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Abstract 
This article is about the journey

along it. Using 3D to publicize and spread the

Ponte do Arco, Necrópole da Curvaceira, Castelo dos Mouros and Tapado da Igreja Velha, he

translate the complex archaelogical data, to a simple

“language”, the Visual One. 

Objetivos 
O objetivo do presente trabalho, para além de demostr

período de formação, é mostrar como a arqueologia pode ser divulgada através da modelação 

3D. Irão ser apresentados os dados 

linguagem por todos perceptível,

− Qual a razão da escolha dos sítios escolhidos

− O que foi proposto realizar

− Como foi realizado 

− Qual os resultados finais

 

journey of the author in 3D archaeology and all the steps that

t. Using 3D to publicize and spread the knowledge of archaeology. Through

Necrópole da Curvaceira, Castelo dos Mouros and Tapado da Igreja Velha, he

archaelogical data, to a simple and more universally

do presente trabalho, para além de demostrar as aprendizagens 

, é mostrar como a arqueologia pode ser divulgada através da modelação 

os dados apreendidos, a sua análise, registos, e a sua 

perceptível, a visual. 

Qual a razão da escolha dos sítios escolhidos 

O que foi proposto realizar 

Qual os resultados finais 
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the steps that he took 

Through the places of 

Necrópole da Curvaceira, Castelo dos Mouros and Tapado da Igreja Velha, he will 

more universally undestood 

 obtidas durante o 

, é mostrar como a arqueologia pode ser divulgada através da modelação 

a sua tradução numa 



 

Introdução 

Esta Prova de Aptidão Profissional (PAP, como será doravante referida) tem como ponto fulcral, 

um levantamento e subsequente estudo de sítios arqueológicos e patrimoniais. 

sítios se encontram na envolvência da Ponte do Arco, situada no concelho do Marco de 

Canaveses, e apesar de apresentarem cronologias diferentes, este

leitura do local, e não um entrave.

Esse levantamento será posteriormente “traduzido” em 3D, usando 

“Blender”(https://www.blender.org/).

PORQUÊ ESSE LOCAL? 

A escolha do local prende-se com o facto de 

em locais próximos ou com ele

como apanágio, não perdendo a oportunidade de ostentar esta sua vertente prática). Ou seja, a 

familiaridade com esse(s) sítio(s) contribuiu para a 

Esses sítios estão — mesmo que separados cronologicamente

um com os outros no que toca à interpretação da Paisagem como um todo e 

título de exemplo, uma ponte e

de atravessar a paisagem. Um castelo está relacionado com a defensa de um ponto de interesse, 

assim como uma via e/ou uma ponte. 

diretamente ou indiretamente. A História desses sítios e das suas inter

assim“anotadas” por lendas e registos ou em marcas indeléveis e visuais.

PORQUÊ O “3D”? 

Desde novo que dava vida para além da vida às palavras. Durante as aulas de História, perdia

na imaginação de coisas como “Os descobrimentos”, “A Reconquista”, A

de monumentos…  

Após o ingresso na Escola Profissional de Arqueologia, durante uma visita às ruínas da área 

habitacional ficou claro que não entendia realmente nada

pedras soltas, umas paredes redondas

altura pensei ser apenas um monte de terra a 90°graus. Hoje entendo, como nunca poderia na 

altura ter entendido, que esse tal monte de te

estratigráfico que auxilia toda uma datação relativa. 

artefactos, acontecimentos, etc. 

Esta Prova de Aptidão Profissional (PAP, como será doravante referida) tem como ponto fulcral, 

ubsequente estudo de sítios arqueológicos e patrimoniais. 

encontram na envolvência da Ponte do Arco, situada no concelho do Marco de 

apesar de apresentarem cronologias diferentes, este é um fator favorável para a 

do local, e não um entrave.   

Esse levantamento será posteriormente “traduzido” em 3D, usando o software 

“Blender”(https://www.blender.org/). 

se com o facto de o autor ter tido várias aulas de campo 

próximos ou com ele relacionados (algo que a Escola Profissional de Arqueologia tem 

como apanágio, não perdendo a oportunidade de ostentar esta sua vertente prática). Ou seja, a 

sítio(s) contribuiu para a sua escolha, para além da paisagem invejável.

mesmo que separados cronologicamente — funcionalmente relacionados 

um com os outros no que toca à interpretação da Paisagem como um todo e 

título de exemplo, uma ponte está relacionada com uma via, já que ambas fornecem um meio 

Um castelo está relacionado com a defensa de um ponto de interesse, 

uma via e/ou uma ponte. Assim sendo, tudo em História está relacionado, 

etamente. A História desses sítios e das suas inter

assim“anotadas” por lendas e registos ou em marcas indeléveis e visuais. 

que dava vida para além da vida às palavras. Durante as aulas de História, perdia

imaginação de coisas como “Os descobrimentos”, “A Reconquista”, A história de construção 

Após o ingresso na Escola Profissional de Arqueologia, durante uma visita às ruínas da área 

que não entendia realmente nada… Via uns muros pequenos, umas 

pedras soltas, umas paredes redondas e outras quadradas, e a imagem muito clara do que na 

altura pensei ser apenas um monte de terra a 90°graus. Hoje entendo, como nunca poderia na 

altura ter entendido, que esse tal monte de terra a 90°graus é, na verdade,

estratigráfico que auxilia toda uma datação relativa. Ou seja, permite à Arqueologia datar 

artefactos, acontecimentos, etc.  
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Esta Prova de Aptidão Profissional (PAP, como será doravante referida) tem como ponto fulcral, 

ubsequente estudo de sítios arqueológicos e patrimoniais. Todos estes 

encontram na envolvência da Ponte do Arco, situada no concelho do Marco de 

tor favorável para a 

o software open Source 

várias aulas de campo neste local ou 

relacionados (algo que a Escola Profissional de Arqueologia tem 

como apanágio, não perdendo a oportunidade de ostentar esta sua vertente prática). Ou seja, a 

paisagem invejável. 

funcionalmente relacionados 

um com os outros no que toca à interpretação da Paisagem como um todo e à sua utilização. A 

stá relacionada com uma via, já que ambas fornecem um meio 

Um castelo está relacionado com a defensa de um ponto de interesse, 

Assim sendo, tudo em História está relacionado, 

etamente. A História desses sítios e das suas inter-relações, ficaram 

que dava vida para além da vida às palavras. Durante as aulas de História, perdia-me 

história de construção 

Após o ingresso na Escola Profissional de Arqueologia, durante uma visita às ruínas da área 

Via uns muros pequenos, umas 

a imagem muito clara do que na 

altura pensei ser apenas um monte de terra a 90°graus. Hoje entendo, como nunca poderia na 

, na verdade, um corte 

Ou seja, permite à Arqueologia datar 



 

Tomei esse conhecimento recém

Terá sido num estágio em Tomar

Arqueologia se tornou aparente. 

estão preparadas academicamente para analisar ou sequer saber o que são cortes estratigráfi

e tal não é esperado delas. Cabe a nós

arqueólogo só tinha de escavar 

arqueólogo entende o que escava, o que interpreta e o que deslind

portanto, de ser nós, todo o “pessoal da

arqueólogo que passa anos a aprender e a desenvolver essas técnicas, metodologias e métodos.  

Escavar para ninguém poder usufruir ou apr

destino final então para isso, mais valia não se escavar.

Isso coincide com o problema que sempre foi referido na Esc

problema de divulgação. Como é que divulgamos a Arq

numa brincadeira com a Professora Susana Nunes (coordenadora do Curso Assistente de 

Arqueólogo) que me desafiou a fazer uma 

feito algo parecido, mas ao pesquisar s

apostam em reconstruções 3D em larga escala. Desde imagens em 3D para realidad

como o museu de Pompeii (https://www.youtube.com/watch?v=dY_3ggKg0Bc&ab_channel=ZEROONE)

Deste modo, se há reconstruções de larga escala, será que existe algo semelhante na 

Arqueologia? Essa questão levou ao contacto com César Figueiredo, licenciado em Arte e 

Comunicação e Mestre em ilustração. 

como ilustrador e modelador 

arqueológicos para dados que todos possam percebem, dados visuais. 

“Tradução Visual”.  

Então para divulgar os resultados dos trabalhos arqueológicos, foi escolhida a m

como César Figueiredo. A modelação 3D é muito mais apelativa para fins ilustrativos e de 

divulgação, e acima de tudo, torna os resultados simples

 

Tomei esse conhecimento recém-adquirido como elementar e simples de entender e

o num estágio em Tomar com a Professora Ana Cruz, que a complexidade da 

Arqueologia se tornou aparente. A Professora Ana Cruz referiu que “As pessoas comuns não 

estão preparadas academicamente para analisar ou sequer saber o que são cortes estratigráfi

não é esperado delas. Cabe a nós,  arqueólogos, explicar-lhes”. Assim a perceção de que o 

arqueólogo só tinha de escavar desfez-se, a divulgação não cabe a outros, mas a ele. 

arqueólogo entende o que escava, o que interpreta e o que deslinda de tudo o que faz. 

o, de ser nós, todo o “pessoal da arqueologia” a“vender o nosso produto”

arqueólogo que passa anos a aprender e a desenvolver essas técnicas, metodologias e métodos.  

Escavar para ninguém poder usufruir ou aprender, isso não será Arqueologia e se não for esse o 

destino final então para isso, mais valia não se escavar. 

