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Nota de abertura 

A Universidade de Aveiro é uma instituição recente, inovadora e voltada ao futuro, que se assume como 
espaço de encontro de culturas e de pessoas. Curiosamente, o espaço físico que a Universidade hoje 
ocupa inclui uma zona onde outras pessoas e culturas, muito antes de nós, deixaram as suas marcas.

Nas décadas de 1970 e 1980 ainda desconhecíamos que a Agra do Crasto está instalada sobre um 
sítio arqueológico que conserva vestígios da presença de gentes e atividades que nos precederam 
em vários milhares de anos. Foram vestígios detetados por docentes e estudantes da Universidade 
de Aveiro e duas escavações realizadas em 2004 e 2005, como trabalho prático da disciplina de 
Topografia e Prospeção Geofísica, que puseram a descoberto — antes da construção das residências 
universitárias do Crasto — vários vestígios de um núcleo de ocupação humana do Neolítico e do 
Calcolítico, de há cerca de quatro a cinco mil anos.

O espólio, que nos faz viajar no tempo, representa o registo de ocupação humana mais antigo nesta 
zona e também o mais próximo do litoral, considerando a evolução geomorfológica de toda a zona 
lagunar. O achado arqueológico é constituído por fossas e valados, estruturas e materiais usados para 
calafetar as habitações, feitas de caniço, fragmentos de cerâmica de pastas grosseiras e coloração es-
cura e artefactos líticos em pedra polida e talhada, entre os quais uma ponta de seta de base côncava, 
em sílex.

Ao longo das últimas duas décadas, a Universidade de Aveiro teve um papel de grande relevo na des-
coberta e na conservação deste sítio arqueológico, através das várias intervenções de reconhecimento, 
registo e salvaguarda científica, realizadas por geofísicos da Universidade de Aveiro, arqueólogos e 
outros especialistas.

Esta publicação reúne relatórios técnicos e outras informações sobre estes trabalhos, para que se 
possa aprofundar, questionar e reescrever a história mais antiga desta região. A deteção de contextos 
de cronologia pré e proto-histórica constitui uma descoberta de grande relevância científica. Partindo 
deste conhecimento, será possível avançar com estudos arqueológicos mais abrangentes, e com uma 
reconstituição paleoambiental da região, numa área em que os vestígios conhecidos da pré-história 
recente são escassos.

Dar atenção ao nosso património histórico – conservando, registando, preservando e estudando a 
memória material do nosso passado – é um ato de responsabilidade social por parte da Universidade. 
A Universidade, enquanto lugar de transversalidade cultural e científica e um espaço de criação e dis-
seminação de conhecimento, e por isso de cultura, não pode olhar o futuro sem procurar compreender 
e valorizar o passado.

Paulo Jorge Ferreira

Reitor da Universidade de Aveiro
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Introdução 

Agra do Crasto, 
um sítio a descobrir

ANTÓNIO MANUEL S. P. SILVA
CITCEM – Centro Interdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» (UP)

Centro de Arqueologia de Arouca

A Agra
Encontrámos a Agra do Crasto algures pela transição entre as décadas de 1980 e 1990. Envolvidos, 
então, na preparação de um estudo académico de âmbito regional, aí fomos parar guiados pelas escassas 
linhas que Alberto SOUTO (1942: 13-14) ou o General João de ALMEIDA (1946: 27) lhe haviam dedi-
cado. O primeiro, confessando que do suposto povoado castrejo não vislumbrava já vestígios; o militar, 
como de costume, imaginando, com sentido estratégico, uma fortaleza lusitana romanizada. 

No quadro de outro trabalho académico, posteriormente publicado em periódico local, Manuel F. 
Rodrigues e Manuel Barreira, ensaiaram a fotografia aérea dos terrenos da Agra, na qual se observam 
círculos e outras marcas sugestivas, aparentemente indiciadores de estruturas enterradas (RODRI-
GUES; BARREIRA, 1994: 171). Pela nossa parte, reconhecemos, não encontrámos topografia ade-
quada à instalação de um povoado da Idade do Ferro que justificasse o topónimo; nem vimos, nas 
agras ainda cultivadas ou em antigos campos abandonados, materiais de superfície que sustentas-
sem tal ocupação, que mantivemos com prudência (SILVA, 1994: 50), pouco adiantando à questão o 
posterior levantamento da Carta Arqueológica de Aveiro (ALMEIDA; FERNANDES 2001: 30-31). 

Não obstante, o sítio arqueológico, ainda que vago na caracterização e indefinido nos limites, anuncia-
va-se nos registos modernos, e o seu estudo e salvaguarda suscitavam até alguma preocupação local 
face ao previsível alargamento das instalações do campus universitário (DIÁRIO DE AVEIRO, 1997).
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Porém, a intervenção humana, que muitas vezes resulta na destruição irrevogável de tantos vestí-
gios materiais do passado, por outras, ainda que casualmente, conduz à sua descoberta. Coincidiram 
assim, na Agra do Crasto, a abertura de uma vala de drenagem e a atenção e curiosidade de um do-
cente da Universidade de Aveiro, o professor doutor Fernando Almeida, que um dia, nos começos da 
primavera de 2003, nos convocou, por telefone, a ver uns «cacos» de aspeto antigo que encontrara 
em trabalhos de campo com uma turma. De pronto seguimos para a Agra; se não fosse pelos cacos, 
justificava-o amizade antiga e colaborações várias em projetos de arqueologia.

O resto da história conta-se em vários textos deste livro. Após visitas de outros arqueólogos e interes-
sados, a 8 de maio desse ano redigimos e coassinámos (com Fernando Almeida, Isabel Pereira e Paulo 
Morgado) uma nota técnica onde o sítio arqueológico era já classificado – apenas pelos materiais de su-
perfície, bem entendido – como um habitat do 2.º milénio a.C. (Idade do Bronze) «ou até porventura de 
meados do 3.º milénio, se considerarmos a possibilidade de uma ocupação calcolítica». Respondendo ao 
interesse e curiosidade da UA pelo achado, logo se preparou um plano de intervenção e um programa de 
investigação, na tarde do mesmo dia apresentado em reunião, alargada, com a Reitoria da Universidade. 

Destas circunstâncias resultou a primeira intervenção, essencialmente de caracterização e limitada a 
algumas sondagens na vala de drenagem, levada a cabo por Isabel Pereira, que então dirigia o Museu 
de Aveiro (PEREIRA, 2005, neste vol. texto 5). As campanhas seguintes, da responsabilidade de F. A. 
Pereira da Silva alargaram espacialmente o reconhecimento do sítio arqueológico e adotaram já uma 
estratégia de salvaguarda e minimização de impactes – em resposta a projetos construtivos que a UA 
tinha em plano – circunstâncias que viriam a presidir aos trabalhos arqueológicos subsequentes.

E o livro
Esta obra resulta, essencialmente, da intenção da atual Reitoria da UA de tornar públicos os resultados 
de diferentes trabalhos, tanto de prospeção geofísica, como de arqueologia, que há mais de década e 
meia vêm sendo desenvolvidos nos terrenos do seu campus na Agra do Crasto. 

Convidados para a coordenação da edição (à qual associámos o nosso amigo e colega Sérgio Gomes), 
discutimos com os editores e autores o formato e organização da obra, composta, maioritariamente, 
por relatórios técnicos, de indesmentível interesse, mas, compreensivelmente, desiguais na abordagem, 
desenvolvimento e extensão e, pela sua própria natureza, de apreensão pouco facilitada a não técnicos. 
Entendemos, porém, que a par da compilação desses mesmos relatórios (por norma só acessíveis, para 
consulta, em entidades oficiais ou junto dos autores), a sua organização e o acrescento de alguns tex-
tos originais poderiam resultar em obra informativa de proveito para público mais vasto. Tal é, afinal, o 
objetivo da prática arqueológica: revelar, caracterizar e salvaguardar (pelo menos pelo registo científico) 
traços de antigas ocupações humanas no território sobre o qual hoje projetamos, construímos e, indele-
velmente, transformamos. 

Nesta linha, o livro que agora fica disponível organiza-se em três secções. Na primeira, que intitulámos 
As Geociências e a Arqueologia, reputados especialistas da UA (os professores doutores Senos Matias e 
Fernando Almeida) abordam os princípios, os métodos e os resultados de ações de prospeção geofísica 
na Agra do Crasto, com a colaboração ainda de Nuno Barraca, cientista formado na mesma escola e 
profissional desta área.

Um segundo bloco é dedicado às Intervenções Arqueológicas. Abre com um texto de enquadramen-
to de Gertrudes Branco, arqueóloga da extensão de Viseu da DGPC, explicitando as dimensões de 
salvaguarda e investigação dos trabalhos arqueológicos levados a efeito na Agra do Crasto, tanto os 
promovidos pela UA, como os decorrentes de projetos de outras entidades. Seguem-se a compilação 
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dos relatórios respeitantes às intervenções de 2004 (Isabel Pereira), 2005-2007 (F. A. Pereira 
da Silva), 2017-1018 (Lídia Baptista, Carlos Ferreira, Sofia Silva e Marcos Couto) e 2021 (Pedro 
Rafael Morais, Nuno Silveira, Dário Antunes e João Nuno Marques). Em paralelo, impunha-se recor-
dar diversas iniciativas de divulgação do sítio e dos trabalhos arqueológicos, promovidas pela UA e 
por outras entidades, do que se ocuparam Sónia Filipe e Paulo Morgado. 

No que respeita aos relatórios técnicos, a intervenção nos textos originais foi mínima, limitando-se a uni-
formizar a bibliografia (cujo elenco foi remetido para o final do volume), referência às ilustrações e pontual 
elipse de alguns dados dispensáveis, como fichas técnicas, índices internos e um ou outro parágrafo mais 
redundante. Optámos, igualmente, por omitir os extensos anexos gráficos (mais de duas centenas de pá-
ginas) nos textos de Lídia Baptista, Carlos Ferreira, Sofia Silva e Marcos Couto e de Pedro Rafael Morais, 
Nuno Silveira, Dário Antunes e João Nuno Marques, sempre ouvindo a opinião dos subscritores e no cuida-
do de que a sua elisão não afetasse a compreensão dos artigos. Seja como for, os textos foram verificados 
pelos Autores, como se exigia. Não surpreenda, por isso, a inevitável repetição de dados historiográficos, 
caracterizações geográficas ou remissão para antecedentes no corpo dos relatórios. É próprio da sua natu-
reza e não nos sentimos autorizados a mantê-los num capítulo para os retirar dos seguintes. 

Por fim, um último capítulo – A Agra do Crasto: notas para debate – reúne um conjunto de comen-
tários, que partilhámos com Gertrudes Branco, Lídia Baptista e Sérgio Gomes, que mais não preten-
dem ser do que meros apontamentos para um estudo científico que se impõe e, aliás, tem já desen-
volvimentos seguros, como ali mesmo se noticia. A par da análise das estruturas e outras evidências 
arqueológicas (por ora essencialmente negativas, fossas, valado, «pisos de ocupação» ou mesmo os 
supostos negativos de cultivo da vinha, talvez de origem medieval), acresce o elevado potencial do 
estudo dos espólios móveis, constituídos por apreciável quantidade de artefactos em pedra lascada 
e polida, recipientes cerâmicos e outros itens. Os materiais resultantes das intervenções de Isabel 
Pereira e Fernando Silva, encontram-se depositados na UA e no Museu de Aveiro; os provenientes 
dos trabalhos mais recentes acham-se ainda em depósito temporário com os respetivos responsáveis 
técnico-científicos, devendo, por certo, juntar-se aos primeiros em ocasião oportuna. 

Se este livro cumprir a dupla função de divulgar e suscitar estudos mais aprofundados sobre a Agra do 
Crasto, todos os envolvidos – editor, coordenadores e autores – darão por bem empregue o tempo e 
cuidado que lhe dedicaram. A conclusão da nota técnica de maio de 2003 parece-nos perfeitamente 
justificada e atual neste começo de verão de 2022: «a deteção de um habitat desta cronologia constitui, 
sobretudo nesta zona, em que os vestígios da Pré-história recente são muito escassos, uma descoberta 
de grande relevância científica, podendo potenciar enormemente os estudos regionais de carácter ar-
queológico e até de reconstituição ambiental».

Ao promover esta edição, a Universidade de Aveiro, como instituição promotora do saber e da cultura, 
dá um contributo da maior importância para que a Agra do Crasto entre, definitivamente, na cartogra-
fia e agenda científica de académicos e outros investigadores. Independentemente do que possa ainda 
escavar-se ou, desejavelmente, conservar-se para reserva futura, com esta publicação, estamos certos, 
uma nova «vida» se abre para a Agra.
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Aspetos dos terrenos da Agra do Crasto ao longo dos anos. Na imagem superior (maio 2003), observa-se a vala de drenagem, rasgada 
sensivelmente de SO. para NE., onde foram feitos os achados iniciais e as primeiras sondagens arqueológicas (2004). Na fotografia inferior 
(out. 2006), vê-se a área intervencionada por F. A. Pereira da Silva entre 2005 e 2006. Fotos: Google Earth
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Aspetos dos terrenos da Agra do Crasto ao longo dos anos. Na imagem superior (junho 2018), vêem-se já as novas construções da UA, 
incluindo a área desportiva implantada na área escavada em 2017-2018. Na fotografia inferior (junho 2021), detetam-se as sondagens 
arqueológicas realizadas nesse ano (área delimitada a branco). Fotos: Google Earth
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AS 
GEOCIÊNCIAS 

E  A  ARQUEOLOGIA





1.
Métodos de 

Prospeção Geofísica Aplicados à Arqueologia 
– caso do Crasto (Verdemilho)

MANUEL JOÃO SENOS MATIAS
Departamento de Geociências, 

Universidade de Aveiro



A Prospeção Arqueológica é cada vez mais uma disciplina multidisciplinar que recorre a diferentes técnicas 
para obter informação à priori a fim de orientar e otimizar os trabalhos de escavação propriamente ditos.

Por isso, a Prospeção Arqueológica no Crasto (Verdemilho) incluiu o recurso a técnicas indiretas de Prospe-
ção Geofísica. Estas técnicas são não destrutivas e não invasivas, mas permitem obter imagens do subsolo 
e, por isso, orientar os posteriores trabalhos de escavação no terreno.

Os métodos utilizados foram os da resistividade elétrica, neste caso a tomografia elétrica, os magnéticos, 
utilizando medidas de campo total e o georradar de superfície, GPR, recorrendo a diferentes frequências 
de medida e a técnicas 2D e 3D.

Neste capítulo apresentam-se os fundamentos e princípios gerais destes métodos, considerando o quadro 
da sua aplicação na Prospeção Arqueológica do Crasto. 
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Introdução

Tradicionalmente a Prospeção Arqueológica recorre à observação
direta do terreno de áreas consideradas como de interesse. Em muitas
intervenções o Arqueólogo depara-se com extensas áreas a estudar para as quais
não dispõe de tempo nem meios. As áreas a escavar são vulgarmente selecionadas a partir de
indícios superficiais de ocupação humana anterior, ou locais referenciados documentalmente, o que diminui 
as extensas áreas que se deparam aos técnicos para escavar. Este modo de atuar permitiu importantes 
descobertas, mas pode também conduzir a resultados falsamente negativos com consequências irreversíveis 
em tempos de grande pressão e acelerada transformação do meio.

Adicionalmente, a ausência de vestígios super-
ficiais, que guiem as escavações e os recursos 
necessários a sua execução, impedem frequen-
temente que estes trabalhos de investigação 
direta passem, de uma primeira fase de carác-
ter quase aleatório, para uma fase sistemática 
que permita a compreensão completa do local. 
Embora a escavação arqueológica proporcione 
um registo irreversível, o seu progresso é len-
to. Por isso, pode expor vestígios perfeitamen-
te preservados e protegidos aos efeitos das 
intempéries e, pior ainda, a vandalismo, roubo 
e destruição.

As técnicas tradicionais de Prospeção Arqueo-
lógica também podem encontrar fortes, senão 
mesmo impeditivos, obstáculos à sua realização 
quando é necessário investigar meios urbanos. 
De facto, nestes casos, a ocupação do espaço e 
limitações impostas a escavações podem obstar à 
realização das mesmas.

Nas últimas décadas a Prospeção Arqueológica 
incorporou técnicas e métodos de outros cam-
pos da Ciência e tornou-se numa área trans-
versal. De facto, a incorporação de inovações 
tecnológicas e desenvolvimentos metodológi-
cos tem permitido melhorar substancialmente 
a eficiência e os resultados obtidos pela utili-
zação das técnicas tradicionais de escavação, 
além de expandir a investigação e obter resul-
tados de áreas anteriormente consideradas 
como inacessíveis. 

Este carácter transversal, conjugado com o desen-
volvimento tecnológico tem permitido desenvolver 
métodos indiretos e não invasivos de Prospeção. 
Estes métodos, cuja aplicação não causa qualquer 
perturbação ao património edificado e a estrutu-
ras arqueológicas soterradas, fornecem imagens 
com a resolução necessária para limitar e orientar 
as áreas a escavar de um modo expedito e rápido.

É, pois, possível limitar significativamente as áreas 
a escavar, reduzir longas campanhas de escava-
ção, orçamentos dispendiosos e conter o impacto 
de intervenções destrutivas.

O desenvolvimento tecnológico e a crescente capa-
cidade de cálculo computacional disponível permi-
tem a obtenção de imagens com resolução cada vez 
maior, a disponibilização de ambientes virtuais que, 
proporcionam representações de qualidade cada 
vez mais elevada dos alvos arqueológicos a investi-
gar (GRANGEIA et al., 2011, MATIAS et al., 2017). 
Deste modo, as estruturas arqueológicas podem 
ser visualizadas de um modo virtual e a escavação 
arqueológica pode ser substituída, pelo menos par-
cialmente, com os imediatos benefícios inerentes 
ao menor esforço exigido ao restauro e preservação 
das estruturas soterradas.

As técnicas indiretas e não invasivas consistem 
na obtenção, processamento e interpretação de 
medidas de diferente natureza que podem ser 
tomadas à superfície do terreno ou por recurso a 
meios aéreos. 
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Os métodos aerotransportados, deteção remota, 
não são o objeto deste trabalho, pelo que serão 
referidos dum modo bastante sucinto.

As medidas que se obtêm com recursos a meios 
aerotransportados incluem a fotografia aérea 
(BROPHY; COWLEY, 2005) e imagens de 
satélite (WISEMAN; EI-BAZ, 2007; PAR-
CAK, 2009). Estas medidas permitem, não só, 
obter informação sobre um sítio arqueológico em 
particular, mas também conceber ou perceber a 
ocupação antrópica de uma região. Têm a grande 
vantagem de permitir obter imagens referentes a 
grandes áreas, de acessibilidade difícil ou mesmo 
condicionada, por exemplo, por conflitos locais.

No entanto, na presença de cobertura vegetal 
intensa estes métodos revelam-se ineficazes. 
Nestes casos a utilização das mais recentes técni-
cas de LiDAR (NOAA, 2021) tem proporcionado 
alguns resultados espetaculares (BEWLEY et aI., 
2005) (CHOSE et aI., 2011).

Os métodos não invasivos e indiretos aplicados à 
superfície do terreno são os métodos de Prospeção 
Geofísica. Estes métodos, a partir do contraste das 
propriedades físicas do terreno e das propriedades 
físicas das estruturas antrópicas soterradas, permi-
tem obter imagens 2D e 3D de elevada resolução 
que representam a distribuição espacial das estru-
turas soterradas. Devido às medidas serem obti-
das sobre o terreno e de ser necessário obter dados 
sobre grelhas de medida, de cuja dimensão depen-
de a resolução das imagens, têm uma aplicação 
mais restrita ao espaço de uma estação arqueo-
lógica. Não obstante, a utilização aerotransporta-
da destes métodos já foi experimentada, embora 
necessitem de baixa altitude e pequena velocidade 
de voo o que limita a sua aplicação.

Toda a informação e dados fornecidos pelos 
métodos e técnicas anteriores, ou seja, méto-
dos tradicionais de escavação, registo de obser-
vações e materiais de superfície, pelas técnicas 
indiretas e não invasivas pode ser organizada em 
sistemas de informação geográfica – SIG. Esta 
ferramenta é muito mais do que o armazena-
mento geográfico da informação, uma vez que 
permite a gestão espacial de todos os dados, a 

comparação e sobreposição de diferentes mapas 
temáticos e realizar uma análise arqueológica à 
escala que o operador entender.

Métodos de Prospeção Geofísica
Os métodos de Prospeção Geofísica foram 
desenvolvidos durante o séc. XX para a procura 
de recursos minerais e energéticos. As suas capa-
cidade e versatilidade de utilização permitiram a 
sua aplicação posterior no estudo e resolução de 
problemas ambientais, Geologia de Engenharia e, 
mais recentemente, Arqueologia e caracterização 
de património edificado.

Estes métodos usam diferenças das proprieda-
des físicas entre rochas envolventes e os alvos 
não aflorantes, para obter imagens unidimen-
sionais, bidimensionais e tridimensionais desses 
mesmos alvos. Assim, estes métodos fornecem 
informação sobre a geometria e profundidade a 
que estão aqueles alvos ou estruturas. Esta infor-
mação é posteriormente utilizada na busca direta 
dos mesmos.

As propriedades físicas envolvidas são: as proprie-
dades elétricas, magnéticas, densidade, velocidade 
de propagação do som, temperatura e radioativi-
dade. Estas propriedades dão origem aos Métodos 
Elétricos, Magnéticos, Gravimétricos, Sísmicos, 
Termografia e Radiometria.

No que diz respeito à aplicação à Arqueologia 
nem todos assumem importância de relevo. Na 
Tabela 1, sumariam-se os métodos, a sua apli-
cação e interesse particular, as vantagens e des-
vantagens de cada um.

Nesta tabela os Métodos Elétricos incluem os da 
Resistividade Elétrica, Georradar, Indução Eletro-
magnética e Potencial Espontâneo. Os Métodos 
Sísmicos incluem os métodos de Refração Sísmica 
e os de Reflexão Sísmica.

No que diz respeito à aplicação destes méto-
dos em Prospeção Arqueológica, são eficazes na 
definição de estratigrafia, localização do bedrock 
(embora o conceito de bedrock arqueológico pos-
sa ser diferente do conceito de bedrock geológico), 
material magnético (metais e material orgânico 
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Tabela 1 – Aplicação dos métodos de Prospeção Geofísica (in BARRACA et al., 2019).

Método e Prop. Física Aplicações Vantagens Desvantagens

Resistividade elétrica
(Resistividade elétrica)

Caracterização do 
solo
Localização de 
estruturas 2D/3D
Espessura de 
estruturas
Cavidades
Nível freático

Modelação 2D/3D
Estimativa de profundidades e 
espessuras
Boa resolução na deteção do nível 
freático e rocha base
Boa capacidade de deteção de 
elementos de natureza antrópica
Alguma definição lito-estratigráfica

Necessidade de mão de obra
Necessidade de contacto físico com o meio
Necessidade de meio condutor
Dificuldades logísticas inerentes à operação 
com cabos elétricos no terreno
Disponibilidade de espaço livre
Baixa resolução
Ambiguidade na interpretação.

GPR (Georradar)
(Permitividade elétrica)

Localização de 
estruturas e 
infraestruturas 
(2D e 3D)
Lito-estratigrafia
Objetos metálicos 
Espessura de 
estruturas
Vazios 

Alta resolução
Possibilidade de visualização imediata
Rápida obtenção de dados e avaliação 
de resultados
Aplicabilidade em espaços reduzidos
Reduzida mão de obra

Equipamento caro;
Processamento requer operador experiente;
Posicionamento preciso das medidas;
Suscetível à regularidade da acoplagem entra 
antena e terreno;
Suscetibilidade dos dados a interferências 
eletromagnéticas;
Necessidade de antenas blindadas.

Indução eletromagnética
(Condutividade elétrica)

Estruturas 2D e 3D

Equipamento portátil
Pouca mão de obra e rapidez de 
execução
Facilidade de localização de estruturas 
condutoras

Equipamento caro
Medidas qualitativas
Modelação difícil
Interferência de ruido eletromagnético 
ambiental
Baixa resolução

Refração Sísmica
(Velocidade de 
propagação de ondas 
sísmicas)

Estratigrafia
Nível freático
Caracterização 
mecânica de meios

Capacidade de estimativa de 
velocidades de propagação das ondas 
e de profundidade
Capacidade de deteção da rocha 
base, nível freático e espessuras de 
recobrimentos
Obtenção de parâmetros mecânicos 
dos materiais

Baixa resolução
Mão de obra
Necessidade de espaço livre
Fonte sísmica

Termografia
(Temperatura)

Aparelhos 
construtivos
Infraestruturas

Rápida a aquisição de grandes áreas
Medições e visualização em tempo real
Pouca mão de obra
Equipamento barato

Baixa resolução
Medidas qualitativas
Variações diurnas 
Ambiguidades na interpretação
Apenas visualizas temperaturas superficiais
Ruido de fonte de calor próximas

Potencial espontâneo
(Condutividade elétrica)

Alteração química 
de materiais

Barato
Fácil implementação e aquisição
Pouco processamento
Pouca mão de obra

Medidas qualitativas 
Dificuldade de modelação
Contactos físicos estáveis quimicamente
Necessidade e meios condutores
Presença ca cabos elétricos no terreno
Medições superficiais
Baixa resolução
Lenta aquisição

Gravimetria/
Microgravimetria
(Aceleração da 
gravidade)

Vazios
Deteção de vazios
Facilidade de modelação
Pouca mão de obra

Equipamento caro
Correções aos dados laboriosas
Precisão das medidas
Interferências laterais de construções

Magnetometria
(Suscetibilidade 
magnética)

Objetos metálicos
Cerâmica

Baixo custo
Rapidez de aquisição
Pouca mão de obra
Facilidade de visualização de dados

Suscetibilidade à proximidade de 
objetos metílicos e interferência de ruido 
eletromagnético ambiental
Necessidade de correções dos dados
Variação do campo magnético
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decomposto) ou que tenha sofrido aquecimento 
prolongado (fornos, cerâmica, madeira queima-
da), cavidades e alterações na estratigrafia provo-
cadas, por exemplo, por remoção de vestígios (os 
chamados negativos), valas, aparelhos construti-
vos e infraestruturas.

Os equipamentos disponíveis, bem como a capa-
cidade de cálculo e software disponíveis, permi-
tem dum modo rápido e quase automático obter 
resultados que se traduzem em imagens de eleva-
da resolução do terreno, orientando o Arqueólogo 
para as áreas de maior interesse o que permite 
reduzir substancialmente o tempo de escavação e 
custos operacionais. 

No entanto, convém considerar alguns fatores 
chave para que a utilização da Prospeção Geofí-
sica seja um sucesso no contexto da Prospeção 
Arqueológica. Em primeiro lugar os Técnicos de 
Geofísica têm de compreender e perceber o con-
texto do sítio arqueológico em que vão operar, 
ou seja, perceber os alvos, propriedades físicas 
mais importantes para escolher o ou os métodos 
mais apropriados. Em segundo lugar as grelhas de 
medida têm de ser adequadas aos fins em vista. 
Por exemplo, se em Prospeção Mineira se fize-
rem medidas de magnetometria de 100 em 100 
metros, em Prospeção Arqueológica este espa-
çamento pode encurtar para medidas de 50 em 
50 cm. Também a precisão das medidas tem de 
ser adequada pois a amplitude de anomalias em 
Prospeção Mineira é diferente da amplitude das 
anomalias em Prospeção Arqueológica.

Outro aspeto muito importante é a utilização de 
diferentes métodos num mesmo sítio. Diferentes 
métodos respondem a propriedades físicas dife-
rentes e, por isso, como são técnicas indiretas e 
não invasivas, a combinação de diferentes méto-
dos diminui a ambiguidade da interpretação e da 
modelação proposta, pelo que as imagens do sub-
solo aumentam consideravelmente de qualidade.

Os primeiros trabalhos referenciados sobre 
Métodos Geofísicos aplicados à Arqueologia em 
Portugal datam da década de sessenta do século 
passado (TITE; ALDRED, 1956/66, e SANTOS; 
ESTEVES, 1966). Já na década de Oitenta, o inte-
resse é retomado (MATIAS; MONTEIRO, 1987), 

e em 1989 realizam-se na Universidade de Aveiro 
as III Jornadas Ibéricas de Teledeteção e Geofísica 
Aplicadas à Arqueologia das quais resultou o volu-
me 5 da Revista da Universidade de Aveiro-Geo-
ciências, que incluiu um conjunto de trabalhos que 
representavam o «estado da arte» em Portugal 
na época. A partir daqui, a utilização dos Métodos 
Geofísicos em Arqueologia, também denominada 
Arqueogeofisica (WYNN,1986), foi generalizado.

No contexto da Prospeção Arqueológica no Crasto, 
convém considerar que tipos de vestígios arqueo-
lógicos se podem encontrar e o contexto da sua 
deposição. Tratando-se de vestígios Pré-históricos 
não se espera encontrar aparelhos construtivos 
nem infraestruturas. É natural que, hoje em dia, 
restem vestígios conhecidos como “estruturas em 
negativo” ou seja as marcas no terreno deixadas 
por estruturas há muito destruídas. Este tipo de 
assinaturas costuma originar anomalias conduto-
ras quando se aplicam métodos elétricos de pros-
peção, uma vez que os espaços onde se inseriam 
foi preenchido por terreno solto e não compactado, 
mais condutor que o terreno circundante. Também 
é expectável encontrar zonas que sofreram aqueci-
mento intenso, causado, por exemplo, por fogueiras 
que poderão ter originado deposição de madeira 
queimada e o aparecimento de carvão. Estes tipos 
de estruturas, conjuntamente com a deposição de 
matéria orgânica decomposta, dão origem a ano-
malias magnéticas que justificam a aplicação de 
métodos magnéticos. Finalmente, será importante 
perceber a estratigrafia do local para mapear estra-
tos que terão sofrido ocupação antrópica, interrup-
ções desses estratos por causas naturais ou por 
ação antrópica. Neste caso a aplicação do Geor-
radar e dos métodos de Elétricos serão os indica-
dos, embora o georradar tenha uma capacidade de 
resolução superior à dos métodos elétricos.

Considerando estes pressupostos, o Crasto foi 
alvo de campanhas de Prospeção Geofísica que 
compreenderam a utilização daqueles três méto-
dos que serão agora abordados. Esta abordagem 
vai ser feita com baseada nos apontamentos da 
disciplina de Prospeção Geofísica do curso de 
Mestrado em Engenharia Geológica da Universi-
dade de Aveiro (MATIAS, 2017).
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Métodos de Resistividade Elétrica 
Princípios gerais
Os métodos de Resistividade Elétrica são refe-
renciados como os primeiros que foram aplicados 
à Prospeção Arqueológica (ATKINSON, 1952). 
Resumidamente, estes métodos medem a resis-
tividade elétrica dos terrenos, ou seja, a maior 
ou menor dificuldade com que corrente elétrica 
contínua se propaga nos terrenos em estudo. As 
propriedades duma rocha que mais influenciam 
esta “dificuldade” são a porosidade e a permea-
bilidade (Fig. 1). A porosidade refere-se aos vazios 
que constituem a própria rocha. Estes vazios 
estão preenchidos por fluidos, como a água, que 
contêm sais dissolvidos, por exemplo, cloreto de 
sódio (sal) ou outras soluções. Se os poros/vazios, 
das rochas estão em contacto uns com os outros é 
possível o fluxo das soluções salinas e de corrente 
elétrica injetada no terreno por mobilidade iónica. 
A permeabilidade mede precisamente a capaci-
dade de os poros estarem em contacto uns com 
os outros e permitir a chamada condução iónica 
da corrente elétrica. Claro que há outros modos de 
condução, por exemplo contacto de grãos metáli-
cos, como em jazigos de minerais metálicos, que 
não são aplicáveis neste contexto.

Assim, é fácil perceber que um muro soterrado 
é menos poroso e permeável que o terreno que 
o envolve e, por isso, é mais resistivo, originando 
as chamadas anomalias positivas. Por outro lado, 

uma vala aberta, mais tarde preenchida, apresenta 
uma composição mais porosa e menos compacta 
que o terreno original que a envolve e, por isso, é 
menos resistiva, dando origem às chamadas ano-
malias negativas, não em valor absoluto, mas no 
sentido do termo.

As aplicações, vantagens e desvantagens destes 
métodos estão sumariadas na Tabela 1.

Os métodos de resistividade elétrica utilizam 
uma fonte de corrente elétrica contínua artificial, 
p.e. uma bateria, capaz de produzir corrente con-
tínua que se faz passar no terreno a estudar. Em 
seguida mede-se a diferença de potencial provo-
cada pela corrente injetada, calculando-se a resis-
tividade elétrica do terreno em ohm.m.

Na figura 2 esquematiza-se a aplicação destes 
métodos.

Fig. 1 – Conceito de Porosidade (esquerda) e Permeabilidade 
(direita), adaptado de Matias, 2017.

Fig. 2 – Representação Esquemática dos Métodos de Resistividade 
elétrica (adaptado de MATIAS, 2017).
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Como representado, estes métodos necessitam 
de uma fonte de corrente (p.e. bateria), medidor 
de intensidade de corrente (amperímetro), elétro-
dos para contato com o terreno, fios elétricos de 
ligação e um voltímetro para medir a diferença de 
potencial (Fig. 3).

Geralmente utilizam-se dois elétrodos, A e B na 
Fig. 4, para passar corrente elétrica e dois elé-
trodos, M e N na Fig. 4, para medir a diferença 
de potencial. Normalmente, estes quatro elétro-
dos são colineares. Consoante a geometria dos 
elétrodos desenham-se diferentes dispositivos, 
Fig. 4, sendo os mais comuns Wenner, Wenner-
-Schlumberger e Dipolo-Dipolo, que além de 
colineares são simétricos em relação a um ponto 
central.

Sendo ∆V (volts) a diferença de potencial medida 
entre os elétrodos M e N, I a intensidade de cor-
rente injetada (amperes) a resistividade medida, 
ρa ,(ohm.m) é dada pelas seguintes equações:

A resistividade medida chama-se resistividade 
aparente, ρa , porque o terreno não é homogéneo 
e, por isso, a medida obtida é a contribuição das 
diferentes resistividades dos vários tipos de ter-
reno ou estruturas que constituem o subsolo em 
investigação.

Técnicas de recolha de dados de campo
As técnicas de recolha de dados de campo depen-
dem dos objetivos da campanha. Assim podem 
fazer-se perfis, mapas, sondagens e pseudo-sec-
ções. Estas últimas também se podem chamar 
tomografias elétricas.

Fig. 4 – Dispositivos Elétricos de medida (adaptado de MATIAS, 
2017)

Fig. 3 – Métodos de Resistividade Elétrica. 
A - Elétrodos metálicos; B - Fios Elétricos; C - Ligações Elétricas (adaptado de MATIAS et al., 2017).
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Perfis de resistividade - ρa = f(x)

Os perfis de resistividade são uma técnica antiga, 
que consiste no deslocamento dum dispositivo 
de medida ao longo de uma linha predefinida no 
terreno, mantendo a geometria e o tamanho do 
dispositivo constantes. Por isso, a resistividade 
aparente medida depende da posição ao longo da 
linha, Fig. 5.

A medida de resistividade obtida é atribuído à 
localização no perfil do centro do dispositivo, x1 , 
topo esquerdo da Fig. 5. Nesta figura o objeto 
vermelho é um corpo resistivo, cuja resposta está 
representada no lado direito da Fig. 5.

Claro que o tamanho do dispositivo, normalmente 
tomado como a distância AB/2, pode influir nos 
resultados que obtemos. Escolher um dispositivo 
pequeno em relação à profundidade do alvo pode 
levar a que este não seja detetado, Fig. 6.

Os perfis de resistividade devem ser orientados 
numa direção que intersete as estruturas a dete-
tar e, de preferência, ortogonais a estas. 

Em conclusão, os perfis de resistividade dete-
tam variações laterais de resistividade, mas um 

só perfil não permite estabelecer a continuida-
de espacial das estruturas pelo que, se for este o 
caso, outras técnicas devem ser consideradas,

Mapas de resistividade - ρa = g(x,y)

Quando as estruturas a detetar têm mais do que 
uma direção, ou não se conhece a direção predo-
minante, é conveniente fazer o mapeamento da 
área em estudo. Neste caso, desloca-se o dis-
positivo de medida, mantendo a sua geometria 
e tamanho, ao longo de uma grelha pré-definida 
que cobre toda a área, ou seja, um mapeamento 
pode ser feito pela execução de perfis paralelos, 
Fig. 6. Neste caso, a medida é atribuída ao ponto 
(x,y) que corresponde ao centro do dispositivo de 
medida na grelha de medida.

Nos mapeamentos é importante o tamanho do 
dispositivo de medida e também o espaçamento 
entre os perfis. De facto, como se mostra na Fig. 7, 
o aumento do espaçamento entre perfis traduz-
-se no desfocar das anomalias a detetar.

É claro que o mapeamento de resistividade mos-
tra a distribuição espacial das anomalias pre-
sentes. No entanto, como no caso dos perfis de 
resistividade, não fornece informações sobre a 
profundidade dos alvos a detetar.

