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O testemunho do passar do tempo e do homem no regis to arqueológico 

de Aveiro 

 

 

 

 “A afirmação da arqueologia – atitude típica da modernidade – 

passa também por aqui. Tendo-se imposto como uma técnica de 

escrutínio do solo e de classificação de objectos, tendo-se 

alcandorado ao estatuto de ciência, falta-lhe impor-se como 

cultura quotidiana dos cidadãos, incorporada por eles, 

defendida como coisa sua” (Jorge, 2000: 9) 

 
 

 

O nome de Aveiro desde a sua matriz inicial se funde e confunde com o 

espelho de água sobre o qual se localiza. De facto, o topónimo terá uma 

provável origem pré-romana, já que em gaélico aber significa estuário, curso de 

água. Este topónimo poderia depois ter sido latinizado como *aberiu- 

(Machado, 1993: 191). A primeira referência escrita relativa às terras de Aveiro 

remonta ao séc. X, encontrando-se no documento de doação testamentária 

efectuada pela condessa Mumadona Dias, ao mosteiro de Guimarães em 26 

de Janeiro de 959 ("Suis terras in Alauario et Salinas") (Madaíl, 1959, Doc. I). 

 

Conhecer as nossas raízes, aquilo que sumativamente nos congrega 

como comunidade, concretiza-se através do conhecimento dos documentos do 

passado que nos são legados no presente. Estes documentos podem ter vários 

suportes: o papel ou pergaminho, o canto, a oralidade, …, mas também o 

monumento, o alinhamento de muro, o caco cerâmico que outrora foi peça de 

louça, o frasco de vidro, o objecto metálico, os restos das nossas refeições, …, 

enfim, todo o testemunho que, voluntária ou acidentalmente, foi preservado, 

sobrevivendo à passagem do tempo. Convém ter presente as poéticas e sábias 

palavras de Jorge de Alarcão: “ao contrário do animal, que de si só deixa 

passo, o homem deixa coisas, que por detrás das quais ele se suspeita ou se 

perfila. O mundo dos objectos é, assim, um mundo de cultura, um mundo de 

coisas que o homem pensou, fez e de que se serviu” (Alarcão, 2000, 17) 
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O conjunto de vestígios arqueológicos que nos reportam para a 

ocupação humana no núcleo urbano e periurbano de Aveiro chega-nos sobre a 

plêiade de suportes anteriormente apontados. 

 

A Arqueologia visa constituir-se como forte contributo ao conhecimento 

da história do nosso passado colectivo. Para tal, analisa as diferentes 

materialidades que nos circundam, e transforma-as em saber acrescentado, 

em fonte de acesso ás realidades quotidianas do passado de determinado 

homem, família, aldeia, … 

Como bem nos adverte Vítor Oliveira Jorge “o que o passado nos legou 

foram paisagens inteiras humanizadas – e não apenas sítios, ou imóveis 

particularmente notáveis (…) compete então à Arqueologia, através de 

sondagens, prospecções ou escavações, revelar na sua integralidade possível 

a história dos edifícios, dos conjuntos urbanos ou rurais e, em última análise, 

contribuir decisivamente para a compreensão de como se constituíram as 

paisagens actuais como produtos históricos que são” (Jorge, 2000: 93-94). 

 

 O território de Aveiro, mais concretamente o seu espaço urbano, não 

tem sido alvo privilegiado de projectos de investigação arqueológica, o que se 

pode traduzir nalgum vazio de conhecimento da evolução na construção da 

paisagem cultural deste espaço de fronteira entre a terra e o mar. Por isto 

mesmo, seleccionar fragmentos destes testemunhos arqueológicos de um 

passado que é balizado, à luz dos conhecimentos actuais, entre a Pré-história, 

mais concretamente o Paleolítico Superior, e a contemporaneidade, é tarefa 

difícil. Muitos dos sítios identificados provêm de achados de superfície, 

desprovidos de informação estratigráfica, e muitos outros se encontrarão ainda 

por conhecer, ocultos por camadas de sedimento que teimam em não os trazer 

à luz do dia. Conhecemos, neste momento, uma Estação ao Ar – Livre 

paleolítica, monumentos megalíticos, um povoado da Pré-história Recente e 

Proto-história, um conjunto de sítios com ocupação romana, tardo-antiga e 

medieval. Conhecemos embarcações tardo-medievais e modernas que 

naufagraram nos nossos canais, com suas preciosas cargas. Nas cotas mais 

baixas, este espaço é ainda pontuado pela exploração de uma verdadeira 

riqueza regional: o sal. Os montículos brancos do salgado marcaram durante 
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séculos a paisagem e o trabalho de uma parte da população aveirense, nas 

inúmeras salinas, servidas por uma densa e eficiente rede de canais. Esta 

canaliza a água salgada e expele as águas não utilizadas (Filipe, 2004). Do 

salgado aveirense há inúmeras referências documentais, sendo um dos temas 

mais estudados pela historiografia regional. Conhecemos séries de referência 

de outro bem de grande valor económico para a região, para além do Sal: a 

cerâmica (estrutural, de cozinha e mesa, as formas do açúcar, …). A tudo isto 

acrescem casas, caminhos, estradas, conjuntos edificados que estruturaram e 

consolidaram a malha urbana da urbe aveirã, e com os quais ainda hoje 

convivemos. 

Acerca da compilação destas referências, foi importante a iniciativa do 

município, em 2001, de proceder à publicação da Carta Arqueológica do 

Concelho de Aveiro (Almeida e Fernandes, 2001), que inventaria vários locais 

com testemunhos de ocupação humana no passado, bem como vestígios 

conhecidos por fontes documentais. Este trabalho realizou-se através do 

recurso a prospecções arqueológicas e batidas de terreno, sem escavações de 

diagnóstico subsequentes, ou seja, sem confrontação com dados arqueo-

estratigráficos que actualizem a informação coligida à data. Uma das 

características mais importante face à existência de uma Carta Arqueológica é 

a sua imediata desactualização! Uma Carta Arqueológica é um importante 

instrumento de gestão territorial que deve ser permanentemente actualizado, 

revisto e ampliado, uma vez que a acção presente sobre os territórios (rurais e 

urbanos) se traduz no surgimento de mais sítios arqueológicos; na revisão dos 

conhecimentos de sítios já conhecidos; … 

 

 Para além da Carta Arqueológica de Aveiro, uma visita à Base de Dados 

do Instituto Português de Arqueologia – Endovélico -, evidencia um território 

ocupado tanto em terra como em meio subaquático (http://www.ipa.min-

cultura.pt/), com um catálogo de uma vintena de sítios/trabalhos arqueológicos 

inventariados. 

 

 Acerca do património arqueológico concelhio, alerta-nos o autor da 

citada Carta: “Num concelho com as características geomorfológicas que este 

apresenta, isto é, com quase metade do seu território formado por aluviões 
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recentes e parcialmente coberto pelas águas, é perfeitamente natural que o 

património arqueológico clássico seja praticamente inexistente ou se encontre 

seriamente danificado” (Almeida e Fernandes, 2001: 18). Podemos constatar, 

como o autor refere, a ausência de “mamoas, castros, castelos, necrópoles, 

pontes, fornos, estradas, villae romanas e casais medievais“ (idem). Esta 

ausência deveria ser motivo para uma maior valorização dos (poucos) vestígios 

já identificados, porque, todos acrescem conhecimento sobre a evolução na 

ocupação de um território com especificidades próprias. O que nos parece 

fundamental, ao abordar estas questões, é nunca perder de vista as alterações 

nos limites da linha de costa ao longo dos milénios: se é verdade que a linha de 

mar esteve mais avançada do que actualmente, também o é que já esteve cc. 

de 50 km mais recuado. 