Isso coincide com o problema que sempre foi referido na Escola Profissional de Arqueologia:

Como é que divulgamos a Arqueologia e os seus frutos? 

numa brincadeira com a Professora Susana Nunes (coordenadora do Curso Assistente de 

me desafiou a fazer uma Domus romana em 3D. Teimoso, aceitei!

feito algo parecido, mas ao pesquisar sobre esse tema, foram sendo revelados museus que 

apostam em reconstruções 3D em larga escala. Desde imagens em 3D para realidad

(https://www.youtube.com/watch?v=dY_3ggKg0Bc&ab_channel=ZEROONE)

truções de larga escala, será que existe algo semelhante na 

Arqueologia? Essa questão levou ao contacto com César Figueiredo, licenciado em Arte e 

Comunicação e Mestre em ilustração. Este autor passou grande parte da sua vida profissional 

modelador de arqueologia. O seu trabalho é, na essência, traduzir dados 

dados que todos possam percebem, dados visuais. 

Então para divulgar os resultados dos trabalhos arqueológicos, foi escolhida a m

como César Figueiredo. A modelação 3D é muito mais apelativa para fins ilustrativos e de 

ção, e acima de tudo, torna os resultados simples para o visualizador. 
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adquirido como elementar e simples de entender e ensinar. 

com a Professora Ana Cruz, que a complexidade da 

“As pessoas comuns não 

estão preparadas academicamente para analisar ou sequer saber o que são cortes estratigráficos, 

”. Assim a perceção de que o 

a outros, mas a ele. Só o 

a de tudo o que faz. Temos, 

a“vender o nosso produto”, já que é o 

arqueólogo que passa anos a aprender e a desenvolver essas técnicas, metodologias e métodos.  

ender, isso não será Arqueologia e se não for esse o 

ola Profissional de Arqueologia: o 

s seus frutos? A resposta veio 

numa brincadeira com a Professora Susana Nunes (coordenadora do Curso Assistente de 

Teimoso, aceitei! Nunca tinha 

obre esse tema, foram sendo revelados museus que 

apostam em reconstruções 3D em larga escala. Desde imagens em 3D para realidade virtual, tal 

(https://www.youtube.com/watch?v=dY_3ggKg0Bc&ab_channel=ZEROONE). 

truções de larga escala, será que existe algo semelhante na 

Arqueologia? Essa questão levou ao contacto com César Figueiredo, licenciado em Arte e 

passou grande parte da sua vida profissional 

. O seu trabalho é, na essência, traduzir dados 

dados que todos possam percebem, dados visuais. A isto chama-se 

Então para divulgar os resultados dos trabalhos arqueológicos, foi escolhida a modelação 3D, tal 

como César Figueiredo. A modelação 3D é muito mais apelativa para fins ilustrativos e de 



 

A área a modelar 
A área de estudo foi, como acima referido, a envolvên

sete sítios com potencial arqueológico, dos quais apenas quatro serão alvo de apresentação e 

representação. 

Os sete locais são: a Ponte do Arco; 

da Igreja Velha; as Alminhas da Ponte do Arco; 

ao longo do trabalho, mas não foram alvo de modelação. A escolha de não modelar estes 

últimos sítios foi inteiramente por questões de tempo, falta de equipamento necessário e

sobretudo de custo/ benefício da sua modelação, já que estes três últimos ainda conseguem ser 

vistos hoje em dia. 

Esses sítios sozinhos, contam uma história. Mas esses sítios juntos, f

História que o presente trabalho pretende

escolhidos. 

Enquadramento Geográfico
A Ponte do Arco dista 707 metros 

41°13'19.4"N 8°05'17.1"W a 41°13'02.5"N 8°05'13.3"W, pelo Google Maps)

extensão encontram-se os sítios

Freguesias de Várzea, Aliviada e Folhada, no concelho de Marco de Canavezes, no distrito do 

Porto. Antes da reforma administrativa de 2013, a área estava inserida n

O substrato geológico da área é

corresponde a 59% do território do concelho de Marco de Canaveses.

O Rio Ovelha nasce na Serra do M

Amarante. O seu percurso conta com 23 

onde desagua no Tâmega. F

localização da área, quando orientada a

 

A área de estudo foi, como acima referido, a envolvência da Ponte do Arco. Essa área contém 

sete sítios com potencial arqueológico, dos quais apenas quatro serão alvo de apresentação e 

Ponte do Arco; o Castelo dos Mouros; a Necrópole da Curvaceira; 

s Alminhas da Ponte do Arco; a via romana. Estes três últimos serão referidos 

mas não foram alvo de modelação. A escolha de não modelar estes 

últimos sítios foi inteiramente por questões de tempo, falta de equipamento necessário e

benefício da sua modelação, já que estes três últimos ainda conseguem ser 

Esses sítios sozinhos, contam uma história. Mas esses sítios juntos, formam a História. 

ue o presente trabalho pretende relatar através das histórias individuais

Enquadramento Geográfico 
707 metros do local com o topónimo “Tapado da Igreja Velha” (desde 

41°13'19.4"N 8°05'17.1"W a 41°13'02.5"N 8°05'13.3"W, pelo Google Maps)

os sítios referidos anterioremente. Esta área situa

de Várzea, Aliviada e Folhada, no concelho de Marco de Canavezes, no distrito do 

Antes da reforma administrativa de 2013, a área estava inserida na freguesia da Folhada. 

O substrato geológico da área é composto por granitos porfiróides de grão grosseiro, que 

corresponde a 59% do território do concelho de Marco de Canaveses. (Douro, 2010)

nasce na Serra do Marão em Pena Suar, na freguesia de Aboadela no concelho de 

Amarante. O seu percurso conta com 23 Km, chegando ao seu término em Marco de Canaveses

Flui na horizontal (da direita para a esquerda)

ando orientada a Norte.  
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cia da Ponte do Arco. Essa área contém 

sete sítios com potencial arqueológico, dos quais apenas quatro serão alvo de apresentação e 

Necrópole da Curvaceira; o Tapado 

via romana. Estes três últimos serão referidos 

mas não foram alvo de modelação. A escolha de não modelar estes 

últimos sítios foi inteiramente por questões de tempo, falta de equipamento necessário e 

benefício da sua modelação, já que estes três últimos ainda conseguem ser 

ormam a História. Uma 

histórias individuais dos sítios 

“Tapado da Igreja Velha” (desde 

41°13'19.4"N 8°05'17.1"W a 41°13'02.5"N 8°05'13.3"W, pelo Google Maps). Ao longo desta 

itua-se na União de 

de Várzea, Aliviada e Folhada, no concelho de Marco de Canavezes, no distrito do 

a freguesia da Folhada.  

de grão grosseiro, que 

(Douro, 2010) 

na freguesia de Aboadela no concelho de 

Marco de Canaveses, 

(da direita para a esquerda) comparando a 



 

Enquadramento Histórico

Não podemos começar por outro lado senão pelo Rio Ovelha. 

das antigas manufaturas de tinturaria de lã de ovelha, chamava

Atualmente é um rio de águas li

atividades agrícolas. Podemos encontrar moinhos abandonados nas suas margens, sendo esta 

parte integrante da sua paisagem e um testemunho perene da sua importância para

de cereais. 

Esta via romana seguia pela a margem 

Norte). Utilizava parte da estrada de Canaveses a Tabuado, referida em documentos de 1552. 

Ligava o lugar de Moura e Tapadas, onde existia um 

num ponto alto. Este mesmo seria assinalado por um penedo bem saliente e visível de vários 

pontos da paisagem. Hoje em dia é um espaço onde se localiz

cujo topónimo era “Pausada” ou possivelmente Pousada. 

mostra o nome arcaico de Folhada. 

Deste ponto, descia a encosta, rica em água com terras arejadas de Fraga, Valadares, Torre, 

Senra, Aldeia, Légua (Dias L. T., 1997)

A Ponte do Arco é uma ponte Românica que une as margens do 

tabuleiro em cavalete sobre um arco quebrado, sendo essa a génese do seu nome. 

comprimento 30 metros e 3 metros de largura. 

No arco podemos verificar a presença de diversos orifícios ou agulheiros utilizados para encaixe 

do cimbre.  

Contém ainda elementos de Época Romana no arco da margem esquerda (aquando orientada a 

Norte), porém são da Idade Média os elementos mais evidentes que evidenciam assim a

profundamente remodelação à qual foi sujeita durante este período. 

Localiza-se num fundo de vale e foi erguida neste local para permitir a travessia do 

integrando também a via que, pela margem esquerda, ligava 

a travessia da serra do Marão 

Enquadramento Histórico 

−RIO OVELHA 

Não podemos começar por outro lado senão pelo Rio Ovelha. Antes de ter este nome, derivado 

das antigas manufaturas de tinturaria de lã de ovelha, chamava-se Rio Mendes

Atualmente é um rio de águas limpas. As suas margens são de tamanho variado, devido às 

atividades agrícolas. Podemos encontrar moinhos abandonados nas suas margens, sendo esta 

parte integrante da sua paisagem e um testemunho perene da sua importância para

−VIA ROMANA 

Esta via romana seguia pela a margem este do Rio Tâmega (ou esquerda quando orientado a 

Utilizava parte da estrada de Canaveses a Tabuado, referida em documentos de 1552. 

ura e Tapadas, onde existia um vicus ou uma grande villa

Este mesmo seria assinalado por um penedo bem saliente e visível de vários 

Hoje em dia é um espaço onde se localiza a Igreja Paroquial de Folhada, 

cujo topónimo era “Pausada” ou possivelmente Pousada. O documento mais antigo é de 1320 e 

mostra o nome arcaico de Folhada. “Ecclesiamsanctiiohannis de pousada”. (Queirós, 2010/2011)

Deste ponto, descia a encosta, rica em água com terras arejadas de Fraga, Valadares, Torre, 

(Dias L. T., 1997) 

−PONTE DO ARCO 

A Ponte do Arco é uma ponte Românica que une as margens do Rio Ovelha. 

tabuleiro em cavalete sobre um arco quebrado, sendo essa a génese do seu nome. 