Fig. 6 – Efeito do tamanho do dispositivo (adaptado de MATIAS, 
2017) Fig. 7 – Mapeamento de Resistividade: efeito do espaçamento 

entre perfis (adaptado de MATIAS, 2017)

Fig. 5 – Perfil de Resistividade sobre um terreno com duas camadas e com um objeto resistivo (adaptado de MATIAS, 2017).
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Sondagens Elétricas - ρa = h(AB/2)

Para se investigar um terreno em profundidade 
usam-se as chamadas sondagens elétricas. Nesta 
técnica o centro do dispositivo de medida man-
tem-se contante e aumenta-se sucessivamente 
o tamanho do dispositivo. Ou seja, aumenta-se 
a distância AB entre os elétrodos de corrente no 
caso dos dispositivos Wenner e Wenner Schlum-
berger ou a distância “na” no dispositivo Dipo-
lo-Dipolo, Fig. 3. Assim assume-se que quanto 
maior for a distância maior é a profundidade de 
investigação obtida, Fig. 8.

Na Fig. 8 representa-se um terreno composto por 
duas camadas em que a segunda é mais resistiva 
do que a primeira, ou seja, ρ2 > ρ1.

Quando o tamanho do dispositivo é pequeno 
em relação à profundidade da segunda camada 
a medida obtida corresponde à resistividade da 
primeira camada, topo da Fig. 8. Ao aumentar o 
tamanho do dispositivo parte da corrente vai fluir 
na primeira camada e parte na segunda camada. 
Os valores lidos são agora uma composição dos 
valores da resistividade da primeira e da segunda 
camadas, segunda e terça parte da Fig. 8.

Aumentando muito o tamanho do dispositivo 
a corrente vai fluir em grande parte no segundo 
meio e, agora, o valor medido, aproxima-se do 
valor da resistividade da segunda camada, parte 
inferior. A partir da forma da curva, parte inferior 
direita da Fig. 8, é possível determinar as resisti-
vidades da primeira e da segunda camada, bem 
como, a profundidade da interface que as separa. 
Hoje em dia existe software que permite fazer a 
interpretação expedita das curvas de sondagem 
elétrica embora a escolha do modelo final seja 
mais fácil e robusta se existir informação a priori 
do terreno e se sondagens próximas foram inter-
pretadas conjuntamente.

Concluindo, as sondagens elétricas permitem 
determinar profundidades, mas, no entanto, só 
proporcionam informações abaixo do centro do 
dispositivo não permitindo avaliar lateralmente a 
evolução da interface ou alvos a localizar.

Tomografia Elétrica/Pseudo-Secção 
- ρa = i(AB/2, x)

A avaliação de profundidade e extensão lateral de 
alvos necessita da execução de técnicas de Tomo-
grafia Elétrica. Dum modo simples, aliás foi des-
te modo que a técnica começou a utilizar-se no 
último quarto do sec. XX, podem obter-se tomo-
grafias elétricas executando sondagens elétricas 
sobre uma linha pré-definida.

O desenvolvimento de equipamentos programá-
veis permitiu otimizar as operações de campo, 
automatizar a recolha de dados e obter tomografias 
elétricas rapidamente e com superior capacidade Fig. 8 – Sondagem Elétrica (adaptado de MATIAS, 2017)
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de resolução. O esquema geral para obter uma 
tomografia elétrica está representado na Fig. 9.

Como esquematizado, desloca-se o dispositivo 
de medida, com um determinado tamanho, ao 
longo de uma linha com um espaçamento entre 
medidas igual ao tamanho do dispositivo. Aca-
bada essa linha começa-se outra com um tama-
nho diferente do dispositivo e espaçamento entre 
medidas igual ao novo tamanho do dispositivo. 

Deste modo obtêm-se imagens do terreno em 
estudo, Fig. 10, que podem ser interpretadas 
e modeladas recorrendo a software dedicado, 
embora seja sempre aconselhável utilizar toda 
a informação sobre o terreno já existente. Pela 
geometria das linhas de contorno de resistivi-
dade obtidas podem propor-se modelos para o 
terreno. Se as linhas forem mais ou menos para-
lelas o terreno é composto de camadas estrati-
ficadas, topo da Fig. 10. Se existirem variações 
laterais, existem estruturas bidimensionais que 
condicionam a distribuição da resistividade na 
zona, parte inferior da Fig. 10.

Trabalhos de Resistividade no Crasto
As características e finalidade da aplicação dos 
métodos elétricos no Crasto levaram à utilização 
de tomografias elétricas. As tomografias tiveram 
como objetivos contribuir para o conhecimento 
da estratigrafia do local e para a identificação de 
interrupções nessa estratigrafia, como valas e 
depressões de natureza antrópica ou não. 

Método do Georradar –GPR 
Princípios gerais
O método do Georradar de superfície, Ground 
Probing Radar acrónimo GPR, é um método 
relativamente recente, cujo uso só foi gene-
ralizado no último quartel do séc. XX. Pelas 
suas caraterísticas trata-se de uma técnica 
que rapidamente se expandiu na Prospeção 
Arqueológica.

A utilização do Radar para fins militares, e em 
particular na navegação aérea, foi decisiva duran-
te a Segunda Guerra Mundial. No entanto, os 
pilotos verificaram que a altitude fornecida pelos 
dados de radar era superior à altitude real, em 
particular ao voarem sob o gelo do Ártico tendo, 
inclusivamente, ocorrido acidentes devido aos 
erros da indicação de altitude. Estes erros foram 
atribuídos à penetração das ondas de radar nas 
espessas camadas de gelo, em vez de simples-
mente se refletirem à superfície. Estavam lança-
dos os pressupostos da utilizam-se do radar na 
investigação de terrenos. 

Fig. 9 – Tomografia Elétrica (adaptado de MATIAS, 2017)

Fig. 10 – Tomografia Elétrica (topo: camadas horizontais; baixo 
variações laterais), adaptado de MATIAS, 2017
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Os métodos de GPR utilizam impulsos ele-
tromagnéticos de alta frequência, de 10MHz a 
2GHz) que se propagam no terreno a investigar 
e detetam variações nas suas propriedades elétri-
cas. Por isso, o Método do GPR é considerado um 
Método Elétrico de Prospeção.

A propagação de energia elétrica no terreno, no 
caso do GPR deve-se a princípios diferentes dos 
que regem a descrita nos métodos da resistivida-
de elétrica. Agora, o GPR aplica-se mesmo em 
terrenos pouco porosos e permeáveis. O princípio 
físico consiste na polarização das moléculas dum 
material quando este é sujeito a um campo elétri-
co externo, no caso do GPR o impulso eletromag-
nético. A polarização das partículas elementares 
do material implica um deslocamento dos centros 
de cargas e pode permitir a passagem da corrente 
elétrica. 

A utilização do método GPR necessita duma 
antena emissora dos impulsos eletromagnéticos 
e duma antena que receba os sinais emitidos, 
Fig. 11.

O utilizador do método GPR mede tempos de 
trajeto das ondas e a distância entre as antenas 
para modelar e caraterizar os terrenos que estuda.

Contrariamente aos métodos de resistividade 
elétrica, no caso do GPR o sinal transmite-se em 
todas as direções, é possível a transmissão no ar 

e reflexões provenientes de objetos à superfície 
como árvores, muros, etc. A energia proveniente 
de reflexões nestes objetos vai misturar-se com 
a energia originada em sinais que penetram no 
terreno e dificultar a interpretação dos dados. Por 
exemplo, é frequente quando se utiliza o GPR em 
espaços interiores obter reflexões do teto que têm 
de ser identificadas e removidas. Por este motivo 
usam-se antenas blindadas que não permitem 
transmissão de energia a não ser a dirigida para 
o terreno a estudar. Com essa finalidade, envol-
ve-se a parte lateral e superior das antenas em 
material que absorva o sinal como, por exemplo, 
papel de alumínio ou outro material de elevada 
condutividade elétrica que absorve toda a radia-
ção transmitida.

Na Fig. 12 mostram-se os sinais refletidos numa 
interface e num corpo anómalo acima da interface.

O método GPR é um método de elevada resolu-
ção e penetração no terreno variável. A resolução é 
tanto maior quanto maior for a frequência do sinal 
emitido e pode ser da ordem dos centímetros. 
Contudo o terreno, pelas suas propriedades elé-
tricas, absorve as frequências mais elevadas pelo 
que a profundidade de investigação diminui rapi-
damente com o aumento da frequência do sinal. 
Ou seja, em aplicações de campo existe sempre 
um compromisso entre a resolução e a profundi-
dade de investigação.

Fig. 11 – Princípio da propagação e reflexão das ondas eletromagnéticas em GPR (adaptado de MATIAS, 2017)
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Trajetos dos impulsos

Os impulsos eletromagnéticos emitidos do trans-
missor são detetados no recetor e podem ter 
percorrido diferentes trajetos. A Fig. 13 mostra 
os trajetos correspondentes a um registo obtido 
sobre um terreno constituído por duas camadas. 
Os dados foram medidos afastando simetrica-
mente o transmissor do recetor a partir dum pon-
to central.

Como ilustrado na Fig. 13 os trajetos são:
Onda direta aérea – onda que se propaga do 
transmissor para o recetor no ar imediatamente 
sobre a superfície do terreno;
Onda direta – onda que se propaga no terreno 
imediatamente sob a superfície do terreno;
Onda aérea refratada – onda que se refratou na 
interface de separação dos dois meios e que se 
propaga no ar à superfície do terreno;
Onda refratada – onda que se refratou na interface;
Onda refletida – onda que se refletiu na interface.

Na parte inferior da figura os registos mostram 
que as ondas refletidas são detetadas depois de 
todas as outras. Como são estas ondas que vão 
proporcionar a informação desejada sobre o ter-
reno e alvos, Fig. 12, vai ser necessário separá-
-las e identificá-las. Por isso, os dados de GPR 
precisam de processamento que requer conheci-
mentos específicos de modo a ser possível obter 
imagens que clarifiquem a geometria dos alvos e 
interfaces nos terrenos a investigar.

No entanto há outros trajetos importantíssimos 
a considerar na propagação dos impulsos eletro-
magnéticos. Quando o impulso atinge uma ares-
ta ou um corpo de dimensões limitadas, por 
exemplo um tubo, existe o chamado fenómeno 
da difração. Ao passar com o transmissor e o 
recetor sobre a posição duma fonte deste tipo, 

Fig. 12 – Sinais refletidos numa interface e num objeto anómalo acima da interface (adaptado de ANNAN, COSWAY, 1992).

Fig. 13 – Trajetos dos impulsos de Georradar sobre um terreno 
de duas camadas, sem transmissão de energia para a atmosfera 
(adaptado de ANNAN; COSWAY, 1992).
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registam-se chegadas de ondas que desenham 
uma hipérbole de difração, Fig. 14.

A partir da análise da hipérbole determina-se 
a velocidade de propagação do impulso. Como 
se registam os tempos de chegada do impulso 
ao recetor, pode agora determinar-se a profun-
didade dos alvos utilizando os valores daque-
les tempos e as velocidades determinadas nas 
hipérboles. Este passo, denominado conversão 
tempo- profundidade é outro passo no proces-
samento e analise dos dados de GPR.

O registo de dados pode ser feito sobre linhas 
pré-definidas obtendo-se radargramas. Estes 
radargramas são imagens bidimensionais do ter-
reno em estudo.

O radargrama da Fig. 15 mostra várias difrações, 
marcadas pelas setas a vermelho, originadas 
por irregularidades no meio. Estas difrações são 

usadas para calcular a velocidade de propagação 
dos impulsos eletromagnéticos, no caso, 0,12m/ns. 
A partir deste valor calculam-se a profundidades, 
escala à esquerda. A tracejado verde assinala-se 
uma interface interpretada no meio.

A realização de radargramas paralelos ou de lei-
turas simultâneas em diferentes recetores a par-
tir de sinal emitido dum só transmissor permite 
obter blocos tridimensionais de elevada resolução.

Fig. 14 – Difração e Hipérbole de difração (adaptado de MATIAS 
et al., 2017)

Fig. 16 – Dados GPR 3D (adaptado de MATIAS et al., 2017).Fig. 15 – Radargrama (adaptado de MATIAS et al., 2017).
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Na Fig. 16 mostram-se os resultados de um estu-
do 3D. Estes resultados consistem em várias 
“fatias” do terreno obtidas com diferentes tem-
pos, T, de trajeto e diferentes profundidades, D.

A seta a azul mostra um alinhamento superfi-
cial que desaparece em profundidade e, por isso, 
deve corresponder a um alvo muito próximo 
da superfície. As setas a laranja correspondem 
a alvos que se mantêm desde a profundidades 
muito pequenas até às maiores profundidades 
interpretadas. Finalmente, a seta a preto indica 
um alvo mais profundo que não existe superfi-
cialmente.

Trabalhos de GPR no Crasto
A Prospeção Geofísica aplicada no Crasto 
incluiu a obtenção de radargramas e de blocos 
3D para obter informação sobre a estratigrafia 
local, interrupção nos estratos e sobre objetos 

soterrados. O método foi utilizado conjunta-
mente com o da Resistividade Elétrica propor-
cionando a integração e interpretação conjunta 
de toda a informação.

Métodos Magnéticos 
Princípios gerais
Os métodos magnéticos são provavelmente os 
métodos mais antigos utilizados em Prospeção. 
Medem anomalias locais do campo magnético 
terrestre. 

O campo magnético terrestre é um campo natu-
ral, cuja fonte é em grande parte de origem inter-
na. No entanto, contribuições externas, embora 
de menor amplitude alteram o campo magnético 
terrestre (Fig. 17).

As medidas do valor do campo magnético podem 
ser de vários tipos, Fig. 18. 

Fig. 17 – Campo Magnético Terreste (adaptado de Wikipedia.org)
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O campo magnético é definido em qualquer pon-
to por um vetor – F- que se designa campo total. 
Também podem definir-se as componentes verti-
cal, Z, horizontal, H, a declinação, D, e a inclinação, 
I, Fig. 18.

Estas medidas estão relacionadas pelas equações:
H = F cos I
Z = F sin I
F2 = H2 + Z2

O valor do campo total mede-se em nanoTeslas 
(nT) e em Portugal é da ordem dos 43000 nT.

Devido ao campo ter duas componentes, interna 
e externa, apresenta variações com períodos que 
podem variar de milhões de anos, inversões de 
origem interna, a segundos, tempestades atmos-
féricas de origem externa, Fig. 19.

Quando se realizam trabalhos de prospeção as 
medidas têm de ser expurgadas de variações do 
campo de modo que os valores obtidos reflitam 
somente alterações na composição do terreno. 

Equipamentos de medida – 
os magnetómetros
As medidas de campo magnético terrestre são 
obtidas com o recurso a magnetómetros. Em 
Prospeção Arqueológica normalmente tomam-se 
medidas de campo total – F – com o recurso a 
magnetómetros de protões ou a magnetómetros 
de bomba ótica.

Os magnetómetros de protões baseiam-se no 
fenómeno de precessão protónica. Um protão 
quando deixado sob a ação do campo magné-
tico terrestre roda obre si próprio, movimento 
de spin, segundo um eixo paralelo ao eixo do 
campo magnético. A introdução local de um 
campo energético de orientação diferente, por 
exemplo um campo elétrico, obriga a o eixo de 
rotação do protão a alinhar-se com esta nova 
orientação. Retirando este campo local exter-
no o protão vai girar segundo o eixo original. Ao 
fazer isso liberta energia que é proporcional ao 
valor do campo magnético no local. Estes mag-
netómetros têm uma sensibilidade que varia de 
0.1 a 1 nT e um tempo de medida da ordem dos 
2 a 3 segundos. 

Outro tipo de magnetómetro usado em Prospe-
ção Arqueológica é o magnetómetro de bomba 
ótica. Este magnetómetro baseia-se no fenóme-
no de libertação de energia de eletrões que, por 
ação dum campo externo, passam de um nível 
para outro nível mais energético no átomo. Ao 
retirar o campo externo, o eletrão vai baixar para 
um nível de energia inferior e emite a energia em 
excesso que possuía. Estes magnetómetros têm 
sensibilidade que pode atingir 0,01 nT, superior à 
dos magnetómetros de protões, e com tempos de 
medida muito rápidos, da ordem das décimas de 
segundo.

Fig. 18 – Medidas do Campo Magnético terrestre (adaptado de 
MATIAS, 2017)

Fig. 19 – Exemplos de variações do Campo Magnético Terrestre 
(adaptado de BREINER, 1973)
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Os magnetómetros podem medir o campo num 
sensor ou medir a diferença entre os campos em 
dois sensores a alturas diferentes. Neste caso 
obtêm-se as medidas de gradiente que, teorica-
mente, são imunes às variações do campo (Fig. 20).

As medidas de campo são obtidas sobre perfis 
e grelhas de dimensões apertadas, pois as ano-
malias são devidas a corpos de dimensões bas-
tante menores do que as dos corpos de natureza 
geológica. Assim, é comum ter distâncias entre as 
medidas inferiores a um metro. A evolução tecno-
lógica também permite fazer medidas contínuas, 
isto é, o magnetómetro vai fazendo medidas à 
medida que se caminha e regista-as automatica-
mente. Estes registos são mais tarde descarrega-
dos em computador onde os dados são tratados 
e interpretados.

A sensibilidade dos magnetómetros atuais é mui-
to grande e pode atingir 10-7 do valor do campo 
magnético local, o que é mais do que suficiente 
para detetar anomalias de interesse arqueológico. 
Contudo, muitas vezes o ruído magnético do local, 
como fontes de corrente elétrica, materiais metá-
licos, veículos em movimento, limita ou impede a 
utilização dos magnetómetros. Nestes casos as 
medidas devem ser efetuadas em ocasiões em 
que o ruído é mínimo ou não exista.

Uma vez expurgados dos dados os fatores rela-
tivos ao ruído local e às variações do campo, as 
diferenças entre os valores obtidos devem-se a 
variações das propriedades magnéticas dos cons-
tituintes do terreno.

Propriedades magnéticas das rochas 
e Prospeção Arqueológica
As propriedades magnéticas das rochas depen-
dem de vários fatores. Do ponto de vista da Pros-
peção Arqueológica há algumas especificidades a 
ter em conta, pois a aplicação dos métodos mag-
néticos em Arqueologia direciona-se para a pro-
cura de alvos específicos, em particular, estruturas 
e objetos que sofreram aquecimento prolongado, 
tais como forjas, escórias, fornos, cerâmica, estra-
tos onde se depositam vestígios de incendio e 
acumulação de matéria orgânica.

O conhecido magnetismo termo remanescente 
justifica a aplicação dos métodos a estruturas que 
sofreram prolongado aquecimento, fornos, cerâ-
mica, estratos com vestígios de incêndio. Resu-
midamente materiais magnéticos perdem as suas 
propriedades a uma temperatura, conhecida por 
temperatura de Curie. Se arrefecerem e a sua 
temperatura for inferior à temperatura de Curie 
adquirem as propriedades magnéticas do campo 
magnético terrestre da altura do arrefecimento. 
Por isso, como o campo magnético se altera com 
o tempo, é possível localizar as anomalias provo-
cadas por aquele fenómeno. Estas anomalias são 
positivas, isto é, dão origem a valores medidos 
superiores aos dos terrenos encaixantes.

Estas anomalias são bipolares, com um polo 
negativo a Norte do polo positivo, este com valo-
res mais anómalos (Fig. 21). Esta figura mostra 
dois dipolos, D1 e D2, provocados por fornos cerâ-
micos de origem romana.

Fig. 20 – Magnetómetros: medida simples (esquerda); modo gradiómetro (direita) adaptado de MATIAS, 2017.
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Os retângulos azuis representam os dois polos 
negativos a Norte dos polos positivos, represen-
tados pelos retângulos vermelhos.

A Fig. 22 mostra a anomalia magnética sobre 
uma fogueira (circulo vermelho) que se destaca de 
entre as medidas da região pelo seu carater dipo-
lar. À esquerda da Fig. 22 mostram-se os valores 
de campo total – F- em nanoTeslas, com o sensor 
a 30 cm do solo. No dipolo B, localizado sobre a 
fogueira, o polo positivo localiza-se a Sul de uma 
pequena região que o “coroa” com valores negati-
vos, região delimitada a vermelho. À direita da Fig. 
22 mostra-se o mapa de gradientes magnéticos, 
obtido com os sensores espaçados de 2 metros 
em altura, onde a anomalia e o seu caracter dipolar 
é mais evidente na região delimitada a vermelho.

Por outro lado, a existência de estruturas como 
valas e depressões, de natureza antrópica ou não, 

leva a que sejam preenchidas por material detríti-
co, que rapidamente as preenche por sedimenta-
ção natural. O material de enchimento provém dos 
terrenos envolventes e pode ser mais magnético ou 
menos magnético que o terreno encaixante. No pri-
meiro caso origina anomalias positivas, no segundo 
caso origina anomalias negativas. As propriedades 
magnéticas do material detrítico de enchimento 
dependem da quantidade de minerais magnéti-
cos que incorpora. Na zona do Crasto o mineral 
magnético mais abundante é a maghemite que ao 
acumular-se em valas ou depressões vai originar 
anomalias magnéticas positivas. 

Caso as valas e depressões tenham sido cheias 
com materiais em que predominam as componen-
tes arenosas esperam-se anomalias negativas. 

A matéria orgânica em decomposição também 
promove a formação de minerais magnéticos e 
a sua acumulação em lixeiras e concheiros, por 
exemplo, também vai favorecer a deteção de ano-
malias magnéticas positivas.

Prospeção Magnética no Crasto
A prospeção magnética no Crasto teve como fina-
lidades localizar estruturas que sofreram aque-
cimento, magnetismo termo remanescente, que 
originam anomalias positivas, estruturas como 
valas e depressões que podem originar anomalias 
positivas e negativas e locais com acumulação de 
material orgânico que originam anomalias positivas.

Contrariamente às anomalias registadas por 
outros métodos, uma anomalia magnética tem 
natureza dipolar, pois a unidade magnética funda-
mental é o dipolo magnético que mostra um polo 
negativo e um polo positivo. Esta tipologia tem de 
ser tida em conta na interpretação e modelação 
de dados magnéticos.

Fig. 21 – Dipolos magnéticos D1 e D2 sobre fornos romanos 
(adaptado de MATIAS, 1996)

Fig. 22 – Anomalia magnética campo 
total –F- à esquerda e gradiente mag-
nético à direita (adaptado de MATIAS; 
ALMEIDA, 1992).
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Após uma introdução acerca dos métodos de prospeção geofísica e a sua utilidade para a deteção de 
vestígios arqueológicas, ensaia-se a caracterização geológica, geomorfológica e paleoclimática da área 
de estudo. Sintetizam-se os principais aspetos dos métodos utilizados na prospeção geofísica, justifi-
cando-se a opção pelo método magnético para uma abordagem a duas escalas: primeiro, a prospeção 
em área nos 5,5 hectares que estavam em avaliação; seguidamente, uma prospeção dirigida, focada 
precisamente nas anomalias identificadas na fase anterior e com recurso a metodologia geoelétrica e 
de georradar.

Apresentam-se e discutem-se os processos de aquisição e processamento dos dados para as diferentes 
fases e metodologias de prospeção, que visaram, através da gradiometria em área, chegar a um modelo 
do subsolo; enquanto a prospeção dirigida permitiu a identificação de anomalias que os trabalhos ar-
queológicos subsequentes viriam a confirmar como resultantes da ação humana no passado.

Texto baseado em:
ALMEIDA, F. (2005) – Prospeção Geofísica na Agra do Crasto - Aveiro 2005. 

Aveiro. Texto datilog.
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Introdução

O modelo do subsolo definido através de métodos indirectos,
permite suportar decisões em fase de plano ou de projeto. Estas tomam-se
desde o nível do ordenamento municipal ao regional, passando pelo zonamento
no plano de urbanização, pela implantação no plano de pormenor a par do projecto urbano
ou loteamento e até mesmo durante a execução da obra. Consideradas as figuras de plano e projecto, 
certas medidas de proteção previstas em lei podem ser criteriosamente especificadas quando apoiadas no 
modelo de subsolo.

A informação do subsolo é de dois tipos: a 
primeira natural, ligada ao conhecimento geo-
lógico; e a segunda é a que resulta da interven-
ção humana, ligada à presença de estruturas e 
níveis de ocupação.

Em zonas onde a ocupação humana foi inten-
sa, assumindo uma postura de salvaguarda da 
memória histórica/social, surgem duas alternati-
vas: o simples registo ou a elaboração de progra-
mas de integração e interpretação museológica 
das estruturas arqueológicas.

Ao nível das medidas de proteção enquadra-
das nos planos, pode ser considerado o estudo 
relativo à avaliação do potencial arqueológico, 
baseado num modelo do subsolo que resulta da 
aplicação de métodos geofísicos indirectos e que 
deverá ser aferido pela execução de sondagens 
arqueológicas pontuais. De outro modo, existe o 
risco de em fase de obra ter de ser feita a avalia-
ção das estruturas arqueológicas interferindo no 
caminho crítico do projecto, levando à sua refor-
mulação ou inviabilizando a sua execução com 
elevados prejuízos para as partes envolvidas no 
processo.

A avaliação do potencial arqueológico terá que ter 
em conta as especificidades de cada local em par-
ticular no que se refere à ocupação que se espera 
vir a encontrar. Um dos factores que influência 
a escolha do método de prospecção fica assim 
dependente do conhecimento histórico e geoló-
gico existente a priori. A escolha dos métodos de 

prospecção geofísica deve também ter em consi-
deração a propriedade física que suporta a pros-
peção (suscetibilidade magnética, resistividade ou 
permitividade).

Outro fator muito importante é a dimensão da 
área a prospetar. Se a área é muito grande, é 
requerida a aplicação de um método rápido para 
obter resolução espacial conveniente (prospe-
ção em área), e só após a interpretação da pri-
meira fase se executa a prospeção dirigida, para 
melhorar o conhecimento dos locais anómalos 
individualizados pelo contraste nas propriedades 
físicas do meio.

A prospeção geofísica na Agra do Crasto teve 
a abordagem estratégica em área apoiada 
no método magnético, com um gradiómetro 
de Césio, no sentido de definir a presença de 
estruturas de combustão, depressões preen-
chidas por solos com composição mineralógica/
magnética distinta do encaixante. Na fase de 
prospeção dirigida, foram utilizadas a pros-
peção geoelétrica e o georradar, para melhor 
caracterizar as estruturas magnéticas inter-
pretadas. Finalmente, para atingir o objeti-
vo da avaliação do potencial arqueológico por 
métodos indiretos na Agra do Crasto, fez-se 
a síntese das interpretações dos três métodos 
geofísicos empregues (magnética, geoelétrica 
e georradar) de modo a obter um zonamento 
apoiado no modelo de subsolo.
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Enquadramento geológico, 
geomorfológico e climático. 
A região do Baixo Vouga encontra-se na Orla 
Mezo-Cenozóica, que se começou a formar 
durante a abertura do Atlântico Norte. Caracteri-
za-se por uma depressão alongada, com orienta-
ção NNE-SSW, preenchida por sedimentos que 
cobrem o substrato cristalino mais antigo.

Na Carta Geológica de Portugal, na escala 
1:50000, 16-A (Aveiro), (TEIXEIRA, ZBYSZE-
WSKI, 1976), identifica-se o complexo Cretácico 
formado por arenitos margosos e argilas, dispos-
tos em série alternante (C5 Maestrichtiano - are-
nitos e argilas de Aveiro). Sobre este complexo, 
dispõem-se as formações quaternárias. Os sedi-
mentos iniciais do Quaternário depositaram-se 
num ambiente de estuário, que poderia ser mais 
aberto ou mais confinado, de modo a coexistirem 
níveis de cascalheira a par de sedimentos argilo-
sos. Com o gradual recuo do mar, ligado à última 
glaciação, deu-se o encaixe da rede de drenagem, 
e as coberturas arenosas ficaram preservadas nas 
zonas que atualmente se encontram mais eleva-
das. As areias eólicas avançaram para o interior, 
originando a cobertura dunar fixada recentemente 
pelo coberto vegetal. Na zona da Agra do Crasto, 
encontram-se depósitos de areias e cascalheiras 
roladas, cobertas de uma camada areno-pelítica 
de espessura variável.

Assim, situando-se a área da Universidade de 
Aveiro na zona da plataforma litoral referente à 
orla meso-cenozóica, nela ocorrem as seguintes 
subzonas: tributários da ria e terraços do Qua-
ternário.

Para a caracterização do subsolo é importan-
te conhecer informação de natureza geológica, e 
aquela que resulta da intervenção humana, liga-
da à presença de estruturas e níveis de ocupação. 
Nesse sentido, torna-se conveniente considerar 
o período geológico correspondente à ocupação, 
isto é, o Holocénico (Flandriano, ou recente). A 
grande regressão Grimaldiana referente à última 
glaciação (Würm), durante a qual o nível do mar 
teria descido mais de 100m, deve ter provocado 
a erosão de canais fundos e apertados na parte 

terminal dos rios (MINISTÉRIO DA AGRICUL-
TURA, 2004).

Há cerca de dez mil anos, no início do Holo-
cénico, começa a transgressão Flandriana, que 
é caracterizada pela subida do nível do mar. 
Esta foi conduzindo à diminuição do nível de 
base dos rios, provocando o decréscimo do 
seu poder erosivo e criando condições para a 
agradação dos sedimentos. No começo deste 
período geológico, quer o cordão arenoso litoral 
como os depósitos aluvionares da atual foz do 
Vouga ainda não se tinham formado, pelo que 
a interpretação da linha de costa é feita pas-
sar por Ovar, Estarreja, Aveiro, Ílhavo, Vagos e 
Mira (SOUTO, 1923). Os rios Vouga, Águeda 
e Cértima desaguavam, independentemen-
te uns dos outros, numa baía (GIRÃO, 1922), 
e as atuais pateiras de Fermentelos, Frossos 
e Tabueira seriam vestígios do referido golfo. 
A laguna, conhecida como Ria de Aveiro, terá 
evoluído de acordo com as seguintes fases 
(SOUTO, 1923): (1) estuário, (2) delta (em 
que um cabedelo arenoso se teria formado a 
norte da foz do Vouga, seguido de outro, a sul, 
obrigando assim o rio a depositar os sedimen-
tos entre os cabedelos) e (3) no último milénio, 
por ação dos ventos, ondulação e corrente de 
noroeste, deu-se a formação do cordão litoral. 

As mudanças climáticas conhecidas através de 
medições diretas de temperatura nos glaciares 
existentes na Gronelândia apontam para um 
aquecimento global no Holocénico, entre 6000 a 
3500 anos atrás (JAWOROWSKI, 2004). Este 
período, conhecido como «ótimo climático» do 
Holocénico, foi favorável ao desenvolvimento de 
civilizações e culturas do norte da Europa (VINCI, 
2005). Para a interpretação da paisagem dessa 
época, ter-se-á que ter em conta que a tempe-
ratura média seria 4ºC superior às temperaturas 
atuais.

Apesar de, na altura, não estarem disponíveis  
datações de Carbono 14, e ainda não terem 
sido realizados trabalho de palinologia, as cerâ-
micas e a ponta de seta encontradas apontam 
para que o período Calcolítico de ocupação na 



39

Agra do Crasto, relacional com o óptimo climá-
tico de Holocénico.

O papel das Geociências torna-se, deste modo, 
fundamental para o conhecimento da ocupação 
humana, considerando os parâmetros tempo e 
espaço.

Prospeção Geofísica 
Os métodos de prospeção geofísica têm sido 
aplicados no levantamento arqueológico, de 
modo a orientar os trabalhos de escavação 
arqueológica nos locais onde a ocupação humana 
é tida como provável. Os indícios dessa ocupa-
ção podem estar associados a registos escritos 
ou a materiais dispersos à superfície do terreno. 
No caso da Agra do Crasto, temos em primeiro 
lugar a toponímia, como um guia de prospeção, 
seguida do achamento de materiais cerâmicos 
e líticos ocorridos numa vala de drenagem que 
atravessa o arqueossítio.

Através da utilização de métodos geofísicos, é 
possível caracterizar variações espaciais das pro-
priedades físicas, cuja interpretação conduz a um 
melhor conhecimento dos limites de estrutu-
ras ligadas à ocupação humana. Este processo é 
caracterizado pela sua rapidez de execução, o que 
leva a que os trabalhos arqueológicos sejam mais 
eficazes e economicamente viáveis. 

A escolha dos métodos de prospeção geofísica 
deve também ter em consideração tanto a dimen-
são da área contemplada, como a propriedade 
física dos solos que suporta a prospeção (susceti-
bilidade magnética, resistividade ou permitivida-
de), associada ao contexto arqueológico.

Atendendo à elevada dimensão da zona de 
intervenção, optou-se por prospetar a área da 
Agra do Crasto com o método magnético numa 
área de 5,5 hectares (Planta 1). Esta prospeção 
em área permitiu obter uma amostra, com reso-
lução espacial conveniente, do campo magnético 
a duas alturas. Através da diferença entre esses 
dois valores amostrais do campo total, torna-
-se possível detetar a presença de estruturas 
de combustão, de depressões preenchidas por 
solo, ou de objetos em liga metálica de ferro, 

que se podem contextualizar em várias épocas. 
Concomitantemente, aterros, limites de parcelas 
de terreno e depressões recentes efetuados no 
local, geram situações de ruído e de anomalias 
na imagem magnética, que devem ser poste-
riormente analisados recorrendo a outro tipo de 
métodos indiretos, durante a fase de prospeção 
dirigida. Nesta segunda fase, os objetos da pros-
peção são as anomalias identificadas na fase 
anterior de prospeção em área. Nesse sentido, 
na segunda fase relativa à prospeção dirigida 
foram realizados:

–  Varrimentos com detetor de metais discri-
minador por análise de fase, para identifica-
ção, sem intervenção danosa, das anomalias 
magnéticas bipolares;

–  Pseudo-secções de resistividade aparen-
te com o dispositivo dipolo-dipolo, para se 
obterem imagens 2D de resistividade com 
resolução sub-métrica (Planta 1);

–  Secções de georradar, radargramas, com 
passo de amostragem 0.02m; (Planta 1)

Prospeção em área (Magnética)

Como já foi referido, a área a prospetar tem uma 
grande dimensão espacial, pelo que se optou 
pelo método magnético em aquisição dinâmica, 
permitindo, deste modo, obter com rapidez uma 
resolução amostral conveniente para detetar 
espacialmente alvos sub-métricos. 

A fonte natural do método magnético é o cam-
po magnético terrestre. As variações espaciais do 
campo magnético terrestre resultam das alte-
rações locais respeitantes ao parâmetro físico, 
concretamente a suscetibilidade magnética dos 
solos e rochas. Estas alterações locais têm por 
referência os meios que as envolvem. Por isso foi 
estabelecida uma caracterização (Fig. 1) onde os 
tipos tanto podem ser negativos, quando o con-
teúdo em minerais ferromagneticos é inferior ao 
do encaixante (tipo I), como positivos, na situação 
inversa (tipo II).
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O mineral ferromagnético mais abundante 
(Maghemite) na zona de estudos, resultará da 
desidratação de hidróxidos de ferro, que são 
parte constituinte do horizonte superficial do 
solo (Fig. 1). Deste modo, será de esperar que 
qualquer depressão que tenha sido rapidamente 
preenchida, através de um processo natural de 
sedimentação, por sedimentos integrantes do 
solo superficial, venha a apresentar contrastes 
positivos na suscetibilidade magnética. É o caso 
de depressões orientadas, como fossos ou valas, 
que, por algum motivo, deixaram de cumprir a sua 
função e foram preenchidas naturalmente pelo 
solo (tipo II). No caso de um enchimento arti-
ficial com material de suscetibilidade magnética 
superior à do encaixante, também as anomalias 
serão do tipo II; no entanto, considerou-se menos 

provável este tipo de ocorrência, em virtude dos 
materiais com constituintes ferromagnéticos 
(rochas vulcânicas com Magnetite) não ocorre-
rem localmente (Fig. 1). Todavia, a existência de 
adobo, cuja constituição seja maioritariamente 
solo superficial, poderá dar uma resposta que se 
enquadre na caracterização proposta no tipo II. 
Como alternativa, infere-se (Fig. 1) que as ano-
malias do tipo I podem relacionar-se com estru-
turas preenchidas, propositadamente, por outro 
tipo de materiais que não tenham tido origem no 
horizonte superficial. Estas poderão apresentar 
contraste negativo como no caso apresentado na 
Fig.2 que mostra um muro de cal e areia ou até 
em outras situações de rocha, etc.

O aquecimento provocado por uma fogueira pode-
rá também originar a formação de Maghemite e, 

Fig. 1 – Caracterização tipológica do processo de enchimento de uma depressão.
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ao atingir temperaturas elevadas, poderá ocorrer 
a formação de Magnetite, o que se traduzirá no 
aparecimento de anomalias características de con-
trastes positivos de susceptibilidade magnética 
(tipo II). Também se verifica um contraste positi-
vo nas estruturas arqueológicas associadas a locais 
de acumulação de matéria orgânica (lixeiras, con-
cheiros e silos), devido ao abaixamento do Eh no 
ambiente anaeróbico, que ao provocar a redução do 
Fe3+, em solução, promove a formação de minerais 
ferromagnéticos.