Efectivamente, a história da ocupação humana do espaço físico onde 

hoje se implanta a cidade de Aveiro, não poderá ser dissociada da alteração 

geomorfológica que os mecanismos geológicos provocaram ao longo dos 

tempos, bem como da acção humana sobre este território. No auge da última 

grande glaciação, denominada na Europa como glaciação de Würm, há cerca 

de 18 000 anos, o nível do mar terá descido entre 120-140 m relativamente ao 

nível actual, o que se traduziu num recuo da linha de costa de cerca de 50 km 

no litoral aveirense, o que significa dizer que o rio Vouga percorria esta 

distância acrescida até desaguar no mar. Com a subida da temperatura, a água 

retida nos gelos glaciares foi derretendo, provocando a consequente subida do 

nível do mar. Devido a este facto, conhecido como transgressão flandriana, 

quase todos os litorais do globo correspondem a costas de submersão, tendo 

estabilizado quando se deu o seu máximo (entre 6000 e 3000 anos BP). Todas 

estas acções provocam uma forte alteração dos espaços, nomeadamente junto 

ao litoral de cotas relativamente baixas, como é o caso desta região, 

condicionando assim a possibilidade de o homem ocupar, ou não, esses 

mesmos espaços. Uma descida do nível do mar traduz-se numa maior 

capacidade dos rios transportarem material até à linha de costa, uma vez que o 

declive do seu leito, na parte terminal, é aumentado. Por sua vez, o mar 

abandona os cordões litorais construídos quando o nível do mar era mais alto e 

eles podem ser (re)trabalhados sob a forma de dunas. 
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Uma subida do nível do mar traduz-se, preferencialmente, num avanço 

deste para o continente e numa erosão de antigos cordões litorais e dunares. 

Nos vales, a subida do nível do mar vai elevar o nível de base. Teoricamente, 

para o atingir, o curso de água terá que preencher o seu vale com sedimentos, 

sobretudo no sector a jusante, geralmente correspondente a um estuário 

(Araújo, 2002: 78). 

Atendendo a estes factos, um arqueosítio hipoteticamente encontrado na 

cidade e datado de há cerca de 10 000 anos, na época da sua ocupação o 

litoral não se localizava na sua posição actual, mas sim muito mais longe (cc 20 

km) e toda a interpretação terá de ser feita à luz deste facto. Por outro lado, 

podem existir sítios que foram ocupados no máximo da última glaciação e que 

actualmente se encontram em espaços marinhos. 

 Durante o período romano, a paisagem costeira desta região 

apresentava-se ainda muito diferente da actual, caracterizada por lagunas 

costeiras, amplos estuários e zonas húmidas. Estes paleoambientes são 

constituídos por depósitos de sedimentos limo-argilosos, orgânicos, alguns com 

conchas de organismos de água salobra, correspondendo a ambientes 

lagunares internos que estariam protegidos do mar aberto por uma barreira, 

semelhante à que existe actualmente. Os indicadores paleoambientais 

conhecidos indicam a existência de um ambiente lagunar muito mais vasto que 

o actual, localizando-se a barreira mais para ocidente da actual ilha-barreira da 

laguna de Aveiro. Esta terá migrado sucessivamente para leste, durante 

períodos de transgressão marinha, até atingir uma posição próxima da actual. 

Posteriormente foi-se degradando, ou foi mesmo destruída, por processos de 

galgamento do mar com a consequente migração da praia para o interior do 

continente. 

O período compreendido entre 700 e 1300 AD, correspondendo grosso modo 

ao período medieval, é denominado como o "Pequeno Óptimo Climático", 

sendo caracterizado por um episódio de aquecimento global. Do final do séc. X 

até ao séc. XII ter-se-ão verificado intrusões do mar nas costas baixas da 

Europa, o que deve ter sucedido nesta faixa litoral. 
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Fig. 1 - Presumível linha de costa na plataforma continental portuguesa. A – 18 000 anos (último Máximo Glaciário), B 
– 14 000 anos, no final da glaciação, C – 11 000 anos (início do Dryas recente), quase no final de deglaciário, D - 10 
000 anos, no início do Holocénico, E – 3000 anos, quando o nível do mar atingiu aproximadamente a cota actual, F – 
actualidade. 
Extraído de J. M. Alveirinho Dias, 1997, segundo Maria A. Araújo, 2002 
 

Pela altura da fundação da nossa nacionalidade, o mar banhava Aveiro, 

não existindo todo o areal que forma a actual península das Gafanhas. Uma 

aproximação por onde se localizava o litoral de há mil anos nesta zona, pode 
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ser obtida observando, numa carta geológica da região, o actual contacto entre 

os depósitos sedimentares holocénicos, mais recentes, e os depósitos 

sedimentares Plistocénicos e Cretácicos, mais antigos. Verifica-se assim que o 

mar banhava terras como Ovar, Estarreja, Aveiro, Ílhavo, Vagos e Mira. Nesta 

época, o rio Vouga teria a sua foz entre Cacia e Angeja, confirmado no Tombo 

do Mosteiro de Grijó, documento do séc. XII, onde é mencionado que nesta 

zona, desaguava este rio no “mar oceano”. No séc. IX encontra-se já uma 

referência à lagoa de Ovil, actualmente denominada por Barrinha de Esmoriz 

(Herculano, 1867: doc. 8 e 12). 

 

 
Fig. 2 – Foto aérea de parte do cordão litoral na zona da praia da Barra 

 

 

No séc. X existe a referência de um porto em Ovar, o que indicia que 

ainda não se começara a formar o cordão arenoso que irá dar origem á barreira 

que virá a definir a laguna de Aveiro (idem, doc. 25). A descoberta de uma 

armadilha de pesca da época romana (séc. I-II d.C.) neste local (Alves, 1988-

1989), mostra que, há cerca de 2000 anos, o corpo lagunar aqui existente 
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estava activo, tendo sido progressivamente assoreado até se transformar em 

terreno seco. Um documento de 1103 (Madaíl, 1959: doc.9), de doação de uma 

propriedade em Esgueira, refere que este local ficava perto da foz do Vouga, 

junto à orla marítima. Em 1088, o conde Sesnando, ao doar o lugar de S. 

Cristóvão da Ermida, próximo da povoação da Vista Alegre em Ílhavo, fixa a 

Igreja nas margens do mar. O rio Boco teria por aqui a sua foz. Actualmente 

este local dista cerca de 10 km do litoral. Em 1095, surge referência 

documental, inserida no Livro Preto da Sé de Coimbra (LP: 1978: doc. 302 e 

307), ao lugar das Ribas Altas, que tinha a praia “in ripa maris” ou seja no 

litoral, o que nos permite fazer passar por aqui o desenho da linha de costa, em 

finais do séc. XI e inícios do séc. XII. Em 1296, no foral que D. Dinis concede a 

Ílhavo, refere-se a pesca de toninhas na Malhada, e os navios e batéis que por 

ali se encontravam. O padre João Vieira Rezende, diz ter encontrado na 

margem junto à Vista-Alegre um monte de pedras que teriam servido como 

lastro aos navios que por aqui terão acostado (Morgado, 2001b; Rezende, 

1944). 