3 metros de largura.  

ar a presença de diversos orifícios ou agulheiros utilizados para encaixe 

Contém ainda elementos de Época Romana no arco da margem esquerda (aquando orientada a 

Norte), porém são da Idade Média os elementos mais evidentes que evidenciam assim a

profundamente remodelação à qual foi sujeita durante este período.  

se num fundo de vale e foi erguida neste local para permitir a travessia do 

integrando também a via que, pela margem esquerda, ligava Tongobriga à estrada que garanti

a travessia da serra do Marão (Fernandes & Sousa) 
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ter este nome, derivado 

Mendes (Pastor, 2016). 

As suas margens são de tamanho variado, devido às 

atividades agrícolas. Podemos encontrar moinhos abandonados nas suas margens, sendo esta 

parte integrante da sua paisagem e um testemunho perene da sua importância para a moagem 

io Tâmega (ou esquerda quando orientado a 

Utilizava parte da estrada de Canaveses a Tabuado, referida em documentos de 1552. 

a com um santuário 

Este mesmo seria assinalado por um penedo bem saliente e visível de vários 

a Igreja Paroquial de Folhada, 

O documento mais antigo é de 1320 e 

(Queirós, 2010/2011) 

Deste ponto, descia a encosta, rica em água com terras arejadas de Fraga, Valadares, Torre, 

io Ovelha. É uma ponte de 

tabuleiro em cavalete sobre um arco quebrado, sendo essa a génese do seu nome. Tem de 

ar a presença de diversos orifícios ou agulheiros utilizados para encaixe 

Contém ainda elementos de Época Romana no arco da margem esquerda (aquando orientada a 

Norte), porém são da Idade Média os elementos mais evidentes que evidenciam assim a 

se num fundo de vale e foi erguida neste local para permitir a travessia do Rio Ovelha, 

à estrada que garantia 



 

Nas “Memórias Paroquiais de 1758

elevação em cavalete que a ponte possuía

freguezia chamada a Ponte do Arco, por ter hum muito grande e medonho arco e goardas muito 

pequenas. E a ponte nao ser recham [rasa ou de tabuleiro plano], posto que he de pedra, muito 

bem segura e antigua” (Fernandes & Sousa)

A ponte foi alvo de uma intervenção em 2019. Essa intervenção teve como objetivo o restauro 

da ponte, já que o seu arco se encontrava desnivelado, apresentando assim, nas piores situações, 

o risco sério de ruir. É importante frisar que até essa data, a circula

ponte, facto que contribuiu para o estado do imóvel.

Na intervenção referida (que integrou trabalhos de sondagem aqueológica) 

três pavimentos: o mais recente, 

1980; o piso que ainda era visível nos anos 1970, de lajes graníticas; 

ponte, denominado de “calçada portuguesa”, provavelmente colocado depois d

talhamar (Mota, 2020) 

A necrópole da Curvaceira situa

desde do século XIX. José Augusto Viera, em 1887, refere a existência de seis sepulturas. Em 

1906 Manuel Vasconcelos refere a existência de seis

 Apenas cinco sepulturas permanecem

destruída com o alargamento do estradão adjacente. Contudo em 1990 João Belmiro Pinto da 

Silva revela que teve acessos aos manuscritos de João Vasconcelos

que seriam apenas cinco sepulturas.

Das cinco sepulturas, apenas uma revela traços antropomórficos, aproveitando o afloramento 

granítico. Quatro das sepulturas são de adulto, possuindo as seguintes dimensões: 1,80m de 

comprimento, 0,60m de largura (duas apresentam apenas 0,5m) e 0,4m de profundidade. Uma 

das sepulturas, de adulto, apresenta

onde cerca de metade parece

de comprido, 0,35m de largo e 0,3m de profundidade. A maioria das sepulturas está orientada 

no sentido oeste-este, ou seja

Nascente.  

Memórias Paroquiais de 1758”, o pároco de Folhada, José Franco Bravo, descreve bem a 

elevação em cavalete que a ponte possuía: “E tem outra grande ponte em o termo desta 

eguezia chamada a Ponte do Arco, por ter hum muito grande e medonho arco e goardas muito 

E a ponte nao ser recham [rasa ou de tabuleiro plano], posto que he de pedra, muito 

(Fernandes & Sousa) 

nte foi alvo de uma intervenção em 2019. Essa intervenção teve como objetivo o restauro 

da ponte, já que o seu arco se encontrava desnivelado, apresentando assim, nas piores situações, 

É importante frisar que até essa data, a circulação de veículos era feita pela 

para o estado do imóvel. 

(que integrou trabalhos de sondagem aqueológica) foram 

mais recente, composto por um piso de alcatrão colocado por 

piso que ainda era visível nos anos 1970, de lajes graníticas; o pavimento no lado sul da 

“calçada portuguesa”, provavelmente colocado depois d

−NECRÓPOLE DA CURVACEIRA 

A necrópole da Curvaceira situa-se junto à via romana. A necrópole é estudada pelo menos 

José Augusto Viera, em 1887, refere a existência de seis sepulturas. Em 

1906 Manuel Vasconcelos refere a existência de seis sepulturas. 

permanecem visíveis atualmente, propondo-se que sexta terá sido 

destruída com o alargamento do estradão adjacente. Contudo em 1990 João Belmiro Pinto da 

Silva revela que teve acessos aos manuscritos de João Vasconcelos que afirmavam

que seriam apenas cinco sepulturas. 

Das cinco sepulturas, apenas uma revela traços antropomórficos, aproveitando o afloramento 

Quatro das sepulturas são de adulto, possuindo as seguintes dimensões: 1,80m de 

to, 0,60m de largura (duas apresentam apenas 0,5m) e 0,4m de profundidade. Uma 

das sepulturas, de adulto, apresenta-se bastante danificada no topo oeste, do lado da cabeça, 

parece ter sido cortada. A sepultura de menores dimensões tem 

de comprido, 0,35m de largo e 0,3m de profundidade. A maioria das sepulturas está orientada 

ou seja, orientadas canonicamente, com a cabeça a Poente e os pés a 
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José Franco Bravo, descreve bem a 

“E tem outra grande ponte em o termo desta 

eguezia chamada a Ponte do Arco, por ter hum muito grande e medonho arco e goardas muito 

E a ponte nao ser recham [rasa ou de tabuleiro plano], posto que he de pedra, muito 

nte foi alvo de uma intervenção em 2019. Essa intervenção teve como objetivo o restauro 

da ponte, já que o seu arco se encontrava desnivelado, apresentando assim, nas piores situações, 

ção de veículos era feita pela 

foram identificados 

ocado por volta dos anos 

pavimento no lado sul da 

“calçada portuguesa”, provavelmente colocado depois da construção do 

A necrópole é estudada pelo menos 

José Augusto Viera, em 1887, refere a existência de seis sepulturas. Em 

se que sexta terá sido 

destruída com o alargamento do estradão adjacente. Contudo em 1990 João Belmiro Pinto da 

que afirmavam, por sua vez, 

Das cinco sepulturas, apenas uma revela traços antropomórficos, aproveitando o afloramento 

Quatro das sepulturas são de adulto, possuindo as seguintes dimensões: 1,80m de 

to, 0,60m de largura (duas apresentam apenas 0,5m) e 0,4m de profundidade. Uma 

este, do lado da cabeça, 

de menores dimensões tem 1,10m 

de comprido, 0,35m de largo e 0,3m de profundidade. A maioria das sepulturas está orientada 

orientadas canonicamente, com a cabeça a Poente e os pés a 



 

Esta necrópole estaria associada à desaparecida "Igreja 

a tradição localiza nas proximidades

lado oposto do caminho que liga à Ponte do Arc

Esta necrópole poderá contribu

antropomorfismo” para sepulturas com contornos humanos

Félix Alves Pereira, as sepulturas trapezoidais seriam mais antigas, por se encontrarem m

próximas dos seus protótipos das catacumbas, enquanto as de silhueta antropomórfica seriam 

mais tardias (Barroca, Sepulturas Escavadas na Rocha de Entre Douro e Minho, 2010/2011)

sepulturas trapezoidais podem ser datada

antropomórfico assimétrico, com apenas um “ombro” 

(Guedes, 2015) 

Não se conhecem ainda as razõess que levaram à criação de sepultura

rochosos. Ao contrário da crença comum, esta nova sepultura exigia conhecimentos do trabalho 

e talhe de pedra assim como o recurso a instrumentos metálicos

Sepulturas de Entre-Douro-e-Minh

O antropomorfismo servia, em parte, para o crânio não perder a sua posição, man

estável e seguro. A natureza deste

enterramento tem tendência a perder a sua expressividade na estratig

espólio associado. Visto o granito ser uma pedra de cariz ácido, tem tendência a acelerar a 

decomposição dos materiais orgânicos duros, e qualquer material que poderia oferecer uma 

tentativa datação como sejam metais (como moedas)

Entre-Douro-e-Minho, 1987)Como agravante, em algumas escavações, restos de cal viva são 

evidentes de modo a acelerar a decomposição.

O sítio conhecido como Tapado da I

ponto potencial e não verificado. O que é certo é que muitos autores que estudara

necrópole da Curvaceira efetivaram a ligação com o local da Igreja Velha.

Em 1947, Viera de Aguiar justifica a local

mesma das sepulturas. 