Nos primeiros trabalhos de prospeção magné-
tica, utilizavam-se magnetómetros de protões 
ou do tipo «Flux-gate», para obter o valor do 
campo com um único sensor em modo semidi-
nâmico (para e anda), com o apoio de uma esta-
ção base para efetuar as correcções relativas à 
variação diurna do campo magnético terrestre. 
O desenvolvimento tecnológico associado aos 
magnetómetros de última geração, baseados no 
princípio da bombagem ótica, permitiu, por um 

lado, aumentar em cerca de 100x a resolução do 
valor do campo (1 -> 0.01 nT), e uma maior rapi-
dez no tempo de execução de uma leitura. Nes-
se sentido, hoje em dia é possível adquirir, com 
resolução espacial elevada em modo dinâmico, 
com vários sensores que permitem a obtenção 
de diferenças espaciais (gradiente), ultrapas-
sando, deste modo, o problema da correção da 
variação diurna do campo magnético terrestre.

A utilização destes equipamentos sensíveis per-
mite a modelação/interpretação das anomalias 
magnéticas de baixa amplitude. Dever-se-á, con-
tudo, ter em consideração a sua contextualização 
temporal, separando alvos de épocas históri-
cas daqueles que resultam do impacte humano 
recente. Aterros, limites de parcelas de terreno e 
depressões recentes efetuados no local, incorpo-
ram ruído e anomalias na imagem magnética, que 
devem ser alvo de estudo recorrendo a outro tipo 
de métodos: indiretos (prospeção dirigida), ou 
escavação arqueológica pontual.

Fig. 2 – Muro de adobe presente no terreno. À esquerda em corte, presente na vala; à direita visto em planta.
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Campanha magnética – Aquisição e 
processamento
Foi feita uma campanha de gradiometria mag-
nética na área da Agra do Crasto, que teve a 
duração de 12 dias e cobriu 3 subáreas num total 
de 5,5 Hectares (Planta 1). O instrumento usado 
na prospecção foi o G-858 (Geometrics) que é 
um magnetómetro de última geração (bomba-
gem ótica). Este, baseia-se no efeito de Zeeman, 
devido à passagem de eletrões de uns níveis 
para os outros e regresso ao seu nível de origem, 
com emissão de energia proporcional ao campo 
magnético terrestre. Os dois sensores, coloca-
dos a 0.3 e 1.3 metros do solo, respetivamente, 
permitem obter duas leituras distintas do cam-
po magnético, sensivelmente no mesmo pon-
to. Aquando da fase de tratamento dos dados, 
pode-se facilmente obter um gradiente, sendo 
esse o utilizado no método. É um instrumento 
de grande precisão, 0.1 a 0.01 nT, que permite a 
recolha de dados e individualização de anomalias 
de pequena amplitude. No entanto, a sua eleva-
da precisão torna-o mais sensível ao ruído mag-
nético, existente nos ambientes urbanos, cercas 

metálicas, postes e cabos de eletricidade entre 
outros.

A realização das leituras foi apoiada na malha de 
quadrados de dimensão 25x25 metros, devida-
mente georeferenciada, implementada pelos tra-
balhos de topografia de apoio levados a cabo na 
área de estudo. Cada um dos quadrados foi sub-
dividido em linhas N-S, distando 1 metro entre 
elas, em que foram obtidas medidas com o ope-
rador em velocidade constante (modo dinâmico). 
O operador registava na consola, durante a aqui-
sição contínua de sinal magnético: o início da linha, 
as marcas intermédias de 5 em 5 metros e o seu 
final. A aquisição foi feita segundo estes termos, 
com a particularidade de se efetuar uma medida 
no sentido N-S e outra no sentido S-N, alterna-
damente (Fig 3). 

As medidas foram recolhidas por um «data 
logger», previamente programado para registar 
tendo em conta o afastamento entre as linhas 
(1 m). Os ficheiros de aquisição, obtidos em malhas 
múltiplas de 25x25m, foram descarregados par-
celarmente do equipamento para um computa-
dor. Com auxílio do software Magmap2002 de 

Fig. 3 – Operador com G-858 em aquisição contínua. Pode ainda ver-se no canto inferior direito, o esquema de aquisição.
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transferência de dados, fez-se a georreferenciação 
ao sistema cartográfico utilizado na Universidade 
de Aveiro (LX 73), e exportaram-se em ficheiro 
ASCII para se proceder ao seu tratamento.

Foi desenvolvido um programa em QBasic para, 
por um lado fazer a concatenação dos ficheiros 
parcelares exportados por subárea de aquisição e 
extrair a mediana dos valores obtidos nas linhas 
N-S. Este processo permitiu eliminar o efeito grá-
fico bandado associado ao sentido de aquisição 
(Fig 4).

Na Fig. 4a apresenta-se uma imagem do gra-
diente vertical do campo magnético sem extrac-
ção da mediana, enquanto na Fig. 4b se evidencia 
o resultado da extração da mediana ao longo das 
linhas de aquisição. Este efeito decorre da distri-
buição das massas magnéticas constituintes do 
equipamento, que se encontram alternadamen-
te situadas em sentidos opostos, em virtude de 
no final de cada linha se inverter o sentido da 
marcha. Apresenta-se também na Fig. 4c, uma 
representação por curvas de nível em alternativa 
à visualização de informação adotada neste tra-
balho, que consiste na utilização de sombreado 
para evidenciar o relevo do gradiente magnético. 

Nesta representação, os alinhamentos magnéti-
cos lineares não são tão evidentes.

O resultado da remoção da mediana foi um fichei-
ro total onde se descarregaram as coordenadas e 
o valor do gradiente nos pontos de aquisição. Este 
ficheiro ASCII entrou no programa Surfer para 
fazer uma regularização de malha, e extrair fichei-
ros relativos a cortes nas anomalias identificadas 
sobre a superfície magnética.

A interpretação dos cortes na superfície do gra-
diente magnético baseou-se em modelos dis-
tintos, consoante se tratasse de uma anomalia 
pontual ou de um alinhamento. Assim, para o pri-
meiro caso, aproximou-se a anomalia, referente 
ao gradiente magnético, ao modelo de um bipolo, 
e para o segundo, ao modelo de um prisma. 

O modelo de um bipolo baseia-se na expressão 
1.1, em que o módulo do campo bipolar, F, é dado 
pela constante magnética relacionada com o volu-
me de magnetização, K, e a localização de xp, xn, 
zp e zn, que são sucessivamente: posição ao longo 
do perfil do pólo positivo e negativo aos quais se 
seguem a profundidade do pólo positivo e negati-
vo (ALMEIDA et al., 2002).

Fig. 4 – A textura bandada que se desenvolve N-S (a) é eliminada quando o estimador robusto, mediana, é subtraído alternadamente em cada 
linha de aquisição; com o processamento efetuado foi possível aumentar o grau de discriminação da imagem (b); a representação por curvas 
de nível (c) não permite identificar os alinhamentos retilíneos, que se tornam claros na representação por sombreado.
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   (1.1)

O modelo de aproximação a um prisma (PARAS-
NIS, 1979), baseia-se na expressão 1.2, em que o 
gradiente ΔB é dado por: 

   (1.2)

em que: 
µ0 = Permeabilidade magnética no vazio.

M = Magnetização
i = Ângulo de M com a horizontal

δ = Ângulo de M com a direcção da camada 
θ = Inclinação da camada
r1 = distância a um dos lados do prisma
r2 = distância a um dos lados do prisma
α1 = Ângulo de r1 com a horizontal
α2 = Ângulo de r2 com a horizontal

Por motivos de simplificação de cálculos, a mag-
netização remanescente não foi considerada, pelo 
que i = I e i’ = I’. A expressão foi concebida para 
dados de campo total, pelo que teve que ser cal-
culada duas vezes, em virtude dos dados corres-
ponderem a um gradiente obtido através de um 
sensor colocado a 0.3 m e um segundo a 1.3 m 
do solo. Esse mesmo gradiente foi empregue nos 
cálculos efectuados, em que, utilizando a inversão 
através da função «Solver» do Microsoft Excel, se 
minimiza o somatório dos desvios quadráticos.

O processo de otimização (minimização do soma-
tório dos desvios quadráticos entre a função teó-
rica e resultados de campo) leva o modelo de um 
prisma a aproximar-se a uma solução que fornece 
resultados acerca da posição do centro do prisma 
em x, da profundidade do topo da camada, e da 
espessura assim como do contraste de suscetibi-
lidade magnética (Fig. 5).

No modelo bipolar, utilizado para anomalias pon-
tuais, os resultados da otimização efetuada com o 
Solver são o contraste e posição em x e z de cada 
um dos polos (Fig. 6).

Fig. 5 – folha de cálculo utilizada no processo de optimização onde se podem visualizar, no canto superior esquerdo, os parâmetros do modelo 
teórico e, no gráfico, os valores do campo total a 0.3 e 1.3m, gradiente de campo e teórico.  
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Campanha magnética – Interpretação dos 
dados processados e conclusões

Para interpretação, existem dois tipos de dados 
processados: uma carta de gradiente magnético 
apresentada na Planta 2, em que se efetuou a 
extração da mediana, e um conjunto de modelos 
teóricos descritos por parâmetros que se ilustram 
na Planta 3. 

Os dados processados podem analisar-se segun-
do várias perspetivas: 

–  Densidade de ocorrência – emergem zonas 
em que a densidade de anomalias é subs-
tancialmente elevada quando comparadas 
com as outras em que a distribuição espacial 
se pode individualizar;

–  Dimensão pontual ou tendencial – isolam-se 
anomalias pontuais comparativamente com 
outras distribuídas no espaço segundo ten-
dências; 

–  Forma tendencial – manifestam-se compor-
tamentos retilíneos e curvilíneos;

–  Contraste de suscetibilidade magnética – 
parâmetro resultante da modelação que 
descreve a intensidade e o sinal do contras-

te de suscetibilidade magnética, permitindo 
distinguir dois tipos de anomalias (tipos I ou 
II, ver Fig.1); 

–  Recolha de informação adicional não destru-
tiva – constituída por observação visual dos 
materiais superficiais, varrimento com dete-
tor de metais discriminador e informação 
cartográfica (ortofotomapa) e oral.

Com base neste tipo de análise, foi possível 
interpretar a origem das anomalias, de modo a 
estabelecer uma relação com o impacto huma-
no recente (aterros e limites de propriedade), e 
outras que poderão ser indicativas de estruturas 
mais antigas, no sentido de atingir o propósito 
do estudo. 

O extremo Oeste da área de prospeção, além de 
estar limitado por uma cerca metálica, possuía 
também quantidades de lixo que foi depositado 
na berma da estrada, o que influenciou as leitu-
ras nessa periferia. A vedação metálica em torno 
da ETAR também prejudicou a interpretação das 
leituras. Estas áreas foram, à partida, excluídas da 
interpretação de dados de magnetometria.

Na Planta 2, apresentam-se zonas contínuas 
espacialmente constituídas por conjuntos de ano-

Fig. 6 – gráfico obtido no processo de optimização para anomalias pontuais, utilizando o modelo bipolar.
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malias (com densidade de ocorrência elevada) 
referidas no Quadro 1, enquanto na Planta 3, a 
par de alinhamentos retilíneos e ortogonais repre-
sentados a ponteado, exibem-se dados processa-
dos na modelação das estruturas magnéticas, que 
são mais suscetíveis de possuírem um potencial 
arqueológico elevado. A modelação das estruturas 
ligadas a anomalias de dimensão pontual permi-
tiu balizar a interpretação em termos do parâme-
tro profundidade. 

Na carta magnética, além das zonas contínuas 
espacialmente constituídas por conjuntos de 
anomalias, referidas no Quadro 1, interpreta-
ram-se alinhamentos (a ponteado na Planta 
3) de anomalias, cuja largura (frequência espa-
cial) é reduzida, em virtude de se encontrarem 
a baixa profundidade. Tanto as de tendência 
retilínea, associáveis a limites de terreno, como 
as que apresentam um comportamento curvi-
líneo, ligadas a caminhos, rodados, valas e talu-
des identificados visualmente, terão, na sua 
maioria, um interesse arqueológico a conside-
rar. Apesar de certos alinhamentos poderem 
estar espacialmente relacionados com limites 
de terreno, tal não invalida que as divisões 

agrárias estejam pré-condicionadas por estru-
turas mais antigas.

Nesta metodologia de interpretação aborda-
ram-se áreas e alinhamentos estruturais cuja 
importância foi sendo, em linhas gerais, progres-
sivamente considerada relevante. Nesta fase, 
resta abordar alvos identificados cuja modelação 
de anomalias apoia quantitativamente a inter-
pretação.

Através dos dados processados, obtidos na inver-
são magnética, obtiveram-se coordenadas e 
profundidades para os limites dos modelos oti-
mizados. 

Posteriormente, estes parâmetros foram proje-
tados sobre a planta de anomalias magnéticas, 
permitindo interpolar os limites das estruturas 
anómalas de tendência retilínea e curvilínea. 

Na Planta 3, apresentam-se as projeções hori-
zontais das estruturas modeladas, descritas 
no Quadro 2, de acordo com um código de cor 
estabelecido com base numa análise estatística 
robusta dos parâmetros de modelação. 

No Quadro 2, apresentam-se profundidades 
obtidas através da mediana que considerámos 

Zona Interpretação

1

Características: dimensão pontual; tipo II e ausência de resposta ao detetor de metais.
Esta zona foi objecto de prospeção dirigida com métodos elétricos.
Apesar da proximidade à estação de tratamento de águas, a origem recente é tida como pouco provável, devido à profundidade 
das anomalias estudadas ter sido interpretada entre 0.3 e 1 m.

2

Características: dimensão pontual; tipo II; responde à liga de ferro com o detetor de metais e está associado espacialmente 
a uma anomalia retilínea.
Não estando nenhuma construção ou via espacialmente relacionada, poderá ter interesse arqueológico, e a sua explicação 
poderá ser feita por intermédio de intervenção arqueológica pontual pouco profunda (até 0.3 m).

3

Características: dimensão pontual; tipo II; distribuição equidistante (média = 12.05m) das anomalias segundo uma tendência 
retilínea prolongada.
A informação adicional, prestada pelo Director dos Serviços Técnicos, identifica uma conduta forçada desativada; as anomalias 
magnéticas equidistantes correspondem às ligações entre troços de conduta com 12 metros.

4
Características: dimensão pontual, tipo II.
Através da inspeção visual, associa-se esta anomalia à presença de material de construção (bigotas de ferro) na periferia 
de um poço.

5,6
Características: dimensão pontual; tipos I ou II e mostra respostas isoladas de ligas de ferro ao detetor de metais.
A inspecção visual mostra aterros revolvidos normalmente constituídos por gravilha, brita e restos de materiais de construção.

7,8,9
Características: dimensão pontual; tipos I ou II e mostra respostas pontuais de ligas de ferro ao detetor de metais.
A inspecção visual mostra aterros ligados a movimentação de terras recente.

Quadro 1 – Interpretação de zonas anómalas de densidade de ocorrência elevada.
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como estimador robusto. Estas profundidades 
estimadas podem estar ainda afetadas de um 
erro sistemático, que advém de se ter conside-
rado na modelação, que a aquisição foi feita com 
o sensor inferior elevado a 0.3m do solo. Por 
vezes, o operador baixava o sensor, pelo que se 
admite um erro sistemático máximo de 0.2m, 
o que coloca os valores da mediana por defei-
to, podendo as profundidades ser consideradas 
mais elevadas.

Esta análise estatística baseou-se na determi-
nação da mediana da profundidade, contraste 
e espessura de alinhamentos estruturais con-
tínuos de tendência linear e curvilínea. Estas 
estruturas foram referenciadas através de uma 

letra do alfabeto, à qual se acrescentou um sinal 
negativo ou positivo, consoante se trata de tipo 
I ou II. 

Na Fig. 7, representa-se a azul uma projeção do 
contraste de suscetibilidade magnética vs. a pro-
fundidade de cerca de uma centena de mode-
lações. efetuadas sobre perfis perpendiculares 
às estruturas, e a rosa uma projeção relativa às 
estruturas, tendo em conta a mediana dos mes-
mos parâmetros.

A organização do Quadro 2 teve em consideração 
a ordenação em crescente das medianas do con-
traste de suscetibilidade das estruturas modela-
das. Da análise do Quadro 2 e da Fig. 7, emergem 
«clusters» que permitiram classificar em grupos 

Quadro 2 – Estruturas modeladas agrupadas, análise estatística e classificação.
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de estruturas. com características de semelhan-
ça quanto à intensidade e sinal do contraste de 
suscetibilidade magnética. Se é fácil estabelecer 
uma relação entre o contraste da suscetibilidade 
e a génese da estrutura (Fig. 1), também se admi-
te a hipótese de intensidades diferentes estarem 
relacionadas com origens distintas. Nesse sentido, 
distinguem-se dois grupos do tipo I e um grupo do 
tipo II, assim como se individualizam as estrutu-
ras B (-), N (-) e Q (+).

O grupo 1, variando no contraste de suscetibili-
dade magnética entre -5.3 e -4.0, apresenta-se 
na Planta 3 distribuído segundo uma estrutu-
ra espacialmente confinada. Parte do grupo 2, 
nomeadamente as estruturas M (-), Kc (-) e E (-) 
poderão associar-se às estruturas do grupo 1, no 
sentido de possuírem o mesmo enchimento, se 
a diminuição do contraste de suscetibilidade for 
explicada por uma variação lateral N-S da susce-
tibilidade magnética do substrato. Isto é: poderia 
ser a mesma estrutura com o mesmo enchimento, 
mas aberto em substratos diferentes.

É possível concluir que a profundidade do topo 
das estruturas (excetuando a estrutura profunda 

Q (+), cuja mediana da profundidade é 2,18m), 
têm uma mediana que não ultrapassa os 0.63m, 
servindo deste modo como indicador limite para o 
processo de escavação arqueológica. 

Outro indicador relativo à decapagem poderá 
apoiar-se na estima mais provável da profundi-
dade, através da mediana, das estruturas de tipo 
I (0.33m) e a das de tipo II (0.44m). Estes resul-
tados indicam que as estruturas interpretadas 
poderão ter sido afetadas pela lavra dos terrenos 
de cobertura, se admitirmos que o arado, ao tra-
balhar a estas profundidades, promove a destrui-
ção das estruturas superficiais.

Vem validar o método de prospecção magnética 
utilizado, o facto de a estrutura N (-) se encontrar 
concordante, em termos de espessura e profun-
didade, com uma das ocorrências arqueológicas 
detetadas na vala de drenagem, previamente 
existente no terreno. Esta ocorrência, inicialmente 
detetada no achado arqueológico (sondagem 3; 
estacas 4, 5 e 6), foi alvo de intervenção arqueo-
lógica em paralelo com a campanha de prospeção 
em área (Fig. 8a). Também valida o método da 
prospeção em área o facto de, a SW da ocorrên-

Fig. 7 – Resultado da análise estatística robusta.
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cia anterior, surgir no corte da vala uma estrutura 
arqueológica, alvo de colheita de materiais cerâ-
micos e líticos (referenciados pelas estacas 2 e 
3) durante a aproximação arqueológica inicial do 
local, testemunhada pela campanha de prospeção 
magnética através da revelação da estrutura I (-), 
pertencente ao grupo 1 (Fig. 8b).

Esta constatação permite inferir a mesma ori-
gem para as restantes estruturas pertencentes 
ao mesmo grupo. Estas estruturas interpre-
tam-se (Fig. 1) como sendo do tipo I, resultan-
tes de um processo de enchimento artificial que 
poderá servir como indicador para interpretação 
arqueológica do sítio.

As estruturas do tipo I (grupos 1 (-) e 2 (-), estru-
turas B (-) e N (-)) podem ser interpretadas como 
estruturas preenchidas propositadamente por 
outro tipo de materiais que não tenham origem 
natural no horizonte superficial do solo desidratado 
(muros de adobe de cal e areia, rocha, etc.), enquan-
to as estruturas da tipo II podem interpretar-se 
como depressões orientadas (fossos e valas), que, 

por algum motivo, deixaram de cumprir a sua fun-
ção e foram preenchidas naturalmente por solo rico 
em Maghemite, como é o caso do grupo 3 (+), e 
estrutura Q (+) como já foi referido.

Para que as áreas potenciais em termos arqueo-
lógicos possam ser explicitadas, neste momento 
estão delineadas as anomalias de maior relevância 
detetadas pela prospeção magnética efetuada em 
área. Estando a prospeção magnética concluída, 
existem agora bases suficientes para que se pos-
sa proceder ao cruzamento dos dados da magné-
tica com os obtidos através de outros métodos, 
nomeadamente da geoelétrica e Georradar.

Prospeção dirigida

Ainda estão em curso parte dos estudos refe-
rentes à prospeção dirigida aplicados na Agra do 
Crasto. Constam desta tarefa, prospeção dirigida, 
três trabalhos que visam revelar um modelo de 
subsolo em Agra do Crasto e que englobam estu-
dos parcelares, como pode ver-se, nomeadamen-
te, na Planta 4:

Fig. 8a: ocorrência presente na vala, concordante com a estrutura N (-); 
Fig. 8b: ocorrência presente na vala, concordante com a estrutura I (-).
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•  Subárea central – caracterizada pela assi-
nalável ocorrência de estruturas anómalas a 
considerar, de tendência retilínea e curvilínea;

•  Subárea norte: coincidente com a zona 1 
caracterizada pela elevada densidade de 
ocorrência de anomalias pontuais;

•  Subárea periférica oeste (estrada de ligação 
entre Verdemilho e Santiago).

Parte desta etapa da prospeção está ainda em 
fase de interpretação e integração, e terá como 
base a escavação arqueológica, para que se possa 
no final executar uma integração global, com base 
num sistema de informação geográfico, culminan-
do deste modo o projeto de prospeção geofísica 
na Agra do Crasto.

Sub área central (1ª aproximação)

Com os dados resultantes do processamen-
to, obtidos na prospeção magnética em área, foi 

elaborado um mapa que abrange toda a área de 
estudo. A prospeção dirigida tem por objetivo, 
baseando-se nesse mesmo mapa, individualizar 
as principais anomalias reveladas pela magnéti-
ca, para que se possa aferir informação acerca da 
forma, profundidade e orientação dos corpos que 
as provocam.

Esta operação de cruzamento de informação tem 
por objetivo analisar as áreas em que se interse-
ta a informação proveniente dos vários métodos, 
de modo a obter assim uma interpretação mais 
aproximada aos corpos geradores de anomalias. 
Nesta subárea foram realizadas pseudo secções 
de geoelétrica e secções de georradar, de modo a 
cobrir as estruturas identificadas.

Os perfis de geoelétrica foram realizados com 
um sistema automático de aquisição e comu-
tação de 48 elétrodos (Iris Siscal R1plus). Foi 
escolhido o dispositivo dipolo-dipolo, com um 

Fig. 9 – Integração de georradar com imagem eléctrica. A zona delimitada pelo quadrado a preto corresponde à interpretação magnética 
naquele local.
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espaçamento entre eléctrodos de 0.5m. No pro-
cesso de inversão foi utilizado o programa Res-
2Dinv, de Loke, onde a dimensão das células de 
resistividade é inferior a 0.5m. 

No método do Georradar utilizou-se o equipa-
mento Ramac-GPR com antena de 0.5GHz em 
modo de aquisição dinâmico, resultando num 
passo de amostragem médio de 0.02m; enquan-
to no processamento utilizou-se o programa 
Reflex, de Sandmayer. No final, integraram-se os 
dados processados e os modelos num sistema de 
informação geográfico (ArcView 3.1).

No corte direcionado de oeste para este apre-
sentado na Fig. 9, pode observar-se uma secção 
de georradar (a cinza com linhas de interpretação 
do limite das camadas a amarelo) integrado com 
uma secção de resistividade eléctrica, em que 
ambos delimitam as mesmas camadas. 

A camada superficial de resistividade superior a 
400 Ohm.m pende no sentido este, de modo a 
promover o enchimento da zona deprimida que se 
pode inferir da leitura da morfologia atual. Esta 
camada poderá selar estruturas mais antigas ou 
constituir uma zona onde o impacto da ocupação 
humana se fez sentir.

Ao integrar o modelo magnético (quadrado a pre-
to) verifica-se que também esta interpretação 
relativa ao modelo é concordante com as anterio-
res. Nota-se uma relação geométrica correspon-
dente à coincidência do início oeste da camada 
referida anteriormente com o modelo magnético. 

No georradar evidencia-se sobre o modelo mag-
nético um conjunto de hipérboles de difração, 
que se podem explicar pela presença de objetos 
arqueológicos (cerâmicos e líticos). De novo, a 
validade do método é corroborada e revela-se 

Fig. 10 – Integração das estruturas resultantes da interpretação magnética com os perfis de georradar e imagem elétrica existentes.
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a existência de corpos geradores de anomalias 
localizados com grande precisão.

Após alargamento desta operação a toda a subá-
rea central, onde existem dados passíveis de 
cruzamento, foi elaborada uma imagem tridimen-
sional num SIG, para que se possa ter uma pers-
petiva do subsolo da subárea, caracterizada pela 
assinalável ocorrência de estruturas anómalas a 
considerar em estudos subsequentes (Fig. 10).

Na Fig. 10 observam-se, a azul e vermelho, as 
estruturas reveladas pela prospeção magnética do 
tipo I e do tipo II, respetivamente, integradas com 
os perfis de imagem eléctrica realizados na área. 
É ainda visível a concordância entre a estrutura 
N(-) e as sondagens S3 e S5, situadas na vala de 
drenagem já abordada anteriormente neste tex-
to. Também se observa o perfil presente na Fig. 9, 
onde está igualmente integrado um dos perfis de 
georradar, confirmando a interpretação efetuada 
com base na inversão magnética. 

Ao confrontar o plano do edificado a construir 
na zona com a carta magnética, bem como com 

a interpretação existente (Planta 4), podemos 
observar as estruturas que serão afetadas pela 
construção e estabelecer prioridades em relação 
à escavação a efetuar nos locais sensíveis da área 
da Agra do Crasto.

Considerações finais
O método magnético permitiu definir indicadores 
(além de conclusões sublinhadas no texto), e uma 
aproximação ao modelo de subsolo no sentido 
de apoiar a intervenção arqueológica, sugerindo 
locais para escavação futura. Assim agiliza-se o 
processo do conhecimento da ocupação na Agra 
do Crasto, tornando-se possível planear e projetar 
instalações e equipamentos urbanos nesta zona 
em desenvolvimento da Universidade. Os resul-
tados futuros da intervenção arqueológica para 
apoio da Fase I da construção na Agra do Cras-
to e os estudos de prospeção dirigida relativos às 
subáreas atrás referidas, permitirão consolidar 
ou reinterpretar os resultados obtidos nesta fase 
do projeto focalizada na prospeção em área pelo 
método magnético.
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3.
Prospeção Geofísica na Agra do Crasto 

(Campanha de 2020)

NUNO BARRACA
GeoAviz, Ld.ª



O relatório apresenta os resultados dos trabalhos de prospeção geofísica (magnetometria e georradar) 
efetuados numa área da Agra do Crasto, com o objetivo de identificar anomalias compatíveis com a 
presença de estruturas no subsolo, eventualmente relacionáveis com a ocupação pré-histórica do sítio.

Existindo já levantamento magnético anterior (2003), não foram nesta campanha identificadas novas 
anomalias com relevo arqueológico, tendo apenas sido verificada a existência no campo de um elevado 
número de anomalias concordantes com a deposição contemporânea de detritos metálicos no local.

Dos resultados da prospeção por georradar, foram identificadas várias anomalias passiveis de representar 
estruturas com relevante interesse arqueológico, o que só poderia ser confirmado através de sondagens 
arqueológicas (vd. cap. 8, neste volume). 

Texto baseado em:
BARRACA, N. (2021) – Prospeção geofísica por georadar na Agra do Crasto – Universidade de Aveiro. Relatório final. 

Aveiro: Geoaviz. Texto datilog.
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Enquadramento da aquisição
Enquadramento e objetivos da prospeção geofísica

O objetivo do presente trabalho, realizado no Campus Universitário
do Crasto, Agra do Crasto, Aveiro, foi a avaliação do potencial arqueológico
da área, com o intuito em aferir a existência de indícios arqueológicos, com especial
incidência naqueles com uma cronologia compatível com a ocupação pré-histórica do sítio.

Para este trabalho, recorreu-se a uma solução 
para investigação por grelhas de toda a área dis-
ponível com recurso a um georradar, dotado de 
uma antena de banda larga com frequência cen-
tral de 500MHz. Foi ainda realizada uma prospe-
ção por perfis individuais de Georradar 250MHz, 
por forma a compreender a estratigrafia local e 
permitir a obtenção de dados abaixo do limite de 
investigação da antena de 500MHz.

Uma vez que foi fornecido pelo cliente o resultado 
de uma prospeção magnética prévia levada a cabo 
no local, mostrou-se importante efetuar uma 
prospeção localizada com o mesmo método, por 
forma a aferir tanto os dados fornecidos, como 
eventuais perturbações ocorridas no local desde 
a execução do trabalho de prospeção magnética 
anterior.

No presente relatório é apresentada uma 
pequena introdução às metodologias aplicadas, 
um enquadramento geológico e um resumo dos 
trabalhos de campo, bem como o respetivo pro-
cessamento em laboratório. Também foi feita a 
interpretação dos resultados e a sua representa-
ção cartográfica. As cartas e mapas aqui repre-
sentados estão referenciados no sistema de 
coordenadas PT-TM06-ETRS89.

Caracterização das técnicas e métodos 
utilizados – Georradar
O Georradar, sigla GPR - Ground Probing Radar 
ou Ground Penetrating Radar, é um método que 
permite detetar remotamente objetos enterra-

dos, proporcionando assim uma melhor planifi-
cação dos trabalhos de Engenharia, Arqueologia 
ou outros, com impacto nesses eventuais obje-
tos enterrados, qualquer que seja a sua natureza 
específica. Com efeito, trata-se de um método 
geofísico eletromagnético de aquisição e registo 
de informação do subsolo próximo da superfí-
cie. É um método ativo, de emissão e receção de 
impulsos eletromagnéticos a partir de antenas, de 
superfície ou em furos de sondagem, com apli-
cação em diversos domínios como a Engenha-
ria, Geotecnia, GeoAmbiente, Ciência Forense, 
Arqueologia, etc.

No domínio da Engenharia, entre outras aplica-
ções específicas, é especialmente adequado para 
a deteção de vazios preenchidos por ar, mapea-
mento da estratificação do subsolo, deteção 
de infraestruturas e identificação de malhas de 
aço, ou seja, interfaces entre materiais com pro-
priedades eletromagnéticas contrastantes (con-
dutividade elétrica, permitividade dielétrica e 
permeabilidade magnética). Estas propriedades 
condicionam, em larga medida, a atenuação e a 
velocidade de propagação dos impulsos. A fre-
quência central da antena emissora e o teor em 
água dos solos são fatores determinantes na pro-
fundidade atingida e na resolução conseguida. 
Por este motivo, a escolha da antena utilizada é 
muito importante, devendo variar em função das 
dimensões e profundidades dos objetos refleto-
res em estudo. A medição do tempo total de per-
curso dos impulsos, transmissões e reflexões, e o 
cálculo das respetivas velocidades de propagação, 
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permitem estimar a profundidade das estruturas 
e interfaces detetadas.

Os trabalhos de aquisição recorrendo a um Geor- 
radar, consistem em fazer percorrer uma ante-
na com um transmissor e um recetor ao longo 
da superfície das áreas a prospetar. As ondas 
eletromagnéticas são enviadas pela antena 
emissora e posteriormente recebidas na antena 
recetora, após terem sido parcialmente refleti-
das no interior do solo. A antena liga-se a uma 
unidade de controlo por um cabo, que controla 
os parâmetros de aquisição e o armazenamento 
dos dados. Por sua vez, os dados obtidos duran-
te o levantamento são armazenados na unidade 
central. Este procedimento é realizado ao longo 
de perfis/linhas de aquisição, sendo os dados 
recebidos pela antena recetora transferidos para 
um computador, de forma a que posteriormen-
te possam ser digitalizados e registados sob a 
forma de sequências 2D de traços individuais, 
designados radargramas. A interpretação pode-
rá ser realizada a partir dos radargramas «em 
cru» e/ou após aplicação de diversas técnicas de 
visualização e/ou processamento.

Finalmente, uma sequência de perfis 2D pode 
ser interpolada em bloco por forma a obter um 
«cubo 3D», correspondente à totalidade da área 
intervencionada. Este «cubo» pode ser, então, 
visualizado em fatias correspondentes a um 
determinado tempo e, consequentemente, a 
uma determinada profundidade calculada. Estas 
«fatias de tempo» (Time Slices) representam 
imagens em planta, a uma determinada profun-
didade, onde são visualizadas e interpretadas as 
diversas «anomalias» (contrastes evidentes nas 
propriedades refletivas dos materiais), que deve-
rão corresponder às estruturas presentes no meio 
investigado.

Enquadramento geológico e avaliação das 
condições locais 
A Fig. 1 apresenta um extrato da Carta Geológica 
de Portugal na escala 1:50 000, folha 16-A - 
Aveiro (TEIXEIRA; ZBYSZEWSKI, 1976), sobre 
a qual está representada a área de estudo. 

A área de estudo, marcada com uma estrela a ver-
melho na figura, é caracterizada na sua totalidade 
por estruturas de caráter sedimentar, nomeada-
mente por depósitos de praias antigas e terraços 
fluviais, níveis entre 15m e 20m, datados do Plio-
cénico/Plistocénico (Formação Q4a na figura). 
Esta unidade lito estratigráfica é caracterizada, 
segundo a nota explicativa da carta geológica, 
essencialmente, por leitos de areias e cascalhei-
ras de calhaus rolados, às vezes muito espessos, 
podendo as areias ser finas a grosseiras e habitual-
mente claras. Estas areias têm, geralmente níveis 
bem marcados com uma cobertura superficial are-
no pelítica fina, amarelada, às vezes espessa.

Em torno da formação Q4a, está marcada na car-
ta geológica uma formação a verde (C5). Dada a 
topografia do tereno, a marcação desta unidade 
litoestratigráfica corresponde ao afloramento, por 
erosão dos depósitos do cretácico sobre os quais a 
formação Q4a está depositada. Este complexo do 
Cretácico é formado, essencialmente, por arenitos 
margosos e argilas, dispostos em série alternante. 
Ainda de acordo com a nota explicativa da Carta 
Geológica, estes depósitos são caracterizados por 
extratos contendo depósitos argiloarenosos, areias 
argilosas, calcário, argilas e arenitos margosos.

In situ (Fig. 2), verificou-se que área de estudo 
é caracterizada por um terreno essencialmente 
plano, caracterizado por um solo com aparente 

Fig. 1 – Extrato da carta geológica de Portugal na escala 1:50 000, 
folha 16-A (Aveiro) com a área de estudo marcada a vermelho.
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utilização agrícola, com vegetação rasteira. Dada 
a desmatação do local, levada a cabo por parte do 
cliente, à exceção de alguns amontoados pontuais 
de material à superfície, o solo apresentava-se em 
boas condições para uma adequada acoplagem 
do georradar à superfície e, consequentemente, 
otimizando o potencial de aquisição de dados com 
qualidade adequada ao objetivo da intervenção. 
A existência dos mencionados amontoados de 
material e de coberto vegetal de grandes dimen-
sões no limite Norte da área de intervenção, levou 
à necessidade de adaptação das grelhas de pros-
peção com vista à otimização da aquisição da área 
de intervenção, por forma a garantir a cobertura 
integral da área disponível.

Quanto ao solo, observou-se, em alguns taludes, 
a presença de um solo argiloarenoso com frag-
mentos líticos de pequena dimensão, compatível 
com a informação obtida através da cartogra-
fia geológica. Ensaios em campo revelaram uma 
velocidade de propagação do sinal eletromag-
nético de 0.09m/ns, o que aponta para um solo 
contendo pouca humidade, ou seja, que permite 
uma adequada prospeção em profundidade com 
georradar. A Fig. 2 apresenta um aspeto geral das 
condições de campo.

Prospeção geofísica anterior

Para auxílio dos trabalhos desenvolvidos, foram 
fornecidos pelo cliente os dados resultantes da 
prospeção por Gradiometria Magnética levada a 
cabo em 2003 no mesmo local de estudo. Este 
trabalho foi efetuado com recurso a um Magne-
tómetro/Gradiómetro G-858 de vapor de césio, 
com o qual foram adquiridas uma série de grelhas 
com perfis espaçados de 0.25m entre si. 

A Fig. 3 apresenta o resultado da prospeção 
magnética (-5nT a 5nT), na qual estão marcadas 
a vermelho as anomalias identificadas e a verde 
a área de intervenção com georradar referente 
ao presente trabalho. Uma vez que as anomalias 
apresentadas a vermelhos poderão estar relacio-
nadas com a presença de estruturas no subsolo, 
compatíveis com a cronologia pré-histórica em 
causa no presente trabalho, destaca-se a pre-
sença de uma anomalia, evidenciada com a letra 
“A” na figura, que poderia corresponder a uma 
eventual estrutura passível de ser identificada 
com recurso a georradar. Assim, esta anomalia 
deveria ser detalhadamente estudada, por forma 
a esclarecer a sua origem e relevância.

