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RESUMO 
Este trabalho incide sobre a análise de materiais cerâmicos provenientes do Crasto de Palheiros, 

mais concretamente da escavação realizada no local para implantação do edifício técnico 

realizada em 2007/ 2008. 

O presente documento apresenta

fotográfico e, por fim, uma organização 

mais fácil percepção. 

Adicionalmente foi realizada uma descrição do 

intervenção realizada.  

Assim sendo os elementos acima referidos comportam um documento que pretende uma tradução 

de dados arqueológicos brutos para posterior consumo e tratamento por part

de modo a apresentar um documento e estudo mais completo.

ABSTRACT 
This work focuses on the analysis of ceramic materials from Crasto de Palheiros, more specifically 

from the excavation carried out at the site for the implementation of 

out in 2007/2008. 

This document is a presentation of the wor

the creation of a shart, that facilitates

Palheiros. 

Additionally a description of the 

comprise a document that serves

in a later study, in order to present
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Este trabalho incide sobre a análise de materiais cerâmicos provenientes do Crasto de Palheiros, 

mais concretamente da escavação realizada no local para implantação do edifício técnico 

O presente documento apresenta os trabalhos de registo gráfico, análise

uma organização em formato de tabela, de modo a que o estudo 

uma descrição do sítio em questão (Castro de Palheiros)

Assim sendo os elementos acima referidos comportam um documento que pretende uma tradução 

de dados arqueológicos brutos para posterior consumo e tratamento por part

de modo a apresentar um documento e estudo mais completo. 

This work focuses on the analysis of ceramic materials from Crasto de Palheiros, more specifically 

from the excavation carried out at the site for the implementation of the technical building carried 

This document is a presentation of the work of registery, material analasys, p

that facilitates the study on the archaeological contects of Crasto de 

a description of the site in question was made. Therefore the elements above 

that serves as the initial processing of raw archaeolology dat

present a more informed and complete study. 
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Este trabalho incide sobre a análise de materiais cerâmicos provenientes do Crasto de Palheiros, 

mais concretamente da escavação realizada no local para implantação do edifício técnico 

análise de materiais, registo 

modo a que o estudo seja de 

(Castro de Palheiros) e da 

Assim sendo os elementos acima referidos comportam um documento que pretende uma tradução 

de dados arqueológicos brutos para posterior consumo e tratamento por parte de uma arqueólogo 

This work focuses on the analysis of ceramic materials from Crasto de Palheiros, more specifically 

the technical building carried 

photogaphy and finally 

logical contects of Crasto de 

Therefore the elements above 

ology data for a later use 
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INTRODUÇÃO 
Para concluir o curso de assistente de arqueólogo é necessário apresentar uma PAP (Prova de 

Aptidão Profissional), de modo a mostrar as competências adquiridas durante o curso.

O tema escolhido para a PAP é o estudo de um conjunto de 

uma sondagem realizada no Crasto de Palheiros (Murça

principalmente no desenho de formas e fragmentos decorados, registo fotográfico e 

O tema foi proposto pela coordena

arqueológico demonstradas durante o curso, bem como pela acessibilidade aos referidos 

materiais. 

Para além disso este conjunto de desenhos será uma importante peça na construção de um 

portfólio. 

Os resultados que pretendo alcançar com esta PAP é a 

mostrar que estou preparado para cumprir as funções cujo este curso me 
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Para concluir o curso de assistente de arqueólogo é necessário apresentar uma PAP (Prova de 

Aptidão Profissional), de modo a mostrar as competências adquiridas durante o curso.

O tema escolhido para a PAP é o estudo de um conjunto de material arqueológico proveniente de 

uma sondagem realizada no Crasto de Palheiros (Murça; Vila Real). Este estudo irá consistir

desenho de formas e fragmentos decorados, registo fotográfico e 

O tema foi proposto pela coordenadora do curso, atendendo às capacidades para o desenho 

arqueológico demonstradas durante o curso, bem como pela acessibilidade aos referidos 

Para além disso este conjunto de desenhos será uma importante peça na construção de um 

ultados que pretendo alcançar com esta PAP é a conclusão do meu curso assim

mostrar que estou preparado para cumprir as funções cujo este curso me formou
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Para concluir o curso de assistente de arqueólogo é necessário apresentar uma PAP (Prova de 

Aptidão Profissional), de modo a mostrar as competências adquiridas durante o curso. 

material arqueológico proveniente de 

). Este estudo irá consistir, 

desenho de formas e fragmentos decorados, registo fotográfico e descrição. 