A partir daqui a laguna de Aveiro sofre um contínuo processo de 

transformação, que decorre “há cerca de 800 anos, relacionado, em parte, com 

a evolução do cordão litoral, formado através da acumulação de areias de 

duna, que dificultou, ao longo dos tempos, a saída das águas do rio Vouga 

para o mar” (Diogo, 2004: 39). A ligação das águas interiores da laguna com o 

mar viu a sua posição ser modificada, ao longo do tempo, seguindo conforme 

as leis naturais do confronto entre o mar e a terra. A posição das sucessivas 

barras pode ser determinada indirectamente através da leitura da 

documentação antiga. Da leitura do documento de doação da Ilha da Testada, 

feita por D. João I em 1407, percebe-se que a barra estaria a norte do local 

onde hoje se encontra. O foral de Aveiro de 1515, refere que a foz está contra 

a Ilha do Monte farinha, a sul da capela da Senhora das Areias (S. Jacinto). No 

entanto, em 1584 já se encontra a sul da Costa Nova. Em 1643 estava na 

Vagueira, onde foi construído um forte na margem esquerda do canal. Em 

1756, encontrando-se muito perto de Mira, cria El-rei D. José a 

superintendência da barra, que teria por objectivo fazer os estudos para a 

abertura de uma nova barra (Morgado, 2002), por se tornar impraticável a 

navegação para a cidade de Aveiro, e pela dificuldade das águas escoarem 
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para o mar, ficando a parte baixa da cidade inundada por largos períodos de 

tempo. Após alguns projectos falhados, uma nova barra é aberta no dia 3 de 

Abril de 1808, no local onde ainda hoje se encontra, quebrando-se assim a 

dinâmica natural. Desde aí, o seu equilíbrio dinâmico tem-se mantido 

artificialmente, como resultado de constantes intervenções de engenharia na 

embocadura e ao longo da linha de costa, que permitem a manutenção da 

ligação da laguna ao mar. 

 

Em síntese, e como recentemente alertávamos, “a linha de costa, ou 

melhor, a alteração da mesma até momentos muito recentes em termos 

históricos, condicionou a evolução da ocupação humana deste espaço. Talvez 

este factor justifique o número reduzido de estações/sítios arqueológicos 

identificados até ao momento. Excepção seja feita à arqueologia subaquática” 

(Filipe, 2004). 

 

 

Para o conhecimento do território num largo intervalo diacrónico, a 

documentação escrita medieval constitui-se como fonte de informação 

preciosa, e não descurável, uma vez que, ao demarcar os limites das 

propriedades, ao estabelecer doações, empréstimos, emprazamentos, 

permitem-nos aceder, não só aos agentes directos das relações firmadas pelo 

contrato escrito, como também, e ainda que parcialmente, às paisagens a que 

se reportam (acidentes geográficos relevantes, construções, plantios, baldios, 

…). 

Poucos são os documentos medievais referentes a este espaço entre a 

terra e o mar que nos referem, concretamente, estruturas arqueológicas. Pela 

já referida colectânea de documentação referente à Aveiro, compilada por 

Madaíl (1959), ficamos a conhecer alguns documentos de doação que nos 

referem a existência de um Castro em Cacia (Documento XXV); de um 

monumento megalítico – a Mouta da Mamua, em Fontanella (Doc. X); que nos 

apontam para linhas de água povoadas de moinhos (Doc. V), ou atestam a 

actividade da salicultura (Doc. XIII). 

 No século XV surge informação da existência de um castro, em 

Verdemilho, na actual Agra do Castro, por documento da relação dos bens que 
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o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra possuía em Aveiro (Idem, Doc. 

LXXXVIII). 

 Ao longo dos tempos, e, até ao século XIX, os documentos irão deixar 

transparecer uma série de testemunhos físicos, como pontes, estradas, 

propriedades, que nos vão dando a conhecer um espaço humanizado, 

certamente estruturado de forma diferente da actual. 

 No decurso do século XIX, a Arqueologia constitui-se como ciência, e 

começam a proliferar os estudos dedicados a esta temática. Também o 

território de Aveiro foi alvo desta actividade de estudo e divulgação do 

conhecimento dos restos do passado. É neste contexto que assistimos aos 

estudos de Marques Gomes sobre a localização de Talábriga, colocando-a em 

Cacia (Almeida e Fernandes, 2001: 17). Proliferam os estudos e publicações 

ao longo do século XX. Merecem destaque especial as publicações no Arquivo 

do Distrito de Aveiro, e autores como Alberto Souto, Dulce Souto, Rocha 

Madaíl, Amorim Girão, David Christo, Monsenhor João Gonçalves Gaspar, 

Amaro Neves, entre outros. 

 

 Mais do que listar todas a ocorrências arqueológico-patrimoniais de 

Aveiro, optámos por divulgar um pequeno número de sítios, alvo de 

intervenções arqueológicas e com dados publicados, que funcionam como 

amostragem das potencialidades que este espaço físico possui como local de 

eleição para o estabelecimento de uma família, de uma comunidade agrícola, 

de um povoado, de uma unidade de produção, ao longo dos vários períodos 

históricos … 

 O testemunho arqueológico mais antigo até agora conhecido, foi 

recentemente identificado, em trabalhos de arqueologia preventiva1, e inscreve-

se no grupo das estações ao Ar-Livre paleolíticas. Localizado em campos 

agrícolas, em Vale de Videiras (Eirol), comprova-nos uma actividade humana 

de fabrico de utensilagem lítica, que nos conduz a um passado balizado entre 

26000 a 20000 anos a.C., mais concretamente no período Gravetense do 

Paleolítico Superior. O conjunto exumado é constituído por materiais líticos, 

                                                           
1 Este local foi identificado no decurso da elaboração de trabalhos de Prospecção Arqueológica 
para integração num Estudo de Impacte Ambiental, realizado em 2007, da responsabilidade 
científica da Dr.ª Adelaide Pinto (Crivarque) (Pinto, 2007). 
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nomeadamente lascas e utensílios em pedra, totalizando cerca de uma 

centena de artefactos, que se encontram dispersos ao longo de uma área de 

900m2. Destaca-se um pequeno conjunto de bisturis, e dois termoclastos. É 

ainda de referir que, para além deste espólio lítico, se regista o aparecimento 

de cerâmicas de cronologias distintas, com ocorrências atribuíveis a um 

período lato, compreendido entre a época romana e a contemporaneidade. 

 

 
Fig. 3 – Artefacto lítico recuperado no sitio de Vale Videiras 

 

 

Este sítio arqueológico vem comprovar a importância da realização de 

trabalhos arqueológicos não intrusivos, de reconhecimento das potencialidades 

arqueológico-patrimoniais de um espaço, em momento anterior ao da sua 

transformação no presente. Ainda que sem escavações arqueológicas 

associadas, fica o registo da existência de um tipo de ocupação de muito difícil 

detecção sem um trabalho especificamente orientado para a procura de 

vestígios arqueológicos, em que este sítio constitui, até ao momento, a 

comprovação arqueológica mais antiga da ocupação humana deste espaço. 

 

 Do período compreendido entre o Paleolítico Superior e o Neolítico, não 

nos chegaram até ao momento vestígios arqueológicos. 