Fig. 2 – Aspeto geral da área de estudo.
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Equipamento, técnicas e estratégias 
utilizadas

Equipamento e software de processamento de 
dados

Para a realização deste trabalho foram alocados 
os seguintes equipamentos e software:

–  GPR: Sistema Noggin 250MHz e 
500MHz da Sensors & Software com 
antena blindada de 250MHz;

–  Magnetómetro: Magnetómetro/
Gradiómetro multicanal Bartington 
GRAD601;

–  Geolocalização: GPS Diferencial EMLID 
Reach RS2;

–  Fotografia: Máquinas Fotográficas Nikon 
D3100;

–  Medição e marcação das áreas de estudo: 
Fitas métricas, cavilhas e estacas;

–  Tratamento de dados: Sensors & Software 
EKKO_Project 5

–  Processamento de dados GPR: 
Reflex-Win v9.0;

–  Processamento de dados Magnética: 
MS Excel e MagPick;

–  Informação geográfica: QGIS 3.16

Fig. 3 – Resultado da prospeção magnética levada a cabo em 2003.
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Condicionantes à realização dos trabalhos

Durante a realização dos trabalhos de campo, a 
equipa da GeoAviz deparou-se com algumas 
condicionantes que, em maior ou menor medida, 
afetaram os trabalhos e/ou tiveram de ser consi-
deradas aquando do processamento de dados e 
interpretação, nomeadamente:

–  A presença de obstáculos, anteriormente 
mencionados, levou à necessidade de adap-
tação das grelhas, por forma a garantir uma 
cobertura adequada da área de intervenção;

–  A pluviosidade registada durante a aquisição 
limitou temporalmente a aquisição;

–  A ocorrência do surto epidémico de 
COVID-19, durante os trabalhos de aquisi-
ção e processamento de dados, limitou em 

larga medida o desenvolvimento do trabalho, 
tendo sido tomadas medidas excecionais 
para limitação do contacto das equipas, tan-
to em campo como em laboratório.

Estratégia dos trabalhos de Geofísica 
Magnética
No que respeita a aquisição de dados magnéti-
cos, dada a natureza comprovativa da aquisição, 
esta foi efetuada em locais escolhidos, por for-
ma a intercetar algumas anomalias identificadas 
na prospeção magnética prévia, nomeadamente, 
alguns dipolos correspondentes a possíveis detri-
tos metálicos no subsolo, bem como a anomalia 
Sul-Norte marcada a vermelho na Fig. 3. 

Assim, a Fig. 4 apresenta a localização das gre-
lhas de prospeção magnética. Esta prospeção 

Fig. 4 – Localização das grelhas 
de prospeção magnética.
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foi efetuada com recurso a um Magnetómetro/
Gradiómetro fluxgate multicanal Bartington 
GRAD601 (Fig. 5) com o qual foram adquiridos 
perfis espaçados de 1m por forma a cobrir toda a 
área de aquisição.

Os parâmetros de aquisição do sinal foram os 
seguintes:

–  Espaçamento entre perfis: 1m;
–  Espaçamento de medidas dentro de cada 

perfil: 0.25m;
–  Gradiente: 1m;
–  Distância do sensor inferior ao solo: 0.5m.

Georradar 500MHz
A aquisição por Georradar 500MHz centrou-se 
na inspeção de uma área com cerca de 10 000 
m2. Esta área, como forma de otimização da aqui-
sição, foi dividida em treze grelhas distintas de 
acordo com a Fig. 6. Todas as grelhas inspeciona-
das com georradar foram adquiridas com recurso 
a um sistema de GPR Noggin 500MHz (Fig. 7). 
Quanto à geometria de aquisição, cada grelha foi 
sujeita a um levantamento exaustivo de toda a 
sua área, com passagens paralelas de GPR, espa-
çadas de 0,5m entre si, cruzadas ortogonalmente 

Fig. 5 – Operação com o sistema Bartington GRAD601.

Fig. 6 – Localização das grelhas de 
aquisição de GPR 500MHz.
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com passagens paralelas com igual espaçamento. 
A aquisição dos perfis de GPR, quando possível, 
foi efetuada em meandro (passagens em ambas 
as direções).

Os parâmetros de aquisição do sinal foram os 
seguintes:

–  Espaçamento entre perfis: 0,50m;

–  Espaçamento de medidas dentro de cada 
perfil: 0.04m;

–  Janela de tempo: 88ns;

–  Amostragem por traço: 440 pontos;

–  Empilhamento do sinal (Stacking): > 16 
(automático).

–  Velocidade média estimada do sinal em 
campo: 0.09m/ns.

Georradar 250MHz
Quanto à aquisição por Georradar com antena 
de 250MHz, a Fig. 8 mostra a localização dos 
doze perfis adquiridos, nomeados de 1 a 12 de 
Sul para Norte. Os perfis foram adquiridos efe-
tuando passagens paralelas de GPR, espaçadas 
de 5m entre si.

Fig. 7 – Aspeto da operação do sistema de Georradar NOGGIN 
500MHz.

Fig. 8 – Localização dos 
Perfis GPR 250MHz.
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Os parâmetros de aquisição do sinal foram os 
seguintes:

–  Espaçamento entre perfis: 5m;
–  Espaçamento de medidas dentro de cada 

perfil: 0.05m;
–  Janela de tempo: 88ns;
–  Amostragem por traço: 220 pontos;
–  Empilhamento do sinal (Stacking): > 16 

(automático).
–  Velocidade média estimada do sinal em 

campo: 0.09m/ns.

Metodologia de processamento de dados 
Magnética
Quanto ao processamento dos dados da pros-
peção magnética, cada grelha foi importada do 
equipamento e os dados convertidos em for-
mato ASCII colunas, contendo as coordenadas 
de cada ponto adquirido e respetivo valor do 
gradiente magnético. Seguidamente, os dados 
foram sujeitos a um processo de remoção do 
ruido continuo (DC) com recurso à remoção do 
valor mediano de cada perfil à totalidade dos 
pontos do perfil. Em seguida os dados foram 
importados no software MagPick, onde foram 
processados (Fig. 9). Este processamento con-
sistiu nos seguintes passos:

1.  Separação dos dados em perfis individuais 
(Cut Turns);

2.  Visualização dos perfis individuais e remo-
ção de picos anómalos (Despike);

3.  Criação de modelo de continuidade vertical 
para premoção de derivação de baixa fre-
quência (Upward Continuation);

4.  Subtração do modelo anterior ao sinal;
5.  Interpelação dos dados com recurso a Splines;
6.  Exportação de imagens de cada grelha.
As imagens resultantes foram introduzidas 
em programa SIG, onde foram georreferencia-
das e interpretadas.

Georradar 500MHz
Para visualização e interpretação dos dados 
adquiridos, foi necessário recorrer ao proces-
samento de dados (Fig. 10). Assim, os dados 
adquiridos com Georradar, foram inicialmente 
importados e visualizados com o programa infor-
mático EKKO_Project 5.

Seguidamente, os dados foram processados 
com o programa informático Reflex-Win v9.0. 
Para tal, os dados foram inicialmente importa-
dos sob a forma de perfis individuais, aos quais 
foi necessário adicionar a geometria relativa de 
cada um. Posteriormente os perfis foram pro-
cessados individualmente, com recurso à seguin-
te metodologia (DANIELS, 2000), ANNAN et 
al., 1992):

1.  Ajuste do tempo zero (Time Zero);

Fig. 9 – Aspeto do processamento de dados magnéticos no software MagPick.
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2.  Filtro de remoção do ruído de muito baixa 
frequência (Dewow);

3.  Função de ganho (Energy Decay)
4.  Filtro de remoção do ruído de fundo (Back-

ground Removal)
5.  Filtro passa-banda (Bandpass Butterworth);
6.  Corte da área mais atenuado do sinal (Time 

Cut);
7.  Determinação da velocidade de propagação 

do sinal, com recurso a adaptação de hipér-
boles teórica a hipérboles de difração no 
sinal;

8.  Migração dos dados, usando empilhamento 
de difrações com a velocidade anteriormen-
te determinada.

Os perfis foram interpolados em 3D no módulo 
adequado do programa Reflex-Win, no qual foram 
também interpretadas as anomalias existentes. 
Finalmente, as fatias de tempo resultantes da 
interpolação 3D, foram colocadas em programa 
SIG, para criação de mapas interpretativos dos 
eventos identificados.

Georradar 250MHz
Tal como no caso dos dados adquiridos com a 
antena de 500MHz, os dados 250MHz foram 
sujeitos a um processo de importação e posterior 
processamento, adequado ao objetivo específi-
co desta aquisição. Os perfis foram inicialmente 

submetidos a um procedimento de processamen-
to idêntico aos dados anteriores, tendo adicional-
mente sido efetuada a marcação dos principais 
eventos identificados nos radargramas (picagem). 
Foi ainda efetuada uma filtragem adicional, para 
obtenção da envolvência de sinal em cada radar-
grama, de modo a identificar as áreas mais refle-
toras dos radargramas para posterior interpolação 
3D (Fig. 11). 

Assim, os passos de processamento efetuados 
foram os seguintes:

1.  Adição das coordenadas de início e fim de 
cada perfil;

2.  Ajuste do tempo zero (Time Zero);

3.  Filtro de remoção do ruído de muito baixa 
frequência (Dewow);

4.  Função de ganho (Energy Decay)

5.  Filtro de remoção do ruído de fundo (Back-
ground Removal)

6.  Filtro passa-banda (Bandpass Butterworth);

7.  Determinação da velocidade de propagação 
do sinal, com recurso a adaptação de hipér-
boles teórica a hipérboles de difração no sinal;

8.  Picagem dos principais eventos identificados;

9.  Filtro de envolvência de sinal (Envelope);

10.  Migração dos dados, usando empilhamen-
to de difrações com a velocidade anterior-
mente determinada.

Fig. 10 – À esquerda, perfil GPR antes (topo) e após (base) processamento; à direita, resultados da interpolação 3D (Grelha 13).
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Os perfis foram interpolados em 3D no módulo 
adequado do programa Reflex-Win. A interpola-
ção usada abrangeu uma área de 5m por 5m, por 
forma a obter as áreas de maior reflexão de sinal. 
Tal como no caso anterior, as fatias de tempo 
resultantes da interpolação 3D, foram colocadas 
em programa SIG, para criação de mapas inter-
pretativos dos eventos. Finalmente, as picagens 
resultantes foram introduzidas em programa 
SIG, onde foram interpoladas, de maneira a 
obter uma distribuição espacial das profundida-
des dos eventos.

Interpretação dos Resultados 
Magnética
No que respeita à interpretação dos dados da 
prospeção magnética, a Fig. 12 apresenta uma 
sobreposição da aquisição efetuada no âmbi-
to do presente trabalho e os dados adquiridos 
em 2003. De uma forma global, na prospeção 
moderna, destaca-se a existência de um grande 
número de dipolos, os quais, na sua maioria, não 
constam na aquisição de 2003.

Estes eventos, marcados a ciano na figura, deve-
rão corresponder a detritos metálicos entretanto 
depositados no local. Os poucos dipolos cons-
tantes em ambos os levantamentos são perfei-
tamente concordantes, o que atesta a exatidão do 
levantamento anteriormente efetuado.

No que respeita à existência de anomalias que 
possam estar associadas a estruturas com rele-
vo arqueológico, o novo levantamento não iden-
tificou quaisquer eventos que não constem já no 
levantamento de 2003, o que atesta a qualidade 
deste e lhe dão maior relevo, visto o trabalho ter 
sido desenvolvido num momento em que o solo 
se encontrava menos perturbado pela atividade 
antrópica contemporânea.

Georradar 500MHz

Dos resultados da investigação, foi possível reti-
rar conclusões no que respeita a diversos eventos, 
que serão discutidos nesta secção do relatório. 
Assim, as Figuras 13 a 22 apresentam os resul-
tados gerais da prospeção por georradar a cada 
0.2m, às profundidades estimadas entre 0.1m e 
1.9m, respetivamente. A velocidade usada para 
estimativa da profundidade foi de 0.09m/ns. 
Anexo ao presente documento são disponibiliza-
das as fatias de tempo a cada 0.1m. Nas figuras, 
eventos refletores são representados com cores 
mais escuras, enquanto eventos mais atenuantes 
correspondem a cores mais clara.

Da análise das figuras, bem como dos restantes 
Time Slices, é percetível a existência de diver-
sas anomalias no subsolo, de variadas tipologias, 
desde estruturas com interesse arqueológico, até 
aterros modernos e infraestruturas. Aliás, entre 

Fig. 11 – Perfil GPR 250MHz (Perfil 1) processado e com marcação de evento (topo) e resultados da obtenção da envolvência de sinal do 
mesmo perfil (base).
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as Figs. 14 e 16, é desde logo evidente um gran-
de evento muito refletor, convergente ao centro 
da área de aquisição, que deverá corresponder à 
presença de um aterro moderno, possivelmente 
associado a anteriores intervenções no local. Este 
evento aparenta perturbar a evidência de estru-
turas abaixo deste, uma vez que anomalias com 
claro interesse arqueológico a cota inferior não são 
tão claramente evidentes como em outros locais 
da intervenção. Este facto é de primordial impor-
tância, dado o facto deste local corresponder às 
anomalias anteriormente identificadas na prospe-
ção magnética. Aliás, não é evidente, nos dados de 
georradar adquiridos com a antena de 500MHz, a 
presença de anomalias concordantes com a ano-
malias identificada na prospeção magnética.

Este facto poderá dever-se à presença do ater-
ro, tanto pelo seu carácter disruptor dos eventos 
a maior profundidade, como pelo facto de este 

aterro apresentar uma espessura de até 0.8m, o 
que retraiu à prospeção por georradar 500MHz a 
capacidade de inspecionar o solo nas mesmas con-
dições naturais. Assim, a identificação de anomalias 
associadas à anomalia magnética será essencial-
mente efetuada tendo em conta a prospeção por 
georradar 250MHz, uma vez que esta apresenta 
capacidade de penetração no solo suficiente para 
identificar eventos a maior profundidade.

Uma tipologia de anomalias que é adequado iden-
tificar separadamente corresponde às infraestru-
turas modernas presentes no subsolo. Assim, a 
Fig. 23 apresenta, a vermelho, a localização das 
infraestruturas identificas nos dados de geor-
radar, com a sua profundidade de identificação. 
Nesta figura é ainda possível verificar a imagem 
de base (Google Earth) com a presença do aterro 
identificado anteriormente, e cuja configuração é 
idêntica à anomalia presente nas fatias de tempo.

Fig. 12 – Sobreposição dos dados da prospeção magnética efetuada em 2020 e 2003, com marcação das grelhas e anomalias identificadas.
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Fig. 13 – Representação dos resultados da aquisição por georradar a uma profundidade média estimada de 0.1m.

Fig. 14 – Representação dos resultados da aquisição por georradar a uma profundidade média estimada de 0.3m.
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Fig. 15 – Representação dos resultados da aquisição por georradar a uma profundidade média estimada de 0.5m.

Fig. 16 – Representação dos resultados da aquisição por georradar a uma profundidade média estimada de 0.7m.
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Fig. 17 – Representação dos resultados da aquisição por georradar a uma profundidade média estimada de 0.9m.

Fig. 18 – Representação dos resultados da aquisição por georradar a uma profundidade média estimada de 1.1m.
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Fig. 19 – Representação dos resultados da aquisição por georradar a uma profundidade média estimada de 1.3m.

Fig. 20 – Representação dos resultados da aquisição por georradar a uma profundidade média estimada de 1.5m.
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Fig. 21 – Representação dos resultados da aquisição por georradar a uma profundidade média estimada de 1.7m.

Fig. 22 – Representação dos resultados da aquisição por georradar a uma profundidade média estimada de 1.9m.
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Fig. 23 – Infraestruturas modernas.

Fig. 24 – Alinhamentos GPR superficiais.
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No que respeita a anomalias com potencial 
arqueológico, estas deverão ser separadas em 
duas categorias. A primeira, será constituída por 
alinhamentos superficiais, aparentemente con-
cordantes com a utilização agrícola do solo, identi-
ficada anteriormente em escavação arqueológica; 
enquanto a segunda corresponde a anomalias de 
forma circular ou ortogonais a maiores profundi-
dades, sem aparente ligação às anteriores.

Assim, a Fig. 24 apresenta a localização de uma 
série de alinhamentos identificados a profundida-
des entre 0.5m e 0.7m. Os alinhamentos marca-
dos a Este da área de estudo não aparentam ter 
uma regularidade ou comportamento que possa 
indiciar a sua origem, enquanto os alinhamentos 
a Oeste correspondem, na sua maioria, a alinha-
mentos de anomalias refletoras isoladas, aparen-
temente concordantes com antigos plantios. São 
ainda identificados, na parte Oeste, alguns alinha-
mentos que, embora não ortogonais aos restan-
tes, aparentam estar associados aos anteriores.

Por seu lado, a Fig. 25 mostra um conjunto 
de anomalias circulares, juntamente com uma 
estrutura quadrangular. Enquanto as anomalias 
circulares se encontram a relativa baixa profun-
didade, próxima das identificadas anteriormente 
(0.5m a 0.7m), estas não apresentam um com-
portamento e sinal semelhante às anomalias 
identificadas na Fig. 24. Por outro lado, está 
marcada na figura uma grande anomalia qua-
drangular que, dado ao seu carácter refletor e 
dispersão, poderá corresponder a uma estrutura 
a 1.2m de profundidade estimada. Nesta figura 
é ainda marcada, a verde, a presença de um gru-
po de anomalias refletoras, a cerca de 0.5m de 
profundidade e concordante com um conjunto 
de dipolos identificado na prospeção de 2003. 
Finalmente, a Fig. 26 apresenta todas as ano-
malias, alinhamentos e infraestruturas anterior-
mente referidos.

Fig. 25 – Anomalias GPR.
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Georradar 250MHz
A Fig. 27 apresenta o radargrama corresponden-
te ao primeiro perfil adquirido com a antena de 
250MHz. Neste, um refletor que, aparentemente, 
está associado a um antigo nível de ocupação do 
sítio, está marcado a verde escuro. Evidencia-se, a 
verde claro, a porção de um eventual antigo talude 
que apresenta um carácter mais refletor. É impor-
tante referir que, ao longo de toda a área de aqui-
sição, a zona do talude e sua base aparentam estar 
associadas a uma área mais refletora contendo um 
grande número de hipérboles de difração. Marca-
-se ainda a vermelho a localização da hipérbole de 
difração originada pela presença de uma conduta.

A Fig. 28 apresenta a interpolação TIN efetua-
da à picagem da camada apresentada na figura 
anterior. Na figura é evidente a presença de um 
antigo talude Sul-Norte, com um planalto ao 
centro a um segundo talude, de menor pendor 
a Oeste. O primeiro talude apresenta particu-
lar importância, dado o facto de ser concordan-
te com a anomalia magnética identificada na 
prospeção efetuada pela Universidade de Aveiro 
(Fig. 29).

A Fig. 30 apresenta uma sobreposição das ano-
malias magnéticas e a envolvência de sinal dos 
dados de 250MHz, a uma profundidade estima-
da de 2.3m. Na figura está marcada como “INF” 

Fig. 26 – Resultados globais da aquisição por GPR 500MHz.

Fig. 27 – Radargrama 250MHz com marcação dos principais eventos identificados.
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Fig. 28 – Interpolação da camada identificada nos radargramas 2D adquiridos com antena de 250MHz.

Fig. 29 – Sobreposição da interpolação da camada identificada nos radargramas 2D adquiridos com antena de 250MHz com as anomalias 
magnéticas.
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Fig. 31 – Sobreposição da interpolação da envolvência de sinal a1.8m de profundidade a camada interpolada dos dados de georradar 250MHz.

Fig. 30 – Sobreposição da interpolação da envolvência de sinal a 2.3m de profundidade e anomalias magnéticas.
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a anomalia causada pela infraestrutura presente 
no local. Por seu lado, é evidente que a anomalia 
originada pelos eventos refletores a esta profun-
didade são bastante concordantes com a anoma-
lia magnética. Assim, é provável que a anomalia 
magnética esteja a marcar o topo de um talude 
que, em profundidade, é constituído por material 
refletor.

Por seu lado, Fig. 31 apresenta uma sobreposição 
da camada interpolada dos dados de georradar 
250MHz e a interpolação da envolvência de sinal a 
uma profundidade estimada de 1.8m. Neste é tam-
bém possível verificar que a área do possível antigo 
talude está sobreposta à anomalia refletora.

Considerações finais e conclusões
O presente documento apresenta os resultados 
da prospeção Geofísica levada a cabo na Agra 
do Crasto em Aveiro, cujo objetivo se centrou 
na identificação de anomalias compatíveis com 

a presença de estruturas no subsolo, eventual-
mente relacionáveis com a ocupação pré-histó-
rica do sítio.

Da comparação entre o levantamento magnético 
de 2003 e o efetuando para o presente traba-
lho, não foram identificadas novas anomalias com 
relevo arqueológico, tendo apenas sido verificada 
a existência no campo de um elevado número de 
anomalias concordantes com a deposição con-
temporânea de detritos metálicos no local.

Dos resultados da prospeção por Georradar, 
foram identificadas várias anomalias passiveis de 
representar estruturas com relevante interesse 
arqueológico. Dada a natureza indireta dos méto-
dos geofísicos, é evidente que os resultados apre-
sentados neste relatório carecem de confirmação 
por sondagem. Assim, propõe-se a realização de 
sondagens exploratórias, para confirmação dos 
resultados apresentados e identificação da ori-
gem dos diversos eventos identificados.



AS 
INTERVENÇÕES 

ARQUEOLÓGICAS





4.
Agra do Crasto: 

descoberta, salvaguarda e investigação

GERTRUDES BRANCO
Investigadora Integrada do CHAIA/ 

Universidade de Évora



O sítio arqueológico da Agra do Crasto tem sido, desde 2004, objeto de diversos trabalhos arqueológicos, 
inseridos na Categoria C do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, os quais têm permitido a recolha de 
dados para o seu conhecimento, assim como a sua «conservação pelo registo científico».

Neste trabalho procedemos, sumariamente, à contextualização legal das intervenções realizadas, desde 
a sua descoberta casual, passando pelas diversas ações de salvaguarda, concluindo pela necessidade 
premente de se realizarem estudos pluridisciplinares conducentes à produção e divulgação do conheci-
mento patente neste importante sítio arqueológico.
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A descoberta

A primeira menção ao interesse arqueológico da Agra do Crasto
é feita por Alberto Souto, nos inícios dos anos ‘40 do século passado,
ao referir, com base na significância do topónimo «Crasto», a possível existência de um povoado
no lugar de «Verdemilho de Aveiro». Contudo, este autor sublinha a inexistência de “qualquer documento 
ou vestígio de habitação e cultura” (SOUTO, 1942: 14) que o comprove.

A partir deste registo, a existência de um cas-
tro no lugar de Verdemilho passa a ser assumi-
da por outros autores, que avançam a hipótese 
de se tratar de uma “fortaleza” proto-histórica 
romanizada (ALMEIDA, 1946: 27), sendo toda-
via incerta a localização do suposto povoado for-
tificado (SILVA, 1994: 50). Assim, o eventual 
interesse arqueológico do sítio da Agra do Crasto 
permanece fundamentado na significância do seu 
topónimo, atribuindo-se-lhe pouca credibilidade, 
motivada pela ausência de vestígios materiais e 
pela sua proximidade com a Ria de Aveiro.

Esta formação lagunar aparenta ter-se iniciado há 
cerca de 1 000 anos «através do desenvolvimen-
to de uma restinga arenosa enraizada na zona de 
Espinho, que cresceu para sul e que apenas atingiu 
expressão morfológica próxima da atual em mea-
dos do séc. XVII» (DIAS, FERREIRA, PEREIRA, 
1994: 189). Realidade geomorfológica que, até 
à identificação da Agra do Crasto, se acreditava 
incompatível com a existência de contextos pré-
-históricos na orla marítima da Beira Litoral.

A confirmação da existência de vestígios arqueo-
lógicos na Agra do Crasto viria a acontecer de 
forma casual quando, em 2003, no âmbito das 
aulas práticas de cartografia e topografia, o Pro-
fessor Doutor Fernando de Almeida (Depar-
tamento de Geociências da Universidade de 
Aveiro) «detetou alguns materiais cerâmicos que 
reconheceu como antigos» (PEREIRA, 2005: 9, 
cap. 5 neste vol.) numa vala aberta para a drena-
gem de águas superficiais. 

Esta identificação originou a realização de traba-
lhos arqueológicos de salvaguarda patrimonial, 

subscritos pela Dra. Isabel Pereira, em 2004, 
com o objetivo de contextualizar os materiais 
recolhidos e avaliar as potencialidades do sítio 
arqueológico.

Estes consistiram na limpeza, registo gráfico e 
fotográfico dos perfis tornados visíveis pela aber-
tura da vala de drenagem, assim como na abertura 
de cinco sondagens arqueológicas, cuja interpre-
tação estratigráfica, assume a existência de um 
fosso em forma de “saco”, aberto no substrato 
rochoso de base, associado a materiais arqueoló-
gicos - líticos e cerâmicos - atribuídos ao Calcolí-
tico (PEREIRA: ibidem).

Confirmava-se desta forma a atribuição arqueoló-
gica do lugar de «Verdemilho de Aveiro», registado 
na base de dados do extinto Instituto Português 
de Arqueologia - Endovélico - com a designação 
de Agra do Crasto, sendo-lhe atribuído o Código 
Nacional de Sítio (CNS) 18957.

A atribuição da categoria de sítio arqueológico a 
um determinado espaço, em função dos indícios 
de antropização que o mesmo apresenta, tem 
como consequência imediata a sua subordinação 
a um regime jurídico de proteção e valorização, 
que, em muito, ultrapassa a legislação nacional.

A salvaguarda legal
Recuamos a 1956, ao ano em que a expressão – 
archaeological heritage – aparece pela primeira 
vez num documento internacional, numa reco-
mendação da UNESCO1 que versa sobre um 
conjunto de princípios dedicados à gestão do 
património arqueológico, reconhecido como uma 

1 Recomendação sobre os Princípios Internacionais Aplicáveis a Escavações Arqueológicas, elaborada na sequência da 9.ª conferência geral da 
UNESCO, realizada em Nova Deli entre 5 de novembro e 5 de dezembro de 1956.
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fonte de conhecimento que favorece a construção 
da história da Humanidade.

Organizações de direito internacional, como 
a UNESCO ou Conselho da Europa têm fei-
to publicar, ao longo dos anos, um conjunto de 
normativos e recomendações que versam a sal-
vaguarda do Património Arqueológico, individua-
lizando-o do conjunto designado por Património 
Cultural.

Estes documentos sublinham a importância do 
controle e da fiscalização do Estado sobre as 
intervenções arqueológicas, através da concessão 
de autorizações prévia a instituições, representa-
das por arqueólogos qualificados, ou a pessoas 
que ofereçam sérias garantias científicas, morais 
e financeiras. 

A estas orientações acrescem preocupações com 
a falta de profissionalismo associado à investiga-
ção arqueológica, com a necessidade de se obser-
varem metodologias científicas em escavações, 
prospeções e outras ações relacionadas com a 
recuperação de vestígios antrópicos, procurando 
afastar a disciplina do excessivo diletantismo, da 
«caça ao tesouro» e da utilização descontrolada 
do uso de detetores de metais. 

Preocupações e recomendações que, ontem, 
como hoje, permanecem atuais. 

A crescente importância atribuída à disciplina 
arqueológica, face ao potencial papel destrutivo 
dos grandes planos e intervenções de ordena-
mento do território, foi um dos enfoques princi-
pais da Convenção Europeia para a Proteção do 
Património Arqueológico (revista), aberta para 
assinatura em La Valetta (Malta), a 16 de janeiro 
de 1992 e ratificada por Decreto do Presidente da 
República (n.º 74/97, de 16 de dezembro), que se 
constitui como o principal documento orientador 
dos artigos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setem-
bro, relativos à proteção e salvaguarda do patri-
mónio arqueológico (Tabela I).

Como transparece da leitura deste articulado 
(Tabela 1), a sua exequibilidade, e consequente 
salvaguarda e valorização do património arqueo-
lógico, depende, em muito, da conjugação com 
outros diplomas legais, nomeadamente, os que 
versam sobre o ambiente e o ordenamento do 
território.

Neste capítulo, pela sua importância para a iden-
tificação e caracterização do património arqueo-
lógico, destacam-se o regime jurídico de avaliação 

Definição
Integram o património arqueológico todos os vestígios, cuja preservação e estudo permitam traçar a história da 
Humanidade. 

Âmbito
O património arqueológico integra depósitos estratificados, estruturas, construções, agrupamentos arquitetónicos, 
sítios valorizados, bens móveis e monumentos de outra natureza, bem como o respetivo contexto, independentemente 
da sua localização terrestre ou subaquática.

Proteção 
Os bens provenientes da realização de trabalhos arqueológicos constituem património nacional.
Aos bens arqueológicos será desde logo aplicável, nos termos da lei, o princípio da conservação pelo registo científico.

Inventário É um dever do Estado criar, manter e atualizar o inventário nacional georreferenciado do património arqueológico.

Ordenamento 
e ambiente

É um dever das entidades públicas certificar-se de que os trabalhos por si autorizados, que envolvam transformação 
de solos, revolvimento ou remoção de terreno no solo, subsolo ou nos meios subaquáticos, bem como a demolição ou 
modificação de construções, estão em conformidade com a legislação sobre a salvaguarda do património arqueológico.
A tutela condicionará a prossecução de quaisquer obras à adoção, pelos respetivos promotores, competentes, das 
alterações ao projeto aprovado capazes de garantir a conservação, total ou parcial, das estruturas arqueológicas 
descobertas no decurso dos trabalhos.
No caso de grandes empreendimentos públicos ou privados que envolvam significativa transformação da topografia ou 
paisagem, quaisquer intervenções arqueológicas deverão ser integralmente financiadas pelo respetivo promotor.

Atividade 
arqueológica

A realização de trabalhos arqueológicos será obrigatoriamente dirigida por arqueólogos e carece de autorização a 
conceder pelo organismo competente da administração do património cultural.

Tabela 1 – Principais princípios expressos na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, relativos à proteção e valorização do património arqueológico, 
artigos 74º a 79º.
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de impacte ambiental (AIA) e o regime jurídico 
dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT) - 
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, onde se 
incluem os planos diretores municipais. 

O regime jurídico de avaliação de impacte ambien-
tal demanda a descrição dos fatores ambien-
tais - onde se inclui o património arquitetónico 
e arqueológico - suscetíveis de serem afetados 
pela execução de um vasto conjunto de projetos, 
tipificados no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro. Esta descrição é acompanhada pela 
avaliação e proposta das adequadas medidas de 
minimização e/ou compensação patrimonial.

Mais uma vez, à semelhança da lei de bases do 
património cultural, que incorpora um conjunto 
de recomendações internacionais, este Decreto-
-Lei transporta para o regime jurídico nacional 
um conjunto de diretivas comunitárias, nomeada-
mente, a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamen-
to e do Conselho Europeu, de 13 de dezembro, 

incisiva no que respeita a proteção do património 
arqueológico e a aplicação do princípio do polui-
dor-pagador, que reverte o ónus da salvaguarda 
para o respetivo promotor.

Neste capítulo, por abranger parcialmente os 
limites da Agra do Crasto (Figura 1), destacam-
-se os trabalhos de caracterização do património 
arqueológico e arquitetónico, da responsabilidade 
do Dr. Nuno Soares, realizados no âmbito do pro-
cedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do 
Parque da Ciência e Inovação.

A Declaração de Impacte Ambiental deste proce-
dimento, emitida a 14 de fevereiro de 2012, con-
diciona, em fase de construção: 

«antes do início de qualquer trabalho, deverão 
ser efetuadas sondagens manuais de diagnós-
tico no sítio arqueológico da Agra do Crasto. 
Estas devem ser subscritas por um arqueólo-
go, com experiência comprovada na direção de 

Fig. 1 – Área do projeto do Parque da Ciência e Inovação (Ílhavo e Aveiro), submetida a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(RECURSO, 2011: figura 3) 
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trabalhos arqueológicos em contextos neocal-
colíticos e devem ser representativas da totali-
dade da área a afetar pela execução do projeto. 
Caso as sondagens de diagnóstico venham a 
identificar contextos preservados deverá pro-
ceder-se à sua escavação integral na área de 
afetação do projeto» (Secretaria de Estado 
do Ambiente e do Ordenamento do Território, 
2012: 3).

A execução do projeto incidiu sobre os limites afe-
tos à Fase 1 (Fig. 1) tornando injustificada a rea-
lização de sondagens arqueológicas manuais na 
Agra do Crasto. O acompanhamento arqueológi-
co dos trabalhos não reportou ocorrências de sig-
nificativa valência patrimonial (LEMOS, 2016).

No que respeita ao regime jurídico que regula-
menta a elaboração dos instrumentos de gestão 
territorial, este requer a identificação e delimita-
ção das áreas arqueológicas com vista à salva-
guarda de informação arqueológica contida no 
solo e no subsolo municipal. A propósito, refira-se 
as recomendações do «Guia orientador da Revi-
são do PDM», veiculado pela CCDRC, segundo o 
qual: 

«(…) o património arqueológico do concelho, 
identificado na Carta do Património, não é 
apenas um inventário resultante de uma pros-
peção sistemática, mas deve ser uma base 
para a futura execução de um programa de 
gestão, a ser vertido na carta de ordenamento 
e no regulamentado no plano (…)» (CCDRC, 
2019).

O Plano Diretor Municipal de Aveiro, publicado 
pelo Aviso n.º 19708/2019, de 9 de dezembro, 
integra os sítios arqueológicos localizados em 
território municipal. Contudo (e bem), vai mais 
longe ao individualizar e delimitar as igrejas e 
capelas anteriores a 1835, as áreas de sensibilida-
de arqueológica baixa e as áreas de sensibilidade 
arqueológica elevada, devidamente fundamenta-
das em indícios documentais e bibliográficos.

O seu Regulamento reforça, e complementa, as 
medidas constantes da legislação geral. Sobre a 
importância deste documento vale a pena referir 
que, desde a sua aprovação (2019), todo o perí-

metro urbano da cidade de Aveiro, delimitado 
pelo contorno conhecido da muralha medieval, se 
encontra classificado como sítio arqueológico, sob 
a designação de «Aveiro_cidade». 

Esta atribuição torna imperativa, pelo respetivo 
Regulamento (n.º6, art.24º), que «todos os tra-
balhos ou atividades que impliquem picagem de 
reboco com exposição do aparelho construtivo 
em edificações anteriores a 1951, as demolições e 
revolvimentos de solo, ficam condicionados à rea-
lização de trabalhos arqueológicos, cuja tipologia 
depende do parecer prévio das entidades compe-
tentes», garantindo a salvaguarda do património 
reservado no solo e subsolo, e dos valores arqui-
tetónicos sobrejacentes à superfície.

No caso específico da Agra do Crasto, cujo perí-
metro previsível para a sua máxima extensão se 
encontra delimitado na Planta de Ordenamento 
- Património Arqueológico, o Regulamento espe-
cifica «(...) as demolições e revolvimentos de solo, 
ficam condicionados à realização de trabalhos 
arqueológicos, cuja tipologia depende do parecer 
prévio das entidades competentes (...)».

No seguimento do nosso discurso em torno das 
questões de salvaguarda patrimonial agrupam-
-se as ações de minimização promovidas pela 
Universidade de Aveiro, desenvolvidas de acordo 
com o princípio legal da «conservação pelo registo 
científico» com o objetivo de viabilizar a execução 
do projeto de construção do Campus Universitá-
rio de Santiago (2005-2007), da construção das 
infraestruturas desportivas (2017), e da constru-
ção das residências de estudantes (2020-2021), 
no mesmo Campus.

Não nos vamos debruçar especificamente sobre 
o desenvolvimento e os resultados destes tra-
balhos, pelo facto de estes serem objeto de 
tratamento individual neste volume. Contudo, 
salientamos a importância das ações preven-
tivas e de salvaguarda para a identificação e 
caracterização de um sítio arqueológico no lugar 
da Agra do Crasto, composto por um palimpses-
to de ocupações, com um conjunto de materiais 
e estruturas datáveis do Neolítico, do Calcolítico, 
e da Idade do Ferro. 
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Na senda dos trabalhos de salvaguarda, uma 
referência última aos trabalhos realizados pela 
Dra. Andreia Lourenço (2014), arqueóloga da 
Câmara Municipal de Aveiro, e pela Dra. Susana 
Silva (2021), respetivamente, no âmbito do pro-
jeto de beneficiação da Rua do Crasto e ligação 
entre coletores na Avenida da Universidade, e do 
projeto de construção de uma moradia na Rua da 
Bela Vista. 

Os trabalhos realizados pela Dra. Andreia 
Lourenço2 consistiram no acompanhamento 
arqueológico dos trabalhos de beneficiação da 

Rua do Crasto, a cargo da Câmara Municipal de 
Aveiro. A empreitada consistiu na construção de 
um novo coletor de águas pluviais, com um com-
primento total de 460 metros (ao longo da tota-
lidade do arrumamento), com uma profundidade 
entre os 1,60 metros e os 2,30 metros e uma 
largura aproximada de 0,50m. 

Os trabalhos permitiram a identificação de uma 
estrutura em negativo, identificada no perfil da 
vala, interpretada como «fosso» (Fig. 2 e Tabela 2), 
assim como um raspador sobre seixo e um núcleo 
de sílex, na proximidade do mesmo.

Por último, não menos importante, merecem nota 
os trabalhos autorizados à Dra. Susana Silva. 
Estes consistiram na realização de uma sondagem 
arqueológica de diagnóstico (6m2) e no acompa-
nhamento arqueológico de todas as movimenta-
ções de terras, necessárias à construção de uma 

moradia, sita na Rua da Bela Vista, com o objetivo 
de salvaguardar eventuais vestígios arqueológicos, 
considerando que a área de projeto se localizava 
dentro do perímetro definido para o sítio arqueo-
lógico da Agra do Crasto, de acordo com o cons-
tante no Plano Diretor Municipal de Aveiro.