, atendendo às capacidades para o desenho 

arqueológico demonstradas durante o curso, bem como pela acessibilidade aos referidos 

Para além disso este conjunto de desenhos será uma importante peça na construção de um 

do meu curso assim, como 

formou para prestar.  
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O CRASTO DE PALHEIROS

Descrição do local: geografia
O Crasto de Palheiros localiza-se na freguesia de Palheiros, concelho de Murça no distrito de Vila 

Real. 

“O Crasto de Palheiros ocupa o ponto mais alto

da Bacia de Mirandela, destacando

baixas, de relevo ondulado” (Nunes, 2010, p. 7)

O Crasto de Palheiros situa-se 

Porto-Bragança. Após a aldeia, 

indicações para a estação arqueológica.

FIGURA 1LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO CASTRO DE PA
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O DE PALHEIROS 

: geografia 
se na freguesia de Palheiros, concelho de Murça no distrito de Vila 

“O Crasto de Palheiros ocupa o ponto mais alto  de uma crista quartzítica situada no extremo SW 

da Bacia de Mirandela, destacando-se da paisagem envolvente e dominando as te

(Nunes, 2010, p. 7) 

se perto da aldeia de Palheiros, e acede-se peala

 e depois do Km153, deverá seguir-se o ca

para a estação arqueológica. 

FICA DO CASTRO DE PALHEIROS NO CONCELHO DE MURÇA SOBRE ORTOFOTOS (QGI
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se na freguesia de Palheiros, concelho de Murça no distrito de Vila 

de uma crista quartzítica situada no extremo SW 

se da paisagem envolvente e dominando as terras mais 

se peala EN15 sentido 

o caminho à direita e as 

 
SOBRE ORTOFOTOS (QGIS) 
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Descrição do local: arqueologia
“O sítio do Crasto de Palheiros 

distintos – Recinto Superior e Recinto Inferior 

Idade do Ferro, e rodeados por imponentes taludes pétreos e muralhas.

No estado actual da investigação

(3000/2860 e 1900 AC); II – Idade do Bronze Final (c. de 900/800 e 550/500AC) e III 

Idade do Ferro (c. de 550/500 AC e inícios do séc. IIº DC)

FIGURA 

O sítio foi alvo de diversas campanhas de escavação entre o ano de 1995 e 2004, realizadas no 

âmbito de projectos de investigação sob a coordenação cient

(Nunes, 2010, p. 8). 
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do local: arqueologia 
O sítio do Crasto de Palheiros estrutura-se, genericamente, em dois espaços topográficos 

Recinto Superior e Recinto Inferior – intensamente ocupados entre o Calcolítico e a 

Idade do Ferro, e rodeados por imponentes taludes pétreos e muralhas. 

No estado actual da investigação são consideradas 3 fases cronológico-culturais: I 

Idade do Bronze Final (c. de 900/800 e 550/500AC) e III 

Idade do Ferro (c. de 550/500 AC e inícios do séc. IIº DC). 

FIGURA 2 VISTA GERAL DO CASTRO DE PALHEIROS 

O sítio foi alvo de diversas campanhas de escavação entre o ano de 1995 e 2004, realizadas no 

âmbito de projectos de investigação sob a coordenação científica de Maria de Jesus Sanches 
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se, genericamente, em dois espaços topográficos 

intensamente ocupados entre o Calcolítico e a 

culturais: I – Calcolítica 

Idade do Bronze Final (c. de 900/800 e 550/500AC) e III – situada na 

 

O sítio foi alvo de diversas campanhas de escavação entre o ano de 1995 e 2004, realizadas no 

ífica de Maria de Jesus Sanches 
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A INTERVENÇÃO ARQUEO
Esta intervenção resulta da necessidade da construção do centro interpretativo do 

Palheiros e a musealização do sítio arqueológico

Esta intervenção foi realizada pela empresa Dryas

de acompanhamento arqueológico

decorrentes da obra e trabalhos de 

pela empreitada e de potencial arqueológico.

Foram ainda realizados trabalhos de escavação arqueológica “

vestígios arqueológicos durante os trabalhos de acompanhamento 

escavação integral daqueles vestígios de forma a garant

informação arqueológica existente nesses locais.