 

 É já do domínio do Megalitismo, o próximo sítio arqueológico conhecido 

na área envolvente de Aveiro, mais concretamente a Mamoa de Mamodeiro. As 

marcas dessas antigas manifestações da ocupação humana, ficaram 
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fossilizadas acima de tudo na toponímia (mama, mamarrosa, pedras da 

moura), mas também nos vestígios físicos de um destes monumentos 

funerários de antanho. Estes monumentos transportam-nos para o momento 

em que o Homem se sedentariza e organiza em aglomerados populacionais, se 

dedica à agricultura emergente e à pastorícia. Estas comunidades têm no 

monumento construído para honrar e sepultar os seus mortos, um forte marco 

territorial e identitário. 

Não muito longe do centro da cidade, existe um monumento megalítico, 

embora em muito mau estado de preservação. Este localiza-se no sítio da 

Mamoa, lugar de Mamodeiro, actual freguesia de Nossa Senhora de Fátima, 

actualmente inserido em área fortemente arborizada. 

O Dr. Alberto Souto regista, em esquiço de papel almaço, o 

aparecimento de um artefacto pré-histórico nesta área, em Setembro de 1941. 

Nos seus trabalhos de prospecção e exploração da mamoa, classificou-a como 

sendo de galeria e cripta (Lucas, 1989:10) 

Maria Miguel Lucas, em 1989, descreve-nos a estrutura sepulcral: “A 

mamoa é de grande diâmetro (cerca de 30 metros), circular e ligeiramente 

alongada, sem couraça pétrea, apresentando cratera de violação” (idem) 

Fernando Silva, em 1993, na sequência de escavações arqueológicas 

realizadas no local, também nos traz esclarecimentos pertinentes e elucidativos 

sobre este monumento. “Este monumento ocupa uma posição “avançada” no 

contexto do povoamento daquela região, na medida em que é a sepultura 

megalítica que mais próxima se encontra da linha de costa, possuindo ao 

mesmo tempo uma implantação invulgar: à cota de cerca de 80 m de altitude a 

n.m.m. é, actualmente, o único monumento em toda a região, que tem por 

substrato geológico as cascalheiras de um terraço” (Silva, 1993:29-30) 

Trata-se de um túmulo de grandes dimensões, com a particularidade de 

ter sido construída com recurso a calhaus rolados, pela ausência de pedra na 

região, no cimo de um topo aplanado, o que, numa área de cotas suaves, lhe 

permitia ganhar amplo domínio da paisagem. 

Não é possível afirmar com segurança em que momento de deu a 

construção do tumulus, nem durante quanto tempo manteve a sua função de 

espaço sepulcral da comunidade dos vivos. Parece, no entanto, poder afirmar-

se estarmos em presença de uma estrutura com uma cronologia posterior às 
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primeiras manifestações megalíticas (Silva, 1993). Podemos estar em presença 

do testemunho da ocupação e estabelecimento de um assentamento humano 

desde o período Neolítico/Calcolítico. 

Relativamente ao espólio que lhe surge associado, destacam-se lamelas 

em sílex, fragmentos cerâmicos e um fragmento de machado polido. 

 
 

 
 
Fig. 4 – Planta das áreas escavadas na Mamoa de Mamodeiro (Fonte – Carta Arqueológica do Concelho 
de Aveiro. C. Brochado de Almeida) 
 
 
 Talvez que o sítio arqueológico mais relevante do território agora 

estudado seja o que passamos a descrever sucintamente de seguida, 

conhecido como Agra do Crasto, localizado em grande parte em terrenos do 

Campus Universitário de Santiago (Universidade de Aveiro, Verdemilho). Trata-

se de um povoado da Pré-história Recente, mais concretamente no Período 

Calcolítico e Idade do Bronze, o que torna este sítio arqueológico da maior 
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importância para o estudo do padrão de povoamento das áreas costeiras 

durante este período. 

As suspeitas motivadas pelo topónimo do local – Agra do Castro - 

aliadas às referências documentais medievais -, levaram a que, já desde a 

década de 40 do século passado, alguns autores sugerissem uma antiga 

ocupação humana para este espaço. Só recentemente surge a comprovação 

arqueológica, que permite balizar, com maior propriedade, a diacronia de 

ocupação deste lugar. Identificado nas cartas topográficas na escala 1 / 25 000, 

como Agra do Crasto, localiza-se no limite do concelho de Aveiro com o de 

Ílhavo, num outeiro com cota de cerca de 12 m, entre o Esteiro de S. Pedro e a 

Vala do Marona. 

 Este lugar já foi identificado por vários topónimos. Além do já referido 

Agra do Crasto, também aparece Agra de Verdemilho, Castro de Verdemilho, 

Boa Vista ou Ladeiras de Verdemilho. O nome Crasto é uma alteração de 

Castro. O singular deste nome, “castrum”, significa, no latim, lugar fortificado, 

entrincheirado (Moita, 1965). 

 Como já referido, muitos têm sido os autores que têm referido este lugar 

como um potencial sítio arqueológico. No entanto, não temos conhecimento 

que tenham sido encontrados vestígios físicos no terreno, além da referência a 

“testemunhos da tradição que aponta, um tanto vagamente, que quando se 

fizeram poços nessa área, apareceram muitos vestígios de cerâmica antiga 

dessa ou eventualmente de outras épocas, a par com pedra aparelhada e 

«mosaicos» de diferentes tamanhos e cores”2. Desconhecemos se estes 

vestígios foram recolhidos ou descritos. 

 As referências que apontam este lugar como lugar de ocupação humana 

antiga, são assim produzidas baseadas apenas no topónimo. Um dos primeiros 

autores que assim o fez, sendo referido depois por quase todos os outros, foi 

Alberto Souto em 1942. Escrevendo sobre os Castros que experimentaram a 

romanização refere que “havendo entre estes alguns como (...), Verdemilho de 

Aveiro, que não oferecem qualquer documento ou vestígio de habitação e 

cultura e que apenas se identificam pela persistência do topónimo nos 

respectivos locais...” (Souto, 1942: 14). 

                                                           
2 Segundo Amaro Neves, em notícia publicada no Diário de Aveiro de 11 de Dezembro de 1997 
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 No ano 1946, o General João de Almeida refere “No cimo do Outeiro 

denominado Boa Vista ou Ladeiras de Verdemilho3,... existiu outrora uma 

fortaleza, da qual hoje não resta mais do que a tradição. Em virtude porém da 

sua natureza e situação e das qualidades militares que possuía, é de presumir 

que na origem fosse um castro lusitano, que os Romanos teriam remodelado e 

ocupado durante o seu domínio.” (Almeida, 1945: 27). Este autor, embora não 

tenha vestígios físicos que o apoiem, foi mais longe na caracterização da 

ocupação que presumia para este lugar. 

 Em 1984, Amaro Neves faz uma breve referência a este local quando 

refere “...a dificuldade de sustentar a presença efectiva em tempos pré-

históricos, nestas praias litorais, não obstante a menos de uma légua de 

distância a toponímia referir pequeno “castro” (Verdemilho)...” (Neves, 1984: 9). 

 Em 1986, Armando Coelho, na sua dissertação de doutoramento, 

inventaria este local no Inventário das Estações Castrejas do NW de Portugal, 

com a denominação de Aradas, Verdemilho e com “número de inventário de 

sítio” nº 859 (Coelho, 1986). 