2 A quem muito agradecemos as informações e imagens constantes deste documento.

Unidade estratigráfica Descrição

UE 1
Camada de solo arável, de tonalidade castanho-escuro, com inclusão pontual de carvão vegetal. Grão fino 
argiloso, compactado. Sem materiais arqueológicos. Camada espessa e uniforme.

UE 2
Camada argilosa de grão fino, castanho médio, com inclusão pontual de carvão vegetal. Pouco compactada. 
Sem materiais arqueológicos visíveis.

UE 3
Camada argilosa muito compacta, com grande plasticidade, de cor amarelo claro. Cortada pela UE 2. 
É uniforme ao corpo do traçado da vala aberta. Camada geológica

UE 4 Substrato geológico argiloso de tom castanho avermelhado.

Tabela 2 – Listagem das unidades estratigráficas existentes no interior do fosso. Dados fornecidos pela Dra. Andreia Vale Lourenço. 

Fig. 2 – Desenho do fosso. Autoria: Andreia Vale Lourenço.
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Os trabalhos arqueológicos não revelaram qual-
quer vestígio de interesse patrimonial. Tal poderá 
ficar a dever-se a dois fatores essenciais: o fac-
to dos trabalhos apenas terem atingido cerca de 
0,5m de profundidade máxima, ou a circunstância 
de, eventualmente, estarmos numa área periférica 
à dispersão dos vestígios arqueológicos. Questões 
que apenas a continuidade dos trabalhos no local 
poderá ajudar a resolver.

Investigação
Como podemos constatar a partir da leitura 
da Tabela 3, desde a sua identificação, o sítio 
arqueológico da Agra do Crasto tem sido obje-
to de várias intervenções, todas elas incluídas na 
Categoria C - Ações preventivas e de minimiza-
ção de impactes, do Regulamento de Trabalhos 
Arqueológicos.

A compartimentação dos trabalhos arqueológi-
cos em categorias, resulta da aplicação do art. 
3º, do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos 
(Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro) 
que individualiza quatro categorias: Categoria 
A - ações de investigação programadas, inse-
rida em projetos de investigação plurianual em 
arqueologia; Categoria B - ações de valoriza-
ção, a desenvolver em monumentos, conjuntos e 
sítios, que visem essencialmente a divulgação e 
fruição pública; Categoria C - ações preventivas 
e de minimização de impactes; e Categoria D - 
ações de emergência a realizar em sítios arqueo-
lógicos que se encontrem em perigo eminente de 
destruição.

O facto de existir uma categoria legal dedicada à 
investigação programada, onde se incluem os pro-
jetos de investigação plurianual em arqueologia 
(vulgo PIPA), não retira, nem diminui, o epíteto de 

Fig. 3 – Localização do lote e sondagem arqueológica (SILVA, 2022, Des. 01)

Fig. 4 – Plano final da sondagem arqueológica (SILVA, 2021: Figura 2)
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«investigação» patente na realização dos restan-
tes trabalhos arqueológicos, que visam, através da 
aplicação de metodologias científicas próprias da 
disciplina arqueológica, o estudo e o conhecimen-
to das sociedades antrópicas pretéritas.

O que se passa com os trabalhos arqueológicos 
realizados no âmbito das restantes categorias, 
nomeadamente, com os trabalhos arqueológi-
cos realizados no âmbito da Categoria C, que em 
2021 perfizeram 96% das autorizações concedi-
das em território continental (Fonte: Endovélico), 
e onde se inclui a totalidade dos trabalhos efetua-
dos na Agra do Crasto, é que o ciclo de produção 
de conhecimento se encontra incompleto ou mes-
mo interrompido, por razões várias que dependem 
da própria dinâmica da atividade arqueológica. 

Os trabalhos arqueológicos, realizados no âmbito 
da Categoria C, encontram-se atualmente reféns 
de uma dinâmica de mercado, que privilegia ações 
eminentemente técnicas, efetuadas em função da 
aplicação de normativos legislativos e protocolos 
metodológicos, que se concluem na elaboração 
de um relatório técnico-científico, formatado pelo 
conteúdo constante do art. 15º, do Regulamento 
de Trabalhos Arqueológicos. 

Contudo, a prática arqueológica não se pode limitar 
ao desenvolvimento de tarefas técnicas, destinada 

à acumulação de dados «isentos» em nome de uma 
memória futura, da qual não antecipamos o nível 
de exigência e a adequação dos dados produzidos. 
É urgente a produção de conhecimento, dependen-
te da realização de estudos interdisciplinares, da 
contextualização e da interpretação dos resultados 
obtidos.

No caso específico da Agra do Crasto resul-
ta importante integrar os resultados obtidos, no 
âmbito dos diversos trabalhos arqueológicos 
preventivos e de salvaguarda, num projeto de 
investigação pluridisciplinar e plurianual, do qual 
resulte a criação de uma base de dados dinâmica 
e georreferenciada, onde se integre a inventaria-
ção da totalidade do espólio recolhido, das áreas 
intervencionadas, e da estratigrafia registada, 
ponto de partida para o estudo integral dos bens 
arqueológicos recolhidos (não esqueçamos, patri-
mónio nacional), complementados por análises 
físico-químicas ao conteúdo das pastas cerâmi-
cas, à proveniência das matérias-primas e aos 
resquícios de conteúdos sobreviventes no interior 
dos contentores, entre outros (muitos) possíveis 
campos de investigação. 

Este estudo deverá, igualmente, procurar o enqua-
dramento cronológico absoluto dos diferentes 
momentos de ocupação deste espaço, fornecido 
pela análise físico-química dos carvões recolhidos, 

Ano Trabalho arqueológico Responsável Projeto

2004 Sondagens (7,7m2) Isabel Pereira Caracterização (PEREIRA, 2005; cap. 5 neste vol.) 

2005-06 Sondagens (275m2) Fernando Silva
Construção do Campus Universitário de Santiago 
(PEREIRA DA SILVA, 2005; cap. 6 neste vol.)

2007 Acompanhamento Fernando Silva
Construção do Campus Universitário de Santiago 
(PEREIRA DA SILVA, 2007; cap. 6 neste vol.) 

2010 Caracterização Nuno Soares AIA - Parque de Ciência e Inovação (PCI) 

2014 Acompanhamento Andreia Lourenço Requalificação da Rua do Crasto

2017 Sondagens
Lídia Baptista, Carlos Ferreira, 
Sofia Silva e Marcos Couto

Construção de infraestruturas desportivas no Campo de 
Crasto, Universidade de Aveiro (BAPTISTA, 2019; cap. 7 
neste vol.) 

2020-21 Sondagens
Dário Antunes; João Nuno 
Marques, Pedro Quinteiros 
Morais; Nuno Silveira;

Construção de Residências de Estudantes no Campus 
Universitário de Santiago (MORAIS, SILVEIRA, 
ANTUNES, MARQUES 2021; cap. 8 neste vol.)

2021 Sondagens Susana Silva
Construção de Imóvel na Rua da Bela Vista, Agra do 
Crasto, Aradas, Aveiro (SILVA, 2021)

Tabela 3 – Listagem dos trabalhos arqueológicos autorizados pela Tutela. 
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tal como o seu enquadramento cronológico relati-
vo, baseado nos paralelismos culturais, morfológi-
cos e estilísticos da cultura material. 

Em paralelo, a procura da sua integração na fisio-
nomia do espaço, aportado por métodos geofísi-
cos e por análises paleoambientais, recolhidas no 
interior do recinto e na sua área envolvente, assim 
como a sua integração na paisagem crono-cultural 
das diferentes épocas, encontra-se dependente 
do profundo conhecimento da geografia humana 
regional e suprarregional, registada nas diferentes 
épocas pré e proto-históricas. 

Em suma…
A descoberta ocasional do sítio arqueológico 
da Agra do Crasto tornou-o beneficiário de um 
enquadramento legal, de matriz comunitária, com 
base no qual se têm realizado um conjunto signifi-
cativo de intervenções arqueológicas, preventivas 

e de minimização, que têm contribuído para a sua 
«conservação pelo registo científico».

Estas ações de registo têm-nos fornecido indícios 
materiais e estruturais importantes, que apon-
tam no sentido de estarmos perante um sítio 
arqueológico significativo, não só no contexto da 
ocupação pré e proto-histórica peninsular, como 
europeia.

Mercê do enquadramento legal em que os tra-
balhos arqueológicos se têm desenvolvido, a 
totalidade da informação disponível reside em 
relatórios técnico-científicos, carentes de um pro-
jeto de investigação pluridisciplinar e plurianual 
que permita o conhecimento integrado de todos 
os dados compilados no decurso das intervenções 
arqueológicas, que possibilite a construção de um 
discurso histórico revelador da importância que 
este sítio merece.



5.
Primeiras campanhas de escavação 

(2004) 

MARIA ISABEL SOUSA PEREIRA
Arqueóloga

Conservadora de Museus

Anexo com datações absolutas



Os primeiros trabalhos de escavação arqueológica na Agra do Crasto decorreram, em duas curtas cam-
panhas, entre junho e agosto de 2004, tendo incidido em cerca de oito metros quadrados, distribuídos 
por cinco sondagens. 

Além de significativos materiais cerâmicos e artefactos líticos, detetou-se um «fosso», ou valado, na base 
do qual se achava uma estrutura de combustão. A cronologia mais antiga dos vestígios identificados aponta, 
segundo a Autora, para o período do Calcolítico [2.ª metade do 3.º milénio a.C.].

Texto baseado em:
PEREIRA, I. (2005) – Relatório da Intervenção Arqueológica na Agra do Crasto. Campus Universitário de Santiago (Verdemilho). 

Aveiro: Universidade. Texto datilog.
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Introdução 
Localização do sítio e condições de execução 
dos trabalhos

O sítio arqueológico situa-se no lugar de Verdemilho (Agra do
Crasto), na freguesia de Aradas (concelho e distrito de Aveiro), a uma
altitude média de 12 metros, com as coordenadas (quadrícula Gauss Militar) 
M (m) 155450 e P (m) 406325, segundo a Carta Militar de Portugal, à escala 1/25 000,
Folha 185, Aveiro (Figuras 1 a 3). 

Numa primeira fase os trabalhos desenvol-
veram-se no período de 24 a 26 de Junho de 
2004. Como não foram concluídos na data pre-
vista, foi superiormente autorizada uma prorro-
gação da intervenção, tendo o segundo período 
dos trabalhos decorrido de 26 de Julho a 10 de 
Agosto do mesmo ano. A escavação foi execu-
tada de forma manual, como é corrente, e com 
ferramentas ligeiras (picos, pás, enxadas, pincel, 
vassouras, colherins, etc.). 

A equipa técnica envolvida nas ações, sob direção 
técnico-científica da signatária, foi composta por 
um conjunto de elementos com funções diversi-
ficadas, que incluiu Fernando Ernesto Rocha de 
Almeida (Professor Associado do Departamento 
de Geociências da Universidade de Aveiro; Coor-
denador do Projecto da Agra do Crasto, na área 
das Geociências); Hélder Jorge Tareco Hermo-
silla (Mestre em Geofísica pela Universidade de 
Aveiro; Assessoria à coordenação do Projecto da 
Agra do Crasto); António Manuel Silva (Arqueó-

logo; Consultor científico na área da Arqueologia); 
Paulo Jorge C. Morgado (Mestre em Geoquí-
mica pela Universidade de Aveiro; Responsá-
vel pela interligação das linguagens arqueológica 
e geológica - Geoarqueologia); Sónia M. Jesus 
Filipe (Arqueóloga; Assessoria à coordenação 
dos trabalhos arqueológicos); Cristina Bernar-
des (Professora Associada do Departamento de 
Geociências da Universidade de Aveiro; Consul-
tora na área da Sedimentologia e Estratigrafia 
Geológica) e Eduardo Silva (Professor catedrático 
do Departamento de Geociências da Universida-
de de Aveiro; Consultora na área a Geoquímica).

Colaboraram nas ações de escavação e outros 
trabalhos de campo estudantes de Geologia da 
Departamento de Geociências da Universidade 
de Aveiro, estudantes estrangeiros de Geologia da 
Universidade de Granada, a frequentar a univer-
sidade de Aveiro ao abrigo do Programa Erasmus, 
e ainda dois trabalhadores auxiliares do quadro da 
universidade de Aveiro.
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Fig. 1 – Enquadramento da Agra do Crasto (•) na região do baixo Vouga.

Fig. 2 – Enquadramento da Agra do Crasto na cidade de Aveiro, no extracto da Carta Militar de Portugal, escala 1:25 000, Folha 185 (Aveiro)
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Fig. 3 – Localização da Agra do Crastro. Fotografia aérea nº 8690, captada a 19 de Maio de 1989, escala 1:15 000
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Enquadramento geológico e historiografia
Os terrenos onde se localiza este sítio estão car-
tografados na Carta Geológica de Portugal dos 
Serviços Geológicos, na escala 1/50 000, Folha 
16-A (Aveiro), como Depósitos de praias anti-
gas e de terraços fluviais, nível entre os 15-20 m 
(Qa

4) de idade Plio-Plistocénica (Fig. 4a). Estes 
depósitos assentam sobre uma formação de 
idade Cretácica, que pode ser observada no talu-
de que faz a transição da plataforma com a zona 
lagunar, e que estão cartografados como Areni-
tos e Argilas de Aveiro Série “fluvio-marinha” de 
Choffat (C5) (Fig. 4b).

Este lugar, identificado nas cartas topográficas 
na escala 1 25 000, como Agra do Crasto, loca-
liza-se no limite do concelho de Aveiro com o de 
Ílhavo, sobre um outeiro com cota de cerca de 12 
m, entre o Esteiro de S. Pedro e a Vala do Marona.

Vários topónimos são utilizados para identificar 
o sítio, variando consoante a fonte. Alguns deles, 

pouco precisos, utilizaram topónimos vizinhos 
para identificar este arqueossítio. 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: 11).

Ao longo dos tempos, muitos autores têm refe-
rido este lugar como potencial sítio arqueológico. 
No entanto, não temos conhecimento de que 
alguma vez tivessem sido encontrados vestígios 
físicos no terreno, além da referência a «teste-
munhos da tradição que aponta, um tanto vaga-
mente, 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 diferen-
tes tamanhos e cores»1. Não temos informação se 
estes vestígios foram recolhidos ou, pelo menos, 
descritos.

1 Segundo Amaro Neves, em notícia publicada no Diário de Aveiro de 11 de Dezembro de 1997.

Fig. 4a – Carta Geológica de Portugal dos Serviços Geológicos, na escala 1/50 000, Folha 16-A (Aveiro)
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Assim, as referências que apontam este lugar 
como um sítio de ocupação humana antiga são 
baseadas apenas no topónimo. Um dos primei-
ros autores que assim o fez, sendo referido depois 
por quase todos os outros, foi Alberto Souto, em 
1942. Escrevendo sobre os Castros que expe-
rimentaram a romanização, refere que «haven-
do 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).

No ano de 1946 o General João de Almeida 
refere que «no cimo do Outeiro denominado 
Boa Vista ou Ladeiras de Verdemilho2 (…) exis-
tiu outrora uma fortaleza, da qual hoje não resta 
mais do que a tradição. Em virtude, porém, da 
sua natureza e situação e das qualidades mili-

tares 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). Como se observa, este 
autor, embora não tenha vestígios físicos que o 
apoiem, foi mais longe na caracterização da ocu-
pação que presumia para este lugar.

Em 1984, Amaro Neves faz uma breve referên-
cia 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 toponí-
mia referir pequeno “castro” (Verdemilho)...» 
(NEVES, 1984: 9). Em 1986, Armando Coelho 
Ferreira da Silva, na sua dissertação de douto-
ramento, inventaria este local no Inventário das 
Estações Castrejas do NW de Portugal, com 
a denominação de Aradas, Verdemilho, com 

2 Atribuímos estes topónimos a um local próximo da Agra do Crasto.

Fig. 4b – Extrato da Carta Geológica de Portugal dos Serviços Geológicos, na escala 1/50 000, Folha 16-A (Aveiro) e respetiva legenda.
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número de inventario de sítio nº 859 (SILVA, 
1986: 105).

Em 1990, Manuel Ferreira Rodrigues e Manuel 
Barreira, realizaram um trabalho académico na 
área das Técnicas de Investigação Arqueológi-
ca (Universidade de Coimbra) no qual, depois 
de fazerem um inventário sobre a toponímia de 
Aveiro e de analisarem o potencial arqueológi-
co de alguns locais, sugerido por essa mesma 
toponímia, 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 realiza-
dos em Verdemilho, em terrenos do Crasto, sobre 
uma grande mancha escura provocada pela água 
de rega, revela inúmeros círculos claros. Podere-
mos inferir da existência de vestígios arqueológi-
cos?» (RODRIGUES; BARREIRA, 1990; 1994: 
171). Corretamente, estes autores fazem esta per-
gunta, pois só as escavações arqueológicas, reali-
zadas com método científico, podem dar (ou não) 
algumas «certezas».

Em outro trabalho realizado para a mesma disci-
plina e Universidade, em 1994, Carla Maria Cunha 
e Helena Cláudia Monteiro identificam a nature-
za dos vestígios como uma «Fortaleza Romana», 
referindo, no entanto, quanto ao estado de con-
servação que «não há vestígios materiais à vista» 
(CUNHA; MONTEIRO, 1994). No mesmo ano 
de 1994, António Manuel Silva, em dissertação de 
mestrado, elenca o Castro de Verdemilho entre as 
estações desta tipologia no entre Douro e Vouga, 
baseando-se essencialmente nas informações, 
já referidas, de Alberto Souto (1942) e João de 
Almeida (1946). (SILVA, 1994: 50).

Na recentemente publicada Carta Arqueológi-
ca de Aveiro, de autoria de Carlos Brochado de 
Almeida e Francisco Fernandes, identifica-se o 
local Quinta da Boavista – Verdemilho - Aradas, 
como o «Castro (?)», referindo que «...no local, 
não nos foi possível descortinar qualquer tipo de 
vestígios cerâmicos desse período» (ALMEIDA; 

FERNANDES, 2001: 30-31). Não referem os 
autores, no entanto, se encontraram vestígios da 
cultura material de outra qualquer época.

A «redescoberta» deste sítio fez-se de uma 
maneira perfeitamente ocasional. Em Março de 
2003, em aulas práticas de cartografia e topo-
grafia, o Prof. Doutor Fernando de Almeida, do 
Departamento de Geociências da UA, detetou 
alguns materiais cerâmicos que reconheceu como 
antigos, visitando posteriormente o local com o 
Eng. Paulo Morgado, do mesmo Departamen-
to, o qual verificou que estes materiais não se 
assemelhavam a outros encontrados em escava-
ções arqueológicas ou achados de superfície na 
cidade e seus arredores. Desde logo verificaram 
a necessidade de obter uma opinião mais avali-
zada por parte de especialistas na área científi-
ca da arqueologia. É deste modo que, nos dias 
seguintes, o local foi visitado por diversos arqueó-
logos e outros técnicos, designadamente a Dra. 
Isabel Pereira (Arqueóloga e Diretora do Museu 
de Aveiro na altura), o Dr. António Manuel Silva 
(Arqueólogo do Gabinete de Arqueologia Urbana 
da C. M Porto e docente da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto), a Dra. Sónia Filipe 
(Arqueóloga, Reitoria da Universidade de. Coim-
bra), o Dr. José Nunes Monteiro (Arqueólogo do 
Instituto Português de Arqueologia - Extensão de 
Viseu), o Dr. Manuel Ferreira Rodrigues (Verea-
dor do Pelouro da Cultura da C. M. de Aveiro, na 
altura, e docente do Dep. Ciências da Educação da 
Universidade de Aveiro).

Da observação prévia feita ao local verificou-
-se que a estação arqueológica situa-se numa 
zona aplanada de baixa altitude, estendendo-se 
os vestígios detetados numa vala de drenagem 
(aberta cerca de um ano antes com o objectivo de 
recolher águas superficiais), por uma extensão de, 
pelo menos, uma centena de metros.

As evidências artefactuais observadas na altura 
mostraram ser 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 

3 Veja-se o Catálogo de materiais no final deste texto.
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para suspensão e o bordo de um recipiente com 
decoração penteada, em matriz de linhas ondu-
ladas. Ocorreram, igualmente, artefactos líticos, 
em pedra polida e talhada, designadamente 
utensílios sobre seixos, moventes de moinhos 
de vai-vem e uma excecional ponta de seta de 
base côncava em sílex3. Nesta primeira fase, 
foram recolhidos alguns materiais ceramológicos 
e líticos pela Drª Sónia Filipe e pelo Engo Pau-
lo Morgado, no dia 26 de Abril de 2003, tendo 
sido colocada uma estaca com uma referência no 
local dos materiais retirados de modo a não se 
perder a informação da sua localização nomea-
damente a sua cota.

Estratégia de intervenção
Na sequência do reconhecimento dos artefac-
tos de interesse arqueológico referidos, dos quais 
se deu informação ao Instituto Português de 
Arqueologia (IPA), foi elaborado este projecto de 
estudo que comportava uma série de trabalhos 
arqueológicos não intrusivos, de reconhecimen-
to e registo, que permitissem contextualizar os 
materiais arqueológicos já recolhidos e reconhecer 
e balizar as potencialidades arqueológicas deste 
sítio, segundo o disposto no artigo 2.º do anexo 
I do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos 
(Decreto-Lei 270/99 de 15 de Julho).

Neste âmbito, pretendeu-se efetuar a limpeza, 
desenho gráfico e registo fotográfico dos perfis 
visíveis na vala de drenagem existentes no terreno, 
paralelamente ao estudo dos materiais arqueoló-
gicos recolhidos, no sentido de cotejar os resulta-
dos com os trabalhos de prospecção geofísica já 
efetuados, e, a partir daí, estabelecer metodolo-
gias para uma acção integrada de estudo, inves-
tigação e valorização daqueles terrenos, sitos no 
campus universitário de Aveiro e conhecidos pela 
designação de Agra do Crasto.

Trabalhos de campo realizados 
e metodologia
Primeiramente, fez-se uma observação visual e 
rigorosa da vala, com vista à localização e posterior 
implantação das limpezas a realizar, removendo a 
menor quantidade de terras possível. A respetiva 
distribuição espacial foi associada aos locais dos 
achados recolhidos anteriormente ou às caracte-
rísticas geomorfológicas do terreno.

De seguida, procedeu-se à limpeza da vegetação 
dos locais seleccionados, efectuando-se uma pos-
terior análise de modo a permitir uma leitura mais 
rigorosa da estratigrafia.

Implantaram-se então as sondagens, georre-
ferenciadas, numeradas de 1 a 5 (Ver Fig. 5 e 
Anexo Cartográfico, números 2 e 3), cada uma 
com 2 metros de largura e profundidade variá-
vel, dependente das dimensões da vala, identi-
ficadas da seguinte forma: 2004 AgC Sond 1, a 
2004 AgC 5. As unidades estratigráficas foram 
identificadas pela sigla convencional (UE).

Cumulativamente, todo o terreno da Agra do 
Crasto foi dividido numa malha regular, cor-
respondendo a quadrados de 25x25 m. A cada 
quadrado corresponde um sector identificado 
alfabeticamente (A, B, C, D...), dividido numerica-
mente (1, 2, 3, 4...) em 25 quadrados de 5x5 m. 
(Fig. 5). O ponto de referência está localizado no 
topo do monte de terras provenientes da esca-
vação da vala, materializado por uma estaca de 
madeira, que está por sua vez georreferenciada à 
rede geodésica nacional. (Figs. 6 e 7).
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Fig. 5 – Agra do Crasto. Implantação da quadrícula de escavação.
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Fig. 6 – Localização do ponto de referência e sua localização em relação à vala.

Fig. 7 – Pormenor do ponto de referência materializado por uma estaca de madeira. 
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A metodologia de escavação aplicada a cada son-
dagem comportou a limpeza de terras com vista 
à obtenção de cortes verticais, deixando sempre 
locais intactos que permitissem a posterior reco-
lha de amostras; incluiu ainda o levantamento, 
ou decapagem, das terras por camadas, conside-
rando essencialmente a coloração, composição e 
granulometria, de modo a obter unidades estrati-
gráficas diferenciadas.

A planta geral do sítio, com indicação das zonas 
intervencionadas pode ver-se nos cartogramas 
2 e 3. Devido à especificidade da intervenção 
(somente a limpeza e acerto vertical de par-
tes da parede da vala de drenagem), não foram 
levantadas plantas com identificação de estru-
turas. No entanto, as estruturas arqueológicas 
identificadas, estão representadas em perfil, no 
cartograma 5, referente às Sondagens 3 e 5, com 
correspondência às plantas projetadas no carto-
grama 4. Assim, as plantas e perfis de pormenor 
das zonas escavadas e das estruturas descober-
tas constam dos cartogramas 4, 5 e 6.

Descrição e interpretação de estruturas 
e estratigrafia
Apresenta-se de seguida a descrição e interpreta-
ção da estratigrafia observada nos trabalhos para 
cada sondagem realizada.

Sondagem 1 (Sond. 1)

O perfil da sondagem encontra-se representado 
no cartograma 5.

Esta sondagem apresentava as dimensões de 
2x0,75m. Posteriormente foi escavada a banqueta 
Leste, correspondendo à ligação com a Sondagem 3.

Na sondagem 1, identificaram-se quatro unidades 
estratigráficas:

A UE 1 é constituída por terra arável, com pedras 
de pequenas dimensões assentes sobre uma 
camada de terra muito solta e revolvida, sendo 
uma camada irregular.

A UE 2 é constituída por terra argilosa com maté-
ria orgânica (raízes de ervas), leve, apresentando 
no interior muitas bolhas de ar.

Fig. 8 – Aspecto geral da Sondagem 1: foto obtida, numa fase intermédia de escavação, no dia 25/06/2004.
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A UE 3 é constituída por terra de cor igual à ante-
rior, com muitas pedras roladas de pequenas 
dimensões, mais compacta, com carvões de muito 
pequenas dimensões e nódulos de óxido de ferro.

A UE 4 é constituída por terra argilosa avermelha-
da, com poucas pedras, e as que existem apresen-
tam pouco arredondamento, possuindo também 
vestígios de pequenos fragmentos de carvão. 
Aparecem, dispersos, agregados de argila espon-
josa com alguns carvões. Esta camada deverá 
corresponder ao substrato geológico, embora com 
restos de materiais orgânicos provenientes da 
decomposição de raízes e pequenos insectos.

O resultado da escavação e das observações con-
duziu à seguinte interpretação da estratigrafia da 
Sondagem 1:

A UE 1 é terra muito remexida proveniente 
da abertura da vala de drenagem aberta em 
2002 de orientação sensivelmente N-S;

A UE 2 corresponde ao solo arável utilizado na 
agricultura;

A UE 3 é uma camada de transição, corres-
pondendo à base do solo arável;

A UE 4 é uma camada geológica de base, sem 
materiais arqueológicos, embora com vestígios 
de materiais orgânicos.

Encontraram-se materiais arqueológicos (líticos 
e cerâmicos), nas unidades estratigráficas 1, 2 
e 3, mas em situação de remeximento, estando 
tais materiais situados cronologicamente entre o 
período calcolítico e os séculos. XVII e XVIII da 
nossa era. Nesta sondagem não foram encontra-
das quaisquer estruturas arquitetónicas.

Sondagem 2 (Sond. 2)

Esta sondagem possui as dimensões de 2x0,75m 
e localiza-se no limite sul da vala correspondendo 
ao limite do aparecimento de materiais arqueoló-
gicos á superfície. O perfil estratigráfico obtido na 
sondagem é ilustrado na Fig. 9 e no Cartograma 
5, tendo sido identificadas quatro unidades estra-
tigráficas, adiante descritas.

Fig. 9 – Aspecto geral da Sondagem 2.
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Unidades Estratigráficas 

A UE 1 é constituída por terra remexida, com 
muitas ervas e pequenas pedras, e surge ape-
nas na metade sul da área escavada desta son-
dagem.

A UE 2 é constituída por raízes e fragmentos de 
adobe, formando uma unidade pouco compacta-
da com muitos buracos de ar.

A UE 3 é uma camada argilo-siltosa com pedras 
pequenas roladas e com pequenos carvões.

A UE 4 é uma camada argilosa, com menos car-
vões do que a anterior e com pequenos grãos de 
quartzo. Nesta unidade verifica-se a existência de 
uma bolsa de terra, constituída por terra muito 
leve com carvões e areia, com a largura de 75 cm 
por 50 cm de profundidade, e que foi identificada 
como UE 4a.

O resultado da escavação e das observações con-
duziu à seguinte interpretação da estratigrafia da 
Sondagem 2:

As UE 1 e 2 correspondem á formação de um 
monte de terra recente, possivelmente proveniente 
da demolição do muro de adobe moderno, que se 
encontrava contíguo á sondagem.

As UE 3 e 4 correspondem a camadas remexidas 
pelos trabalhos agrícolas, sendo a bolsa 4a vestí-
gio de um buraco, possivelmente correspondente 
a um tronco de árvore já desaparecido. 

Encontraram-se materiais arqueológicos (líticos e 
cerâmicos) nas unidades 1, 2 e 3, em situação de 
remeximento, situados cronologicamente entre o 
período calcolítico e os séculos XVII e XVIII.

Dada a estrutura da sondagem, e a constituição 
dos materiais da UE 4, conjugados com a sua 
localização, optou-se por não continuar a escava-
ção desta sondagem até à base da vala.

Não se verifica a existência de estruturas arqui-
tectónicas, embora se tenham encontrado mate-
riais que corresponderão ao derrube do muro de 
adobe existente a sul da sondagem. Trata-se de 
uma construção de época contemporânea.

Fig. 10 – Aspecto geral da Sondagem 3.
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Sondagem 3 (Sond. 3)
Esta sondagem possui as dimensões de 2x0,75m 
e localiza-se contiguamente à banqueta leste da 
sond. 1, representando-se a sua sequência estra-
tigráfica nas Figuras 10 e 11 e no cartograma 5. 

Nesta sondagem, identificaram-se sete unidades 
estratigráficas:

A UE 1 é constituída por terra arável com pedras 
de pequenas dimensões, assentes sobre uma 
camada de terra muito solta e revolvida, sendo 
uma camada irregular e delgada.

A UE 2 é constituída por terra castanha amare-
lada com pequenas pedras, com fragmentos de 
cerâmica e carvões de pequenas dimensões, apre-
sentando-se pouco compactada.

A UE 3 é semelhante à anterior, mas mais aver-
melhada, com grãos de quartzo e cerâmica e 
menos solta.

A UE 4 é constituída por materiais argilosos cla-
ros com uma tonalidade rosada, com muitos car-
vões e fragmentos de cerâmica.

A UE 5 é constituída por argila muito clara de 
aspecto fino e pulverulento, que reveste o fundo 
da fossa aberta pela UE 4.

A UE 6 é constituída por terra argilosa averme-
lhada com poucas pedras e as que existem apre-
sentam pouco arredondamento, possuindo uma 
camada de pequenos fragmentos de carvão.

A UE 7 é constituída por argila muito compacta e 
dura com grânulos.

A interpretação desta sequência estratigráfica 
conduziu ao seguinte resultado.

A UE 1 corresponde a materiais revolvidos recen-
temente provenientes da abertura da vala.

As UE 2 e 3 correspondem a camadas remexidas 
provenientes dos trabalhos agrícolas.

A UE 4 corresponde a uma grande camada de 
enchimento argiloso de uma bolsa em forma de 
saco, aberta com fins específicos.

A UE 5 corresponde ao alisamento do interior ou 
protecção da bolsa.

Fig. 11 – Pormenor da Sondagem 3.
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A UE 6 corresponde à camada de argila vermelha 
cortada pela UE 4 e UE 7. Esta camada, seme-
lhante à UE 4, apresenta-se de forma mais dura e 
granulosa como consequência do calor produzido 
pela estrutura de combustão situada no centro do 
fosso, entre as unidades 4 e 7.

Os materiais arqueológicos encontrados nas 
UE 1, 2 e 3 situam-se cronologicamente entre o 
período calcolítico e o séc. XX. Nas unidades 4, 5 
e 7 encontram-se materiais que, numa primeira 
abordagem, são atribuíveis ao período calcolíti-
co. Na UE 6 não se verifica a presença de mate-
riais arqueológicos, uma vez que se trata de uma 
camada geológica cortada para implantar a estru-
tura de combustão acima referida.

Estruturas arquitetónicas
Nesta sondagem foram identificadas três estru-
turas.

Uma corresponde à abertura de um fosso, com 
secção em forma de saco, cortando a UE 6, iden-
tificando-se esta última com o substrato geológico. 

O fosso está interiormente coberto por uma fina 
camada correspondendo à UE 5.

Outra estrutura corresponde a uma estrutura de 
combustão localizada ao centro do fosso, a cerca 
de 50 cm do fundo deste. Nesta, encontra-se uma 
grande concentração de carvão, assim como muitos 
fragmentos de cerâmica incluindo um vaso globular 
com asa, coberto de engobe vermelho, fracturado 
mas permitindo reconstituição integral. Há frag-
mentos de outras peças cerâmicas, nomeadamen-
te vasos de grandes dimensões e pratos.

A selar estas estruturas, identifica-se um ele-
mento interfacial, onde se observam poucas cin-
zas, que poderá corresponder a um pavimento. A 
caracterização deste, assim como as notas expli-
cativas correspondentes ao fosso só serão defi-
nidas e clarificadas com o evoluir dos trabalhos 
arqueológicos.

Sondagem 4 (Sond. 4)
Esta sondagem possui as dimensões de 2x0,75m 
(Fig. 12). Somente se escavou até aos 55 cm de 

Fig. 12 – Aspecto geral da Sondagem 4.
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profundidade em virtude de se ter encontrado a 
camada geológica argilosa avermelhada e que se 
apresentava aparentemente intacta.

Identificaram-se nesta sondagem duas unidades 
estratigráficas.

A UE 1 corresponde a uma terra arável amarela 
acinzentada.

A UE 2 é constituída por terra argilosa vermelha 
acinzentada, com muitas raízes de plantas.

Esta sondagem não foi escavada até ao fundo da 
vala, em virtude de aparentemente não se terem 
encontrado estratos arqueológicos intactos. O que 
ficou por escavar corresponde à camada geológica, 
constituída por terra argilosa muito compacta, de 
tonalidade avermelhada.

Interpretando a estratigrafia identificada, verifi-
cou-se que as duas unidades estratigráficas esca-
vadas encontravam-se remexidas, com vestígios 
de raízes de plantas. Os materiais arqueológicos 
encontrados, situam-se, cronologicamente, nos 
séculos XVII e XVIII, aparecendo conjuntamente 

alguns pequenos fragmentos de cerâmica manual, 
informes e sem possibilidade de atribuição de 
cronologia, que se encontravam em situação de 
revolvimento. Não se verifica a existência de 
estruturas arquitetónicas nesta sondagem.

Sondagem 5 (Sond. 5)
A sondagem 5 foi a única situada no lado oeste 
da vala de drenagem, e resultou de uma limpeza 
muito superficial do fundo da vala e do arranque 
do talude. Tem dimensão de 2.3x0.75m para uma 
altura de 0.78m (Fig. 13 e cartograma 5).

Identificaram-se nesta sondagem apenas três 
unidades estratigráficas.

A UE 1 é formada por terras desagregadas, de 
constituição muito variada.

A UE 2 é constituída por uma camada homogé-
nea de argila clara, com tonalidade rosada, com 
carvões.

A UE 3 é constituída por argila vermelha muito 
compacta.

Fig. 13 – Aspecto geral da Sondagem 5.
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Interpretando esta sequência, constatámos que 
a UE 1 resulta da acumulação de terras prove-
nientes da abertura da vala; enquanto a UE 2 
corresponde a uma camada de enchimento do 
fosso aberto na UE 3, que é constituído por argi-
la vermelha muito compacta. No que respeita a 

estruturas arquitetónicas, observa-se que o fos-
so correspondendo à UE 2 tem conexão evidente 
com o identificado na sondagem 3. Nesta sonda-
gem somente foi encontrado o fundo, pois a res-
tante estrutura terá sido destruída aquando da 
abertura da vala de drenagem.

Imagens gerais do sítio e das zonas intervencionadas, ilustrando as diferentes fases de 
trabalho e as descobertas mais significativas

Fig. 14 – Vista para norte dos terrenos da Agra do Crasto, observan-
do-se ao fundo o depósito da água do Campus, em 05-05-2003.

Fig. 16 – Aspecto geral da área envolvente da vala de drenagem 
em 26-04-2003.

Fig. 15 – Vista para norte dos terrenos da Agra do Crasto, observan-
do-se ao fundo o depósito da água do Campus, em 04-04-2005.

Fig. 17 – Aspecto da vala de drenagem e do caminho que lhe segue 
paralelamente, em 26/04/2003.
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Fig. 18 – Fragmento de mó manual no local onde foi recolhida, 
26-04-2003.

Fig. 20 – Aspecto da fase inicial da limpeza da sond. 2, a 29-06-
2004.

Fig. 22 – Aspecto da abertura da sond. 3, em 30-06-2004.

Fig. 19 – Fragmentos de cerâmica manual visível na parede este da 
vala em 26-04-2003.