Esta intervenção inclui-se na categoria de trabalho

preventivas e de minimização de impactes integradas em estudos, planos, projetos e obras com 

impacto sobre o território em meio rural, urbano e subaquático e ações de manutenção e 

conservação regular de sítios, estruturas e outros contextos arqueológicos, conservados a 

descoberto, valorizados museologicamente ou não”

2013/2014, Serie I de 2014-11-04. aprova o regulamento de trabalho arqueologico)

Foram realizadas oito sondagens 

centrar na escavação da área para futura implantação

FIGURA 3 PLANTA GERAL COM INDICAÇÃO DAS AREAS DAS
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A INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA 
Esta intervenção resulta da necessidade da construção do centro interpretativo do 

do sítio arqueológico.  

Esta intervenção foi realizada pela empresa Dryas Arqueologia Lda. e estavam previstos

de acompanhamento arqueológico em áreas que iriam ser afetados por revolvimentos de terras 

e trabalhos de sondagem arqueológica em locais que viriam a ser afe

arqueológico. 

hos de escavação arqueológica “em áreas onde foram identificados 

vestígios arqueológicos durante os trabalhos de acompanhamento arqueológico consistindo esta 

escavação integral daqueles vestígios de forma a garantir a salvaguarda pelo registo de toda a 

informação arqueológica existente nesses locais.” (Nunes, 2010, p. 10) 

se na categoria de trabalhos arqueológicos de categoria C:

mização de impactes integradas em estudos, planos, projetos e obras com 

impacto sobre o território em meio rural, urbano e subaquático e ações de manutenção e 

conservação regular de sítios, estruturas e outros contextos arqueológicos, conservados a 

rto, valorizados museologicamente ou não” (Decreto-Lei nº164/2014.Diario Republica Nº 

04. aprova o regulamento de trabalho arqueologico)

sondagens prévias e uma escavação, sendo que o nosso trabalho se vai 

para futura implantação do Edifício Técnico (figura 3)

ICAÇÃO DAS AREAS DAS SONDAGENS. A VERMELHO A ÁREA DE ONDE PROVÊM OS MATER
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Esta intervenção resulta da necessidade da construção do centro interpretativo do Castro de 

estavam previstos trabalhos 

tados por revolvimentos de terras 

em locais que viriam a ser afetados 

em áreas onde foram identificados 

arqueológico consistindo esta 

ir a salvaguarda pelo registo de toda a 

s arqueológicos de categoria C: “ações 

mização de impactes integradas em estudos, planos, projetos e obras com 

impacto sobre o território em meio rural, urbano e subaquático e ações de manutenção e 

conservação regular de sítios, estruturas e outros contextos arqueológicos, conservados a 

Lei nº164/2014.Diario Republica Nº 

04. aprova o regulamento de trabalho arqueologico) 

, sendo que o nosso trabalho se vai 

(figura 3). 

 

ONDE PROVÊM OS MATERIAIS ESTUDADOS. 
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Objetivos  

Os trabalhos de Arqueologia preventiva levados a cabo no Crasto de Palheiros tinham como 

objectivo principal acautelar e minimizar situações de impacto negativo decorrente 

de engenharia afetos à empreitada de construção d

sítio, sobre eventuais vestígios arqueológicos preservados.

Equipa e Metodologia
A direcção técnico-científica dos trabalhos de ca

Susana Nunes, tendo todos os trabalhos realizados contado com a consultoria científica de Maria 

de Jesus Sanches. A equipa de campo inclui ainda Carlos Ferreira (Arqueólogo), Lília Basílio 

(Arqueóloga), João Santos (Técnico de Arqueologia)

Ana Barros (Técnica de Arqueologia) e Rogério Almeida (Técnico de Arqueologia). 

A sondagem do edifício técnico/fossa
Esta sondagem localiza-se no local onde estava projectado um edifício técnico na zona da área 

externa aos taludes exteriores na zona noroeste

prevista, foi realizada após a identificação de níveis arqueoló

trabalhos de acompanhamento arqueológico da abertura de vala para i

edifício. Esta identificação impôs a realização de uma escavação arqueológica em toda a área a 

ser diretamente afectada pelo referido edif

FIGURA 4 ASPETO DOS TRABALHOS DE 
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Os trabalhos de Arqueologia preventiva levados a cabo no Crasto de Palheiros tinham como 

objectivo principal acautelar e minimizar situações de impacto negativo decorrente 

tos à empreitada de construção do Centro Interpretativo e de musealização do 

sítio, sobre eventuais vestígios arqueológicos preservados. 