 Em 1990, Manuel Ferreira Rodrigues e Manuel Barreira, realizaram um 

trabalho académico na área das Técnicas de Investigação Arqueológica 

(Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da UC), onde, depois de 

fazerem um inventário sobre a micro toponímia de Aveiro e de analisarem o 

potencial arqueológico de alguns locais, utilizaram a fotografia aérea, zenital e 

oblíqua a baixa altitude, para tentar obter dados que confirmassem essa 

suspeita. Nas fotografias que realizaram, obtiveram uma em Verdemilho, sobre 

os terrenos do Crasto, que lhes revelou uma série de círculos, referindo-se a 

esta situação nos seguintes termos “...um dos diapositivos realizados em 

Verdemilho, em terrenos do Crasto, sobre uma grande mancha escura 

provocada pela água de rega, revela inúmeros círculos claros. Poderemos 

inferir da existência de vestígios arqueológicos? (Rodrigues e Barreira 1990: 

p.171)” Correctamente, estes autores fazem esta pergunta, pois só a realização 

de escavações arqueológicas , podem dar (ou não) algumas “certezas”. 

 Outro trabalho realizado também na área das Técnicas de Investigação 

Arqueológica, em 1994, no mesmo Instituto, por Carla Maria Cunha e Helena 

Cláudia Monteiro, identificam a natureza dos vestígios como uma Fortaleza 

                                                           
3 Atribuímos estes topónimos a um local próximo da Agra do Crasto 
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Romana, referindo, no entanto, quanto ao estado de conservação que “Não há 

vestígios materiais à vista” (Cunha e Monteiro, 1994). 

 No mesmo ano de 1994, António Manuel Silva, em dissertação de 

mestrado, elenca o Castro de Verdemilho entre as estações desta tipologia 

entre Douro e Vouga, baseando-se essencialmente nas informações, já 

referidas, de Alberto Souto (1942) e João de Almeida (1946) (Silva, 1994). 

 A Carta Arqueológica de Aveiro, de autoria de Carlos Brochado de 

Almeida e Francisco Fernandes, identifica o local Quinta da Boavista – 

Verdemilho – Aradas, como o “Castro (?)”, referindo “Contudo, no local, não 

nos foi possível descortinar qualquer tipo de vestígios cerâmicos desse 

período”. (Almeida e Fernandes, 2001: 30-31). Não referem, no entanto, se 

encontraram vestígios da cultura material de outra qualquer época. 

 

 
Fig. 5 – Foto de um troço da vala de drenagem durante a primeira fase de intervenção no arqueositio da Agra do 

Crasto, 
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A “redescoberta” deste sítio fez-se de uma maneira perfeitamente 

ocasional em Março de 20034, onde foram detectados alguns materiais 

cerâmicos ao longo de uma vala de drenagem existente no terreno, aberta 

cerca de um ano antes. Na sequência deste reconhecimento, foi elaborado um 

projecto de investigação arqueológica, da responsabilidade da Dr.ª Isabel 

Pereira, que viria a proporcionar relevante informação, permitindo confirmar 

este local como um importante sítio arqueológico. 

 

 
Fig. 6 – Taça globular coberta inteiramente com engobe vermelho polido, e parte inferior com vestígios de 

fogo 
 

 

As evidências artefactuais são constituídas essencialmente por 

fragmentos de cerâmica de fabrico manual, de pastas grosseiras e coloração 

escura. Destacam-se alguns fragmentos de apreciáveis dimensões, bem como 

uma pança de vasilha com perfuração para suspensão e o bordo de um 

recipiente com decoração penteada, em matriz de linhas onduladas. Ocorrem 

igualmente artefactos líticos, em pedra polida e talhada, designadamente 

utensílios sobre seixos, moventes de moinhos de vaivém e uma excepcional 

                                                           
4 No decurso de aulas práticas de cartografia e topografia, o Prof. Doutor Fernando de Almeida 
do Departamento de Geociências da UA, detectou alguns materiais cerâmicos à superfície, ao 
longo da vala de drenagem, que reconheceu como antigos, visitando posteriormente o local 
com o Eng. Paulo Morgado que confirmou a importância do achado. Verificando a necessidade 
de melhor caracterizar o sítio e os materiais encontrados, convidam uma série de arqueólogos 
a visitar o local, que mais uma vez confirmam o grande interesse científico da descoberta. 
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ponta de seta de base côncava em sílex. A natureza dos vestígios detectados 

aponta claramente para uma cronologia situada dentro do 2º milénio a.C. 

(Idade do Bronze) ou mesmo de meados do 3º milénio, se considerarmos a 

possibilidade de uma ocupação calcolítica. Em fase posterior, foi realizada uma 

campanha de escavações arqueológicas, da responsabilidade do Dr. Fernando 

Silva, que veio acrescentar um espólio significativo ao anteriormente descrito. 

Para além dos vestígios de cultura material, foram identificadas 

estruturas no terreno, como pavimentos, uma área de combustão ou vestígios 

de barro de cabana, que comprovam a existência de habitações neste local 

(Pereira, 2005). 

 

 Segue-se novo hiato no conhecimento das estratégias de ocupação 

humana do território aveirense, entre o abandono deste povoado e o próximo 

arqueosítio. Desconhecem-se, neste momento, vestígios arqueológicos 

significativos num período compreendido entre a Idade do Ferro e o período 

Romano. Deste período ficaram-nos alguns registos arqueográficos: os lugares 

da Torre e da Marinha Velha, em Cacia, constituem arqueosítios de 

importância fundamental para o estudo das estratégias de povoamento do 

Baixo Vouga para os períodos Romano e Tardo antigo. 

O mais importante, ou pelo menos o mais estudado, será o que se 

encontra em Cacia no lugar da Torre. Num outeiro a poente da Igreja de São 

Julião, cerâmicas e materiais de construção romanos, a par de uma moeda de 

ouro (aureos) identificada como um soldo do imperador Honório de finais do 

séc. IV indiciam a existência de uma ocupação do período romano. Segundo 

Jorge de Alarcão, o que subsiste é claramente romano (Alarcão, 1988). Este 

sítio arqueológico poderá corresponder a uma villa portuária, ou mesmo a um 

vicus, com indubitáveis relações com a linha de costa de então e as relações 

fluviais e marítimas que se estabeleceriam neste período, junto do importante 

eixo fluvial constituído pelo Vouga, que por aqui teria a sua foz. A proximidade 

com a estrada de ligação de Olisipo a Bracara, e a curta distância da sede 

paroquial suevo-visigótica de Antuã, também devem ter contribuído para a 

permanência da ocupação deste espaço nos períodos tardo-romano e da 

Antiguidade tardia 
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Este sítio arqueológico é mencionado desde o século XVI, 

nomeadamente, na Chorographia …, de Gaspar Barreiros. Muitas vezes 

referido pela associação, até tempos recentes, da sua coincidência com 

Talabriga, foi recorrentemente inventariado e divulgado como local que atesta a 

ocupação humana deste espaço desde tempo antigos. Do castro de Cacia não 

chegaram, até ao momento, nenhuns vestígios artefactuais. 

Desde os inícios do século XX que se documenta a aparecimento de 

vestígios romanos junto à Igreja de S. Julião, descritos, por exemplo, por 

Alberto Souto. Recua a 1930 os alertas para o reconhecimento da importância 

arqueológica deste local. 