Por sua vez, em 1990 João Belmiro Pinto da Silva, refere que o lugar dessa igreja velha em 

associação com as sepulturas poderá nunca ter existido. 

notícia de 1887 em que o topónimo de “tapado da igreja velha” poderá ter originado, por parte 

Esta necrópole estaria associada à desaparecida "Igreja Velha", antiga Paróquia de Folhada, que 

a tradição localiza nas proximidades, mais concretamente no campo localizado em frente, do 

caminho que liga à Ponte do Arc (Fernandes & Sousa). 

poderá contribuir para a evidência de uma etapa de evolução do “não 

epulturas com contornos humanos (Queirós, 2010/2011)

Félix Alves Pereira, as sepulturas trapezoidais seriam mais antigas, por se encontrarem m

próximas dos seus protótipos das catacumbas, enquanto as de silhueta antropomórfica seriam 

(Barroca, Sepulturas Escavadas na Rocha de Entre Douro e Minho, 2010/2011)

sepulturas trapezoidais podem ser datadas entre o século VII ao XI, e a sepultura com o contorno 

métrico, com apenas um “ombro” pode ser datada entre o século IX e X

Não se conhecem ainda as razõess que levaram à criação de sepulturas em afloramentos 

rochosos. Ao contrário da crença comum, esta nova sepultura exigia conhecimentos do trabalho 

e talhe de pedra assim como o recurso a instrumentos metálicos (Barroca, Necrópoles e 

Minho, 1987) 

O antropomorfismo servia, em parte, para o crânio não perder a sua posição, man

natureza deste tipo de cemitérios é difícil de estudar. 

enterramento tem tendência a perder a sua expressividade na estratigrafia, assim como o seu 

espólio associado. Visto o granito ser uma pedra de cariz ácido, tem tendência a acelerar a 

decomposição dos materiais orgânicos duros, e qualquer material que poderia oferecer uma 

como sejam metais (como moedas) (Barroca, Necrópoles e Sepulturas de 

Como agravante, em algumas escavações, restos de cal viva são 

evidentes de modo a acelerar a decomposição. 

−TAPADO DA IGREJA VELHA 

ido como Tapado da Igreja Velha tem ligação com a necrópole, sendo este um 

ponto potencial e não verificado. O que é certo é que muitos autores que estudara

tivaram a ligação com o local da Igreja Velha. 

Em 1947, Viera de Aguiar justifica a localização da antiga igreja paroquial da freguesia com a 

Por sua vez, em 1990 João Belmiro Pinto da Silva, refere que o lugar dessa igreja velha em 

associação com as sepulturas poderá nunca ter existido. Sustentando a sua afirmação numa 

otícia de 1887 em que o topónimo de “tapado da igreja velha” poderá ter originado, por parte 
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quia de Folhada, que 

ais concretamente no campo localizado em frente, do 

de uma etapa de evolução do “não 

(Queirós, 2010/2011). Segundo 

Félix Alves Pereira, as sepulturas trapezoidais seriam mais antigas, por se encontrarem mais 

próximas dos seus protótipos das catacumbas, enquanto as de silhueta antropomórfica seriam 

(Barroca, Sepulturas Escavadas na Rocha de Entre Douro e Minho, 2010/2011). As 

sepultura com o contorno 

pode ser datada entre o século IX e X 

s em afloramentos 

rochosos. Ao contrário da crença comum, esta nova sepultura exigia conhecimentos do trabalho 

(Barroca, Necrópoles e 

O antropomorfismo servia, em parte, para o crânio não perder a sua posição, mantendo-se 

de estudar. Esse tipo de 

rafia, assim como o seu 

espólio associado. Visto o granito ser uma pedra de cariz ácido, tem tendência a acelerar a 

decomposição dos materiais orgânicos duros, e qualquer material que poderia oferecer uma 

(Barroca, Necrópoles e Sepulturas de 

Como agravante, em algumas escavações, restos de cal viva são 

tem ligação com a necrópole, sendo este um 

ponto potencial e não verificado. O que é certo é que muitos autores que estudaram a 

ização da antiga igreja paroquial da freguesia com a 

Por sua vez, em 1990 João Belmiro Pinto da Silva, refere que o lugar dessa igreja velha em 

Sustentando a sua afirmação numa 

otícia de 1887 em que o topónimo de “tapado da igreja velha” poderá ter originado, por parte 



 

dos populares, para justificar o aparecimento de sepulturas revertendo

causalidade (Queirós, 2010/2011)

Segundo Lino Tavares Dias (Dias L. T., 1997)

casa agrícola tardo-romana, que se situava num pequeno planalto n

Ovelha (Fernandes & Sousa) 

Este sítio será de provável associação a um castelo roqueiro que por sua vez 

passagem do Rio Ovelha feita pela Ponte do Arco ou da ponte anterior a esta. 

No topo, verifica-se a existência de um orifício ci

profundidade, escavado diretamente no afloramento granítico. A cerca de 20m a 

verifica-se a existência de um outro entalhe, desta feita retangular, com 1,2m de comprimento, 

0,3m de largura e 0,08m de profundidade

O acesso ao topo é feito por um caminho, a 

encosta oeste, circundando o castelo. A 

com uma pia circular. Nesse ponto o caminho bifurca e o rama

plataforma relativamente espaçosa parecendo ter sido artificialmente preparada. 

como no topo há sinais de atividade de extração de granito, designadamente um número 

considerável de marcas de guilhos e cortes de pedra em 

As civitates do século IX-X, de administração condal, cujos vastos territórios se mostraram de 

difícil administração, fragmentar

capitaneadas por um castelo cujo 

partir do século XI, generalizando

(Fernandes & Sousa). 

Parece haver relação entre as invasões normandas e o apare

de tipo “mota” (estruturas defensivas

devido a uma necessária e pronta resposta face à rapidez ação conquistadora normanda. 

Portugal, o panorama não será, decert

curto espaço temporal, associadas a momentos de instabilidade territorial. 

estrutura era vulnerável em diversos aspetos, pelo que a função primordial era a de possuir um 

carácter meramente defensivo, ainda que de especto temporário, tentando de algum modo 

desgastar o inimigo, aproveitando, assim, a pouco desenvolvida máquina de guerra

2010) 

dos populares, para justificar o aparecimento de sepulturas revertendo-se assim a relação de 

(Queirós, 2010/2011) 

(Dias L. T., 1997) este local poderá corresponder a uma aldeia ou uma 

romana, que se situava num pequeno planalto na margem esquerda do Rio 

−CASTELO DOS MOUROS 

de provável associação a um castelo roqueiro que por sua vez controlava a

io Ovelha feita pela Ponte do Arco ou da ponte anterior a esta.  

se a existência de um orifício circular com 22cm de diâmetro e 7

profundidade, escavado diretamente no afloramento granítico. A cerca de 20m a 

se a existência de um outro entalhe, desta feita retangular, com 1,2m de comprimento, 

0,3m de largura e 0,08m de profundidade média. 

O acesso ao topo é feito por um caminho, a sul, que liga o lugar de Boavista ao Arco, subindo a 

este, circundando o castelo. A norte, à esquerda do caminho, localiza

Nesse ponto o caminho bifurca e o ramal da esquerda leva a uma 

plataforma relativamente espaçosa parecendo ter sido artificialmente preparada. 

como no topo há sinais de atividade de extração de granito, designadamente um número 

considerável de marcas de guilhos e cortes de pedra em diferentes estados de desgaste.

X, de administração condal, cujos vastos territórios se mostraram de 

difícil administração, fragmentar-se-iam em parcelas territoriais de menor dimensão. As terras, 

capitaneadas por um castelo cujo governo passou a ser assegurado por milites 

partir do século XI, generalizando-se este modus opperandi ao longo dos séculos XII e XIII

Parece haver relação entre as invasões normandas e o aparecimento das estruturas defensivas 

o “mota” (estruturas defensivas construídas com o material de fácil obtenção), certamente 

devido a uma necessária e pronta resposta face à rapidez ação conquistadora normanda. 

Portugal, o panorama não será, decerto, muito dissemelhante. Eram erigidas e mantidas por um 

curto espaço temporal, associadas a momentos de instabilidade territorial. 

estrutura era vulnerável em diversos aspetos, pelo que a função primordial era a de possuir um 

e defensivo, ainda que de especto temporário, tentando de algum modo 

desgastar o inimigo, aproveitando, assim, a pouco desenvolvida máquina de guerra
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assim a relação de 

este local poderá corresponder a uma aldeia ou uma 

a margem esquerda do Rio 

controlava azona de 

 

r com 22cm de diâmetro e 7cm de 

profundidade, escavado diretamente no afloramento granítico. A cerca de 20m a oeste deste 

se a existência de um outro entalhe, desta feita retangular, com 1,2m de comprimento, 

sta ao Arco, subindo a 

orte, à esquerda do caminho, localiza-se um penedo 

l da esquerda leva a uma 

plataforma relativamente espaçosa parecendo ter sido artificialmente preparada. Tanto aqui 

como no topo há sinais de atividade de extração de granito, designadamente um número 

diferentes estados de desgaste. 

X, de administração condal, cujos vastos territórios se mostraram de 

iam em parcelas territoriais de menor dimensão. As terras, 

milites ou infanções a 

ao longo dos séculos XII e XIII 

cimento das estruturas defensivas 

construídas com o material de fácil obtenção), certamente 

devido a uma necessária e pronta resposta face à rapidez ação conquistadora normanda. Em 

o, muito dissemelhante. Eram erigidas e mantidas por um 

curto espaço temporal, associadas a momentos de instabilidade territorial. Esta efémera 

estrutura era vulnerável em diversos aspetos, pelo que a função primordial era a de possuir um 

e defensivo, ainda que de especto temporário, tentando de algum modo 

desgastar o inimigo, aproveitando, assim, a pouco desenvolvida máquina de guerra (Dias L. , 



 

−

No acesso à Ponte do Arco, a partir da margem direita do R

caminho duas alminhas sobrepostas uma à outra. 

tapada na base, em parte devido à subida da cota do

face granítica vertical plana, sendo composta por um nicho em arco, encimado por uma cruz de 

boas proporções e bem lavrada. Entre o topo do nicho e a cruz foi colocado um azulejo onde 

pode ler-se: “AO PASSAR NUMAS A

PEDEM AS ALMAS, AQUEM TEM BOM CORAÇÃO”. Assente sobre esta alminha mais antiga foi 

colocada outra, em 1959, como é verificável pela data inscrita em cartela retangular na base da 

mesma. Possui nicho retangular o

aos seus pés, estando fechado por porta em ferro forjado com motivos decorativos vazados. 