Metodologia  

científica dos trabalhos de campo foi da responsabilidade dire

Susana Nunes, tendo todos os trabalhos realizados contado com a consultoria científica de Maria 

de Jesus Sanches. A equipa de campo inclui ainda Carlos Ferreira (Arqueólogo), Lília Basílio 

(Arqueóloga), João Santos (Técnico de Arqueologia), Pedro Domingos (Técnico de Arqueologia), 

Ana Barros (Técnica de Arqueologia) e Rogério Almeida (Técnico de Arqueologia). 

A sondagem do edifício técnico/fossa 
se no local onde estava projectado um edifício técnico na zona da área 

externa aos taludes exteriores na zona noroeste (figura 4). Esta sondagem

a identificação de níveis arqueológico preservados durante os 

trabalhos de acompanhamento arqueológico da abertura de vala para implantação do referido 

impôs a realização de uma escavação arqueológica em toda a área a 

pelo referido edifício e de uma fossa séptica, num total de 55m

TO DOS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO NA ÁREA DO EDIFICIO TÉCNICO 

CERÂMICAS DO CRASTO DE PALHEIROS (Murça) 

Os trabalhos de Arqueologia preventiva levados a cabo no Crasto de Palheiros tinham como 

objectivo principal acautelar e minimizar situações de impacto negativo decorrente dos trabalhos 

nterpretativo e de musealização do 

mpo foi da responsabilidade direta da arqueóloga 

Susana Nunes, tendo todos os trabalhos realizados contado com a consultoria científica de Maria 

de Jesus Sanches. A equipa de campo inclui ainda Carlos Ferreira (Arqueólogo), Lília Basílio 

, Pedro Domingos (Técnico de Arqueologia), 

Ana Barros (Técnica de Arqueologia) e Rogério Almeida (Técnico de Arqueologia).  

se no local onde estava projectado um edifício técnico na zona da área 

. Esta sondagem, que não estava 

gico preservados durante os 

mplantação do referido 

impôs a realização de uma escavação arqueológica em toda a área a 

num total de 55m2. 
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Os trabalhos desenvolvidos nesta sondagem permitiram identificar vestígios arqueológicos, 

designadamente estruturas e depósitos conf

“confirmar que o sitio se estendeu,

aos taludes calcolíticos, zonas que inicialmente se consideravam não conter vestígios de 

ocupação.” (Nunes, 2010, p. 22) 

FIGURA 5 ESTRUTURA PÉTREA UE16 IDENTIFICADA NA ÁREA

 

FIGURA 6 ESTRUTURA PÉTREA UE 05 IDENTIFICADA NA Á
TÉCNICO   
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Os trabalhos desenvolvidos nesta sondagem permitiram identificar vestígios arqueológicos, 

designadamente estruturas e depósitos conforme o relatório da intervenção (figura

estendeu, pelo menos durante a Pré-história, para a zona NE e exterior 

aos taludes calcolíticos, zonas que inicialmente se consideravam não conter vestígios de 

 

 

IDENTIFICADA NA ÁREA DE SONDAGEM DO EDIFÍCIO TÉCNICO  

05 IDENTIFICADA NA ÁREA DE SONDAGEM DO EDIFÍCIO 

CERÂMICAS DO CRASTO DE PALHEIROS (Murça) 

Os trabalhos desenvolvidos nesta sondagem permitiram identificar vestígios arqueológicos, 

orme o relatório da intervenção (figuras 5, 6 e 7) e 

, para a zona NE e exterior 

aos taludes calcolíticos, zonas que inicialmente se consideravam não conter vestígios de 
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FIGURA 7 PLANO FINAL E CORTES ESTRATIGRÁFICOS
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ESTRATIGRÁFICOS DA ÁREA DE SONDAGEM DO EDIFÍCIO TÉCNICO (NUNES, 2010)
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(NUNES, 2010) 
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ANÁLISE DE MATERIAIS CE
O principal objetivo deste trabalho é analisar em termos morfológicos os 

provenientes da escavação do 

2007/ 2008 e realizar o seu registo gráfico, fotográfico e descritivo.

Os fragmentos cerâmicos já estavam 

com recurso a escovas de dentes e água 

à sombra para não correr o risco da cerâmica se fra

pode ser prejudicial. 