Fig. 21 – Aspecto da abertura da sond. 3, em 29-06-2004.

Fig. 23 – Aspecto da localização das sond. 1 e 3 na vala de drena-
gem, 30-06-2004.
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Fig. 24 – Amostragem de materiais sedimentares na sond. 3, a 
19-07-2004.

Fig. 26 – Levantamento topográfico dos limites das EU, com auxí-
lio de uma estação total, a 30-07-2004.

Fig. 28 – Execução de prospeção geofísica pelo método do 
Georradar.

Fig. 25 – Pormenor da amostragem de materiais sedimentares na 
sond. 3, a 19-07-2004.

Fig. 27 – Tratamento em laboratório de material cerâmico.

Fig. 29 – Execução de prospeção geofísica pelo método magnético.
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Espólio arqueológico
Não sendo possível, de momento, efetuar um 
estudo integral de todos os artefactos recolhidos, 
descreveram-se e seleccionaram-se para desenho 
técnico, a integrar em posterior monografia refe-
rente a este arqueossitio, 27 fragmentos cerâmi-
cos e 28 peças ou fragmentos líticos, que constam 
do inventário final.

Medidas de proteção 
Os trabalhos realizados, além da prospecção de 
superfície, limitaram-se à limpeza da vala e acer-
to dos perfis seleccionados (cartograma 3). Todas 
as zonas intervencionadas deverão ser protegidas 
com tela geotêxtil e uma camada de gravilha, pro-
movendo-se assim a sua conservação até à próxi-
ma intervenção arqueológica.

Os materiais exumados (líticos e cerâmi-
cos) foram todos lavados, marcados, colados e 
registados. Estão acondicionados em peque-
nos contentores de plástico e depositados no 
Departamento de Geociências da Universidade 
de Aveiro como previsto no respectivo pedido de 
autorização.

No sentido de proteger este sítio pelo conheci-
mento, está em curso um projeto no âmbito da 
geoarqueologia. Estão também a decorrer estu-
dos de prospecção geofísica, sedimentologia dos 
solos, geoquímica e mineralogia tanto dos solos 
como dos materiais ceramológicos e identificação 
dos materiais líticos, se possível inferindo a sua 
proveniência e contexto geológico. Está também 
em curso um estudo que tem por objetivo com-
preender a actual geomorfologia e os paleorele-
vos existentes nesta plataforma onde se encontra 
o «Crasto» de Verdemilho. Está ainda prevista a 
edição de uma monografia onde se apresentam 
os resultados dos estudos iniciais efectuados, 
abarcando as diversas áreas do conhecimento 
aplicadas ao sítio.

Resultados da análise científica
Foram recolhidas diversas amostras de solos, 
cerâmicas (pastas, engobes e material orgâni-
co que está em associação com os recipientes) 

e carvões. Sobre estas amostras foram realiza-
das análises mineralógicas, químicas (inorgânica 
e orgânica) assim como a datação absoluta pelo 
método do Carbono 14, relativamente aos car-
vões.

Paralelamente está em curso um projecto de 
estudo interdisciplinar que engloba os métodos de 
prospecção geofísica (magnética, eléctrica e geor-
radar) e o estudo paleoambiental. Os resultados 
destes trabalhos, ainda não terminados, deverão 
ser integrados na monografia referida acima.

Previsão do programa ulterior de trabalho
O relatório arqueológico agora produzido, a 
enviar ao Instituto Português de Arqueologia 
para aprovação, será também enviado para a 
Reitoria da Universidade de Aveiro, para conhe-
cimento. Terá como consequência uma platafor-
ma de entendimento no sentido de contemplar 
as intenções da universidade e paralelamente o 
conhecimento e salvaguarda da estação arqueo-
lógica. Assim, o projecto futuro de investiga-
ção para este local será o que as várias partes 
envolvidas entenderem ser o mais adequado 
ao desenvolvimento da ciência arqueológica e, 
ao mesmo tempo, o progresso e valorização do 
campus universitário. Todavia, os resultados 
preliminares já obtidos permitem concluir que 
qualquer intervenção no solo deverá ter acom-
panhamento arqueológico, seja de prospecção 
ou de escavação, em toda a plataforma do Cras-
to, incluindo a construção da avenida projecta-
da pela autarquia Aveirense, assim como outros 
projectos previstos para o local.

Os estudos agora realizados não permitem deter-
minar os limites espaciais deste arqueossítio. No 
entanto, a distribuição espacial dos materiais 
encontrados á superfície e ao longo da vala, per-
mitem definir áreas de ocupação humana bem 
localizadas, que coincidem em parte com algumas 
das anomalias identificadas pela prospecção geo-
física (Ver Anexo, cartograma 6).
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Agra do Crasto. Localização das sondagens (1/5).
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Agra do Crasto. Localização das sondagens (2/5).
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Agra do Crasto. Localização das sondagens (3/5).
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Agra do Crasto. Localização das sondagens (4/5).
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Agra do Crasto. Localização das sondagens (5/5).
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Catálogo de 

materiais
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Peça 1
Lâmina obtida a partir de um seixo rolado
Material: Quartzito
Dimensões: 65 x 30 x 8 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala S/E

Peça 2
Mó manual ovóide polida numas das faces
Material: Granito
Dimensões: 63 x 55 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala Sond. 4 -3-

Peça 3
Lamina construída a partir de um seixo rolado 
com secção trapezoidal
Material: Quartzito
Dimensões: 72 x 57 x 25 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala Sond. 4 -1-

Peça 4
Fragmento de dormente com uma face 
finamente polida com secção trapezoidal
Material: Grauvaque
Dimensões: 90 x 58 x 65 mm
Refereência: 2004 Ag. C Vala Sond. 4 -1-
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Peça 5
Pico ancorense, possivelmente adaptado a peso 
de rede
Material: Quartzito
Dimensões: 87 x 50 x 32 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala Sond. 4 S/E, 
limpeza de fundo

Peça 6
Núcleo retocado num dos bordos
Material: Quartzito
Dimensões: 61 x 44 x 17 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala prospecção

Peça 7
Instrumento pontiagudo feito a partir de uma 
pedra rolada
Material: Quartzito
Dimensões: 58 x 38 x 26 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala Sond. 4 S/E, 
limpeza de fundo

Peça 8
Pilão tronco cónico com desgaste num dos topos
Material: Granito
Dimensões: 70 x 49 x 35 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala Sond. 4 S/E, 
limpeza de fundo
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Peça 9
Mó manual
Material: Granito
Dimensões: 79 x 60 x 47 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala Sond. 4 S/E, 
limpeza de fundo

Peça 10
Lamina de secção triangular levemente retocada 
numa arestas
Material: Quartzito
Dimensões: 45 x 21 x 13 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala Sond 3 -4-

Peça 11
Ídolo falange
Material: Quartzo com óxidos dissimilados
Dimensões: 30 x 27 x 19 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala Sond 3 -3-

Peça 12
Ponta de seta de base côncava 
Material: Silex
Dimensões: 55 x 24 x 6 mm
Referência: 2003 Prospecção vala.
Estaca 1
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Peça 13
Lâmina retocada sobre seixo rolado
Material: Quartzito
Dimensões: 36 x 30 x 10 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala Sond 3 -3-

Peça 14
Peso de rede ou martelo ? adaptado de um seixo 
rolado
Material: Quartzo
Dimensões: 87 x 74 x 30 mm
Referência: 2004 Ag. C Prospecção de 
superfície junto à casa do estudante

Peça 15
Lâmina com fino retoque sobre uma lasca 
proveniente de seixo rolado
Material: Quartzito
Dimensões: 35 x 36 x 6 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala Sond 3 -3-

Peça 16
Instrumento sobre lasca de seixo rolado de forma 
triangular com retoque nas três arestas
Material: Quartzito
Dimensões: 49 x 45 x 14 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala Sond 2 -3-
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Peça 17
Lâmina sobre lasca de seixo rolado com retoque 
de corte numa das arestas e retoque de fixação 
noutra
Material: Quartzito
Dimensões: 72 x 51 x 11 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala Prospecção a 3 m a 
sul da estaca 1

Peça 18
Lâmina com retoque sobre lasca de seixo rolado 
de aresta curvilínea
Material: Quartzito
Dimensões: 39 x 27 x 8 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala Sond 1 -3-

Peça 19
Instrumento lítico com retoque em duas arestas 
sobre lasca de seixo rolado 
Material: Quartzito
Dimensões: 48 x 46 x 18 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala. Prospecção

Peça 20
Micrólito de forma triangular 
Material: Sílex
Dimensões: 18 x 11 x 3 mm
Referência: 2003 Ag. C Vala. Prospecção
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Peça 21
Instrumento de pedra polida ? sem vestígios 
de utilização (votivo?)
Material: Grauvaque
Dimensões: 140 x 40 x 29 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala. Prospecção

Peça 22
Fragmento de Polidor 
Material: Grauvaque
Dimensões: 85 x 41 x 16 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala Prospecção

Peça 23
Micrólito trapezóidal
Material: Sílex
Dimensões: 18 x 11 x 3 mm
Referência: 2003 Ag. C Vala. Prospecção

Peça 24
Micrólito com aresta curvilínea retocada
Material: Grauvaque ?
Dimensões: 22 x 12 x 4 mm
Referência: 2003 Ag. C Vala. Prospecção
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Peça 25
Lâmina sobre lasca de seixo rolado de secção 
triangular com uma aresta curvilínea retocada
Material: Quartzito vermelho
Dimensões: 30 x 8 x 9 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala Sond 4 -1-

Peça 26
Micrólito de fractura térmica sem retoque 
aparente 
Material: Sílex
Dimensões: 13 x 13 x 4 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala Sond 4 -1-

Peça 27
Micrólito de fractura térmica sem retoque de 
forma irregular mas com arestas cortantes
Material: Sílex
Dimensões: 19 x 15 x 4 mm
Referência: 2003 Ag. C Vala. Prospecção

Peça 28
Micrólito triângular 
Material: Grauvaque ?
Dimensões: 16 x 12 x 4 mm
Referência: 2004 Ag. C Vala Sond 4 -1-

Peça 29
Fragmento de mó manual
Material: Granito
Dimensões: 14x12x5 mm
Referência: 2003 Ag. C Vala. . Prospecção
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Peça 1
Taça globular com asa de secção triangular com 
os vértices arredondados com bordo plano 
ligeiramente virado para dentro. 
Coberta inteiramente com engobe vermelho 
polido. Parte inferior com vestígios de fogo.
AgC 2004 Sond. 3 – UE 4

Peça 5
Fragmento de bordo plano de uma taça aberta 
com pasta esponjosa com engobe vermelho 
polido no interior e vermelho acastanhado no 
exterior.
AgC 2004 Sond. 3 – UE 4
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Peça 7
Fragmento de cerâmica de fundo de grande 
vaso aberto, de pasta escura, esponjosa, pouco 
depurada com grãos de quartzo, alguns com 
cerca de 5 mm de diâmetro, alisada no exterior e 
com vestígios de fogo, e no interior com engobe 
negro polido. Apresenta vestígios de muito uso.
AgC 2003 Prospecção vala Estaca 6 
26/04/2003
Calcolitico

Peça 9
Fragmento de bordo virado para o interior de 
uma taça aberta com vestígios de um arranque 
de asa, de pasta fina cinzenta alisada com 
engobe negro no exterior. Decoração linear 
horizontal no bordo. No interior verifica-se a 
existência de frisos lineares.
AgC 2004 Sond. 3 – UE 4
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Peça 11
Fragmento de bordo ligeiramente arredondado 
de um vaso alto tubular, de pasta clara micácia 
esponjosa, com vestígios de engobe rosado no 
exterior e no interior junto ao bordo.
AgC 2004 Sond. 3 – UE 3

Peça 12
Fragmento de bordo de taça fechada, de pasta 
cinzenta esponjosa micácia e pequenos grãos 
de quartzo.
AgC 2004 Sond. 3 – UE 4
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Peça 14
Fragmento de bordo ligeiramente arredondado 
de uma taça aberta, de pasta escura micácia 
esponjosa, com alisamento no exterior e interior. 
Nota-se no bordo vestígio do arranque de 
uma pegadeira.
AgC 2003 Prospecção de vala

Peça 15
Fragmento de bordo linear de uma taça aberta, 
de pasta clara, com muitos grãos de quartzo. 
Engobe negro no interior. Nota-se no bordo 
vestígio do arranque de uma pegadeira.
AgC 2003 Prospecção de vala
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Peça 17
Fragmento de colo de vaso, feito à roda de pasta 
rosada, cozida a temperatura elevada com muita 
mica e finos grãos de areia. Acentuados vestígios 
de torno no interior. Aguada rosada no interior.
Idade do Ferro
AgC 2003 Prospecção de vala

Peça 18
Fragmento de bordo de taça, de pasta clara 
com micas e grãos de quartzo. Apresenta uma 
perfuração destinada à passagem de fibra de 
pegadeira, e uma faixa de engobe negro junto 
ao bordo no exterior e interior da peça.
Calcolitico
AgC 2003 Prospecção de vala

Peça 19
Fragmento de colo de pote, de pasta escura dura, 
com muita mica e grãos de quartzo. Apresenta 
decoração penteada em banda no exterior.
AgC 2003 Prospecção de vala
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Peça 20
Fragmento de bordo afilado de uma grande taça, 
de pasta escura cortiçoide, com alguma mica 
e grãos de quartzo. Cor negra no exterior com 
engobe polido e vestígios de decoração penteada. 
No interior apresenta cor cinzenta clara com 
superfície alisada. 
AgC 2003 Prospecção de vala

Peça 21
Fragmento de bordo arredondado de um prato 
largo e baixo, de pasta clara fina e homogénea. 
Engobe negro polido no interior e exterior.
AgC 2003 Prospecção de vala
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Peça 22
Fragmento de bordo plano de grande taça, 
de pasta cinzenta clara. Engobe em tons 
avermelhados polido com brilho tanto no interior 
como no exterior.
AgC 2003 Prospecção de vala

Peça 23
Fragmento de cerâmica de taça mamilada, de 
pasta cinzenta clara com muita mica (moscovite).
AgC 2003 Prospecção de vala
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Peça 24
Fragmento de cerâmica de forma triangular 
com um orifício, de pasta de cor amarela rosada, 
muito fina mas com alguns grãos de quartzo.
AgC 2004 Prospecção de vala

Peça 25
Fragmento de cerâmica de bordo de pequena 
taça, de pasta vermelha muito “dura”, com alguns 
grãos de quartzo e muito pequenos grãos de 
mica. O bordo do lado exterior apresenta-se 
negro.
AgC 2004 Sond. 3 – UE 1
Cerâmica Aveiro Séc. XVII/XVIII

Peça 26
Fragmento de cerâmica de bordo em forma de 
fósforo de uma taça, de pasta “dura”, homogénea, 
avermelhada com mica e desengordurante muito 
fino. Apresenta um engobe vermelho alaranjado 
polido.
AgC 2004 Sond. 3 – UE 1
Cerâmica Aveiro Séc. XVII/XVIII
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Peça 27
Fragmento de cerâmica de asa, com um sulco no 
meio do lado externo, apresentando-se lisa no 
exterior. Pasta alaranjada com mica e pequenos 
grãos de quartzo.
AgC 2004 Prospecção da vala
Cerâmica Aveiro Séc. XIX/XX

Peça 29
Fragmento de cerâmica de taça, com anel do 
fundo, de pasta fina bem cozida, com mica de 
cor vermelha acastanhada, com polimento no 
exterior e com engobe vermelho acastanhado 
escuro com polimento formando barras paralelas.
AgC 2004 Prospecção de vala
Cerâmica Aveiro Séc. XVI/XVII

Peça 28
Fragmento de cerâmica bordo com ligeiro 
ressalto no exterior de pequena taça carenada, de 
pasta fina, avermelhada com mica, com engobe 
vermelho no interior e no exterior polido.
AgC 2004 Prospecção de vala
Cerâmica Aveiro Séc. XVI/XVII

exterior

interior
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Peça 30
Fragmento de cerâmica de bordo de prato, de 
faiança de pasta clara homogénea com vidrado 
espesso, com decoração junto ao bordo formada 
por linha em zig-zag de cor vinácea, limitada por 
duas linhas paralelas em azul anil.
AgC 2004 Prospecção de vala
Cerâmica Aveiro? Séc. XVI/XVII

Peça 31
Fragmento de cerâmica de bordo de prato, de 
faiança de pasta clara rosada, com vidrado rugoso 
mau distribuído, com decoração na orla, formada 
por duas linhas paralelas de cor azul-marinho.
AgC 2004 Prospecção de vala
Cerâmica Aveiro? Coimbra? Séc. XVIII/XIX

Peça 32
Fragmento de cerâmica de bordo de grande taça, 
de pasta escura, esponjosa com alguma mica e 
muitos grãos de quartzo, alisada no exterior que 
é de cor castanha amarelada e polida no interior 
que é de cor negra, observando-se a existência de 
ligeiros sulcos e orifícios.
AgC 2005 Prospecção de vala
Calcolitico
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Peça 33
Fragmento de cerâmica de bordo de grande taça, 
de pasta escura, esponjosa com alguma mica e 
grãos de quartzo, muito bem alisada no interior, 
com barra de engobe negro no exterior junto ao 
bordo.
AgC 2004 Sond. 3 – UE 4
Calcolitico

Peça 34
Fragmento de cerâmica de bordo de grande vaso 
aberto, de pasta avermelhado, cortiçoide com 
grãos de quartzo, polida no bordo e alisada tanto 
no interior como no exterior.
AgC 2005 Prospecção vala
Calcolitico



Anexo
Datações de radiocarbono
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Fig. 1 – Local da sondagem 3, UE 4 (intervenção de 2004, dirigida por M. Isabel Pereira) onde foram recolhidas as amostras objeto de 
datação (foto: P. Morgado; informação de F. Almeida; N.E.).
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O texto corresponde, no essencial, aos relatórios preliminares do A. respeitantes à 1.ª campanha de 
sondagens (2005) e aos trabalhos subsequentes, a campanha de escavações de 2006 e o acompanha-
mento arqueológico de obra (2007).

A intervenção de 2005 proporcionou a identificação de «solos de ocupação» com buracos de poste; 
materiais líticos e cerâmicos; os trabalhos de 2006 traduziram-se, especialmente, pela descoberta de 
um fosso, ou valado. O sítio arqueológico foi tipificado, sobretudo com base na primeira campanha, 
como um habitat costeiro, aberto, datável do Neolítico Final (IV milénio a.C.). [N.E.]

Texto baseado em:
PEREIRA DA SILVA, F. A. (2005) – Agra do Crasto. Verdemilho, Aradas, Aveiro. Acções de arqueologia preventiva 
e de minimização de impactos. Relatório técnico-científico de progresso. Oliveira de Azeméis. Texto datilog.

PEREIRA DA SILVA, F. A. (2007) – Agra do Crasto. Verdemilho, Aradas, Aveiro. Acções de arqueologia preventiva e de 
minimização de impactos. Acompanhamento arqueológico: relatório técnico-científico. Oliveira de Azeméis. Texto datilog.
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em História Variante de Arqueologia e História de Arte na Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, instituição onde iniciou também estudos 
de doutoramento. Iniciou a sua carreira científica no Campo Arqueológico 
da Serra da Aboboreira (Baião/Marco de Canaveses), dedicando-se depois 
ao estudo do Megalitismo no concelho de Arouca e na região do Entre Douro 
e Vouga, área sobre a qual deixou publicados muitas dezenas de estudos.

Entre outras atividades, foi professor do Ensino Secundário, técnico dos 
antigos Serviços Regionais de Arqueologia da Zona Centro (Coimbra) e do 
Instituto Português de Arqueologia (Viseu) e docente da Universidade Ca-
tólica (Viseu), para além de colaborações com diversos municípios da re-
gião. Realizou escavações e levantamentos em diversos concelhos da região 
e do País, como Arouca, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Castro Daire, Oliveira 
de Azeméis, São Pedro do Sul, Soure, Vale de Cambra, Vila Velha de Ródão 
e outros, fixando-se nos últimos anos em Águeda, onde reiniciou as pesqui-
sas arqueológicas no Cabeço do Vouga. A sua biblioteca de arqueologia con-
serva-se na Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, Águeda, e o seu es-
pólio científico (cadernos de campo, fotografias e outros materiais) ficou à 
guarda do Centro de Arqueologia de Arouca, associação de que foi fundador.
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1. Sondagens arqueológicas (Campanha I – 2005) 
1.1. Introdução

A redação deste relatório técnico-científico prende-se com a
necessidade de dar conhecimento dos objectivos e dos resultados
primeiros a que se chegou com a intervenção arqueológica na Agra do Crasto, no
quadro das acções de arqueologia preventiva e de minimização de impactes iniciadas 
pelos trabalhos pontuais, sob a direção da Dr.ª Isabel Pereira, na designada «vala de drenagem», os quais, 
pesem embora as características limitativas e desintegradas de qualquer plano de investigação de fundo, 
permitiram, naquele local, a recolha de dados com certo interesse arqueológico, conforme se pôde constatar 
dos materiais arqueológicos recolhidos, como da leitura do relatório técnico-científico elaborado pela 
diretora da intervenção arqueológica. Entretanto, por razões do foro pessoal, a Dra. Isabel Pereira não pôde 
dar continuidade aos trabalhos, que assim nos coube prosseguir.

Já sob nossa direção, os trabalhos arqueoló-
gicos, procuraram por um lado responder às 
questões científicas sobre as quais foi levanta-
do o véu com as primeiras sondagens na referi-
da «vala de drenagem», mas também responder 
às questões práticas da viabilidade ou não da 
execução da I fase da construção do Campus 
Universitário de Santiago em que está previs-
ta a edificação de raiz de seis edifícios, como 
consta da Figura 1.

Tendo em vista estes objetivos, as ações de 
escavação no terreno compreendido pelo espa-
ço a ocupar pelas futuras edificações (1.ª fase de 
construção), com uma área total de 2 107 m2, 
centraram-se em duas frentes: uma tomando 
como ponto de referência as anomalias geomag-
néticas detetadas pelos trabalhos da Geofísi-
ca e outra, para a qual não se dispunha de tais 
dados, nas zonas de futuras construções, com 
vista a confirmar a eventualidade da existência 
de potencial arqueológico significativo, ou não.

1.2. A intervenção arqueológica

As ações, que ocorreram por um período de 35 dias 
úteis, entre o dia 13 de Junho e o dia 29 de Julho, 
centraram-se em 11 quadrículas de 5m X 5m de 
lado, distribuídas ao longo da área de construção 

dos 6 edifícios previstos para a «Fase 1 de constru-
ção do Campus de Santiago»1.

Deste modo foram escavadas as quadrículas 
I7-17, J7-14, K8-16, K8-17, K8-22, L8-3, L8-4, 
L8-8, L8-9, M8-4, M9-7. De referir que, na iden-
tificação alfanumérica das quadrículas, se seguiu a 

1 A equipa de campo foi constituída pelos arqueólogos Carlos A. C. Maia e Nuno E. Garcia, com a colaboração de Dalila S. A. Pinto (desenho de 
campo), João M. M. Martins, João P. C. Miranda, João P. M. S. Vaz, Nélson J. L. Silva e Nuno M. Vaz (coordenador de apoio ao campo). 

Fig. 1 – Planta com marcação, a azul, da área a ocupar pelos edifícios 
da fase I de construção (fonte: Sigologia, 2004)
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malhagem preexistente, ou seja, a primeira parte 
da referência, por ex. J7, corresponde à malha de 
25 metros de lado e a segunda parte, por ex. -14, 
corresponde à quadrícula de 5 metros de lado. 
Nos casos em que as quadrículas de 5m X 5m, 
foram subdivididas em polígonos regulares de 2 
metros de lado, acrescentou-se numeral romano, 
para identificação.

Como se previa, nem todas as quadrículas foram 
escavadas até aos níveis geológicos de base, 
perante o seu nulo interesse arqueológico, após o 
devido estudo.

Anteriormente aos trabalhos arqueológicos e, 
com o apoio de maquinaria pesada, procedeu-se à 
limpeza superficial de toda a área a marcar, tendo 
em vista a implantação no local da malha arqueo-
lógica de base para a escavação, as referidas qua-
drículas de 5m X 5m.

Sem quaisquer contratempos que pudessem 
condicionar a execução do plano preexistente, 

os trabalhos arqueológicos decorreram com 
normalidade, atingindo-se todos os objetivos 
previstos, ou seja:

•  a clarificação, ainda que preliminar, da tipolo-
gia de ocupação do arqueossítio;

•  mas também, a partir dos resultados obti-
dos, desbloquear de imediato a construção 
dos edifícios enquadráveis nas sondagens 
que se revelaram arqueologicamente esté-
reis, sem prejuízo porém da aplicação conco-
mitante das necessárias medidas cautelares, 
como seja o acompanhamento arqueológico 
aquando dos trabalhos de remoção mecânica 
dos sedimentos terrosos, com vista à implan-
tação dos edifícios.

Apenas num caso, para o edifício ligado ao sector 
K, ficou claro que o mesmo só poderá ser des-
bloqueado após estudo arqueológico, o qual ocu-
pará, segundo estimamos, uma duração temporal 
de 15 dias úteis.

Fig. 2 – Planta da localização das áreas escavadas, a verde, sobre planta parcial da Agra do Crasto, com as anomalias identificadas pela 
prospeção geofísica (fonte: Sigologia, 2004).
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Fig. 3 – Planta das áreas escavadas e marcação da área de implantação da fase I do Pólo de S. Tiago. 

Fig. 4 – Ação da maquinaria pesada no tratamento superficial do terreno, como ação prévia à escavação.
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Fig. 6 – Outra vista geral das áreas escavadas na Agra do Crasto.

Fig. 5 – Aspeto geral das ações de escavação arqueológica.
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1.3. Resultados obtidos: estruturas 
e espólio

A intervenção arqueológica na Agra do Crasto, 
particularmente nos sectores onde as anoma-
lias detectadas pela prospecção geofísica mais 
se faziam sentir, constituiu um êxito assinalável, 
pelos dados arqueológicos que, numa macro-aná-
lise imediata, foram recolhidos. 

O mesmo já não ocorreu naqueles sectores em 
que não se observavam anomalias geofísicas 
ou onde estas eram pouco significativas. Nes-
tes casos, excetuando uma situação pouco sig-
nificativa e de interesse arqueológico nulo – a 
unidade estratigráfica (UE) 02, composta por 
sedimentos revolvidos com materiais de várias 
épocas, incluindo a Contemporâneo – nada mais 
se assinalou digno de interesse, pelo que os edi-
fícios previstos para estas áreas estão, à parti-
da, já desbloqueados, ainda que se recomende 
o acompanhamento arqueológico da construção 
como medida minimizadora.

Já nas áreas escavadas «sobre» as anomalias 
identificadas pela geofísica, a situação é com-
pletamente diferente. Aqui, foram identificados 
«solos de ocupação», a par de materiais arqueo-
lógicos de grande significado para o entendimen-
to cronológico-cultural da ocupação humana do 
sítio.

De acordo com os dados recolhidos na interven-
ção arqueológica, ficou confirmada a existência 
de uma ocupação humana, de grande homoge-
neidade cultural e cronológica, na Agra do Cras-
to, a qual, numa análise preliminar, se enquadra 
nos habitats costeiros característicos do Neolíti-
co final. Ou seja, trata-se de uma ocupação de ar 
livre, aberta, constituída fundamentalmente por 
cabanas construídas com materiais perecíveis, 
das quais nos chegaram os negativos, ou «bura-
cos de poste», ambientes nos quais predominam 
os vasos cerâmicos esferóides não decorados, a 
par de artefactos líticos de uso doméstico (mós 
dormentes e moventes, entre outros) e pontas 
de arremesso em sílex.

Fig. 7 – Pormenor do topo de um «solo de ocupação», com «buracos de poste» ligados às estruturas habitacionais.
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Fig. 9 – Pormenor de um recipiente cerâmico identificado num «solo de ocupação».

Fig. 8 – Outro pormenor de um «solo de ocupação», no qual sobressaem os materiais líticos e os cerâmicos.
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Fig. 11 – Após a decapagem dos sedimentos, o mesmo vaso cerâmico, pronto para ser removido e embalado.

Fig. 10 – O mesmo recipiente, em fase de decapagem arqueológica, para ser removido.
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Pela tipologia dos materiais, podemos dizer que 
este povoado terá uma cronologia que, em tudo, 
parece apontar para o IV milénio a.C., embora só 
posteriores análises e datações possam esclare-
cer cabalmente tal presunção. Claramente, este 
povoado não se confina à área estudada, mas 
alonga-se pela metade oriental da Agra do Cras-
to, de resto como as anomalias geomagnéticas de 
certo modo o indicam, e confirmado, pelas son-
dagens arqueológicas já realizadas, parcialmente, 
nas extremidades sudoestes daquelas.

A intervenção arqueológica levada a cabo ao 
longo de 35 dias úteis, na Agra do Crasto, pro-
porcionou um acervo significativo de mobiliário 
arqueológico, exclusivamente de uso doméstico. 
Maioritariamente composto por material cerâmi-
co, este conjunto integra ainda artefactos líticos, 
se bem que a uma escala muito reduzida.

1.4. Considerações finais

Pesem embora os resultados obtidos e que, de 
certo modo, são conclusivos para o plano progra-

mado e executado, deve-se atender a que deverá 
ser dada execução à segunda fase prevista no pla-
no, do mesmo modo que, para que seja possível 
desbloquear o edifício que cai no sector K, deverá 
ser considerado um novo plano de trabalhos, por 
um prazo nunca inferior a 15 dias úteis.

Por outro lado e como as escavações o demons-
traram, a Agra do Crasto possui um potencial 
arqueológico inigualável, que importaria estudar 
detalhadamente, com vista à compreensão cro-
nológica e cultural da ocupação humana naquela 
plataforma litoral.

2. Sondagens arqueológicas 
(Campanha II – Jan.-Fev. 2006)2

Como as campanhas arqueológicas demonstra-
ram, as únicas estruturas existentes consistiam 
em negativos de um fosso, sendo no seu interior 
que foi detectado todo o material arqueológico, 
excetuando-se um ou outro fragmento avulso, 
nos níveis humosos superficiais.

Fig. 12 – Planta das anomalias na Agra do Crasto (fonte: Departamento de Geociências da Univ. de Aveiro).

2 Não foi possível localizar, tanto nas entidades administrativas como entre o espólio documental de F. A. Pereira da Silva, o relatório da campa-
nha de 2006 (que supomos ter incidido no designado sector K), informação que, certamente, aquele arqueólogo tencionaria englobar num rela-
tório geral da intervenção. Desses trabalhos recuperaram-se, porém, numerosos registos fotográficos, que entendemos acrescentar a este texto. 
Assim, a inserção das figuras 13 a 47 e 49, com as respetivas legendas, são da responsabilidade de A. M. Silva, coordenador do volume (N.E.).
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Fig. 13 – Vista geral do fosso, na altura da sua identificação 
(23-01-2006).

Fig. 15 – Quadrados K8-17-18. UE 03. Dec. 6. Vista do fosso 
(25-01-2006). 

Fig. 17 – Quadrados K8-17-18. UE 03. Dec. 7. Vista da escavação 
do fosso (26-01-2006). 

Fig. 14 – Vista geral do fosso, na altura da sua identificação 
(23-01-2006).

Fig. 16 – Quadrados K8-17-18. UE 03. Dec. 6. Vista do fosso; 
outra perspetiva (25-01-2006).

Fig. 18 – Vista geral da área intervencionada (26-01-2006).
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Fig. 19 – Quadrado N9-7. Corte estratigráfico E-W (26-01-2006). 

Fig. 21 – Quadrados K8-17-18. UE 03. Dec. 8. Outra fase da esca-
vação do fosso (27-01-2006).

Fig. 23 – Quadrados K8-17-18. UE 03. Dec. 8. Enchimento do 
fosso, vendo-se alguns recipientes cerâmicos (30-01-2006).

Fig. 20 – Quadrados K8-17-18. UE 03. Dec. 8. Outra fase da 
escavação do fosso (27-01-2006). 

Fig. 22 – Quadrados K8-17-18. UE 03. Dec. 8. Grande plano do 
enchimento do fosso (27-01-2006).

Fig. 24 – Quadrados K8-17. UE 03. Dec. 8. Interior do fosso, com 
espólio cerâmico (30-01-2006).
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Fig. 25 – Quadrados K8-17-18. UE 03. Dec. 9. Interior do fosso, 
com vestígios de combustão (30-01-2006).

Fig. 27 – Quadrados K8-17-18. UE 03. Dec. 10. Base do fosso, 
com vestígios de combustão (31-01-2006).

Fig. 29 – Quadrados K8-17. UE 03. Dec. 10. Perspetiva da esca-
vação (31-01-2006).

Fig. 26 – Quadrados K8-17-18. UE 03. Dec. 9. Interior do fosso, 
com vestígios de combustão (30-01-2006).

Fig. 28 – Quadrados K8-17-18. UE 03. Dec. 10. Base do fosso, 
com vestígios de combustão (31-01-2006).

Fig. 30 – Quadrados K8-17. UE 03. Dec. 10. Outra perspetiva da 
escavação (31-01-2006).
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Fig. 31 – Quadrados K8-17-18. UE 03. Dec. 10. Vista do fosso, ou 
valado (01-02-2006).

Fig. 33 – Quadrados K8-18. Corte Norte-Sul (01-02-2006).

Fig. 35 – Quadrados L8, 4-9. Corte Norte-Sul (02-02-2006).

Fig. 32 – Vista do fosso: perfil estratigráfico (01-02-2006).

Fig. 34 – Quadrados K8-17. Corte W-E (02-02-2006).

Fig. 36 – Quadrados L8, 4-9. Corte N-S e vista de uma parte da 
escavação (02-02-2006).
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Fig. 37 – Quadrados M8-4. Corte E-W (02-02-2006).

Fig. 39 – Quadrados N9-7. Corte E-W (03-02-2006). 

Fig. 41 – Vista geral das sondagens na mesma área (03-02-2006). 

Fig. 38 – Quadrados M8-4. Corte E-W. Grande plano da escava-
ção (02-02-2006).

Fig. 40 – Quadrados L8-3 (?). Corte S-N (03-02-2006). 

Fig. 42 – Quadrados J7-I4. Corte W-E (03-02-2006). 
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Fig. 43 – Fundo de taça carenada (25-01-2006). 

Fig. 45 – Fragmentos cerâmicos, em processo de escavação 
(30-01-2006).

Fig. 47 – Quadrados K8-17. UE 03. Dec. 9. Uma fase da escava-
ção do fosso, vendo-se espólio cerâmico (31-01-2006). 

Fig. 44 – Fragmentos cerâmicos, em processo de escavação 
(30-01-2006). 

Fig. 46 – Quadrados K8-17. UE 03. Dec. 9. Uma fase da escava-
ção do fosso, vendo-se espólio cerâmico (31-01-2006). 

Fig. 48 – Vista geral da Agra do Crasto no final dos trabalhos de 
2006 (03-02-2006)
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Fig. 49 – Quadrados K8-17-18. Panorâmica do fosso, no final da escavação (01-02-2006).



164

Fig. 50 – Vista de pormenor do tipo de estrutura detetada na Agra do Crasto, campanha de 2006 – fosso (01-2-2002).
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3. Acompanhamento arqueológico de obra 
(Campanha III – 2007)

3.1. Introdução

Após a conclusão da escavação arqueológica na 
Agra do Crasto (área destinada à implementação 
da Fase I de construção do Campus de Santia-
go), que proporcionou dados da maior relevância 
para o conhecimento do arqueossítio, posicio-
nando-o como uma das ocupações humanas 
mais significativas no domínio da Pré-História 
Recente para a região do Vouga e da Região 
Centro, com um acervo de cultura material 
incontornável, pela quantidade e qualidade dos 
materiais arqueológicos recolhidos, pretendeu a 
Universidade de Aveiro levar a cabo as obras já 
previstas anteriormente – a mencionada Fase I.

Como então foi sugerido, aqueles trabalhos 
deveriam ter, obrigatoriamente, uma ação de 
acompanhamento arqueológico, dada a especi-
ficidade do sítio, ainda que a área destinada à 
construção da Fase I tenha sido exaustivamente 
escavada, em sistema de «open area», prevenin-
do-se assim e futuramente, eventuais destrui-
ções, inadvertidas, decorrentes dos trabalhos de 
implementação da Fase I de construção do pólo 
universitário. Aliás, na escavação anteriormente 
referida, houve alguns espaços marginais, assim 
como uma ou outra banqueta, que não foram 
objeto de estudo arqueológico, o que mais reco-
mendou o acompanhamento arqueológico de 
todos os trabalhos de construção civil. 

Como veremos, o acompanhamento da obra reve-
lar-se-ia infrutífero, em dados arqueológicos, não 
havendo a registar, deste modo, qualquer impacte 
negativo decorrente dos trabalhos construtivos.

3.2. Metodologia das ações de acompanhamen-
to arqueológico

Embora se tivessem entrevisto todas as even-
tualidades possíveis relacionadas com a obra, 

esmiuçando-se o mais exaustivamente as 
ações efetuadas, constatou-se a inexistência de 
qualquer ocorrência danosa para o património 
arqueológico neste sector da Agra do Crasto. 