Acima do nicho encontra-se um frontão moldurado curvo rematado por uma cruz grega 

(Fernandes & Sousa) 

 

−ALMINHAS DA PONTE DO ARCO 

a partir da margem direita do Rio Ovelha, encontram

caminho duas alminhas sobrepostas uma à outra. A mais antiga encontra

tapada na base, em parte devido à subida da cota do caminho. Foi integralmente lavrada numa

face granítica vertical plana, sendo composta por um nicho em arco, encimado por uma cruz de 

boas proporções e bem lavrada. Entre o topo do nicho e a cruz foi colocado um azulejo onde 

se: “AO PASSAR NUMAS ALMINHAS, DEIXA ESMOLA E ORAÇÃO; PORQUE AMBAS 

PEDEM AS ALMAS, AQUEM TEM BOM CORAÇÃO”. Assente sobre esta alminha mais antiga foi 

colocada outra, em 1959, como é verificável pela data inscrita em cartela retangular na base da 

mesma. Possui nicho retangular onde repousa um painel alusivo a Cristo crucificado e a virgem 

aos seus pés, estando fechado por porta em ferro forjado com motivos decorativos vazados. 

se um frontão moldurado curvo rematado por uma cruz grega 
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io Ovelha, encontram-se à face do 

A mais antiga encontra-se parcialmente 

caminho. Foi integralmente lavrada numa 

face granítica vertical plana, sendo composta por um nicho em arco, encimado por uma cruz de 

boas proporções e bem lavrada. Entre o topo do nicho e a cruz foi colocado um azulejo onde 

LMINHAS, DEIXA ESMOLA E ORAÇÃO; PORQUE AMBAS 

PEDEM AS ALMAS, AQUEM TEM BOM CORAÇÃO”. Assente sobre esta alminha mais antiga foi 

colocada outra, em 1959, como é verificável pela data inscrita em cartela retangular na base da 

nde repousa um painel alusivo a Cristo crucificado e a virgem 

aos seus pés, estando fechado por porta em ferro forjado com motivos decorativos vazados. 

se um frontão moldurado curvo rematado por uma cruz grega 



 

Investigação sobre vestígios específicos

- INVESTIGAÇÃO

No caso da Ponte do Arco, a investigação fez

autor teve acesso privilegiado

parte do arco tinha sido arrasado p

utilizado na modelação, semelhante ao que fora utilizado

Foi essencialmente graças às fotos

ponte foi construída, revertendo o processo

-INVESTIGAÇÃO CASTELO

Os módulos de prospeção de TIA.05 e TIA.06 foram realizados n

central dessa prospeção era conseguir datar

Castelo dos Mouros. Mas tal não foi possível. 

cerâmica a torno e de cor cinzenta

não valeu a pena incluir ou alongar na sua análise

estruturas negativas (possíveis

revelando assim uma modificação da paisagem da atual para a antiga. 

informação foi realizada através da bibliografia.

-INVESTIGAÇÃO TAPADO 

No suposto sítio da igreja, a prospeção não revelou informação relevante

dados bibliográficos revelaram que foi feita uma prospeç

estava limpo e sem vegetação, 

romano. 

-INVESTIGAÇÃO NECRÓPO

Na necrópole da Curvaceira foi utilizado

Uma das sepulturas continha água

constante, evitando a evaporação. O

pela presence desse mesmo corpo

 

Investigação sobre vestígios específicos 

INVESTIGAÇÃO DA PONTE DO ARCO 

do Arco, a investigação fez uso da escavação arqueológica realizada no local

privilegiado à informação visto ter participado ma intervenção

parte do arco tinha sido arrasado para a implantação do alcatrão. Um apoio das aduelas

utilizado na modelação, semelhante ao que fora utilizado para a sua remoção durante as obras. 

fotos retiradas durante este processo que o autor percebeu

revertendo o processo da sua desconstrução.  

INVESTIGAÇÃO CASTELO DOS MOUROS 

de TIA.05 e TIA.06 foram realizados no topo desse

era conseguir datar, através de cerâmica encontrada no local

tal não foi possível. O que foi encontrado foi 

de cor cinzenta com uma possível cronologia muito extensa

incluir ou alongar na sua análise. Além disso, a prospeção permitiu identificar

estruturas negativas (possíveis buracos de poste), assim como atividades de exploração granítica, 

revelando assim uma modificação da paisagem da atual para a antiga. A recolha adicional de 

através da bibliografia. 

INVESTIGAÇÃO TAPADO DA IGREJA VELHA 

ja, a prospeção não revelou informação relevante. Acontece

revelaram que foi feita uma prospeção num momento em que

estava limpo e sem vegetação, o que permitiu recolher fragmentos cerâmicos do período 

INVESTIGAÇÃO NECRÓPOLE DA CURVACEIRA 

foi utilizadoo desenho arqueológico das sepulturas 

continha água, provável consequência da árvore que lhe fornecia sombra 

a evaporação. O contorno da própria sepultura pode ter sido desgastada 

desse mesmo corpo água, sendo este desgaste também aplicável
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realizada no local. O 

cipado ma intervenção. Sabíamos que 

m apoio das aduelas foi 

para a sua remoção durante as obras. 

retiradas durante este processo que o autor percebeu como a 

desse monte. A ideia 

s de cerâmica encontrada no local, o possível 

 um fragmento de 

om uma possível cronologia muito extensa, de tal foma que 

permitiu identificar 

atividades de exploração granítica, 

recolha adicional de 

Acontece… Mas os 

num momento em que o terreno 

fragmentos cerâmicos do período 

o desenho arqueológico das sepulturas em plano e seção. 

, provável consequência da árvore que lhe fornecia sombra 

pode ter sido desgastada 

do este desgaste também aplicável às outras quatro.  



 

A “Tradução Visual” 
Existem diferenças entre o conceito de desenho arqueológico e

Ambos são desenhos científicos

evidencia a técnica(s)de materiais arqueológicos (

entre outros). Já a ilustração pode conter apenas a 

visualização destes mesmos no

uma aproximação do mesmo (Figueiredo, Descodificação de Desenho e Ilustração Arqueológica, 

2012). 

Como transmitir ao público, informações e conceitos de natureza Arqueológica, para os quais 

este não está academicamente preparado para 

requer processos distintos dependendo se estamos a falar de desenho de espólio, ilustração 

arqueológica 2D ou 3D com vista a representar o passado. 

não existe hoje é uma tarefa que pode trazer dissabores se não se seguir uma metodologia de 

trabalho inteligível, baseada numa dialética e numa par

(Figueiredo, Reconstituição de Olisipo

tendo em consideração que 

interpretação, é certo que 

independentemente de quem quer que 

de um Navio Romano do Tipo Corbita, 2014)

arqueológicos disponíveis, fazendo assim a

função é de divulgação assumindo assimum cará

Olisipo e de um Navio Romano do Tipo Corbita, 2014)

-TRADUÇÃO VISUAL DA 

Tendo o autor participado nas esc

estava a acontecer durante a escavação

adquirido que parte do arco tinha sido arrasado para a implantação do alcatrão.

assim com três fases principais

-TRADUÇÃO VISUAL DO C

Durante a prospeção no local

das quais com decoração no interior 

3mm de quartzo, micas e feldspato

 
Existem diferenças entre o conceito de desenho arqueológico e a ilustração arqueológica. 

s são desenhos científicos de uma forma ou outra. O desenho arqueológico repres

(s)de materiais arqueológicos (como sejam cerâmicas, líticos, vidros, metais

entre outros). Já a ilustração pode conter apenas a representação dos materiais,

isualização destes mesmos no contexto em que foram usados/ no seu contexto original, ou 

(Figueiredo, Descodificação de Desenho e Ilustração Arqueológica, 

Como transmitir ao público, informações e conceitos de natureza Arqueológica, para os quais 

academicamente preparado para entender/ interpretar? “O desenho arqueológico 

requer processos distintos dependendo se estamos a falar de desenho de espólio, ilustração 

arqueológica 2D ou 3D com vista a representar o passado. Interpretar em imagem 

não existe hoje é uma tarefa que pode trazer dissabores se não se seguir uma metodologia de 

trabalho inteligível, baseada numa dialética e numa partilha de saberes e experiências

(Figueiredo, Reconstituição de Olisipo e de um Navio Romano do Tipo Corbita, 2014)

que a reconstituição está entre a realidade, a imaginação e a 

interpretação, é certo que a proposta de representação do passado apresentará erros, 

independentemente de quem quer que seja o seu autor (Figueiredo, Reconstituição de Olisipo e 

de um Navio Romano do Tipo Corbita, 2014). A reconstituição 3D utiliza dados científicos e 

fazendo assim a interpretação de um modelo teórico

assumindo assimum carácter didático (Figueiredo, Reconstituição de 

Olisipo e de um Navio Romano do Tipo Corbita, 2014) 

TRADUÇÃO VISUAL DA PONTE DO ARCO 

nas escavações deste sítio, o acesso directo à informação 

estava a acontecer durante a escavação foi um factor decisivo e benéfico. 

parte do arco tinha sido arrasado para a implantação do alcatrão.

principais. 

TRADUÇÃO VISUAL DO CASTELO DOS MOUROS 

l foram recolhidos fragmentos de cerâmica de textura rugosa, um

interior e no exterior. A pasta continha elementos 

quartzo, micas e feldspato e uma coloração cronologia. 