A marcação foi realizada com recurso a etiquetas de papel, coladas nos fragmentos com paraloid.

Para cumprir o objetivo foram realizadas as seguintes tarefas:

1. Seleção das peças a desenhar/ fotografar;

2. Desenho das pelas selecionadas;

3. Vetorização das peças desenhadas;

4. Registo fotográfico das peças desenhadas;

5. Descrição breve das peças desenhadas e fotografadas.

De seguida são descritos estes processos.

Selecção das peças 
O processo inicial da análise de materiais foi 

separadas em dois grupos diferentes

morfológico, ou seja, os fragmentos cerâmico

tinham forma (panças) ou decoração.

Esta separação facilitou o trabalho para o próximo 

decoradas. Do grupo que incluía formas e cerâmicas decoradas 

representativas de morfologias e

morfologia/ tipologia e decoração.

Desenho das peças 
No próximo passo foi necessário 

e oito fragmentos, dos quais vinte e cinco

decoradas. Dos bordos, treze são 

restantes foi desenhada somente a forma

CERÂMICAS DO CRASTO DE PALHEIROS (Murça)

LISE DE MATERIAIS CERÂMICOS 
O principal objetivo deste trabalho é analisar em termos morfológicos os 

do Edifício Técnico/ Fossa realizada intervenção arqueológica 

e realizar o seu registo gráfico, fotográfico e descritivo. 

Os fragmentos cerâmicos já estavam lavados e marcados. A lavagem foi feita

escovas de dentes e água corrente. Depois de lavados foram d

rrer o risco da cerâmica se fraturar, já que a diferença 

om recurso a etiquetas de papel, coladas nos fragmentos com paraloid.

Para cumprir o objetivo foram realizadas as seguintes tarefas: 

desenhar/ fotografar; 

das pelas selecionadas; 

das peças desenhadas; 

fotográfico das peças desenhadas; 

das peças desenhadas e fotografadas. 

estes processos. 

de materiais foi a cuidadosa selecção das peças a desenhar

diferentes: as que continham informação que era útil

os fragmentos cerâmicos que continham forma e decorações

tinham forma (panças) ou decoração. 

separação facilitou o trabalho para o próximo passo: o desenho de 

decoradas. Do grupo que incluía formas e cerâmicas decoradas foram escolhidas as peças mais 

morfologias e decorações, ou seja, foram escolhidos 

/ tipologia e decoração. 

foi necessário realizar os desenhos das peças. No total foram desenhados 

os quais vinte e cinco correspondem a bordos e os restantes a panças 

são decorados, tendo sido desenhados a decoração de dez. Dos 

restantes foi desenhada somente a forma (grau de dificuldade elevado da decoração)

CERÂMICAS DO CRASTO DE PALHEIROS (Murça) 

O principal objetivo deste trabalho é analisar em termos morfológicos os materiais cerâmicos 

intervenção arqueológica de 

feita manualmente ou 

Depois de lavados foram deixados a secar ao 

 súbita de temperatura 

om recurso a etiquetas de papel, coladas nos fragmentos com paraloid. 

as peças a desenhar, 

as que continham informação que era útil do ponto de vista 

decorações; e os que não 

desenho de bordos e cerâmicas 

foram escolhidas as peças mais 

 exemplares de cada 

. No total foram desenhados vinte 

e os restantes a panças 

, tendo sido desenhados a decoração de dez. Dos 

(grau de dificuldade elevado da decoração) (Anexo II). 
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Passa-se a descrever o processo de desenho de

1º- Numa das extremidades de uma

um T (sem sair da folha), que se cola com

fixando-o na mesa. 

2º- Depois de coloca-se o fragmento 

para o T e fixa-se com plasticina 

3º- Neste passo começa 

arqueológico: coloca-se o esquadro de modo a o encostar ao 

fragmento, marcando um ponto com o lápis

processo à volta de toda a superfície

4º- Após a marcação destes pontos nas laterais, está 

hora de começar a ligar os pontos e obter o

fragmento. Com isso feito, pode

fragmento juntamente com o T para assim ter a folha

livre para a próximo passo. 

5º- No seguinte passo irá 

geométricos(Madeira, 2002, p. 21)

6º-Depois de se colocar o diâmetro da peça no desenho, espelha

de papel transparente (papel esquiço, papel vegetal

anteriormente desenhado. 

