibro/areia, de cor amarelo claro que
funciona como estrada de acesso à ponte e recobre
o pavimento de betão
Guardas da ponte em granito, em fiadas regulares,
compostas por pedras retangulares
Pavimento da ponte composto por lajes de granito
retangulares de grandes dimensões, dispostas
perpendicularmente em relação ás paredes da
ponte, com inclinação formando um ligeiro cavalete
Enchimento em terra de cor cinzento escuro, muito
compacta, sob o estradão de saibro
Enchimento compacto em saibro de cor castanho
cinzento.
Enchimento compacto em saibro de cor castanho
amarelo, com pedras graníticas de pequenas
dimensões.
Vala de um antigo poste de sinalização
Enchimento da vala de fundação do antigo poste de
sinalização, com cimento, paralelos e o resto do
poste cilíndrico de sinalização.
Estrutura das Alminhas de 1959, cujo nicho é
escavado no afloramento granítico e tem uma base
composta por pedra retangular granítica.
Enchimento terra castanho onde assenta a base em
granito das Alminhas
Terra vegetal de cor castanho, com raízes e
fragmentos de cerâmica.
Terra de cor castanho cinzento
Terra de cor cinzento e castanho, com pedras
graníticas de pequenas e médias dimensões
Terra de cor castanho e pedra granítica em
decomposição.
Terra de cor castanho escuro e carvões resultantes
da decomposição das raízes.
Terra castanho escuro, humosa, com carvões e
raízes.
Vala do poste em madeira de sinalização do PR7.
Enchimento da vala do poste do PR7 composto por
terra humosa com cimento e pedras graníticas.
Camada composta por terra de cor castanho e
pedra míuda que funcionou como base para
assentar o lajeado 004
Pavimento da ponte composto por lajes de granito
semi-retangulares, dispostas em cavalete
pronunciado, com cronologia medieval
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020

Paredes laterais da ponte

021

Camada de assentamento

022

Enchimento da ponte

023

Natural

Estrutura das faces da ponte (paredes laterais)
compostas por pedras graníticas, de tamanhos
variáveis, dispostas em fiadas pseudo-isódomas
Terra castanho escuro, com pedra míuda, que
funcionou como camada de assentamento do
lajeado identificado como a UE 019
Camada composta por terra castanho e pedras de
tamanhos e dimensões variáveis, que forma o
miolo da ponte, tendo saída desta um fragmento
de uma mó manual.
Rocha geológica granítica
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VECTORIZAÇÕES E IMAGENS
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FICHAS DE SÍTIO
Sítio
Designação
Necrópole da Curvaceira
Distrito

Porto

Concelho

Marco de Canavesses

Freguesia

Várzea, Aliviada e Folhada

Lugar

Tapado da Igreja Velha

C.M.P. 1:25 000 folha nº

08º05’15,8’’
Tipo de sítio

Latitude N
WGS84

113
Longitude W
(Greenwich) WGS84

41º13’06,5’’

Altitude (m)

150m
Cronologia

Necrópole

Idade Média

Bibliografia
Necrópole situada no afloramento granito com 5 sepulturas 4 de adulto 1 de criança sendo que uma de adulto ta muito
danificada no topo oeste.
As de adulto possuem 1,80 m de cumprimento e 0,60 m de largura

Classificação

Legislação

Não

Estado de conservação

Regular
Ameaças

Vegetação

Uso do
solo
Protecção/
Vigilância

Sepulturas na Necrópole da Curvaceira

Florestal
Sem

Excerto da Carta Militar de Portugal. Escala 1:25 000. Folha nº 113 (Escala modificada- retirado
do PDM de Marco de Canaveses)
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Sítio
Designação

Castelo dos Mouros

Distrito

Porto

Concelho

Freguesia

Várzea, Aliviada e Folhada

Lugar

C.M.P. 1:25 000 folha nº 113

08º05'18,7

Latitude N
WGS84

Longitude W
(Greenwich) WGS84

Marco de Canavesses

Castelo

41º13'16,47''

Altitude (m)

163m

6''

Tipo de sítio

Castelo

Cronologia

Idade Média

Elevação com penedia granítica identificado como um provável castelo roqueiro. No topo e possível observar detalhes
nas pedras, foram recolhidos alguns fragmentos de cerâmica épica mediaval

Classificação

Estado de conservação

Sem

Legislação

Regulat

Ameaças

Uso do
solo

Protecção/
Vigilância

florestal

Sem

Florestal

2

Excerto da Carta Militar de Portugal. Escala 1:25 000. Folha nº 113 (Escala modificada- retirado
PDM do Marco de Canaveses)

3

Castelo dos mouros

Castelo dos mouros
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CONCLUSÃO
A execução deste projeto envolveu um grande esforço e dedicação. Este trabalho foi benéfico
para mim tanto a nível profissional como social, visto que no futuro poderei enfrentar outros
projetos tão ou mais importante que este.
Naturalmente no decorrer da realização da Prova de Aptidão Profissional, senti stress e
algumas dificuldades que só puderam ser ultrapassadas com trabalho e a ajuda da minha
professora Susana e do professor Francisco.
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