 

 
Fig. 7 – Prato de terra sigillata clara D, proveniente do sitio da Marinha Baixa, Cacia 

 

 

O lugar da Torre foi fortemente afectado pela contínua exploração 

agrícola bem como pela extracção de saibro a que esta plataforma foi sujeita, o 

que comprometeu, em grande medida a integralidade dos seus estratos 

arqueológicos. Apesar desta circunstância, foi possível ainda identificar um 

conjunto de materiais arqueológicos – cerâmicas finas (sigillata), vidros, …, 

atribuíveis ao período tardo-romano. Em 1963, Jorge de Alarcão e Adília 

Alarcão publicam a colecção de vidros de época romana do sítio da Torre, 

depositada no Museu de Aveiro e, em 1976, João Sarabando dá à estampa um 

artigo sobre um numisma em ouro, com esfinge do Imperador Honório, 

proveniente deste local. Esta moeda poderá ser uma cunhagem sueva (séculos 

V/VI). 
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Fig. 8 – Conjunto de vidros provenientes do sitio da Marinha Baixa 

 

 

Mais vestígios encontram-se no lugar da Marinha Baixa, também em 

Cacia, sendo interpretado como um lugar periférico associado ao sítio 

arqueológico da Torre. Os dados disponíveis permitem definir uma diacronia de 

ocupação do séc. IV à primeira metade do séc. VI d.C., correspondendo a uma 

ocupação continuada deste sítio enquanto área industrial. Além da cultura 

material composta por vasto espólio cerâmico -cerâmica comum, vidros e terra 

sigilata tipo Clara D – e vítreo, foram identificadas uma série de estruturas, 

nomeadamente de combustão, ainda que não de cerâmica, de alinhamentos de 

muros, estruturas negativas, (Sarrazola, 2006). Este local caracteriza-se por 

ser um espaço com elevada especialização funcional, identificado como centro 

de produção vidreiro. As cinco estruturas de combustão identificadas no 

decurso dos trabalhos, associadas a depósitos preenchidos com fragmentos de 

objectos de vidro, permitem inserir este espaço num programa mais vasto de 

ocupação do território no período tardo romano. Numa terceira fase de 

ocupação, e ainda durante a Antiguidade tardia, este sítio é submergido. 

Localizados nas proximidades um do outro, separados por cerca de 

325m, deverão ser encarados como pertencentes à mesma lógica de ocupação 

do espaço perpetrada pelas comunidades do passado. 

Embora referido desde cedo por diversos autores, estes locais 

arqueológicos têm sido, recentemente estudados pelo Dr. Alexandre Sarrazola 

e Dr.ª Inês Mendes da Silva, no âmbito de um projecto de investigação 

(Sarrazola; Silva, 2006). 
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Durante o período romano e medieval as pequenas explorações, do tipo 

casal estariam localizadas em sítios excelentes para a prática agrícola, que os 

férteis solos proporcionariam, nomeadamente nas zonas de antigos terraços de 

rio. Alguns destes sítios possuiriam fornos de fabrico de cerâmica e material de 

construção, conjugando assim a facilidade de obtenção de matéria-prima, os 

conhecimentos técnicos necessários e as facilidades de escoamento destes 

produtos pela vasta rede de canais navegáveis existente. 

Na povoação de Eixo, foram encontrados alguns fornos de produção cerâmica, 

que comprovam a estratégia descrita. No lugar de Ribeirinha encontra-se um 

forno identificado como pertencendo ao período tardo-romano/visigótico, dos 

séc. VI-VII, escavado em 1985 por uma equipa do Instituto de Arqueologia da 

Universidade do Porto, coordenada pelo Dr. Carlos Alberto Brochado de 

Almeida e Dr. Artur Figueiredo de Almeida, que constitui importante 

testemunho arqueológico para o conhecimento da produção de material 

cerâmico destes espaços do Baixo Vouga, neste período. 

Trata-se de uma estrutura de combustão semelhante a outras 

escavadas pelo País, composto por corredor, câmara de aquecimento e 

câmara de cozedura. 

 

 
Fig. 9 – Foto do Forno de Eixo, como se encontrava em 2001 
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È uma construção maioritariamente em material cerâmico estrutural, 

possuindo, na área do corredor, o único sector onde se testemunha a utilização 

de pedra. Teria cobertura em abóbada de argamassa com restos de cerâmica 

de construção (tegulae, imbrex e ladrilhos). O quadrilátero que constitui a 

câmara de aquecimento e construído com tijoleiras reforçadas por revestimento 

a argamassa argilosa. Encontra-se subdividido por arcos de volta inteira, que 

suportam a grelha, só parcialmente preservada. Era sobre a grelha que se 

colocavam os objectos a cozer. 

A boca do forno tem 3m de comprimento e 0,70m de largura. A câmara de 

aquecimento, possui 4m de comprimento de 3,65m de largura. 

Pela análise dos materiais arqueológicos, parece que o forno em 

presença se destinou ao fabrico cerâmica estrutural: tegulae e imbrex, para 

cobertura dos telhados; ladrilhos e tijoleiras, para revestimento de chão e tijolos 

de quadrante que constituíam as colunas. Facto interessante a assinalar 

prende-se com o facto de se terem identificado conjuntos destes materiais 

ainda intactos e empilhados (Almeida, 1986; Almeida, 1987). 

Este forno parece ter pertencido a uma unidade de laboração activa num 

período compreendido entre o final do Período Romano e data, pouco precisa, 

da Época Visigótica. 

Ainda em Eixo, nas proximidades da estrada que liga Águeda a Aveiro, 

foi identificado um segundo forno, ainda que em pior estado de conservação. 

Seria muito interessante e pertinente realizar estudos complementares 

nesta estrutura e área envolvente, de forma a complementar os conhecimentos 

sobre as pequenas unidades de produção cerâmica existentes no passado. A 

zona de Eixo parece-nos tanto mais importante quanto conserva no seu 

aglomerado populacional registo de 2 estruturas de combustão com 

características e cronologias similares. 

 

 Do período de dominação islâmica, até à data, nada se encontrou, não 

obstante existir a referência a duas inscrições árabes na antiga Igreja Matriz de 

S. Miguel, demolida em Novembro de 1835 (Oudinot, 1984: 14). É em redor 

desta antiga Igreja Matriz, que se desenvolve o aglomerado urbano de Aveiro. 
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Alcançado o estatuto de vila no século XIII, a povoação cresce em torno 

da exploração do sal, da captura e transformação do pescado, da produção 

cerâmica, bem como da agricultura nas áreas envolventes ao aglomerado 

urbano. É nesta sequência que é construído, ao longo do séc. XV, o muro da 

cidade, nome com que a muralha é referida em alguns documentos antigos. 

Mais do que a uma função defensiva, a sua construção terá sido motivada pela 

vontade de notabilizar a vila. 

 

 
Fig. 10 – Traçado da muralha sobre fotografia aérea do centro da cidade de Aveiro 

 

A sua construção foi decidida após a cidade ter sofrido um devastador 

incêndio (afirmação defendida por alguns autores, embora sem qualquer 

suporte documental conhecido), no começo do século XV. Por iniciativa de D. 