7º- De seguida utiliza-se um paquí

espessura tirada e colocada no desenho 

decorações). 

8º- No caso dos fragmentos decorados, 

topo do bordo desenhado, no meio da linha do diâmetro e do perfil da peça

pontos da sua forma com o esquadro

9º- Depois deverá usar-se um papel transparente para se 

colocar na figura anteriormente desenhada no papel.

10º- A última coisa a fazer é criar um sombreado na peça (
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processo de desenho de fragmentos cerâmicos. 

Numa das extremidades de uma folha branca coloca-se 

que se cola com fita cola na folha, 

o fragmento com o bordo orientado 

com plasticina de forma a ficar imóvel. 

 efetivamente o desenho 

o esquadro de modo a o encostar ao 

um ponto com o lápis e repetindo o 

superfície exterior do fragmento.  

marcação destes pontos nas laterais, está na 

ra de começar a ligar os pontos e obter o perfil do 

fragmento. Com isso feito, pode-se finalmente retirar o 

fragmento juntamente com o T para assim ter a folha branca 

irá definir-se o diâmetro do fragmento através de

(Madeira, 2002, p. 21). 

metro da peça no desenho, espelha-se a forma utilizando algum tipo 

(papel esquiço, papel vegetal, etc) para assim obter uma simetria do 

se um paquímetro, para obter a espessura do fragmento desenhad.

espessura tirada e colocada no desenho temos o desenho arqueológico concluído

decorados, e após os passos anteriores, coloca

no meio da linha do diâmetro e do perfil da peça

esquadro e ligando os pontos como no 3º passo.

um papel transparente para se decalcar as decorações e de seguida 

colocar na figura anteriormente desenhada no papel. 

r é criar um sombreado na peça (seja na decoração ou só na peça
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através de processos 

a forma utilizando algum tipo 

uma simetria do perfilk 

do fragmento desenhad., Com a 

ológico concluído (se não tiver 

, coloca-se o fragmento no 

no meio da linha do diâmetro e do perfil da peça, começando a tirar 

o. 

as decorações e de seguida 

decoração ou só na peça). 
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Vetorização 
Depois dos fragmentos desenhados e a sua digitalização, iniciei o processo de ve

programa Ikscape. 

A “Vetorização” consiste em transformar uma Imagem de Bitmap (que pode estar nos principais

formatos: JPG, BMP ou GIF) em

uma melhor visualização e garantindo

Utilizando um Software específico,

facilmente editadas e coloridas. (

No total foram vetorizados a totalidade

Registo fotográfico 
Após o desenho e a vetorização dos fragmentos selecionados 

dos fragmentos. 

A peça foi colocada numa caixa de luz e foi fotogr

exterior da peça sem escala; superfície

para assim obter o máximo de informação possível.

Em alguns casos foi necessário utilizar um programa chamado Photos

de forma a não apresentar cortes nas folhas de papel onde o fragmento foi pousado

luminosidade para a fotografia se tornar mais nítida.

Foram fotografados todos os fragmentos desenhados 

Descrição 

Com os fragmentos desenhados, vetorizados e fotografados 

genérica de cada fragmento quanto 

tabela abaixo (tabela 1). 

Ainda que inicialmente o nosso objectivo fosse 

tabela de organizações decorativas

às limitações criado pela pandemia
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nhados e a sua digitalização, iniciei o processo de ve

consiste em transformar uma Imagem de Bitmap (que pode estar nos principais

em Vetor, ou seja, otimizamos e redesenhamos

garantindo assim uma impressão com uma 

específico, transformamos a sua imagem em linhas

(https://www.adesivosresinados.com.br/vetorizacao

totalidade dos fragmentos, ao seja 28 (Anexo III)

Após o desenho e a vetorização dos fragmentos selecionados foi efetuado o registo fotográfico 

caixa de luz e foi fotografada de três formas diferentes:

superfície exterior da peça com escala; e superfície

obter o máximo de informação possível. 

necessário utilizar um programa chamado Photoshop para editar as imagens 

não apresentar cortes nas folhas de papel onde o fragmento foi pousado

se tornar mais nítida. 