PÁGINA 13 

ilustração arqueológica. 

desenho arqueológico representa e 

cerâmicas, líticos, vidros, metais, 

representação dos materiais, privilegiando a 

no seu contexto original, ou 

(Figueiredo, Descodificação de Desenho e Ilustração Arqueológica, 

Como transmitir ao público, informações e conceitos de natureza Arqueológica, para os quais 

“O desenho arqueológico 

requer processos distintos dependendo se estamos a falar de desenho de espólio, ilustração 

Interpretar em imagem aquilo que 

não existe hoje é uma tarefa que pode trazer dissabores se não se seguir uma metodologia de 

tilha de saberes e experiências” 

e de um Navio Romano do Tipo Corbita, 2014). Mesmo 

a imaginação e a 

de representação do passado apresentará erros, 

(Figueiredo, Reconstituição de Olisipo e 

reconstituição 3D utiliza dados científicos e 

um modelo teórico, no qual a sua 

(Figueiredo, Reconstituição de 

informação do que 

. Era conhecimento 

parte do arco tinha sido arrasado para a implantação do alcatrão. A ponte contava 

 

de textura rugosa, um 

elementos não plásticos até 



 

-TRADUÇÃO VISUAL DO T

A prospeção não revelou nenhuma

possibilidade da existência no local

romano. Lino Tavares Dias considera a hipótese

Por conselho do Arqueólogo Luís Dias 

do casal romano da Bouça do Ouro, situado em Penafiel. 

encontrado nesse mesmo local, para dar vida ao modelo.

-TRADUÇÃO VISUAL DA NECRÓPOL

Como estas sepulturas podem ser vistas ainda hoje em dia 

sepulturas em planta e secção, 

sepultura, que continha sinais

esquerdo), as restantes são trapezoidais.

 

TRADUÇÃO VISUAL DO TAPADO DA IGREJA VELHA

A prospeção não revelou nenhuma estrutura ou espólio. Porém, a bibliografia

no local da igreja primitiva da folhada, e/ou a existência de 

considera a hipótese de aí ter existido um casal romano. 

Luís Dias foi utilizado como exemplo de um casal romano 

do casal romano da Bouça do Ouro, situado em Penafiel. Foi utilizado também o espólio 

local, para dar vida ao modelo. 

O VISUAL DA NECRÓPOLE DA CURVACEIRA

em ser vistas ainda hoje em dia optamos por realizar o 

ão, com o auxílio do Professor Daniel Patrício. Com excepç

sinais de antropoformismo (apresentado apenas um ombro

ão trapezoidais. 
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A 

bibliografia relata a 

da igreja primitiva da folhada, e/ou a existência de espólio 

um casal romano.  

omo exemplo de um casal romano a planta 

também o espólio 

E DA CURVACEIRA 

realizar o desenho das 

om excepção de uma 

apresentado apenas um ombro, o 



 

Processo de Modelação

Antes de mais, é necessário abordar brevemente o programa “Blender” e o meu percurso 

pessoal. O “Blender” é um programa desenvolvido

animar, texturizar, compor, renderizar e edição de vídeo. É um programa de fácil iniciação,

porém, é tão complexo que se t

animes e empresas como Ubiso

também um programam compatível com outros

MakeHuman (programa de criação de humanos em 3D pré

Quando decidi fazer a minha 

Sketchup (programa para criação de modelos em 3D, maioritariamente usado para fins 

arquitetónicos). Mas após entrar em contacto com o 

“Blender” no Youtube e de um estágio profissional no Polo Arqueológico de Viseu (graças 

coordenadora do Curso, Susana Nunes)

utilizar. 

A esta iniciação foi adicionado um curso grátis de Blender 

Viseu, dirigido por Nelson Gonçalves. Esse curso ajudou

património. Mais tarde, um curso, desta vez pago, da Universidade de Burgos 

de Blender aplicado ao Património Arqueológico e Histórico. 

final dos conhecimentos.  

A ideia da PAP seria utilizar as aprendizagens feitas nesses cursos aliada à fotogrametria, mas o 

meu computador não era compatível com programas de fotogrametria, nomeadamente o 

“MeshRoom”. A fotogrametria iria ser utiliza

Como não consegui, outros métodos tiveram de ser utilizados.

-MODELAÇÃO DO 

O primeiro passo foi modelar o terreno. Várias formas foram tentadas em “SculptMode” (modo 

esculpir), mas como não estava habituado a usar esse programa, o resultado era muito 

insatisfatório. Contudo, o Nelson Gonçalves informou que existia um “add

que fornece ferramentas adicionais

modelo 3D de um terreno, mas não muito detalhado. 

referido que era possível usar “Qgis”

Processo de Modelação 

-INTRODUÇÃO 

Antes de mais, é necessário abordar brevemente o programa “Blender” e o meu percurso 

é um programa desenvolvido pela Blender Foundation

animar, texturizar, compor, renderizar e edição de vídeo. É um programa de fácil iniciação,

porém, é tão complexo que se torna difícil de utilizar. É usado pela NVidia, o estúdio Khara de 

animes e empresas como Ubisoft e Facebook financiam o desenvolvimento deste programa. 

compatível com outros,  como MeshRoom (programa de fotogrametria), 

MakeHuman (programa de criação de humanos em 3D pré-feitos), entre muitos outros.

Quando decidi fazer a minha PAP sobre Arqueologia em 3D, pensei em usar o programa 

Sketchup (programa para criação de modelos em 3D, maioritariamente usado para fins 

Mas após entrar em contacto com o “Blender”, através de vídeos de tutoriais de 

um estágio profissional no Polo Arqueológico de Viseu (graças 

coordenadora do Curso, Susana Nunes), consegui ter a iniciação necessária para o começar a 

A esta iniciação foi adicionado um curso grátis de Blender realizado pelo Polo Arqueológico de 

rigido por Nelson Gonçalves. Esse curso ajudou muito, visto ser 

um curso, desta vez pago, da Universidade de Burgos 

de Blender aplicado ao Património Arqueológico e Histórico. V Edição) permitiu a consol

A ideia da PAP seria utilizar as aprendizagens feitas nesses cursos aliada à fotogrametria, mas o 

meu computador não era compatível com programas de fotogrametria, nomeadamente o 

A fotogrametria iria ser utilizada, nomeadamente, para a modelação 

omo não consegui, outros métodos tiveram de ser utilizados. 

MODELAÇÃO DO TERRENO E DA PONTE DO ARCO

O primeiro passo foi modelar o terreno. Várias formas foram tentadas em “SculptMode” (modo 

omo não estava habituado a usar esse programa, o resultado era muito 

insatisfatório. Contudo, o Nelson Gonçalves informou que existia um “add-on” (uma extensão 

que fornece ferramentas adicionais), e que através do “google earth” seria possível ter um 

o 3D de um terreno, mas não muito detalhado. Mais tarde durante o o curso de Burgo, foi 

que era possível usar “Qgis” (programa de informação geográfica) com ortofotos e 
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Antes de mais, é necessário abordar brevemente o programa “Blender” e o meu percurso 

Blender Foundation para modelar, 

animar, texturizar, compor, renderizar e edição de vídeo. É um programa de fácil iniciação, 

É usado pela NVidia, o estúdio Khara de 

ft e Facebook financiam o desenvolvimento deste programa. É 

como MeshRoom (programa de fotogrametria), 

feitos), entre muitos outros. 

PAP sobre Arqueologia em 3D, pensei em usar o programa 

Sketchup (programa para criação de modelos em 3D, maioritariamente usado para fins 

, através de vídeos de tutoriais de 

um estágio profissional no Polo Arqueológico de Viseu (graças à 

consegui ter a iniciação necessária para o começar a 

Polo Arqueológico de 

muito, visto ser orientado para o 

um curso, desta vez pago, da Universidade de Burgos (“Curso Avançado 

permitiu a consolidação 

A ideia da PAP seria utilizar as aprendizagens feitas nesses cursos aliada à fotogrametria, mas o 

meu computador não era compatível com programas de fotogrametria, nomeadamente o 

te, para a modelação do terreno, 

RCO 

O primeiro passo foi modelar o terreno. Várias formas foram tentadas em “SculptMode” (modo 

omo não estava habituado a usar esse programa, o resultado era muito 

on” (uma extensão 

que através do “google earth” seria possível ter um 

Mais tarde durante o o curso de Burgo, foi 

(programa de informação geográfica) com ortofotos e 



 

curvas de nível para modelação 3D muito mais detalhada, perdendo apenas em qua

fotogrametria, mas que necessitava da compra de cartas militares digitais.

Tendo o modelo 3D do terreno, era necessário agora começar a aprender a modelar a Ponte do 

Arco. Depois do modelo de guia finalizado, era 

verdadeiramente. 

A Ponte do Arco, revelou alguns desafios, já que as fotos utilizadas não estavam perfeita

perpendiculares à ponte. Assim,

percetível. Foi necessário começar de novo e 

construção da “Ponte Carlos” 

(https://www.youtube.com/watch?v=8QliKejzLQs&ab_channel=Engineeringandarchitecture).

Com uma ideia mais clara do que

do Arco, iniciei o processo novamente. 

apenas dar texturas. 

-MODELAÇÃO DO CASTELO

Tal como a ponte, foi decidido fazer uma recolha 

fortificações. 

Optou-se por usar cilindros como estacas, extraindo apenas uma face para dar a impressão de 

um elemento trabalhado e aguçado. 

retirando alguma sensação de realismo. 

Numa segunda tentativa foram utilizados na mesma cilindros, mas desta vez com uma dispersão 

circular, mas irregular. Inclinando alguns cilindros para dar mais realismo. Era agora necessário 

construir a torre. 

Foi decidido fazer algo diferente nesta tentativa. Mais concretamente procurar exemplos de

torres defensa e de vigilância na internet. 

representado na “Tapeçaria de Bayeux” que, apesar de imprecisões, retrata a batalha de 

Hastings do século XI, sendo possivelmente contemporâneo ao Castelos dos Mouros. Nessa 

tapeçaria podemos ver uma torre simples, cujo objetivo era atrasar o atacante e obrigar o 

dispêndio de recursos humanos e materiais para a destruir ou conquistar. 

