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No entanto têm existido alguma oscilações 

climáticas, em que as duas últimas mais 

importantes são conhecidas por: 

 

“Pequeno Óptimo Climático” ~ séc. IX ao XIV 
caracterizado por boas condições de conforto térmico e 

pluviométrico. Nível do mar com posição igual ou até 

ligeiramente superior ao actual.  

 

“Pequena Idade do Gelo” ~ séc. XV ao XIX 
período mais frio, congelação frequente dos rios e o nível do 

mar terá atingido posição inferior á actual. 

Estas oscilações climáticas condicionaram a ocupação do território 

e determinaram por via directa e indirecta a evolução do litoral. 







 Restos troncos de árvores, ainda na sua posição original, postos a 

descoberto em períodos de erosão de marés vivas, nas praias entre Espinho 

e Ovar. Maioritariamente de  Pinus Sylvestris, com cerca de 20000 anos 



A Barrinha de Esmoriz 
18 Julho 2010 



A Barrinha de Esmoriz 

Corresponderá ao que resta da antiga Lagoa de Ouvil, identificada 

na documentação   anterior a fundação da nacionalidade 



A Barrinha de Esmoriz 

A Lagoa de Ouvil, 

corresponderá terá derivado 

de uma antiga laguna, 

separada  do mar por uma 

ilha barreira localizada mais a 

ocidente  em relação à actual, 

e que ainda existiria pela 

época romana. 



A Barrinha de Esmoriz 

Armadilha pesca de época romana 

Praia de Silvade, Espinho, 1989 
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A Barrinha de Esmoriz 

Datações por radiocarbono 
 

Estrato silto-argiloso de base séc. VIII/IV aC 

 

Armadilha de pesca  séc I/II dC 

 

Níveis turfosos   séc. IX/X dC 

 

Raiz árvore   Séc. X/XI dC 



A Barrinha de Esmoriz 

Praia de Silvade, Espinho, 1989 

Armadilha pesca de época romana 





Segundo Abecassis, 1995 

Por volta do século X, os fenómenos naturais irão começar a transformar a 

baía existente na laguna de Aveiro e nos vastos areais da Gafanha e de Mira. 



Segundo Abecassis, 1995 

_O avanço do cordão litoral para Sul, atinge no século XV a zona onde hoje se 

situa a Ermida de Nossa Senhora das Areias, local onde a barra se fixou 

durante algum tempo.  

 

_Estas condições proporcionaram uma grande acumulação de areias, detritos 

fluviais e marítimos, no interior da laguna, e deram então origem à formação de 

extenso território emerso. 

 _Por meados do século XVI, toda esta zona é separada do mar pelo cordão 

litoral que teve início junto a Ovar e que a meio deste século (1643) atingiu a 

zona da actual Vagueira, fazendo-se a entrada na laguna pelo canal, localizado 

entre a duna do litoral (Ilha Barreira) e as grandes dunas da Gafanha. 



Segundo Abecassis, 1995 

Esta evolução tem sido também "conduzida" pelo homem por variadas 

intervenções, os denominados processos antrópicos, nomeadamente, a 

abertura e manutenção artificial da barra no local onde actualmente se 

encontra, a ocupação urbana ou todas as recentes obras de defesa de 

costa. 



O registo desta evolução nos documentos históricos 

 Documento ano 897 refere a Lagoa de Ouvil 
“uilla de ermoriz que est circa lagona de auille” 

 Um diploma de 922 refere a “lagona de Auuil”, 
“de Portugal dedit aliam in ecclesiam lagonade Auuil uocabulo sancta cruce ” 

 Um documento de 1037 refere a ligação da laguna ao mar 
“discurrente ribulo que dicent lagona usque se infundit in mare” 

Nos documentos exigentes até ao séc. XIII, não aprece nenhuma 

referência à Laguna de Aveiro, mas sim à Lagoa de Ouvil.  