João I, os muros começaram a ser construídos na segunda década de 

Quatrocentos. Esta muralha além de quatro postigos e de vários torreões, tinha 

oito portas. Segundo Maria João Marques da Silva em “Aveiro Medieval” 

(1991), as primeiras referências que se encontram, relativas à sua construção, 

remontam a um documento de D. João, datado do ano de 1413, sendo uma 

carta pela qual o rei aceita um protesto dos procuradores de Coimbra, quando 

estes se queixam de serem obrigados a servir nas obras de “cercas, muros e 

torres” mandadas por ele construir em Aveiro e Penela. O início da construção 

é, consequentemente, anterior a 1413. O tempo de construção não foi somente 

de quatro anos, como afirmam alguns autores, o que se pode compreender 
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pela envergadura da obra. Num documento de 1490, apresentado pelo 

procurador de Aveiro às cortes, pode ler-se “saberá V. Alteza que há pouco 

tempo se acabou de cercar esta vila e as torres do muro dela estavam ainda 

por acabar” Sendo assim, com o conhecimento actual, embora seja impossível 

determinar a data da sua conclusão, as obras ainda continuavam nos finais do 

séc. XV (Silva, 1991). Na sua construção foi utilizada uma rocha a que se dá o 

nome de grés de Eirol. Trata-se de um arenito, formada durante o Triássico 

Superior à cerca de 200 Milhões de anos, e é caracterizada pela sua tonalidade 

vermelha. Este tipo de rocha aflora à superfície nos terrenos junto das 

povoações de Angeja, S. João de Loure e Eirol. 

 

 
Fig. 11 – Foto de restos da muralha de Aveiro encontrados na demolição de umas casas em Frente ao Museu de 

Aveiro. Fonte: biblioteca do Museu de Aveiro 
 

 

No entanto, tal estrutura não conseguiu manter a sua imponência ao 

longo do devir dos tempo, já que, a par do estado de ruína a que se viu votada, 

foi sendo progressivamente demolida para que se aproveita-se a sua pedra 

para novas construções. É o que acontece quando, em 1801 o superintendente 

das obras da Barra de Aveiro pede para utilizar as pedras da muralha para a 

abertura da nova barra, o que acontece em 1806, onde foi demolida grande 

parte, para fornecer as obras da nova construção portuária. Algumas destas 

pedras ainda hoje podem ser observadas nos seus muros marginais. 
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Em 1855 foi demolida a parte que compreendia a porta da Ribeira, a do 

Cojo, a casa da livraria e a capela do paço episcopal, e as suas pedras foram 

destinadas para a construção do liceu nacional de Aveiro. 

Hoje em dia, é possível recuperar o traçado da linha defensiva da 

cidade, pela sobreposição da cartografia antiga sobre a malha urbana actual. 

Ainda recentemente, durante uma intervenção de transformação de uma 

moradia antiga, em espaço residencial actual, nas proximidades do Governo 

Civil, foi possível detectar um troço da muralha envolvida pelas construções 

existentes. 

 

 
Fig. 12 – Ponte existente no Forte de Barra/Jardim Oudinot, construída com a pedra proveniente da demolição da 

Muralha de Aveiro 
 

 

Da época da construção da muralha, são também as estruturas 

arqueológicas mais antigas encontradas durante a escavação arqueológica 

efectuada no local das antigas cozinhas do mosteiro de Jesus, da 
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responsabilidade científica da Drª Isabel Pereira. Estas estruturas consistem 

em embasamentos de muros identificados como pertencendo às casas que 

aqui existiam anteriormente à instalação do mosteiro. Também nesta 

escavação foi exumado um vasto conjunto de espólio cerâmico destacando-se 

uma excelente série de faianças da época moderna de provável produção 

local. 

 A Ria de Aveiro é depositária de valiosa informação para a história de 

toda esta zona lagunar.  

Em 1992 foi tornada pública a existência de vestígios arqueológicos no 

canal de Mira, junto à ponte da praia da Barra. Estes consistiam numa série de 

fragmentos e de peças inteiras de cerâmica que se encontravam num cabeço 

de lodo. Em 1994, após um reconhecimento feito por arqueólogos, verificou-se 

que se tratava dos restos da carga de um navio antigo afundado no local. Uma 

análise preliminar dos achados, permitiu datá-los dos meados do século XV, o 

que nos remete para a presença de uma embarcação da época dos 

Descobrimentos, tendo-se designado o local como Ria de Aveiro A. 

 

 
Fig. 13 – Exemplares de peças cerâmicas provenientes do arqueositio Ria de Aveiro A 

 

 

Entre 1996 e 1999 foram realizados trabalhos de escavação e registo 

arqueológico, na zona do afundamento, coordenados pelo Dr. Francisco Alves, 

do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, e com a 
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colaboração da Universidade de Aveiro. Estes trabalhos permitiram identificar 

os destroços do navio quatrocentista, que consistem na parte traseira de um 

fundo de casco de navio cujo tabuado se encontra conservado em 10,40 

metros. A organização da estrutura do cavername, assim como a posição da 

caverna-mestra, permitiram concluir que o navio tinha originalmente cerca de 

12 metros de quilha. Presume-se que se preparava para partir com uma carga 

de louça comum de fabrico regional, levando também algumas barricas de 

frutos secos como o demonstram as nozes e castanhas encontradas. Um 

incêndio parece ter sido a causa do afundamento do navio pois foram 

encontradas numerosas tábuas queimadas e diversas peças de cerâmica 

deformadas pelo calor. 

Do espólio cerâmico recuperado destacam-se mais de duas centenas de 

peças cerâmicas inteiras e milhares de fragmentos, o que representa a maior e 

mais completo acervo de cerâmica comum da época dos descobrimentos 

(Alves et ali, 1998). Entre este espólio encontram-se peças inteiras e 

fragmentos da chamada louça negra, de produção regional. Este achado é de 

extrema importância para o estudo da produção cerâmica em Aveiro dado que 

as centenas de peças inteiras encontradas permitem definir um bom “catálogo” 

de formas e motivos. Mais recentemente novos achados, agora na zona de 

expansão do Porto de Aveiro, permitiram identificar estruturas de uma 

embarcação, que uma primeira datação pelo método do radiocarbono, situa 

dentro do séc. XIV, no local designado por Ria de Aveiro F. 

 Para além destes sítios, mais conhecidos, são diversos os locais na Ria 

de Aveiro com testemunhos de embarcações e cargas, o que torna este 

espaço lagunar da maior importância para os estudos mais aprofundados em 

Arqueologia subaquática e Arqueologia náutica. De facto, pela sua evolução 

geomorfológica recente, toda a zona lagunar tem boas condições naturais para 

que contenha um rico espólio da actividade humana, como estruturas 

portuárias de apoio ou embarcações afundadas, e preservadas nos pacotes 

sedimentares. Um estudo que compile toda a informação actualmente 

conhecida sobre esta laguna, tanto na área da história (cartografia, paleografia, 

…), como na área das ciências naturais (sedimentologia, geofísica ou dinâmica 

costeira,…), poderá dar origem a uma carta de zonamento arqueológico. Esta 

permitiria definir zonas de maior ou menor probabilidade de existência de 
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vestígios, tendo em conta por exemplo os antigos canais, ilhas ou a posição do 

cordão litoral e consequentemente da barra. 

 

 Fonte privilegiada de acesso ao passado, os vestígios cerâmicos são 

aqueles que, normalmente, se encontram em maior número, nos sítios 

arqueológicos e que mais informação nos permite obter relativamente ao estilo 

de vida das comunidades que os usaram. 

 

Aveiro, pela grande disponibilidade de argila, sempre foi um centro 

produtor de peças cerâmicas, tendo este ofício ficado registado na toponímia 

da cidade: Bairro das Olarias, Travessa das Olarias, Rua dos Barreiros,... 