Foram fotografados todos os fragmentos desenhados (Anexo IV). 

nhados, vetorizados e fotografados foi realizada

quanto à sua forma aberta/fechada e técnica decorativa

Ainda que inicialmente o nosso objectivo fosse incluir cada fragmento na tabela tipológica

tabela de organizações decorativas criada para o sítio (Sanches, 2008), tal não foi possível

pandemia. 
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nhados e a sua digitalização, iniciei o processo de vetorização no 

consiste em transformar uma Imagem de Bitmap (que pode estar nos principais 

redesenhamos o desenho dando 

 excelente qualidade. 

linhas que podem ser 

https://www.adesivosresinados.com.br/vetorizacao) 

III). 

foi efetuado o registo fotográfico 

afada de três formas diferentes: superfície 

superfície interior da peça, 

hop para editar as imagens 

não apresentar cortes nas folhas de papel onde o fragmento foi pousado e acrescentar 

foi realizada a descrição muito 

sua forma aberta/fechada e técnica decorativa, conforme 

incluir cada fragmento na tabela tipológica e na 

, tal não foi possível devido 



 

 

 

Nº INV. 

CrPa’07-I11-01-435 
CRPA’07-M8-01-629 
CRPA’07-M10-01-708
CRPA’07-L10-01-892
CRPA’07-M8-01-893 
CRPA’07-M8-01-894 

CRPA’07-M8-01-895 
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CRPA’07-H13-02-1535

CRPA’07-Iaa-02-1539

CRPA’07-I13-02-1544

CRPA’07-I10-12-SACO 
192 

CRPA’07-UE03 SACO 208

CRPA’07-EU03-SACO208

CRPA07-UU12.1-
SACO247 
CRPA07-UE12-SACO243

FORMA ABERTA/ 
FECHADA 

TÉCNICA 
DECORATIVA

fechada NO 
 fechada incisão 

708 aberta NO 
892 fechada Impressão 

 aberta Impressão e incisão
 fechada NO 

 aberta Incisão 

 fechada Impressão e incisão
 aberta NO 
 aberta NO 
 aberta NO 
 fechada Incisão 

901 aberta NO 
902 aberta Incisão 

aberta Incisão 

1525 aberta Impressão e incisão
1528 _________ Incisão 
1529 __________ Incisão 
1532 aberta Incisão 
1533 fechada Incisão 

1535 aberta NO 

1539 aberta Incisão 

1544 aberta Incisão 

SACO 
__________ Incisão 

UE03 SACO 208 aberta NO 

SACO208 aberta NO 

fechada Incisão 

SACO243 fechada NO 
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CONCLUSÕES 
Esta Prova de Aptidão Profissional

Arqueólogo e teve como objetivo o

área do Edifício Técnico no Castro de Palheiros

2007/2008. 

Deste trabalho resultou o registo gráfico e fotográfico de vinte e oito fragmentos provenientes de 

diferentes unidades estratigráficas, alguns dos quais com decoração. 

Este trabalho poderá servir de auxílio

nomeadamente com a sua integração estilística, tipológica e cronológica no Crasto de Palheiros.

Nesta Prova deparei-me com algumas limitações já que o tempo para 

encurtado pela pandemia. 

  

rofissional foi realizada de modo a concluir o curso Assistente de 

tivo o estudo dos materiais cerâmicos provenientes 

o Castro de Palheiros durante a  intervenção arqueológica

Deste trabalho resultou o registo gráfico e fotográfico de vinte e oito fragmentos provenientes de 

diferentes unidades estratigráficas, alguns dos quais com decoração.  

auxílio para um estudo mais aprofundado desta colecção e do sítio, 

nomeadamente com a sua integração estilística, tipológica e cronológica no Crasto de Palheiros.

me com algumas limitações já que o tempo para a realização da mesma,

foi realizada de modo a concluir o curso Assistente de 

dos materiais cerâmicos provenientes da escavação da  

ntervenção arqueológica de  

Deste trabalho resultou o registo gráfico e fotográfico de vinte e oito fragmentos provenientes de 

mais aprofundado desta colecção e do sítio, 

nomeadamente com a sua integração estilística, tipológica e cronológica no Crasto de Palheiros. 

a realização da mesma, foi 
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 Ficha de sítio 



 

 

Página IV 

Sítio 

Designação 

 

Castro de Palheiros  

 

Distrito Vila real  

 

Freguesia Palheiros 

 

C.M.P. 1:25 
000 folha nº 

 

 

Longitude W 
(Greenwich) 
WGS84 

-07º22’45Wg 

 

Tipo de sítio Povoado 

Bibliografia 

A.A.V.V., 2008 • AA.VV. (2008) Crasto de Palheiros 
Murça-Portugal. SANCHES, M. J. ( Coord. Científica e Editorial/ Editor), Ed. 
Município de Murça. Murça. SANCHES, 2000

• Maria de Jesus Sanches. O Crasto de Palheiros (Murça). Do Calcolítico à Idade 
do Ferro. Portugália, Nova Série. XXI
5-40.  