O acompanhamento arqueológico consistiu na 
visualização das intervenções mecânicas e na 
observação cuidadosa dos sedimentos retira-
dos com tais meios, com vista à identificação 
de quaisquer vestígios arqueológicos, mesmo se 
mínimos, que pudessem ocorrer3. Aliás, as remo-
ções dos depósitos incidiram exclusivamente nas 
áreas previamente escavadas, onde os níveis de 
interesse arqueológico tinham já sido estudados 
nas campanhas arqueológicas, pelo que o ris-
co de eventuais destruições daqueles níveis era 
praticamente nulo, dada a sua muito provável 
inexistência, embora num ou noutro sector mar-
ginal tal pudesse ocorrer, o que não se verificou.

Tenha-se presente que a escavação arqueológica 
se centrou maioritariamente nas áreas sondadas 
pela geofísica e que foram consideradas como de 
risco potencial, pela existência de negativos de 
estruturas, caso de fossos, como se pôde con-
firmar.

Por tudo isto, os trabalhos de implementação da 
Fase I do Pólo de S. Tiago foram levados a cabo 
sem quaisquer danos a nível arqueológico, cen-
trados que foram exclusivamente nas áreas mar-
cadas e previamente estudadas. O único senão a 
referir, foram as condições atmosféricas que não 
foram as melhores ao longo de grande parte das 
ações de acompanhamento arqueológico.

3.3. Acções mecânicas prévias à construção da 
fase I do Pólo de S. Tiago

As primeiras ações consistiram na colocação de 
sapatas para apoio das gruas de trabalho, pas-
sando de seguida a maquinaria pesada à abertura 
dos fundamentos para a colocação dos alicerces, 
em terreno de características geológicas, na área 
previamente maçada para essa finalidade.

3 A equipa de campo foi constituída pelo A. e Carlos Maia.
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Fig. 51 – Detalhe dos trabalhos de aprofundamento da vala para os alicerces das construções.

Fig. 51 – Um pormenor da grua e da vala em fase de abertura para os alicerces.
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Fig. 53 – Vista da parede interna da vala.

3.4. Conclusões

As ações de acompanhamento arqueológico, no 
quadro das acções de arqueologia preventiva e 
de minimização de impactes, nas áreas previa-
mente escavadas na Agra do Crasto, em Verde-
milho, Aradas, Aveiro, para a implementação da 
fase I do Pólo de S. Tiago, revelaram-se estéreis 
do ponto de vista arqueológico.

A sua realização foi, de acordo com o estipula-
do na Lei de Bases do Património, uma medi-
da cautelar, dada a importância arqueológica do 
sítio da Agra do Crasto, pese embora a inexis-
tência de estruturas, as quais só se revelariam 
ao nível de negativos e após a escavação arqueo-

lógica, previamente monitorizada pelas prospe-
ções geofísicas, dado que de outro modo nada 
fazia supor da existência deste povoado da Pré-
-História recente.

Registe-se que este povoado, e de acordo com 
as mesmas prospeções geofísicas, estende-se 
por todo o quadrante Nordeste/Sudeste, pelo 
que na eventualidade de futuramente este espa-
ço vier a ser ocupado se deverão efetuar escava-
ções arqueológicas prévias, à semelhança do que 
se verificou na pequena parcela ocidental, a qual 
representa uma parcela mínima do povoado da 
Agra do Crasto, devendo a sim serem tomadas 
as medidas que o caso requer e a Lei obriga.
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A construção das infra-estuturas desportivas do Campus Universitário de Santiago foi acompanhado 
de um plano de minimização no sentido de salvaguardar os vestígios arqueológicos da Agra do Crasto. 
A intervenção foi executada pela equipa da EMPATIA Lda., tendo permitido a identificação de uma 
extensa área de estruturas em negativo, que documentam diferentes períodos de ocupação: de 
cronologia contemporânea, identificaram-se interfaces provocadas por escavação mecânica e valas de 
infraestruturas que atravessam a estação; de cronologia medieval, detetaram-se centenas de estruturas 
subretangulares dispostas de forma ordenada que correspondem a valas de plantio de vinha (foram 
caracterizadas por amostra através de escavação manual), às quais estão associadas estruturas lineares 
de tipo valado; de cronologia sidérica, foram escavadas interfaces de plantas subcirculares e ovaladas 
com dimensões diversas que continham um conjunto artefactual balizado entre os séculos VII e V a.C.; 
foi ainda identificada uma estrutura em negativo forrada com argila cozida de cronologia neolítica; 
foram também identificadas sete interfaces de origem antrópica que, não tendo fornecido artefactos, 
não nos é possível propor a sua inserção num período cronológico específico.

Texto baseado em:
BAPTISTA, L. (2019) - Trabalhos Arqueológicos no sítio Agra do Crasto. Relatório Final, 

Vila Nova de Gaia: Empatia – Arqueologia, Lda. Texto datilog.
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1. Introdução

O presente texto apresenta os resultados obtidos nos trabalhos
arqueológicos realizados no sítio Agra do Crasto (Aradas, Aveiro), no
âmbito do projeto de construção de infraestruturas desportivas no Campus
do Crasto – Universidade de Aveiro. Tal projeto, incidindo diretamente sobre a estação 
arqueológica, foi sujeito a uma prévia avaliação de impacte por parte da Direção Regional da Cultura 
Centro, que condicionou as obras ao desenvolvimento de um plano de mitigação, designadamente a 
realização de: «sondagens arqueológicas prévias em todos os locais onde existe coincidência entre a 
construção de todas as condicionantes do projeto com as anomalias identificadas pela prospecção 
geofísica magnética (sinal Q+)»; «sondagens arqueológicas prévias nas restantes áreas afetas ao 
projeto, nas quais não se encontrem identificadas anomalias magnéticas (...), devendo constituir uma 
amostra representativa da totalidade do recinto a afetar pela execução do projeto (cerca de 30%)»; 
«acompanhamento arqueológico efectivo e presencial de todas as ações que impliquem movimentação 
de solos extensível a trabalhos de desmatação, decapagem, saneamento e montagem de estaleiros».

No sentido de assegurar a implementação de 
medidas de minimização de impactes sobre o 
património, o promotor deste projeto, a Univer-
sidade de Aveiro, contratou a equipa da Empatia, 
Arqueologia Lda., mediante um processo de con-
curso público. Foi neste contexto que, nos termos 
do Decreto-Lei n.º 164/2014, de 04 de novem-
bro (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos), 
se constituiu entidade contratante a Universidade 
de Aveiro e entidade enquadrante a EMPATIA, 
Arqueologia, Lda. A Direção científica dos traba-
lhos arqueológicos ficou a cargo dos arqueólogos 
Lídia Baptista, Carlos Ferreira, Sofia Silva e Mar-
cos Couto, que asseguraram a implementação do 
Plano de Trabalhos Arqueológicos aprovado, cuja 
intervenção decorreu entre os dias 24 de setem-
bro de 2017 a 10 de março de 20181. 

Correspondendo parcialmente ao Relatório Final 
apresentado, este texto encontra-se estrutu-
rado em 6 Pontos.2 No Ponto 2 apresenta-se 
o enquadramento geográfico do sítio e esboça-
-se o estado do conhecimento sobre a estação 
à data de realização dos trabalhos. No Ponto 3 
são apresentadas as metodologias empregues na 
intervenção e, no Ponto 4, as estratégias de esca-
vação e faseamento dos trabalhos realizados. No 
Ponto 5, expõem-se os resultados da intervenção 
organizados por períodos cronológicos com a des-
crição da estratigrafia observada e a caracteriza-
ção do conjunto artefactual exumado. Por último, 
no Ponto 6 apresentamos, de modo sucinto, os 
resultados dos trabalhos, propondo que futuras 
afetações do subsolo sejam precedidas de traba-
lhos arqueológicos.

1 Da equipa fizeram parte os seguintes elementos: os arqueólogos auxiliares Arnaldo Teixeira, Gil Vilarinho, Pedro Pais, Sara Fonseca; os assis-
tentes técnicos André Serdoura, Bebiana Mota, Nelson Vale, Ricardo Mota, Rodry Mendonça; os operários de arqueologia Pedro Pinto e Rui 
Pinto. Em fase de gabinete, a revisão de registo e matrizes foi realizado por Carlos Ferreira e Lídia Baptista, o inventário de espólio esteve a 
cargo de Nelson Vale, a limpeza e acondicionamento de espólio foi efetuado por Eduardo Falcão, as fotografias de espólio são da autoria de 
Eduardo Falcão e Pedro Maia, os desenhos foram tratados por Rodry Mendonça e Rui Oliveira.
2 O relatório técnico do qual o presente texto é retirado, contém os seguintes anexos: Anexo I – Planta geral, planos e cortes/secções; Anexo 
II - Descrições e sequências estratigráficas; Anexo III - Guião de consulta do arquivo digital - organização e nomenclatura dos objetos digitais 
(OD’s); Anexo IV - Ficha de sítio; Anexo V – Documentos das entidades oficiais; Anexo VI – Ficha técnica. Em suporte digital, seguem os 
seguintes discos: Disco 1 – Objetos digitais; Disco 2 – Inventário de Achados e Amostras (em formato Excel) e o Arquivo fotográfico digital. No 
exemplar entregue à DRC, seguiu também o conjunto de fotografias usadas neste relatório.
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2. Enquadramento geográfico e 
caracterização sumária do património 
histórico-arqueológico da área envolvente

O sítio Agra do Crasto localiza-se no limite do 
concelho de Aveiro com o de Ílhavo, numa zona 
aplanada entre o esteiro de S. Pedro, que lhe cor-
re a nascente, e o vale do Marona, a poente.3 O 
sítio é também conhecido localmente por outros 
topónimos, nomeadamente Agra de Verdemilho, 
Castro de Verdemilho, Boa Vista ou Ladeiras de 
Verde Milho. Este sítio foi primeiramente referen-
ciado por Alberto Souto (1942). O autor realça a 
importância do topónimo, não tendo encontra-
do evidências materiais que sustentassem a sua 
intuição. 

Só muito mais tarde, em 2003, o Prof. Dou-
tor Fernando de Almeida, do Departamento de 
Geociências da UA, detetou no local, numa vala 
de drenagem de águas pluviais, um conjunto de 
fragmentos cerâmicos de feitura manual. Esta 
descoberta levou à realização de escavações 
arqueológicas no local que permitiram uma carac-
terização preliminar da estação. No ano seguin-
te, sob a responsabilidade da Dr.ª Isabel Pereira, 
foram realizadas umas sondagens diagnóstico 
que, de acordo com a ficha de sítio disponível na 

DGPC, faziam parte de um «projecto de estudo 
que comporta uma série de trabalhos arqueoló-
gicos, não intrusivos, de reconhecimento e regis-
to, que permitam contextualizar os materiais 
arqueológicos já recolhidos e reconhecer/balizar 
as potencialidades arqueológicas do sítio da Agra 
do Crasto. Paralelamente ao estudo e registo dos 
materiais e dos perfis da vala, programou-se uma 
série de trabalhos no âmbito das geociências: 
prospecção geofísica, estudos pedosedimentoló-
gicos, que visem a reconstituição/ reconhecimen-
to paleoambiental do sítio e o estabelecimento de 
metodologias para uma acção integrada de estu-
do, reconhecimento, investigação, valorização e 
gestão destes terrenos sitos no campus universi-
tário de Aveiro, conhecidos como Agra do Crasto. 
Os trabalhos de arqueologia de natureza preven-
tiva realizados permitiram concretizar a presença 
de um potencial arqueológico importante nesta 
região da cidade de Aveiro, por constituírem, até 
ao momento, os vestígios materiais mais antigos, 
correspondendo a testemunhos de uma ocupação 
humana durante a pré-história recente e o início 
da idade dos metais. A par de derrubes de estru-
turas contemporâneas (Sond. 2) e a níveis de 
remeximento (por acção de trabalhos de lavoura) 
com materiais situados cronologicamente entre o 
calcolitico e os séculos XVII/XVIII e mesmo XX, 

3 Latitude: 40.624444; Longitude: -8.657778. Altimetria de 12 metros acima do nível médio das águas do mar no marégrafo de Cascais.

Ilustração 1 – Localização do sítio Agra do Crasto sobre a CMP 185.
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identificaram-se estratos arqueológicos em con-
texto primário, atribuíveis, numa primeira análise, 
ao calcolítico. Foram ainda identificadas evidên-
cias de estruturas arquitectónicas negativas (fos-
so, possível estrutura de combustão) também 
associadas a materiais arqueológicos do perío-
do calcolítico (Sond. 3). No sentido de continuar 
a preservação deste sítio pelo conhecimento e 
registo científicos perspetivou-se a continuação 
dos trabalhos arqueológicos bem como a conti-
nuação de um projecto de geoarqueologia.»4

Posteriormente, foi realizada uma campanha 
de escavação arqueológica coordenada pelo Dr. 
Fernando Silva, entretanto falecido, cujos resul-
tados não foram, por esse motivo, transpostos 
para Relatório Final e/ou publicação científica. 
Os trabalhos de prospeção geofísica (prospeção 
magnética) revelaram um conjunto de anomalias 
de diferentes sinais compatíveis com a existência 
de estruturas negativas de feição semi-circular 
dispersas numa área de 5,5 hectares (ALMEIDA 
2005) inserindo o local no contexto cronológico 
e cultural dos «recintos de fossos» pré-históricos 
(VALERA, 2013b). Com esta intervenção, o sítio 

da Agra do Crasto assume um papel importante 
para o conhecimento da ocupação sidérica nesta 
região do país, sendo uma novidade no panorama 
da investigação deste período.

3. Metodologias 

Apresentamos de seguida os procedimentos 
metodológicos, de campo e de gabinete, utilizados 
no âmbito desta intervenção, à qual foi atribuído 
o acrónimo AGC 17 (Agra do Crasto - 2017). Esta 
designação está presente nas fotografias, dese-
nhos e materiais referentes a esta intervenção.

3.1. Trabalho de campo

O método seguido para a realização da escava-
ção arqueológica seguiu o sistema de escavação e 
registo preconizado por Harris (1991). Este méto-
do de trabalho privilegia a identificação de Unida-
des Estratigráficas (UE): unidades de deposição, 
naturais ou produto da intervenção humana, indi-
vidualizadas de acordo com as suas características 
físicas (compactação, cor, composição, espessura, 
extensão), materiais incluídos (areia, argila, saibro, 

4 http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=trabalhos.resultados&subsid=2427083&vs=2187902

Ilustração 2 – Localização do sítio no Google Earth (imagem obtida a 12-02-2018).
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rocha, cerâmica, vidros, carvões, metais...) e sobre-
tudo pela sua relação estratigráfica com as outras 
unidades (coberta por, cortada por, cheia por, serve 
de apoio a, igual a, sincroniza-se com, cobre, corta, 
enche, apoia-se). Na identificação destas relações 
assume um lugar primordial a observação em 
planta das UE's, a partir da qual se definia o tipo 
de relação das UE's que se compreendia consti-
tuírem a realidade em escavação. No sentido de 
sistematizar essa informação, foram também 
registados os cortes ou as secções dos contextos 
intervencionados, funcionando como ponto de 
apoio à interpretação arqueológica. Estas leitu-
ras verticais contribuíram para a compreensão e 
a definição da evolução temporal da formação da 
estratigrafia, a partir da qual se produziu a Matriz 
de Harris, um diagrama de representação das 
relações estratigráficas e temporais dos contextos 
intervencionados.

Cada unidade estratigráfica identificada foi regis-
tada através do preenchimento de uma ficha de 
caracterização, da realização de desenho de planos 
à escala 1:20 e de registo fotográfico em suporte 
digital, com referência ao norte geográfico, escala 
e placa identificadora. Sempre que se justificou 
foram realizados planos intermédios de registo, 
fotográfico e gráfico, das UE’s. A designação das 
UE's corresponde a sequências numéricas defi-
nida em função da designação da sondagem, ou 
seja, à sondagem n.º 1 corresponde uma sequên-
cia numérica iniciada em 100. 

Relativamente ao espólio exumado é de referir 
que foi separado e acondicionado de acordo com 
o tipo de material sendo devidamente identifica-
do com etiqueta contendo o acrónimo, número 
da sondagem, número de UE, data e operador. 
Sempre que se mostrou relevante efetuou-se 
a coordenação topográfica individualizada dos 
materiais. Procedeu-se à recolha de amostra de 
sedimentos de modo sistemático. Em campo, o 
espólio e as amostras foram acondicionados em 
contentores que serviram para o seu transporte 
até ao gabinete/laboratório.

No decurso da intervenção todas as unidades 
estratigráficas foram registadas em desenho, 

sendo, no entanto, diferenciadas as técnicas e 
escalas de desenho: desenho à fita ou grelha das 
unidades estratigráficas identificadas - planos 
de topo de todas as unidades e planos inter-
médios de unidades consideradas relevantes, na 
escala 1:20 (ou 1:10 em situações pontuais que 
requerem maior pormenor); desenho de cortes/
secções estratigráficos à escala 1:20.

No que diz respeito ao registo fotográfico, foi 
realizada fotografia digital com alta resolu-
ção e qualidade de todas as UE's identificadas. 
Pela fotografia registou-se também, com vários 
enquadramentos, estruturas, planos compostos, 
bem como outros elementos arqueológicos rele-
vantes. Foi também utilizada para documentar 
as diferentes fases do trabalho. Devido às condi-
cionantes de tempo normais em qualquer inter-
venção e pelo rigor que se obtém, foram também 
efetuados levantamentos fotogramétricos aéreos 
(com a captação de imagens através de um veícu-
lo aéreo não tripulado) e terrestes (com captação 
de imagens a partir do solo). 

3.2. Trabalhos de Gabinete
Informação Descritiva

Todas as informações relativas à caracteriza-
ção das UE´s foram introduzidas numa base de 
dados. O conjunto de relações estratigráficas das 
UE´s foi representado graficamente pela Matriz 
de Harris, que permite a leitura integrada da 
estratigrafia da escavação.

Informação Gráfica e Cartografia

Aos desenhos dos planos, perfis e alçados foi 
atribuída uma numeração sequencial em cam-
po e foram integralmente digitalizados, tendo-
-se procedido à inventariação dos desenhos de 
acordo com os seguintes elementos: acrónimo e 
identificação do contexto que contempla a refe-
rência da estrutura ou sondagem, UE ou corte 
(norte, sul, este, oeste) e identificação do dese-
nho à qual corresponde um n.º de inventário que 
segue uma numeração sequencial por UE. As 
ortofotografias e os desenhos mais significati-
vos (plantas gerais da intervenção, plano inicial 
e plano final das sondagens, perfis e alçados 
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de estruturas, planos de contextos importantes 
para a compreensão dos resultados, entre outros 
considerados relevantes para a caracterização do 
sítio, foram vetorizados em CAD e convertidos 
para PDF de modo a acompanharem o Relatório 
Final da intervenção.5 

Informação Fotográfica

Os registos fotográficos (fotografias de campo e 
da componente artefactual) foram organizados e 
inventariados informaticamente, de acordo com 
os seguintes elementos: acrónimo e identifica-
ção do contexto que contempla a referência da 
sondagem, UE, corte ou secção (norte, sul, este, 
oeste) e identificação da fotografia à qual corres-
ponde um n.º de inventário que segue uma nume-
ração sequencial por UE. As fotografias usadas 
neste relatório foram impressas, acompanhando 
o exemplar entregue à tutela; as restantes seguem 
em suporte digital. 

Tratamento e inventário/estudo de espólio

A limpeza do espólio teve em consideração dois 
procedimentos distintos: limpeza por via húmida, 
ou seja, corresponde à lavagem com água e escova 
das peças cuja estabilidade física o permita; lim-
peza seca e mecânica, correspondendo à remo-
ção do sedimento e concreções com o recurso ao 
bisturi e pincel macio. A limpeza via húmida foi 
o procedimento mais usado, nomeadamente em 
casos de fragmentos cerâmicos e material líti-
co. No caso de recipientes cerâmicos inteiros, no 
sentido de garantir a sua estabilidade física, pro-
cedeu-se, em campo, ao seu levantamento man-
tendo o seu enchimento que foi, posteriormente, 
registado e removido em gabinete. O enchimento 
foi preservado para desenvolver eventuais aná-
lises e as peças foram limpas através de meios 
secos e mecânicos. Todo este processo de lim-
peza foi devidamente registado, produzindo a 
documentação necessária para futuros trabalhos 

de monitorização e/ou valorização dos conjuntos 
artefactuais. 

Após o processo de limpeza procedeu-se à 
inventariação de todos os elementos que cons-
tituem o conjunto artefactual. Na atribuição 
do número de inventário seguiu-se a seguinte 
ordem: elementos cerâmicos inteiros ou quase 
inteiros, fragmentos cerâmicos (na sequência: 
bordos, fundos, asas e bojos), líticos (organizados 
em função do tipo de indústria e matéria-prima), 
faunas (organização por espécies e elementos 
ósseos), metais e amostras (argilas cosidas, car-
vões, sementes e sedimento).

Na caracterização do conjunto artefactual, a 
cada número de inventário atribuído corres-
ponde uma ficha individual de caracterização 
constituída pelos seguintes itens: Sondagem, 
UE, N.º de Inventário, N.º de Saco, Estado de 
Conservação e Categoria. Na Categoria cerâmi-
ca, os elementos foram subdivididos em subca-
tegorias correspondentes a grupos tecnológicos 
(cerâmica manual, cerâmica a torno, cerâmica de 
construção, vidrado, faiança...) sendo registados/
analisados os seguintes aspetos: Parte da Peça, 
Tipo de Decoração, Motivo/Organização Deco-
rativa, Tipo Morfológico, Tratamento de Super-
fície Interna, Tratamento de Superfície Externa, 
N.º e Tipo de Perfurações. Na Categoria corres-
pondente aos materiais líticos, considerou-se a 
existência das subcategorias líticos talhados e 
líticos polidos, a partir das quais se procedeu ao 
reconhecimento/classificação de utensilagem e 
elementos da cadeia operatória; em função da 
especificidade de cada um dos elementos, foram 
analisados aspetos decorrentes da sua tecnolo-
gia de produção, morfologia e uso. Na categoria 
dos metais, após a sua separação em função do 
tipo de metal, procedeu-se à análise morfológica 
e classificação tipológica.6

5 No Relatório Final, a informação produzida foi entregue no sistema de projeção PTTM06/ETRS89. As sondagens arqueológicas foram 
implantadas cartograficamente conjuntamente com o projeto. A planta geral com a distribuição das estruturas identificadas encontra-se à 
escala 1:400.
6 Na análise dos conjuntos artefactuais foi preenchida uma base de dados em Excel. Este recurso foi elaborado de forma a responder à 
especificidade dos materiais e dos seus contextos de proveniência, tendo em vista agilizar a consulta da análise efetuada. Acresce referir que o 
Relatório Final da intervenção é acompanhado da listagem onde se encontram sistematizados os resultados obtidos. 
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O registo fotográfico dos materiais arqueológi-
cos teve como objetivo documentar as caracte-
rísticas dos conjuntos artefactuais. Assim, foram 
efetuadas fotografias com diferentes objetivos: 
representação da constituição dos conjuntos por 
UE's; caracterização do estado de conservação; 
documentação de aplicação de medidas de con-
servação; identificação de grupos tecnológicos, 
grupos morfológicos e decorativos; caracteri-
zação de conjuntos provenientes de contextos 
arqueológicos específicos; registo individual de 
peças para catálogo.7

Todos os elementos foram contentorizados e 
acondicionados considerando as necessidades 
específicas de cada um dos elementos: os mate-
riais foram depositados em contentores plásticos 
de medidas standard, estando organizados por 
categorias (cerâmica, líticos, faunas e amostras) 
e UE's de proveniência; os materiais metálicos 
foram armazenados em contentores estanques, 
tendo por objetivo evitar o contacto com o oxi-
génio; todos os contentores e caixas são acom-
panhados por listagens de inventário do seu 
conteúdo.

4. Estratégia e faseamento dos trabalhos
A intervenção arqueológica subdividiu-se em 4 
fases:

•  Primeiramente foram implementadas 18 
sondagens, distribuídas regularmente de 
modo a abarcar vários pontos da área do 
projeto. O objetivo era fornecer um controlo 
e conhecimento estratigráfico de toda a área 
e caracterizar as anomalias assinaladas no 
levantamento geofísico feito no local;

•  Após a primeira avaliação estratigráfica com 
as sondagens anteriormente referidas proce-
deu-se à decapagem mecânica integral da área 
de implementação do projeto. Esta metodolo-
gia permitiu colocar a descoberto o depósito 
estéril limoso (comumente designado por silt 
ou rocha) e depósitos coluvionares onde se 
identificou um vasto conjunto de interfaces 
em negativo de natureza antrópica;

•  Procedeu-se à escavação manual dos con-
textos com relevância arqueológica.

•  Por último, em fase de obra, assegurou-se o 
acompanhamento de todos os trabalhos de 
remobilização de terras. Nesta fase foi iden-
tificada mais uma interface (sondagem 52) 
tendo-se efetuado a escavação manual do 
seu enchimento.

7 O registo fotográfico do espólio, para além de documentar o processo de tratamento e estudo realizado, teve como objetivo facilitar futuros 
projetos de estudo que, numa primeira fase, tem a possibilidade de visualizar todos os elementos que compõem o conjunto artefactual resul-
tante da intervenção. As fotografias foram organizadas por UE e encontram-se disponíveis em formato digital.

Fig. 1 – Aspeto dos trabalhos de escavação nas sondagens de avaliação.
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Fig. 2 – Vista dos trabalhos de decapagem mecânica.

Fig. 3 – Vista de valas de plantio “abertas” no depósito limoso (silt).
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Na estratégia de escavação, foram também 
considerados os dados da prospeção geofísica. 
Tendo em consideração que uma das anomalias 
identificadas poderia corresponder a estruturas 
em negativo, as sondagens 1, 2 e 3 procuraram 
promover uma primeira avaliação. Contudo, no 
decurso da escavação manual dessas sonda-
gens não foram detetadas quaisquer estruturas 
em negativo. Para nos elucidar sobre a possível 
origem do sinal captado, procedeu-se com apoio 

mecânico à escavação em profundidade na área 
assinalada como Q+, tendo surgido sob depósi-
tos limosos um depósito com pequenos nódu-
los ferrosos, nódulos esses que poderão ter sido 
responsáveis pela anomalia. F. Almeida (2005) 
refere relativamente à anomalia em questão que 
a profundidade é 2,18m (ibid.: 14) o que coincide 
com o depósito ferroso identificado. Sobre este 
assunto, atente-se à ilustração 3 e às figuras 
seguintes.

Figs. 4 e 5 – Vista do corte oeste antes da escavação em profundidade e aspeto do depósito com nódulos ferrosos colocado a descoberto com 
apoio mecânico.

Ilustração 3 – Sobreposição da planta com as anomalias resultantes da prospeção geofísica (Almeida 2005) com o projeto e as sondagens 
realizadas (retângulos a azul).
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5. Os resultados da intervenção

5.1. Contextos de cronologia contemporânea

No decurso da intervenção foram detetadas 
três interfaces provocadas por uma escavadora 
nas sondagens 28 e 33 e foram ainda regista-
das duas valas com infraestruturas recentes que 
intercetaram estruturas mais antigas nas son-
dagens 49 e 51. Atente-se às imagens seguintes 
(figuras 6 a 10) que ilustram tais contextos.

5.2. Contextos de cronologia Medieval

Neste período cronológico incluímos um vasto 
conjunto de estruturas que se dispõem por qua-
se toda a área de forma ordenada (ilustração 4 e 
figuras 11 a 17). Essa ordenação parece obedecer 
a modelos de plantio de vinha, cujas estruturas 
apresentam morfologia e dimensões regulares. 
Encontram-se distribuídas equidistantemen-
te com orientação NE-SO no seu eixo longi-
tudinal. Apresentam plantas sub-retangulares 
com comprimentos entre 80 e 95 cm e largu-
ras entre 25 e 35 cm. Em associação com estas 
valas parecem encontrar-se estruturas de tipo 
valado – estruturas lineares mais longas – que 
se dispõem com orientação NE-SO e NO-SE, 
delineando parcelas de terreno subretangulares. 
A nossa interpretação como valas de plantio de 
vinha encontra sustentação nas referências his-
tóricas existentes para a região datadas da ida-

de média, como na Carta de foral outorgado a 
Arada pelo prior do mosteiro de Santa Cruz de 
Coimbra de 1181 (MADAHIL, 1959: 33-34) e 
na Relação das propriedades que o mosteiro de 
Santa Cruz de Coimbra possuía em Aveiro, Ara-
das, Sá, Verdemilho, Requeixo, Esgueira, Cacia. 
Eixo, etc. de 1431 (ibid.: 167-173) onde se verifica 
a menção ao cultivo da vinha.

Figs. 7 e 8 – Vista das interfaces 3324 e 33195 realizadas por uma escavadora.

Fig. 6 – Vista da interface 2803 realizada por uma escavadora.
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Figs. 9 e 10 – Vista das valas com infraestruturas recentes que cortam estruturas negativas da Idade do Ferro identificadas nas sondagens 
49 e 51.

Figs. 13 e 14 – Vista parcial das valas de plantio identificadas na sondagem 33 e pormenor da vala registada na sondagem 29.

Figs. 11 e 12 – Aspeto do enchimento e das interfaces das valas identificadas na sondagem 19.
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Fig. 15 – Levantamento fotogramétrico do nível correspondente às valas de plantio.



Ilustração 4 – Planta de localização das valas de plantio e valados identificadas no sítio da Agra do Crasto.
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lhantes identificados em vários sítios no Alentejo 
interior (embora alguns possam ser de cronolo-
gias mais antigas). Veja-se, a título de exemplo, 
o caso do sítio arqueológico do Monte do Bolor 
3 (S. Brissos, Beja) onde surgem um conjunto 
de estruturas subretangulares: «(...) de ângulos 
arredondados e fraca potência estratigráfica, a 
que se associa o reduzido número de materiais 
arqueológicos e ausência de restos osteológicos 
(...). Apresentam idênticas dimensões e algu-
ma regularidade na sua disposição, sugerindo 
alguma intencionalidade e funcionalidade bem 
definidas. O espólio recuperado destas estru-
turas é exclusivamente cerâmico, de tamanho 
reduzido e de superfícies muito roladas o que 
dificulta a sua atribuição cronológico-cultural. 

Tendo em conta as suas características genéricas, 
as estruturas parecem estar relacionadas com 
o plantio de espécies arborícolas, em período 
romano ou posterior, possivelmente removidas 
na sua totalidade, em determinado momento, o 
que justifica a não pervivência de vestígios físi-
cos associados» (BORGES et al., 2012: 118). 
As estruturas do Monte do Bolor 3 apresentam 
dimensões maiores e encontram-se dispostas 
com orientação NO-SE tendo em consideração 
o eixo longitudinal. Outros conjuntos apresen-
tam maiores semelhanças com as estruturas da 
Agra do Crasto, tais como os identificados nos 
sítios Monte das Aldeias (BAPTISTA, GOMES, 
MATA, 2012) (ilustração 5) e Malhada da Gata 
4 (BAPTISTA, GOMES, 2013) na freguesia do 
Pedrogão no concelho da Vidigueira.

Figs. 16 e 17 – Vista do valado seccionado na sondagem 23 e aspeto do corte do valado secionado na sondagem 22.
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As estruturas aqui em análise foram caracteriza-
das por amostra: as valas de plantio foram esca-
vadas nas sondagens 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 
29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 50 e 51; os valados foram seccio-
nados nas sondagens 22, 23, 24, 33 e 49. As res-
tantes estruturas foram registadas planimétrica e 
fotogrametricamente (figura 15 e ilustração 4).

5.3. Contextos de cronologia sidérica

De época sidérica foram identificadas diversas 
interfaces que, embora apresentem ao nível da 
boca uma configuração subcircular e ovalada, são 
morfologicamente diversificadas. Foram identi-
ficadas nas sondagens 27, 33, 37, 42, 48, 49, 50 
e 51. Atente-se à tabela 1 e figuras seguintes:

Ilustração 5 – Área de implantação das valas de plantio identificadas no sítio Monte das Aldeias (Pedrogão, Vidigueira) (BAPTISTA, GOMES, 
MATA, 2012: 21).
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Relativamente aos enchimentos das estruturas, 
caracterizam-se por depósitos argilosos de colo-
ração castanha e tonalidades escuras, por vezes 
intercalados com níveis de carvões e argila cozi-
da e depósitos estéreis (ou com elementos arte- 
factuais residuais) de matriz siltosa e coloração 

beje de tonalidade clara. Estas sequências apon-
tam para níveis de despejo de estruturas de com-
bustão que podem existir nas imediações (como 
fornos, p.ex.) intercalados com momentos de 
abandono relativamente curtos ou episódios de 
chuvas.

Tabela 1 – Dimensões das estruturas em negativo da cronologia sidérica.

N.º de Interface Comprimento max. Largura max. Profundidade

2708 1.24 1.13 0.68

33231 2.83 2.17 0.10

33242 2.74 2.82 0.82

33256 4.65 3.19 1.46

33129 2.49 2.40 0.58

3393 4.10 2.72 1.16

33138 3.72 3.26 1.20

33268 4.96 4.29 0.68

33233 2.6 1.20 1.10

33236 2.60 1.20 0.56

33150 3.15 2.68 0.73

3314 2.05 1.60 0.54

3701 2.48 2.45 0.52

4203 2.87 2.76 0.27

4810 2.37 2.33 0.40

4916 2.89 2.59 1.09

4918 2.10 2.04 0.70

4920 2.18 1.65 0.90

5021 3.88 3.10 1.08

5116 4.26 3.95 0.58

5117 3.25 2.53 1.12

5119 4.21 3.55 0.68

Figs. 18 e 19 – Vista de níveis de carvões identificados na sequência de enchimento da estrutura – UE's 2703 e 2704.
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Figs. 20 e 21 – Vista geral da UE 3391, onde é visível o vaso que se apresenta na imagem da direita.

Figs. 24 e 25 – Vista geral da UE 33146, onde é visível o vaso que se apresenta na imagem da direita.

Figs. 22 e 23 – Vista da UE 33132 – nódulos de argila queimada e carvões, e vista da UE 33134, onde se apoiava.
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Figs. 26 e 27 – Vista geral e de pormenor da UE 33218 – restos de argila (possivelmente de uma grelha) e carvões.

Figs. 30 e 31 – Planos finais das estruturas identificadas nas sondagens 37 e 48 (UE's 3701 e 4810).

Figs. 28 e 29 – Vista geral das UE’s 33253 e 33254; pormenor dos fragmentos de vasos (UE 33254).
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Figs. 32 e 33 – Vista do topo do enchimento da estrutura da sondagem 42 e o pormenor do vaso recolhido na UE 4201.

Figs. 36 e 37 – Planos finais das estruturas presentes nas sondagens 50 e 51.

Figs. 34 e 35 – Vista do plano final das estruturas UE's 4916 e 4918 e o pormenor do vaso recolhido como UE 4919.
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Ilustração 6 – Planta com a localização das estruturas de época sidérica realçadas a azul.
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Relativamente ao espólio, nos contextos con-
siderados da Idade do Ferro, foram recolhidos 
fragmentos cerâmicos (em alguns casos vasos 
quase completos), utensílios líticos, um elemen-
to em ferro, quatro fragmentos de restos faunís-
ticos e uma conta em pasta vítrea. Foram ainda 
recolhidas 69 amostras de argila cozida, 18 de 
carvões e 50 de sedimentos.

Relativamente à cerâmica importa realçar que 
dos 4669 fragmentos inventariados, 2343 
dizem respeito a fabrico manual e 2326 a tor-
no. Contudo, esta análise deve ser tida com 
reservas uma vez que a maioria dos fragmentos 
apresentavam as superfícies e fraturas bastan-
te erodidas. Os fragmentos de fabrico manual 

correspondem, maioritariamente, a recipientes 
de maiores dimensões de pastas mais gros-
seiras com cozeduras mistas (com colorações 
acastanhadas). Os fragmentos de pastas e 
superfícies cinzentas e alaranjadas correspon-
dem a vasos de paredes finas e acabamentos 
mais cuidados.

Em termos formais (tabela 2), o universo em 
análise é composto por fragmentos pertencen-
tes a recipientes de tipo taça – taças carenadas, 
taças troncocónicas, taças em calote de esfera e 
taças semiesféricas; recipientes ovoides abertos e 
fechados; recipientes globulares fechados com e 
sem colo; e vaso geminado com arranque de pé.

Tabela 2 – Formas cerâmicas identificadas nos contextos de cronologia sidérica.

Forma n.º de fragmentos

Vaso geminado 2

Taça cónica 6

Taça semiesférica 183

Taça em calote de esfera 31

Taça carenada 1

Recipiente ovoide fechado 29

Recipiente ovoide aberto 6

Recipiente globular fechado com colo 455

Recipiente globular fechado 5

Recipiente aberto indeterminado 9

Recipiente fechado indeterminado 3

Indeterminada 3939

Figs. 38 e 39 – Vaso geminado com arranque de pé exumado na UE 5103 (vista do perfil e do interior).
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Tabela 2 – Formas cerâmicas identificadas nos contextos de cronologia sidérica.

Figs. 44 e 45 – Vasos de corpo globular e topo cónico com colo provenientes das UE’s 33147 e 4919.

Figs. 40 e 41 – Vasos globulares com colo provenientes das UE’s 4912 e 33215.