Produziam materiais para construção como os ladrilhos, as telhas, os tijolos, 

mas também para o uso doméstico - armazenar, cozinhar e servir –, como as 

panelas, caçoilas, pratos, tijelas, copos ou alguidares. Alguns oleiros 

prolongavam a sua arte para a produção de peças mais decorativas como a 

estatuária ou os presépios. 

 

Deste vasto leque de produção cerâmica, encontra-se um tipo 

específico, comummente chamado de cerâmica negra, de que são exemplo as 

conhecidas caçoilas de ir ao forno. Um importante centro produtor desta 

cerâmica esteve localizado nas freguesias de Aradas e Oliveirinha 

especialmente nos lugares de Quinta do Picado e Quintãs, conhecendo-se a 

sua produção desde pelo menos o século XV até ao século XX. A cor que 

estas peças apresentam deve-se ao tipo de cozedura, sendo independente da 

cor da pasta que lhe dá origem. Para isso, a cozedura terá na sua fase final de 

se fazer na ausência do oxigénio o que se consegue abafando o forno: dá-se a 

chamada cozedura redutora. A este tipo de fornos dá-se o nome de Soenga, 

mas que também pode tomar o nome de forno ou cova, como foi referido por 

familiares de antigos oleiros do vizinho concelho de Ílhavo (Morgado, 2001a). 

Muita desta louça seguia para exportação como nos mostra a carga da já 

referida embarcação afundada no arquesitio Aveiro-A. 

 

Outros tipos de cerâmica associadas a funções específicas foram 

também produzidos. Alcatruzes para as noras, bacias e talhadores para os 
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talhos, ou formas de açúcar para a produção açucareira. Destas últimas, 

trabalhos recentes vieram mostrar a importância de Aveiro como centro 

produtor deste tipo peça cerâmica (Morgado, 2009a). As Formas de Açúcar, 

inserem-se tipologicamente na chamada Cerâmica do Açúcar entrando no ciclo 

da produção do açúcar na fase da purga. Trata-se de um molde cónico de 

barro cozido, com um furo no seu vértice, que, por acção da gravidade, sai o 

mel ficando dentro a parte sólida que desenformada constitui o pão de açúcar. 

Com o florescimento da produção de açúcar, nomeadamente a partir do 

séc. XV, centrada na Ilha da Madeira mas que rapidamente passa para outros 

pontos geográficos que os portugueses iam descobrindo, os oleiros do reino 

começam a ter grandes encomendas deste tipo específico de peça cerâmica. É 

possível que anteriormente já fossem produzidas, mas terá sido certamente 

este século que marca o salto na quantidade produzida. 

 

 
Fig. 14 – Conjunto de peças da cerâmica do açúcar provenientes de achados em terra e em meio subaquático 
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Até este momento estão identificados no continente duas grandes áreas 

produtoras: a região do Barreiro e a região de Aveiro. No Barreiro foram 

identificados dois núcleos, um localizado na Mata da Machada e outro em 

Santo Antão da Charneca, tendo-se escavado um forno em cada um, onde foi 

exumado um importante conjunto deste tipo de cerâmica.  

Ao contrário destes sítios arqueológicos onde se tem a evidência física 

da produção, materializada pelos fornos, em Aveiro ainda não foi identificado 

nenhum local dessa produção. Contudo, Amaro Neves faz referência em 1975, 

à destruição de vários fornos nas traseiras do Convento de Jesus, em terrenos 

privados onde foram construídos prédios de habitação. Neste local, localizado 

próximo do denominado Bairro das Olarias, identificou um espólio cerâmico 

que continha diversos fragmentos de formas de açúcar, que poderão estar 

associados a esta produção. 

 

 
Fig. 15 – Troço de muro interno da Casa do Seixal, construído reaproveitando formas de açúcar  

 

 

Um pouco por toda a cidade é possível observar este tipo de cerâmica, 

com maior concentração junto à zona onde se localizava o antigo bairro das 

olarias. Formas inteiras foram utilizadas para a constituição do coroamento de 
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um muro de adobe junto ao Parque da Baixa de Santo António. Também numa 

plataforma superior da encosta norte deste parque, é possível observar, noutro 

muro, mais uma vez a utilização das formas cerâmicas reutilizadas como 

material de construção. A Casa do Seixal, edifício seiscentista, localizada na 

actual Rua Guilherme Gomes Fernandes, antiga Rua do Seixal, possui no seu 

interior, uma parede parcialmente constituída por uma sucessão de formas de 

açúcar inteiras, colocadas horizontalmente e agregadas com argamassa e 

fragmentos de outras formas. Além do reaproveitamento de formas inteiras 

como material de construção, foram também utilizados fragmentos como 

material de enchimentos de paredes e muros das construções mais antigas na 

cidade. Numa casa em ruínas localizada junto ao antigo mosteiro de Jesus, 

actual museu de Aveiro, que pela tipologia e natureza dos materiais e das 

técnicas construtivas nos apresenta uma cronologia dos séc. XVI/XVII, é 

possível observar uma série de elementos de bordo de formas. O muro de 

alvenaria que funciona como parede de contenção da plataforma superior do 

lado sul do Cojo, incorpora muitos fragmentos de cerâmica de várias tipologias, 

podendo-se observar muitos bordos das formas. Também nos canais da 

laguna junto à cidade, a arqueologia subaquática tem recolhido um vasto 

espólio cerâmico, aparecendo entre estas as formas de açúcar, algumas 

mesmo inteiras.  

No arqueosítio, designado por Ria de Aveiro B, localizado no canal 

principal entre o Clube Naval e a antiga Lota de Aveiro, foi identificado um 

conjunto de formas encaixadas umas nas outras e enterradas no lodo, o que 

leva a crer que possam estar relacionadas com o carregamento de uma 

embarcação afundada ou mesmo provirem de um contexto terrestre de 

margem onde as peças estivessem em reserva num entreposto de um oleiro ou 

armador. 

Esta actividade colocou Aveiro em lugar de destaque no ciclo da 

produção açucareira na época moderna, pelo menos a partir do séc. XVI até ao 

séc. XIX, como centro produtor das formas cerâmicas utilizadas na fase da 

purga do açúcar e que foram exportadas para os mais variados destinos: 

Madeira, Açores, Cabo Verde, Canárias, Brasil ou mesmo Inglaterra que não 

possuindo a cultura da cana do açúcar, os melaços eram para lá transportados, 

efectuando-se aí a fase de purga. De Aveiro saía assim parte da sua riqueza 
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geológica, habilmente transformada pelos anónimos oleiros em peças 

cerâmicas. 

 

Em síntese, podemos afirmar estarmos em presença de um espaço físico 

singular, marcado por permanências e descontinuidades no processo de 

ocupação humana ao longo do devir do tempo. O registo arqueológico pauta-se 

pela sistematização de informação do passado, que nos chega de forma 

involuntária. Talvez por isto possa constituir uma maneira alternativa de 

procurar conhecer as dinâmicas de funcionamento das comunidades passadas. 

 

 Conhecer o nosso património, incluído o arqueológico, é possuir bases 

onde alicerçamos o nosso futuro. “Descobrir onde o homem esteve, e como 

esteve, é descobrir, afinal, a nossa própria temporalidade” (Alarcão, 2000, 25). 
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