RELATÓRIOS SANCHES, 2003 • Maria de Jesus Sanches, Crasto de Palheiros, 
Murça. Relatório de Progresso das escavações de 2003. Relatório apresentado 
IPA.  

 

Classificação SlP/ZEP 

 

Estado de 
conservação Regular/Mau 
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 Concelho Murça 

 Lugar 
Fragas do Castro 

 Latitude N 
WGS84 41º24’45”N 

 Altitude (m) 590 

 Período 
cronológico Calcolítico, Idade do Bronze 

Final e Idade do Ferro

A.A.V.V., 2008 • AA.VV. (2008) Crasto de Palheiros - Fragada do Crasto. 
Portugal. SANCHES, M. J. ( Coord. Científica e Editorial/ Editor), Ed. 

Município de Murça. Murça. SANCHES, 2000-2001  

• Maria de Jesus Sanches. O Crasto de Palheiros (Murça). Do Calcolítico à Idade 
do Ferro. Portugália, Nova Série. XXI-XXII. Porto, DCTP – FLUP, 2000

RELATÓRIOS SANCHES, 2003 • Maria de Jesus Sanches, Crasto de Palheiros, 
e Progresso das escavações de 2003. Relatório apresentado 

 Legislação  ZEP, Portaria nº 406/2010, DR, 2.ª 
série, n.º 114, de 15 junho 2010

 Uso do solo Turismo 

CERÂMICAS DO CRASTO DE PALHEIROS (Murça) 

do Bronze 
Final e Idade do Ferro 

Fragada do Crasto. 
Portugal. SANCHES, M. J. ( Coord. Científica e Editorial/ Editor), Ed. 

• Maria de Jesus Sanches. O Crasto de Palheiros (Murça). Do Calcolítico à Idade 
FLUP, 2000-2001. pp. 

RELATÓRIOS SANCHES, 2003 • Maria de Jesus Sanches, Crasto de Palheiros, 
e Progresso das escavações de 2003. Relatório apresentado 

ZEP, Portaria nº 406/2010, DR, 2.ª 
série, n.º 114, de 15 junho 2010 
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Ameaças Construção civil 

Acessos 

 
Acessa-se pela EN15 direcção
seguir pela Km 153, deve-se seguir pela direita seguindo as orientações para 
o centro interpretativo. 
 
 
 

Descrição 
Sítio 

“O sítio do Crasto de Palheiros estrutura

distintos – Recinto Superior e Recinto Inferior 

e a Idade do Ferro, e rodeados por imponentes taludes pétr

No estado actual da investigação são consideradas 3 fases cronológico

Calcolítica (3000/2860 e 1900 AC); II 

e III – situada na Idade do Ferro (c. de 550/500 AC e inícios do 
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 Protecção/ 

Vigilância 

SIP - Sítio de Interesse 
Público  

se pela EN15 direcção Porto-Braga, após a aldeia de Palheiros deve
se seguir pela direita seguindo as orientações para 

“O sítio do Crasto de Palheiros estrutura-se, genericamente, em dois espaços topográficos 

Recinto Superior e Recinto Inferior – intensamente ocupados entre o Calcolítico 

e a Idade do Ferro, e rodeados por imponentes taludes pétreos e muralhas. 

No estado actual da investigação são consideradas 3 fases cronológico

Calcolítica (3000/2860 e 1900 AC); II – Idade do Bronze Final (c. de 900/800 e 550/500AC) 

situada na Idade do Ferro (c. de 550/500 AC e inícios do séc. IIº DC). 
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Sítio de Interesse 

alheiros deve-se 
se seguir pela direita seguindo as orientações para 

se, genericamente, em dois espaços topográficos 

intensamente ocupados entre o Calcolítico 

 

No estado actual da investigação são consideradas 3 fases cronológico-culturais: I – 

Idade do Bronze Final (c. de 900/800 e 550/500AC) 
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ANEXO
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ANEXOII – Desenhos 
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As fotografias encontram-se na pasta: AnexoIV 