Depois dessa recolha de exemplos, foi decidido fazer uma torre plana e arcaica. 

resultado foi satisfatório, foi adicionado volume, mais uma vez usando cilindros para a 

construção da torre. 

curvas de nível para modelação 3D muito mais detalhada, perdendo apenas em qua

fotogrametria, mas que necessitava da compra de cartas militares digitais. 

Tendo o modelo 3D do terreno, era necessário agora começar a aprender a modelar a Ponte do 

Arco. Depois do modelo de guia finalizado, era vinda a altura de começar a mo

A Ponte do Arco, revelou alguns desafios, já que as fotos utilizadas não estavam perfeita

Assim, resultava um desnível de vista o qual no final era bastante 

. Foi necessário começar de novo e ver exemplos na internet

construção da “Ponte Carlos” em Praga

(https://www.youtube.com/watch?v=8QliKejzLQs&ab_channel=Engineeringandarchitecture).

Com uma ideia mais clara do que queria fazer, e como seria a cofragem da construção da Ponte 

o processo novamente. E esta terá sido a modelação final da ponte, faltando 

MODELAÇÃO DO CASTELO DOS MOUROS 

Tal como a ponte, foi decidido fazer uma recolha de informações acerca de

usar cilindros como estacas, extraindo apenas uma face para dar a impressão de 

um elemento trabalhado e aguçado. Contudo a dispersão dos cilindros era muito circular, 

retirando alguma sensação de realismo.  

foram utilizados na mesma cilindros, mas desta vez com uma dispersão 

Inclinando alguns cilindros para dar mais realismo. Era agora necessário 

fazer algo diferente nesta tentativa. Mais concretamente procurar exemplos de

torres defensa e de vigilância na internet. Foi escolhido um modelo muito parecido ao 

representado na “Tapeçaria de Bayeux” que, apesar de imprecisões, retrata a batalha de 

do século XI, sendo possivelmente contemporâneo ao Castelos dos Mouros. Nessa 

tapeçaria podemos ver uma torre simples, cujo objetivo era atrasar o atacante e obrigar o 

dispêndio de recursos humanos e materiais para a destruir ou conquistar.  

a recolha de exemplos, foi decidido fazer uma torre plana e arcaica. 

resultado foi satisfatório, foi adicionado volume, mais uma vez usando cilindros para a 

PÁGINA 16 

curvas de nível para modelação 3D muito mais detalhada, perdendo apenas em qualidade com a 

Tendo o modelo 3D do terreno, era necessário agora começar a aprender a modelar a Ponte do 

altura de começar a modelar 

A Ponte do Arco, revelou alguns desafios, já que as fotos utilizadas não estavam perfeitamente 

resultava um desnível de vista o qual no final era bastante 

ver exemplos na internet, Um deles foi a 

em Praga 

(https://www.youtube.com/watch?v=8QliKejzLQs&ab_channel=Engineeringandarchitecture). 

construção da Ponte 

E esta terá sido a modelação final da ponte, faltando 

acerca de outros tipos de 

usar cilindros como estacas, extraindo apenas uma face para dar a impressão de 

Contudo a dispersão dos cilindros era muito circular, 

foram utilizados na mesma cilindros, mas desta vez com uma dispersão 

Inclinando alguns cilindros para dar mais realismo. Era agora necessário 

fazer algo diferente nesta tentativa. Mais concretamente procurar exemplos de 

Foi escolhido um modelo muito parecido ao 

representado na “Tapeçaria de Bayeux” que, apesar de imprecisões, retrata a batalha de 

do século XI, sendo possivelmente contemporâneo ao Castelos dos Mouros. Nessa 

tapeçaria podemos ver uma torre simples, cujo objetivo era atrasar o atacante e obrigar o 

a recolha de exemplos, foi decidido fazer uma torre plana e arcaica. Quando o 

resultado foi satisfatório, foi adicionado volume, mais uma vez usando cilindros para a 



 

Mais tarde como o castelo estava finalizado, foi utilizado mais um 

para dar mais realismo ao modelo.

Tal como a ponte, faltava apenas adicionar texturas.

−MODELAÇÃO DO TAPADO 

A datação possível das sepulturas foi utilizada como referência, já que muitos elementos 

bibliográficos relacionam as necrópoles com 

distintaso: certos autores defendem que existia neste sítio uma igreja e outros defendem a 

existência de um casal romano. 

Comecemos com o da igreja. 

assim escolhida uma igreja também desse período, uma igreja moçárabe, portanto. 

igrejas moçárabes que não tivesse sofrido muitas alterações ao

pesquisados. A escolha final recaiu 

Oliveira do Hospital. A planta da igreja de Lourosa foi usada como modelo. Os arcos de ferradura, 

e o tipo de material foram tidos em especial atenção. 

A modelação do casal romano foi a última modelação, sendo utilizado como modelo as ruínas do 

casal romano da Bouça do Ouro auxiliadas pela planta, espólio e a interpretação da escavação 

como modelo à modelação (Almeida, 1998)

-MODELAÇÃO D

A modelação deste sítio foi a mais simples. Como era algo relativamente pequeno foi fácil

efetuar o enquadramento das fotos necessárias. 

primeiro desenhar, depois vetorizar e 

(programa para vetorização de imagens). Com 

sepulturas uma a uma, até ter a forma esperada. 

usado o “sculptmode” para modelar e esculpir

No fim, foi adicionado um “boneco humano” modelado no programa “MakeHuman”.

Com estas modelações todas já acabadas, faltava renderizar (resultado de um processamento 

digital). Todas as modelações foram colocadas no modelo 3D do terreno, mas o ficheiro estava 

muito pesado, e fazia o Blender fechar

uma a uma, com um terreno modelado separadamente. Como os ficheiros individuais eram 

leves, foi decidido fazer umas pequenas animações para dar vida aos modelos.

Mais tarde como o castelo estava finalizado, foi utilizado mais um add-on, um gerador de pedras, 

para dar mais realismo ao modelo. 

Tal como a ponte, faltava apenas adicionar texturas. 

MODELAÇÃO DO TAPADO DA IGREJA VELHA 

A datação possível das sepulturas foi utilizada como referência, já que muitos elementos 

relacionam as necrópoles com esta suposta igreja. Será aqui que há 

ertos autores defendem que existia neste sítio uma igreja e outros defendem a 

existência de um casal romano. Optou-se por se realizar uma modelação de ambas as hip

 Atendendo à cronologia das sepulturas entre o século VII e XI, foi 

assim escolhida uma igreja também desse período, uma igreja moçárabe, portanto. 

igrejas moçárabes que não tivesse sofrido muitas alterações ao longo do tempo foram 

A escolha final recaiu sobre a Igreja Moçárabe de Lourosa, situada no concelho de 

A planta da igreja de Lourosa foi usada como modelo. Os arcos de ferradura, 

e o tipo de material foram tidos em especial atenção.  

do casal romano foi a última modelação, sendo utilizado como modelo as ruínas do 

casal romano da Bouça do Ouro auxiliadas pela planta, espólio e a interpretação da escavação 

(Almeida, 1998). 

MODELAÇÃO DA NECRÓPOLE DA CURVACEIRA 

A modelação deste sítio foi a mais simples. Como era algo relativamente pequeno foi fácil

efetuar o enquadramento das fotos necessárias. Mas para a modelar, o processo foi 

primeiro desenhar, depois vetorizar e só depois modelar. Foi utilizado o progra

torização de imagens). Com base no plano, foram sendo modeladas

sepulturas uma a uma, até ter a forma esperada. Na modelação do geológico envolvente, foi 

usado o “sculptmode” para modelar e esculpir o terreno, numa ótica muito parecida ao desenho. 

No fim, foi adicionado um “boneco humano” modelado no programa “MakeHuman”.

-RENDERIZAÇÃO 

Com estas modelações todas já acabadas, faltava renderizar (resultado de um processamento 

ões foram colocadas no modelo 3D do terreno, mas o ficheiro estava 

muito pesado, e fazia o Blender fechar-se. Então a única maneira possível de renderizar, seria 

uma a uma, com um terreno modelado separadamente. Como os ficheiros individuais eram 

i decidido fazer umas pequenas animações para dar vida aos modelos.
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um gerador de pedras, 

A datação possível das sepulturas foi utilizada como referência, já que muitos elementos 

esta suposta igreja. Será aqui que há opiniões 

ertos autores defendem que existia neste sítio uma igreja e outros defendem a 

e ambas as hipóteses.  

ntre o século VII e XI, foi 

assim escolhida uma igreja também desse período, uma igreja moçárabe, portanto. Exemplos de 

longo do tempo foram 

Igreja Moçárabe de Lourosa, situada no concelho de 

A planta da igreja de Lourosa foi usada como modelo. Os arcos de ferradura, 

do casal romano foi a última modelação, sendo utilizado como modelo as ruínas do 

casal romano da Bouça do Ouro auxiliadas pela planta, espólio e a interpretação da escavação 

A modelação deste sítio foi a mais simples. Como era algo relativamente pequeno foi fácil 

Mas para a modelar, o processo foi iterativo: 

odelar. Foi utilizado o programa “Inkscape” 

plano, foram sendo modeladas as 

Na modelação do geológico envolvente, foi 

o terreno, numa ótica muito parecida ao desenho. 

No fim, foi adicionado um “boneco humano” modelado no programa “MakeHuman”. 

Com estas modelações todas já acabadas, faltava renderizar (resultado de um processamento 

ões foram colocadas no modelo 3D do terreno, mas o ficheiro estava 

se. Então a única maneira possível de renderizar, seria 

uma a uma, com um terreno modelado separadamente. Como os ficheiros individuais eram 

i decidido fazer umas pequenas animações para dar vida aos modelos. 



 

Condicionantes 
A pandemia Covid-19 limitou, em grande parte, muitas das

trabalho de PAP, visto ser fundamental

inicialmente, fazer um levantamento de marcas de pedreiro ou de oleiro. 

“Não indo Maomé à montanha, foi 

idealizado um plano que permitisse

dentro de Casa” de certa forma. 

fazer uma viagem ao passado.