 

Efectivamente a Laguna de Aveiro ainda não existia. 



O registo desta evolução nos documentos históricos 

 Documento de doação do ano 1088 
doação do lugar da Ermida, refere a Igreja  nas margens do mar 

 Documento de doação do ano 1095 
o lugar das Ribas (Ílhavo) está “in ripa maris” 

 Doação da ilha da Testada em 1407 
localiza a barra a norte da actual   

 Foral de Aveiro de 1515 
localiza a barra contra a ilha do Monte farinha, a sul da 

Srª das Areias  

 Decreto de D. José de 1756 
a barra está muito perto de Mira, manda fazer estudos para 

uma nova barra  



. 



Mira 

Aveiro 

Estarreja 

Ílhavo 

Ovar 

O registo desta evolução nos documentos geológicos 





Planta do litoral de Aveiro dos finais do séc. XVIII 



Barra de Aveiro em 1778 



   Projecto de abertura da nova Barra 

            em 1778 





A arqueologia subaquática na laguna 

O caso do projecto “Ria de Aveiro-A” 

O registo desta evolução nos sedimentos arqueológicos 



A arqueologia subaquática na laguna 

O caso do projecto “Ria de Aveiro-A” 

Agosto 2004 



A arqueologia subaquática na laguna 

O caso do projecto “Ria de Aveiro-A” 

Fotos CNANS 

Canal de Mira 1994 



A arqueologia subaquática na laguna 

O caso do projecto “Ria de Aveiro-A” 

Fotos CNANS 

Canal de Mira 1996 



A arqueologia subaquática na laguna 

O caso do projecto “Ria de Aveiro-A” 

Fotos CNANS 

Canal de Mira 1997 



A arqueologia subaquática na laguna 

O caso do projecto “Ria de Aveiro-A” 

Canal de Mira 

Foto CNANS 



A arqueologia subaquática na laguna 
Porto de Aveiro – Terminal de granéis Líquidos 

Outubro 2012 
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Porto de Aveiro – Terminal de granéis Líquidos 
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Porto de Aveiro – Terminal de granéis Líquidos 







Alberto Souto em 1942 refere este lugar como lugar de ocupação humana 

antiga, referências baseadas apenas no topónimo (Crasto: lugar fortificado) 

 

General João de Almeida em 1946 refere que “existiu outrora uma 

fortaleza, da qual hoje não resta mais do que a tradição” 

 

Armando Coelho em 1986, inventaria este local no 

Inventário das Estações Castrejas do NW de Portugal 

 

Manuel Ferreira Rodrigues e Manuel Barreira em 1990 a análise da 

fotografia aérea revelou uma série de círculos. Puseram a questão: 

“Poderemos inferir da existência de vestígios arqueológicos?”  

 

António Manuel Silva em 1994 classifica o “Castro de Verdemilho” entre 

as estações desta tipologia no entre Douro e Vouga (baseado nas informações 

de Alberto Souto (1942) e João de Almeida (1946) 

 

Carlos Brochado de Almeida em 2001 na Carta Arqueológica de Aveiro,  

identifica o Castro (?), sem contudo encontrar nenhum material que o confirme 



Barro Cabana 









O registo humano nos sedimentos Aveirenses 

A natureza dos vestígios detectados aponta claramente 

para uma cronologia anterior ao até agora considerado, 

situada dentro do 2º milénio a.C. (Idade do Bronze) ou até 

porventura de meados do 3º milénio, se considerarmos a 

possibilidade de uma ocupação calcolítica. 



Barra de Aveiro em 1778 
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Praia da Barra, defesa de costa    29 Março 2012 
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Praia da Barra, defesa de costa    9 Abril 2012 
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Praia da Barra, defesa de costa    29 Março 2013 – 17:56h 



Praia da Barra, defesa de costa    31 Março 2013 – 19:24h 



Praia da Barra, estrutura de defesa do 

farol 

 

Anos 60 séc. XX 
