Mas para fazer isso eram necessárias ferramentas. 

Arqueologia não podia propor

ensinado. Foi necessário aprender a usar o 

providenciou amplos recursos para a aprendizagem

estágio que a Professora Susana proporcionou de modo a aprender

para futura utilização (nomeadamente os “add

habilidades obtidas na Escola Profissional

com essas dificuldades ultrapassadas, 

online, como o exemplo de “ This Is Not

(https://www.youtube.com/watch?v=a0uDqnD6i

“Archaeology for 3D Modelling 

 ( https://www.youtube.com/watch?v=bw

Adicionalmente, a leitura de artigos de autoria de César Figueiredo

podem modelar o que desejarem, m

realizar trabalhos arqueológicos, conseguindo assim produzir

Software 
As principais ferramentas usadas

Contudo, a técnica e o entendimento obtido na Escola Profes

essenciais mas imprescindíveis

de materiais foram essenciais

plásticos, inclusões, etc. 

O primeiro software a referir será

modelação 3D, modelando 

19 limitou, em grande parte, muitas das ideias adicionais para o presente 

ser fundamental a deslocação físico aos locais em questão

fazer um levantamento de marcas de pedreiro ou de oleiro.  

indo Maomé à montanha, foi a montanha levada a Maomé”. Mais concretamente

ermitisse levar as pessoas aos sítios arqueológicos em questão

dentro de Casa” de certa forma. A esta viagem foiadicionada a tónica de levar os

uma viagem ao passado. 

eram necessárias ferramentas. Ferramentas que a Escola

podia proporcionar. Não obstante, o autor queria ir mais além do que 

aprender a usar o “Blender”, a renderizar, etc. Tudo isso o YouTube 

providenciou amplos recursos para a aprendizagem através de tutoriais assim como através

rofessora Susana proporcionou de modo a aprender mais técnicas e ferramentas 

(nomeadamente os “add-ons”). Posteriormente, foi necessário

habilidades obtidas na Escola Profissional de Arqueologia com as da modelação 3D. 

com essas dificuldades ultrapassadas, foi necessário observar mais casos de arqueologia em 3D 

mplo de “ This Is Not Archaelogy  

https://www.youtube.com/watch?v=a0uDqnD6i-A&ab_channel=RobertBarratt

“Archaeology for 3D Modelling – Martin Kostal” 

https://www.youtube.com/watch?v=bwMTTJogurE&ab_channel=Blender

Adicionalmente, a leitura de artigos de autoria de César Figueiredo, permitiu entender

podem modelar o que desejarem, mas poucos conseguem passar para a análised

abalhos arqueológicos, conseguindo assim produzir uma imagem fidedigna do passado.

principais ferramentas usadas na minha PAP foram de teor informático e de carácter gráfico

a técnica e o entendimento obtido na Escola Professional de Arqueologia foram 

prescindíveis para a interpretação dos dados arqueológicos. 

de materiais foram essenciaispara perceber as diferenças de texturas, de 

a referir será o “Sketchup”, pois foi por esta via que foi iniciada a 

 primeiro a Casa do Poço da Área Arqueológica do Freixo. 
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adicionais para o presente 

físico aos locais em questão. A ideia seria, 

. Mais concretamente, foi 

arqueológicos em questão. “Viajar 

A esta viagem foiadicionada a tónica de levar os visualizadores a 

scola Profissional de 

queria ir mais além do que lhe foi 

, a renderizar, etc. Tudo isso o YouTube 

is assim como através do 

mais técnicas e ferramentas 

foi necessário ligar as 

modelação 3D. Finalmente 

mais casos de arqueologia em 3D 

A&ab_channel=RobertBarratt) e  

MTTJogurE&ab_channel=Blender). 

permitiu entender que todos 

conseguem passar para a análisedo passado e 

uma imagem fidedigna do passado. 

de teor informático e de carácter gráfico. 

sional de Arqueologia foram não só 

para a interpretação dos dados arqueológicos. As aulas de análise 

para perceber as diferenças de texturas, de elementos não 

por esta via que foi iniciada a 

rqueológica do Freixo. 



 

Rapidamente, o “Blender” passou a ser o software de eleição

outro por apresentar mais ferramentas, e

manipulação. Este último termo significa que tem código aberto, ou seja, qualquer pessoa pode 

modificar o Blender para o seu uso pessoal. 

de ferramentas adicionais ao Blender.

O “Blender” é um programa multiplataforma

efeitos especiais (vfx), impressão 3D, videojogos e aplicações 3D interativas. 

para modelação, animação, texturização, iluminação, rigging, simulação e partículas, 

renderização, edição de vídeo e composição. 

A história do “Blender” remonta a janeiro de 1994, altura em que Ton Roosendaal, atual 

Presidente da Blender Foundation tendo ele iniciado

Em outubro de 2002, com o apoio e suporte de uma entusiástica comunidade, o Blender deixou 

de ser software proprietário e evoluiu para Software Livre, adotando a licença GNU 

PublicLicense” (https://nafergo.github.io/manual

Posteriormente foi utilizado o programa MakeHuman

3D pré-definido. Foi útil para dar outro aspeto ao cenário.

Por fim, mas não de menor importância foi a utilização do

um programa grátis para edição eletr

para vetorizar,particularmente as sepulturas.

sendo muito mais fácil fazer as sepulturas

 

passou a ser o software de eleição, por um lado por

mais ferramentas, e por fim por ser “open source” e por isso de mais fácil 

último termo significa que tem código aberto, ou seja, qualquer pessoa pode 

modificar o Blender para o seu uso pessoal. Este factor permitiu assim trocar 

de ferramentas adicionais ao Blender. 

um programa multiplataforma, orientado para a criação nas áreas da animação e 

efeitos especiais (vfx), impressão 3D, videojogos e aplicações 3D interativas. 

ção, animação, texturização, iluminação, rigging, simulação e partículas, 

o e composição. O “Blender” integra ainda um motor de jogos.

remonta a janeiro de 1994, altura em que Ton Roosendaal, atual 

da Blender Foundation tendo ele iniciado o processo de programação da aplicação. 

Em outubro de 2002, com o apoio e suporte de uma entusiástica comunidade, o Blender deixou 

de ser software proprietário e evoluiu para Software Livre, adotando a licença GNU 

https://nafergo.github.io/manual-livre-blender/). 

o programa MakeHumanque permite gerar um modelo humano em 

dar outro aspeto ao cenário. 

de menor importância foi a utilização do programa “Inkscape

para edição eletrónica de imagens e documentos vetoriais

,particularmente as sepulturas. Essa vetorização foi importada

fazer as sepulturas e com um muito maior grau de rigor
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um lado por ser grátis, por 

e por isso de mais fácil 

último termo significa que tem código aberto, ou seja, qualquer pessoa pode 

Este factor permitiu assim trocar e aplicar milhares 

orientado para a criação nas áreas da animação e 

efeitos especiais (vfx), impressão 3D, videojogos e aplicações 3D interativas. Inclui ferramentas 

ção, animação, texturização, iluminação, rigging, simulação e partículas, 

integra ainda um motor de jogos. 

remonta a janeiro de 1994, altura em que Ton Roosendaal, atual 

o processo de programação da aplicação. 

Em outubro de 2002, com o apoio e suporte de uma entusiástica comunidade, o Blender deixou 

de ser software proprietário e evoluiu para Software Livre, adotando a licença GNU “General 

um modelo humano em 

Inkscape”. O “Inkscape” é 

nica de imagens e documentos vetoriais. Foi  muito útil 

foi importada para o “Blender” 

grau de rigor. 



 

Resultados 
Os resultados obtidos foram:  

 Um ambiente 3D em que 

É de ter em atenção que a

para ilustração e comunicação

 Uma mini time-lapse da construção da ponte

 Uma visita guiada ao C

 A apresentação da possibilidade da existência de dois sí

o  casal romano e por outro

 Por fim, um time-lapse

 

 

que os sítios arqueológicos escolhidos foram representados em 3D. 

tenção que a autenticidade dos mesmos não é destinada

e comunicação. 

da construção da ponte. 

Castelo dos Mouros. 

da possibilidade da existência de dois sítios no mesmo local

por outro a igreja moçárabe), sendo este um ponto a perseguir

lapse de um enterramento na necrópole da Curvaceira.
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foram representados em 3D. 

é destinada a estudo, mas sim 

tios no mesmo local (por um lado 

), sendo este um ponto a perseguir.  

enterramento na necrópole da Curvaceira. 
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Anexo I – Fichas de Sítios 
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Ver Pasta de Anexos   
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Anexo II – Primeiras Modelações
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Primeiras Modelações 



 

 

 

Figura 1- Primeira tentativa de modelação da Ponte

Figura 2- Primeira Tentativa do Castelo dos Mouros

Primeira tentativa de modelação da Ponte 

Primeira Tentativa do Castelo dos Mouros 
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Figura 3- Inicio da Modelação das Sepulturas

Figura 4-Segunda tentativa de modelação da Ponte, com cofragens

Inicio da Modelação das Sepulturas 

Segunda tentativa de modelação da Ponte, com cofragens 
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Figura 5- Tentativa de Modelação da Torre através de um 

 

 

Tentativa de Modelação da Torre através de um Retângulo 
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Anexos III- Produtos Finalizados
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Produtos Finalizados



 

Figura 6- Modelo final do Castelo dos Mouros

Figura 7- Interior da Suposta Igreja

 

inal do Castelo dos Mouros 

Interior da Suposta Igreja 
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Anexos IV- Desenho  
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Figura 8- Desenho das Sepulturas 1 à 4

Figura 9-Desenho da Sepultura V

Desenho das Sepulturas 1 à 4 

Desenho da Sepultura V 
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Figura 10-Desenho do corte das sepulturas.Desenho do corte das sepulturas. 
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