Figs. 42 e 43 – Vasos globulares com colo provenientes das UE’s 33221 e 5019.
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Em termos decorativos, apenas 34 fragmentos 
cerâmicos apresentam decoração. As técnicas 
utilizadas são impressão, incisão, pintura, aplica-
ção plástica e nervura horizontal. Nos fragmen-
tos decorados com impressão, registou-se 23 
casos com impressões unguladas no lábio, dois 
com impressões unguladas numa banda a seguir 
ao bordo e um fragmento de bordo plano com 
impressões de cana (Figuras 51 a 56). A incisão 
surge associada à impressão num fragmento que 
apresenta impressões de cana e incisões lineares 
no bordo plano e incisões em espinha na parede 
interna do bojo (Figuras 57 e 58). A pintura foi 
identificada em três fragmentos de dois vasos 
diferentes e correspondem a bandas horizontais 
de coloração vermelha (Figuras 59 e 60). Relati-
vamente à aplicação plástica verificou-se a exis-
tência de dois fragmentos com cordão plástico e 
três fragmentos com nervura horizontal localiza-
da no colo.

Fig. 50 – Vaso ovoide de grandes dimensões exumado 
na UE 33254.

Figs. 46 e 47 – Taça cónica e em calote de esfera recuperadas nas UE’s 3309 e 33239.

Figs. 48 e 49 – Taça cónica proveniente da UE 33254 (vistas do interior e do perfil).
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Figs. 55 e 56 – Fragmento de vaso com decoração impressa ungulada proveniente da UE 33235 (vistas da superfície interna e do lábio).

Figs. 51 e 52 – Fragmento de vaso com decoração impressa ungulada proveniente da UE 5019 (vistas da superfície interna e do lábio).

Figs. 53 e 54 – Fragmento de vaso com decoração impressa ungulada proveniente da UE 2704 (vistas da superfície interna e do lábio).
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Importa ainda destacar a presença de três frag-
mentos de vasos de cerâmica cinzenta fina com 
grafitos incisos pós-cozedura localizados na base 
no lado exterior. O primeiro grafito (Figura 61) 
corresponde a um conjunto de cinco traços que 
poderá corresponder à representação de uma 
estrela de cinco pontas, ou pentalfa e que encon-
tra paralelos no exemplar encontrado na necró-
pole do Vale da Palha, em Sesimbra (ARRUDA, 
CARDOSO, 2015: 308). Arruda e Cardoso 
referem que: «Habitualmente, um significado 

mágico-religioso é atribuído a este símbolo, ten-
do Almagro Gorbea (2004: 25) relacionado o 
pentalfa com Astarté, defendendo que os vasos 
assim marcados continham oferendas dedicadas 
a esta divindade.» (ibid.). O segundo grafito ou 
grafema corresponde a um X (Figuras 62 e 63) 
que poderá corresponder a um signo da escrita 
do sudoeste (12.º signo de Espanca (ibid.: 44)) e 
o terceiro (Figuras 64 e 65) poderá estar relacio-
nado com variantes do grafema sublusitano Bo 
(RODRIGUEZ RAMOS, 2000: 34).

Figs. 57 e 58 – Fragmento de vaso decorado com impressões de cana e incisões lineares e em espinha proveniente da UE 33237 (vistas do 
bordo e da superfície externa).

Figs. 59 e 60 – Fragmento cerâmico com uma banda pintada a vermelho proveniente da UE 3389; fragmentos de panças com arranque da 
base onde são visíveis três bandas pintadas a vermelho exumados na UE 33246.
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Figs. 64 e 65 – Vista da peça cerâmica e pormenor do grafito na base.

Fig. 61 – Fragmento cerâmico com grafito na base.

Figs. 62 e 63 – Vista da peça cerâmica e pormenor do grafito na base.
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Relativamente à indústria lítica, a amostra é com-
posta por 565 elementos. Trata-se de uma indús-
tria bastante diversificada, contudo, a maioria dos 
utensílios é sobre seixos, revelando um aprovei-
tamento das matérias-primas locais (Tabela 3 

e Figuras 67 a 71). Outro elemento a destacar é 
uma conta de colar oculada em pasta vítrea. A 
conta é esferoide de cores preta e branca (Figuras 
72 e 73).

Tabela 3 – Tipos de elementos líticos e respetivas matérias-primas presentes nos contextos da Idade do Ferro.

Elementos 
líticos

n.º Anfibolito Arenito Granito Quartzito
Quartzo 
leitoso

Sílex Xisto Indeterminada

Denticulado 1      1   

Dormente 12   12      

Lâmina 5      5   

Lasca cortical 56    37 18 1   

Lasca parcialmente 
cortical

35    31 4    

Lasca descorticada 15    4 5 4  2

Machado 2 1       1

Núcleo centrípeto 1    1     

Núcleo de “teste” 3    1 2    

Núcleo 
indeterminado

36    27 6   3

Percutor 8    7 1    

Polidor 4    4     

Seixo talhado 
bifacialmente

3    2 1    

Seixo talhado 
unifacialmente

4    4     

Termoclasto 221    112 109    

Seixo 1    1     

Indeterminado 158 3 2 8 102 22  8 13

565 4 2 20 333 168 11 8 19



197

Figs. 70 e 71 – Lâminas em sílex recuperadas nas UE’s 5020 e 5110.

Figs. 66 e 67 – Vistas do pequeno machado em matéria prima indeterminada exumado na UE 33144.

Figs. 68 e 69 – Machado em anfibolito proveniente da UE 3388; e lâmina em sílex recuperada na UE 5016.
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Tendo em conta os aspetos formais da compo-
nente artefactual proveniente destes contextos, 
propõe-se uma ocupação sidérica entre os sécu-
los VII e V a.C., não se podendo excluir, contudo, 
a possibilidade de este limite inferior se poder 
estender até uma fase mais tardia, uma vez que, 
algumas das formas cerâmicas da amostra são 
produzidas ao longo de grande parte do 1º milénio 
a.C.. Relativamente a paralelos, no que diz respei-
to aos artefactos, refira-se o conjunto de habi-
tats do Vale do Tejo (ARRUDA, 2005a; 2005b; 
PIMENTA, MENDES, 2010-2011) e da foz do 
Mondego (PEREIRA, 1994; 2009; NEVES, 
2013).

5.4. Contextos de cronologia pré-histórica

De cronologia pré-histórica foi identificada, na 
sondagem 9, uma estrutura em negativo cujas 
paredes se encontravam forradas com argila. No 
seu interior foi identificada a seguinte sequência 
de depósitos: UE 903 - Depósito de matriz argi-
losa de coloração castanha escura e compactação 
média (integra pequenos carvões); UE 904 - 
Depósito de matriz argilosa de coloração castanha 
escura e compactação média (integra muitos car-
vões e nódulos de argila principalmente junto às 
paredes); UE 905 - Depósito de matriz argilosa 
de coloração castanha muito compacta (Integra 
alguns carvões e argila); UE 906 - Depósito de 
matriz argilosa de coloração castanha e compac-
tação média; UE 907 - Argila cozida localizada 
nas paredes da estrutura. 

Figs. 74 e 75 – Vista da estrutura forrada com argila identificada na sondagem 9 e pormenor da argila.

Figs. 72 e 73 – Vistas da conta em pasta vítrea.
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Nos depósitos de enchimento foi exumado um 
conjunto artetacfual que nos permite enquadrar 
a utilização desta estrutura no Neolítico. Vejamos 
as contabilizações e as características formais do 
conjunto nas tabelas e figuras seguintes (tabelas 
4 e 5 e figuras 76 a 80).

Figs. 78 e 79 – Fragmento decorado com puncionamentos alongados e fragmento decorado com caneluras oblíquas provenientes da UE 906.

Figs. 76 e 77 – Fragmentos com impressões penteadas das UEs’ 904 e 906; fragmento decorado com incisões em espinha da UE 906.

Tabela 5 – Descrição dos elementos cerâmicos decorados provenientes da estrutura da sondagem 9.

UE N.º de Fragmento Descrição

904: 11
906: 4, 44 e 45

Fragmentos de panças pertencentes ao mesmo vaso, possivelmente, em forma de saco. Apresenta decoração 
impressa (penteada?) organizada numa metopa rematada, na sua parte inferior, por duas linhas incisas 
paralelas.

906: 49 e 50
Fragmento de pança, de vaso de forma indeterminada, decorado com uma banda de linhas incisas dispostas 
em espinha rematada por uma linha horizontal incisa.

906: 36 Fragmento de bordo, de um vaso esférico fechado, com puncionamentos alongados.

906: 48 Fragmento de pança, de vaso de forma indeterminada, decorado com caneluras oblíquas.

906: 37, 38 e 39
Fragmento de bordo e pança, de um vaso esferóide fechado com colo, decorado com linhas incisas horizontais 
paralelas.

UE
N.º 

fragmentos
Bordos Panças

904 10 0 10

906 67 7 60

Tabela 4 – N.º de fragmentos cerâmicos por UE provenientes da 
estrutura da sondagem 9.
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Embora as cerâmicas sejam em número redu-
zido apresentam decorações diversas com 
recurso a gramáticas e técnicas variadas. Estes 
tipos de técnicas decorativas e gramáticas sur-
gem em vários contextos datados do V milénio 
a.C. Refira-se, a título de exemplo, o povoado 
do Carrascal, em Oeiras (CARDOSO, SILVA, 
SOARES, 2008),8 o povoado das Salemas e a 
gruta do Correio-Mor, em Loures (CARDOSO, 
CARREIRA, FERREIRA, 1996), e São Pedro 
de Canaferrim, em Sintra (SIMÕES, 1999), na 
área da Estremadura portuguesa. Relativamente 
à indústria lítica, foram recuperados 45 elemen-
tos (tabela 6), dos quais 22 se referem a peque-
nas lajetas de xisto que poderão ter funcionado 
como material de apoio à construção da estru-
tura (uma tampa, por exemplo). Os restantes 
elementos são fabricados sobre seixo ou lasca 
em quartzito e quartzo leitoso, matérias primas 
existentes em abundância no local.

5.5. Contextos de difícil atribuição 
cronológica
De difícil atribuição cronológica encontram-se 
sete interfaces de origem antrópica, mas cujos 
depósitos de enchimento não forneceram qual-
quer elemento artefactual que permitam o seu 

enquadramento cronológico. Deste modo, refira-
-se apenas que apresentam semelhanças formais 
com estruturas de cronologia sidérica, apresen-
tando dimensões ao nível da boca e profundida-
des diversas (tabela 7 e figuras 81 a 88).

Fig. 80 – Fragmento decorado com linhas incisas horizontais para-
lelas (UE 906).

8 A propósito da cronologia do conjunto cerâmico, os autores consideram: «reportável ao Neolítico Antigo evolucionado da Estremadura, 
período que, com início no último quartel do VI milénio, se desenvolve ao longo do milénio seguinte. Com efeito, quer a morfologia quer a 
decoração indicam essa situação cronológico-cultural.» (CARDOSO, SILVA, SOARES, 2008: 362)

Elementos líticos Quartzito Quartzo leitoso Xisto

Lasca cortical 3

Lasca descorticada 1 2

Seixo talhado unificialmente 5

Termoclasto 10 1

Núcleo indeterminado

Indeterminado 1 22

Tabela 6 – Tipo de elementos líticos e matérias primas utilizadas exumados no interior de estrutura da sondagem 9.
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UE Boca Diâmetro Comprimento max. Largura max. Profundidade

2601 Ovalada 0.98 0.74 0.09

3401 Ovalada 3.47 2.80 0.09

3503 Circular 0.39 0.07

3504 Circular 0.41 0.09

3505 Circular 0.43 0.06

3601 Ovalada 1.5 1.08 0.14

5201 Circular 2.31 0.15

Tabela 7 – Dimensões das estruturas de cronologia indeterminada.

Figs. 83 e 84 – Plano inicial e final da estrutura identificada na sondagem 34.

Figs. 81 e 82 – Plano final da UE 2601 e plano inicial das estruturas identificadas na sondagem 35.
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Figs. 85 e 86 – Plano inicial e final da estrutura identificada na sondagem 36.

Figs. 87 e 88 – Plano inicial e final da estrutura identificada na sondagem 52.
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6. Síntese
O sítio Agra do Crasto localiza-se no limite do 
concelho de Aveiro com o de Ílhavo numa zona 
aplanada entre o esteiro de S. Pedro, que lhe corre 
a nascente, e o vale do Marona, a poente. Do pon-
to de vista geológico, a área intervencionada apre-
senta um substrato composto por siltes, de tons 
bejes, de baixa resistência e fácil de esculpir. Estes 
depósitos encontravam-se ocultados por níveis 
de cobertura atuais invadida por vegetação ras-
teira e arbustiva. O sítio foi identificado no início 
do século XX e foi alvo de trabalhos arqueológicos 
(pequenas sondagens) e um levantamento geo-
físico que o associava a estruturas em negativo 
da pré-história. A propósito da construção de um 
campo de futebol por parte da Universidade de 
Aveiro foram implementadas medidas de mini-
mização de impactes que levaram a escavação de 
contextos arqueológicos na área de afetação dire-
ta. Tais trabalhos permitiram a identificação de 
uma extensa estação arqueológica de estruturas 
em negativo com uma longa diacronia. 

De cronologia contemporânea identificaram inter-
faces provocadas por escavação mecânica e valas 
de infraestruturas que atravessam a estação; de 

cronologia medieval detetaram-se centenas de 
estruturas subretangulares dispostas de forma 
ordenada que correspondem a valas de plantio de 
vinha (foram caracterizadas por amostra através 
de escavação manual), às quais estão associadas 
estruturas lineares de tipo valado; de cronologia 
sidérica foram escavadas interfaces de plantas 
subcirculares e ovaladas com dimensões diversas 
que continham um conjunto artefactual balizado 
entre os séculos VII e V a.C.; foi ainda identifica-
da uma estrutura em negativo forrada com argila 
cozida de cronologia neolítica; por último foram 
identificadas sete interfaces de origem antrópica 
que não forneceram artefactos que permitam a 
sua inserção num período cronológico especifico.

Considerando os resultados obtidos, o sítio da 
Agra do Crasto apresenta-se como uma impor-
tante estação para o conhecimento das dinâmicas 
de apropriação do espaço em diferentes períodos 
cronológicos. Considerando a sua importância do 
ponto de vista científico e patrimonial, salienta-se 
a existência de inúmeros contextos de interesse 
arqueológico nas áreas contíguas à área interven-
cionada, pelo que a execução de futuros projetos 
que impliquem a afetação do subsolo devem ser 
precedidos de trabalhos arqueológicos.
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8.
Construção de residências de estudantes no
Campus Universitário de Santiago – Aveiro

Agra do Crasto. Sondagens arqueológicas 
de diagnóstico (2021)

PEDRO RAFAEL MORAIS | NUNO SILVEIRA | 
DÁRIO ANTUNES | JOÃO NUNO MARQUES

Palimpsesto, Estudo e Preservação 
do Património Cultural, Ld.ª



As 14 sondagens arqueológicas e os trabalhos de prospeção geofísica realizados no âmbito da construção 
das residências de estudantes no Campus de Santiago permitiram complementar o quadro de conheci-
mento do sítio de Agra do Crasto. Dos resultados obtidos há a destacar dois aspetos: o esclarecimento de 
uma anomalia detetada pela geofísica, que parecendo estar correlacionada com uma depressão central, 
poderia ter funcionado como paleocanal de drenagem no qual seriam transportados materiais arqueológi-
ca de sul para norte, sugerindo, deste modo, a existência de vestígios de ocupação humana localizados mais 
para sul; e a constatação da continuidade de contextos de plantio de vinha identificados numa intervenção 
realizada nas proximidades, tendo-se identificado pequenos valados, de forma e dimensão semelhantes, 
com orientações N/S e O/E.

Texto baseado em:
MORAIS, R.; SILVEIRA, N. ANTUNES, D.; MARQUES, J. N. (2021) – Construção de residências de estudantes no Campus 

Universitário de Santiago – Aveiro. Agrado Crasto, Aveiro. Relatório final de sondagens arqueológicas de diagnóstico. 
[Coimbra]: Palimpsesto. Texto datilog.
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1. Introdução

Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos pela equipa da 
Palimpsesto Lda. no sítio Agra do Crasto decorreram na sequência das 
condicionantes apresentadas pela DRC Centro à execução do projeto de
residências universitárias no Campus de Santiago. Face a tais condicionantes foi elaborado
um plano de trabalhos assente na realização de sondagens arqueológicas e trabalhos de prospeção 
geofísica. A intervenção foi dirigida pelos autores em codireção com Dário Antunes e João Marques,1 
tendo decorrido entre 18 de janeiro e 29 de março de 2021. O presente texto corresponde a parte do 
Relatório Final apresentado à tutela, tendo-se procedido à sua adaptação em função dos objetivos 
do presente volume.2 Deste modo, mantendo-se a estrutura do relatório técnico, optou-se por fazer 
uma seleção dos conteúdos considerados mais relevantes. O ponto 2 é relativo ao enquadramento 
geográfico e histórico-arqueológico da estação, correspondendo a uma síntese da situação de referência 
que orientou a estratégia da intervenção arqueológica. O ponto 3, por sua vez, apresenta a estratégia e 
os métodos de escavação/registo adotados na intervenção e o método de tratamento dos resultados 
obtidos em gabinete. No Ponto 4 são descritos individualmente os resultados obtidos em cada uma 
das 14 sondagens realizadas. De seguida, procedemos a uma interpretação da estratigrafia e das 
evidências arqueológicas identificadas. Como se verá, nos resultados obtidos há a destacar a ocorrência 
de estruturas em negativo, que parecem estar associadas à antiga exploração agrícola do terreno, e de 
artefactos arqueológicos de cronologia pré-histórica em contexto de deposição secundária.

2. Localização, contexto geomorfológico, ambiental e arqueológico

1 Em campo, participaram também José Nuno Gomes e Liliana Reis. Os trabalhos de prospeção geofísica (georradar) foram desenvolvidos por 
Manuel Matias, Fernando Almeida e Nuno Barraca (BARRACA 2021, neste vol., cap. 3).
2 No Relatório Final é possível consultar a descrição individual e detalhada de UE’s (que estão integradas no corpo do texto) e os seguintes 
anexos: 8.1. Anexo I – Anexo Cartográfico; Anexo II – Registo Gráfico; Anexo III – Registo Fotográfico; Anexo IV – Inventário de Materiais 
Arqueológicos; Anexo V – Relatório de Prospeção geofísica; Anexo VI – Ficha de Sítio.

Fig. 1 – Localização do sítio 
sobre um extrato da folha 
185 da Carta Militar de 
Portugal serie M888, 
à esc. 1:25000.
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O sítio arqueológico de Agra do Crasto (CNS 
18957) localiza-se, administrativamente, na fre-
guesia de Aradas, concelho e distrito de Aveiro, 
situado nos limites dos concelhos de Aveiro e de 
Ílhavo, encontrando-se representada na Car-
ta Militar de Portugal na folha n.º 185, à esca-
la 1:25000 (Figura 1). O local de implantação 
do sítio arqueológico está cartografado na Carta 
Geológica de Portugal dos Serviços Geológicos, na 
escala 1/50000, Folha 16-A (Aveiro), como depó-
sitos sedimentares de praias antigas e de terraços 
fluviais, nível entre os 15-20 m (Qa4) de Idade 
Plio-Plistocénica (Figura 2). A unidade litoestra-
tigráfica carateriza-se por leitos de areias e cas-
calheiras de calhaus rolados (por vezes espessos), 
podendo as areias ser finas a grosseiras e habitual-
mente claras, e geralmente com níveis bem marca-
dos com uma cobertura superficial areno-pelítica 
fina, amarela e por vezes espessa. Estes depósitos 
assentam sobre uma formação mais antiga, cre-
tácico, que pode ser observada no talude qua faz 
a transição da plataforma com a zona lagunar, e 
que estão cartografadas como Arenitos e Argilas 
de Aveiro Série ‘fluvio-marinha’ de Choffat (C5) 
(PEREIRA DA SILVA, 2005, neste vol. cap. 6).

Localizado numa zona sobranceira à “Ria” de 
Aveiro, inserida na bacia hidrográfica do rio Vouga, 
onde o mosaico das pequenas ilhas da explora-
ção do sal se desenha a cotas mais baixas, sendo 
que esta zona, mais alta, era maioritariamente de 
utilização rural/agrícola. Na zona de intervenção 
(Figura 3) o relevo é caracterizado por um terre-
no essencialmente aplanado, sem linhas de relevo 
significativas, excetuando as quebras do Esteiro 
de S. Pedro, no quadrante norte e nordeste, e a 
zona da Lagoa do Paraíso no quadrante norte e 
noroeste.

Fig. 2 – Contextualização geológica da área intervencionada, com a implantação num excerto da Carta Geológica de Portugal escala 1:50000, 
folha 16-A, Aveiro (TEIXEIRA; ZBYSZEWSKI, 1976).

Fig. 3 – Vista geral da área de intervenção.
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A toponímia local para a zona em concreto é diver-
sa, sendo conhecida como Agra do Crasto, Agra 
de Verdemilho, Castro de Verdemilho, Boa Vista 
ou Ladeiras de Verdemilho. Deste modo, mui-
tos foram os autores e outros interessados que 
se debruçaram sobre a ocupação humana antiga 
que este local poderia ter evidenciado, contudo, a 
maioria destes investigadores nunca identificou 
materiais físicos que pudessem validar esta teoria.

O primeiro autor a referenciar este local foi Alber-
to Souto, em 1942, que escreve sobre castros e 
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 respetivos locais» (SOUTO, 1942, 
cit. em PEREIRA, 2005). 

Informação sobre este local surge ainda na cole-
tânea de documentos históricos elaborada por 
MADAHIL (1959) onde figura a informação da 
existência de um castro em Verdemilho. Os res-
tantes investigadores mantêm sempre a ideia da 
existência de um castro nesta localização, nomea-
damente Armando Coelho, que inventaria este 
local na sua dissertação de doutoramento (SIL-
VA, 1986: n.º de inventário 859).

Em 2003, de forma fortuita, Fernando de Almei-
da, Professor do Departamento de Geociências 
da UA, identificou no local uma vala de drena-
gem de águas superficiais, que continha diversos 
fragmentos cerâmicos, assim como, utensilagem 
lítica, provavelmente de cronologia pré-histó-
rica. Deste modo, e por forma a caracterizar o 
local, foram realizadas escavações arqueológicas. 
Assim, em 2004, realizaram-se sondagens de 
diagnóstico nesta área, sob a coordenação cien-
tífica de Isabel Pereira (2005). Posteriormen-
te, o sítio seria novamente intervencionado por 
Fernando Pereira da Silva (2005, 2007, neste 
vol., cap. 6), cujos resultados da intervenção não 
se encontram devidamente caracterizados devi-
do à morte do diretor dos trabalhos. Em 2017, 
no âmbito do projeto de construção de infraes-
truturas desportivas no Campus do Crasto – 
Universidade de Aveiro, foram realizadas novas 

intervenções arqueológicas. A responsabilidade 
científica destes trabalhos era partilhada pelos 
arqueólogos Lídia Baptista, Carlos Ferreira, Sofia 
Silva e Marcos Couto. Os trabalhos desenvolvidos 
demonstraram que se trata de um sítio com estru-
turas negativas, de diversas morfologias e cro-
nologias (balizadas entre o período Medieval e o 
Neolítico), e que o mesmo se desenvolve por uma 
vasta área (BAPTISTA, 2019, neste vol. cap. 7).

Todos os trabalhos desenvolvidos têm apresen-
tado resultados arqueológicos significativos, que 
potenciam a definição, caracterização cronoló-
gico-cultural e uma melhor definição dos limites 
espaciais do sítio, ocupado e antropizado, pelo 
menos desde a Pré-história Recente até aos nos-
sos dias, acrescentando valor científico e patrimo-
nial a este local.

3. Objectivos e metodologia

3.1 Objetivos

Estes trabalhos pretendiam avaliar o potencial 
arqueológico da área de implantação do projeto, 
implementar medidas que visassem a deteção 
atempada de eventuais vestígios arqueológicos 
e patrimoniais e a caracterização crono-cultural 
do local intervencionado. Dos critérios conside-
rados para a localização das sondagens arqueo-
lógicas destacamos os fundamentais: a) a área 
de implantação dos edifícios que se pretendem 
construir; b) os resultados de anteriores traba-
lhos de prospeção geofísica; c) verificar se o sítio 
arqueológico da Agra do Crasto se estende para 
esta área; os presentes trabalhos pretenderam, 
face à afetação prevista nesta área, uma eventual 
determinação cronológico-cultural e a possível 
compreensão da lógica de ocupação deste espaço.

3.2 Metodologia

A metodologia adotada no decurso da realiza-
ção das sondagens arqueológicas de diagnóstico 
espelha-se nos métodos técnicos e científicos uti-
lizados atualmente pela ciência arqueológica, obe-
decendo, assim, às normas correntemente aceites 
pela comunidade científica e que se encontram 
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reguladas pela Lei de bases da política e do regime 
de proteção e valorização do Património Cultural 
(Lei nº 107/2001, de 08 de Setembro) e pelo 
Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Decre-
to-lei nº 164/2014, de 4 de Novembro).

As sondagens foram executadas através da remo-
ção manual das camadas geoarqueológicas, funda-
mentada nos preceitos teóricos estabelecidos por 
Barker (1989) e Harris (1991), obedecendo a um 
processo de decapagem dos depósitos por Unida-
des Estratigráficas (UE) pela ordem inversa à da 
sua deposição, com identificação e definição de 
contextos (camadas, estratos, depósitos, estrutu-
ras em positivo e negativo), escavados por meios 
manuais (colherim, pico, enxada e pá) e crivados 
seletivamente sempre que considerado necessário. 

Procedimentos de Campo

As sondagens arqueológicas realizadas perfi-
zeram um total de 80 m2, tendo sido integral-
mente implantadas em locais correspondentes 
às áreas a afetar pelo projeto e nos locais onde 
foram identificadas anomalias pela geofísica 
(Figura 4). Numa primeira fase, procedeu-se à 

realização de 9 sondagens arqueológicas, com 
uma área total de 48 m², das quais 8 (de 2x2 
metros) foram distribuídas pelos ângulos dos 
quatro edifícios a projetar, e uma vala de sonda-
gem (de 8x2 metros) implantada sobre uma das 
anomalias detetadas pelos trabalhos realizados 
de geofísica, nomeadamente a prospeção mag-
nética de 2005, realizada pelo Prof. Fernando 
de Almeida (ALMEIDA, 2005, neste vol., cap. 
2), e com georradar, realizada no final do ano 
de 2020 (BARRACA, 2021, neste vol., cap. 3). 
Esta última ação de prospeção enquadrou-se 
também neste plano de trabalhos arqueológicos. 
Após a avaliação dos resultados preliminares, 
efetuou-se uma segunda fase de intervenção, 
tendo sido implantados 32 m² (2 sondagens de 
2x2 metros e 3 sondagens de 4x2 metros), em 
novas áreas de anomalias identificadas nos tra-
balhos de georradar e, simultaneamente, coinci-
dente com zonas de afetação direta do projeto. 
Dos 32 m² estabelecidos para o segundo fasea-
mento, em 16 m² foram utilizados meios mecâ-
nicos para a remoção expedita das camadas 
superficiais, nomeadamente com a utilização de 

Fig. 4 – Implantação topográfica do terreno com a localização das sondagens realizadas e das anomalias detetadas, sobre orto foto. Esc. 1:1500.
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uma miniescavadora para a abertura das son-
dagens 13 e 14. A localização das áreas inter-
vencionadas e o faseamento realizado decorreu 
mediante concordância entre os elementos da 
direção dos trabalhos, Dono de Obra e Direção 
Regional de Cultura do Centro.

A escavação atingiu a camada de base argilo-sil-
tosa estéril, dada a ausência de níveis ou estru-
turas arqueológicas que justificassem a sua 
preservação. Em determinadas sondagens, consi-
derando a profundidade atingida e por motivos de 
segurança, procedeu-se à criação de patamar de 
segurança, obrigando à redução da área útil esca-
vada (sondagem 7 e sondagem 10). Procedeu-
-se ao registo individual de cada U.E., em fichas 
devidamente numeradas de modo sequencial, 
segundo a sua ordem de identificação dentro de 
cada sondagem (ex: sondagem 1 – [101], [102]; 
sondagem 2 – [201], [202]; sondagem 3 – [301], 
[302]), e por aí em diante, onde se descreveram 
as características próprias de cada estrato, assim 
como a sua localização e correlação física as U.E. 
vizinhas, e efetuado um diagrama estratigráfico 
das áreas intervencionadas. A camada humosa 
vegetal da superfície UE [00] foi desconsiderada 
do registo arqueológico. A recolha de espólio foi 
realizada de forma integral, tanto de artefactos 
como de ecofactos, sempre devidamente integra-
da no respetivo contexto estratigráfico, através do 
preenchimento de fichas manuais, que incluíam 
a sua descrição sumária, localização e referencia-
ção. O registo dos trabalhos e seus resultados foi 
efetuado através de memória descritiva, registo 
gráfico (escala 1:20) de todos os planos, perfis e 
estruturas documentadas, devidamente georre-
ferenciados, e ainda, registo fotográfico (em for-
mato digital) de todos os planos, perfis, estruturas 
documentadas, assim como da própria evolução 
dos trabalhos. Os pontos de cota representados 
nos desenhos são expostos com valores de alti-
metria absoluta relativamente ao nível do mar.

Procedimentos de Gabinete

Os trabalhos de gabinete consistiram no trata-
mento de toda a informação recolhida durante os 
procedimentos de campo, culminando na redação 

do presente relatório técnico. Todo o mate-
rial recolhido em campo foi alvo de tratamento 
específico, nomeadamente através de lavagem, 
marcação, etiquetagem (organizado por contex-
to de proveniência), embalagem (com recurso 
a saquetas plásticas) e acondicionamento em 
caixas específicas. Posteriormente, foi realiza-
da o inventário de acordo com um protocolo e 
parâmetros pré-definidos, incluindo o registo 
fotográfico do acervo mais significativo. Para o 
inventário dos materiais arqueológicos foi con-
cebida uma base de dados adequada às carac-
terísticas do espólio recolhido nesta intervenção. 
O levantamento fotográfico (executado durante 
o desenvolvimento dos trabalhos de campo) per-
mitiu o registo dos perfis e planos, sobre o qual 
foi realizado o registo gráfico vetorial à escala 
1:20 dos respetivos cortes estratigráficos, todos 
elaborados em ambiente de tipo CorelDraw. 

4. Descrição dos resultados

4.1. Sondagens arqueológicas – análise 
estratigráfica

Sondagem 1

A Sondagem 1, de 4m² (2mX2m), foi implanta-
da no canto inferior esquerdo do alçado sul do 
primeiro edifício residencial a construir (Figu-
ras 5, 6 e 7). Atingiu uma profundidade de cer-
ca 90  cm, sendo que a anomalia registada aos 

Fig. 5 – Localização da Sondagem 1 e 2 com a sobreposição dos 
limites dos edifícios a construir e as anomalias detetadas pela geo-
física (indica-se a profundidade teórica da anomalia).
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50 cm poderá relacionar-se com a identificação 
de restos de construção metálicos na base da 
UE 101 a cerca de 40 cm. No decorrer da inter-
venção efetuada documentou-se uma estrati-
grafia simples, associada fundamentalmente a 
trabalhos agrícolas, constituída por cinco unida-
des sedimentares e de interfaces das estruturas 
negativas. Estes vetígios, associados a valas de 
plantio, denotam um padrão regular e equidis-
tância na sua disposição, sugerindo um mesmo 
modelo de plantio e contemporaneidade.

Sondagem 2

A Sondagem 2, de 4m² (2mX2m), foi implantada 
no canto inferior direito do alçado sul do primei-
ro edifício residencial a construir (Figuras 5, 8 e 
9). Durante a sua execução, documentou-se uma 
estratigrafia simples associada fundamentalmen-
te a trabalhos agrícolas, constituída por quatro 
unidades sedimentares e uma relacionada com as 
interfaces de estruturas negativas; a sondagem 

atingiu uma profundidade máxima de 30cm. As 
estruturas negativas, associadas a valas de plan-
tio, denotam um padrão não regular na sua dispo-
sição, sugerindo pelo menos duas fases distintas 
de plantio.

Sondagem 3

A Sondagem 3, com uma área de 4m² (2mX2m), 
foi implantada no canto inferior esquerdo do alçado 
sul do segundo edifício a construir (Figuras 10, 11 e 
12). No decorrer da escavação, que atingiu cerca de 
40cm de profundidade, observou-se uma estra-
tigrafia simples, associada fundamentalmente a 
trabalhos agrícolas, constituída por quatro unida-
des sedimentares e uma relacionada com as inter-
faces de estruturas negativas. Estas estruturas, 
associadas a valas de plantio, denotam um padrão 
regular e equidistância na sua disposição sugerindo 
um mesmo modelo de plantio e contemporanei-
dade. Os trabalhos de geofísica assinalaram uma 
anomalia, registada sensivelmente aos 60cm de 

Fig. 6 – Aspeto do plano final da Sondagem 1.

Fig. 8 – Aspeto do plano final da Sondagem 2.

Fig. 7 – Aspeto do perfil E-O da Sondagem 1.

Fig. 9 – Aspeto do perfil O-E da Sondagem 2.
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profundidade, sugerindo um alinhamento noroes-
te-sudeste. Porém, constatou-se que a camada de 
base estéril está muito próxima da atual superfície 
(40 cm), descartando-se, deste modo, que a ano-
malia detetada fosse justificada por estratos ou 
estruturas arqueológicas.

Sondagem 4

A Sondagem 4, com uma área de 4m² (2mX2m), 
foi implantada no canto inferior direito do alça-
do sul do segundo edifício a construir (Figuras 
12, 13 e 14). De forma similar ao observável nas 
sondagens anteriores, também aqui se documen-
tou uma estratigrafia simples, associada funda-
mentalmente a deposições recentes e anteriores 
ambientes agrícolas, sendo constituída por seis 
unidades sedimentares e interfaces de estrutu-
ras negativas. As estruturas, associadas a valas de 
plantio, apesar do espaçamento regular entre elas, 
surgem com orientações distintas, sugerindo uma 
rutura do modelo de plantio. Considerando as 
características físicas similares do estrato sobre a 
camada geológica, foi efetuado um rebaixamen-
to no quadrante sudoeste da sondagem, com a 
finalidade de se confirmar que, após as estruturas 
negativas, estávamos na presença de solo estéril 
do ponto de vista arqueológico.

Fig. 13 – Aspeto do plano final da Sondagem 4.

Fig. 10 – Aspeto do plano final da Sondagem 3.

Fig. 14 – Aspeto do perfil E-O da Sondagem 4.

Fig. 11 – Aspeto do perfil E-O da Sondagem 3.

Fig. 12 – Localização da Sondagem 3 e 4 com a sobreposição dos 
limites dos edifícios a construir e as anomalias detetadas pela geo-
física (indica-se a profundidade teórica da anomalia).
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Sondagem 5

A Sondagem 5, com uma área de 16m² (8mX2m), 
foi implantada sobre uma anomalia magnética 
identificado pela geofísica, correspondendo a 
um talude do substrato de base com o sentido 
descendente orientado para nordeste (Figuras 
15, 16 e 17). Considerando a extensão da son-
dagem, procedemos à subdivisão, e respetiva 
escavação, em quatro quadrados de 2mX2m, 
identificadas por 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 no sentido 
de poente para nascente. O objetivo desta divi-
são foi de providenciar um melhor controlo do 
registo estratigráfico e de referenciar os hipoté-
ticos vestígios arqueológicos que pretendíamos 
identificar. Após a remoção de depósitos que 
apresentavam materiais de cronologia moderna/
contemporânea, identificaram-se estruturas de 
plantio que tanto cortavam a camada de base 
argilo-siltosa, nos quadrados 5.1. e 5.2, como os 
depósitos que cobriam tal realidade, nos qua-
drados 5.3 e 5.4. Fazemos nota que no decurso 
da escavação arqueológica não foi possível dife-
renciar, pelas suas características físicas, a terra 
de enchimento das estruturas negativas da ter-
ra/estrato que a cobria. Estas estruturas apre-
sentam um padrão coerente e regular, quer na 
orientação como na sua disposição, salientando-
-se, no entanto, que em dois casos apresentam 
algumas divergências evidenciando afetações, 
possivelmente posteriores, decorrentes de uma 
hipotética reorganização do modelo de plantio. 
Sob estes contextos, nitidamente mais recentes, 
subjazem três unidades depósito, que colmatam 

a depressão natural da linha de substrato. São 
níveis naturais de arrastamento e de deposição, 
aparentemente, lenta como sugerem os limites 
graduais e difusos de cada estrato. É de assinalar 
que embalam algum material arqueológico, que 
poderá ser enquadrado na Pré-história recen-
te, nomeadamente cerâmico. Os fragmentos 
apresentam pequena dimensão e mau estado 
de conservação, características possivelmente 
decorrentes da remobilização e outros fenóme-
nos pós-deposicionais. No término dos traba-
lhos, o quadrado 5.4 foi rebaixado, em cerca de 
30cm com a finalidade de se confirmar a pre-
sença da camada estéril de base.

Sondagem 6

A Sondagem 6, com uma área de 4m² (2mX2m), 
foi implantada no canto inferior esquerdo do 
alçado sul do terceiro edifício a construir (Figuras 

Fig. 15 – Localização da Sondagem 5, 6 e 7 com a sobreposição 
dos limites dos edifícios a construir e as anomalias detetadas pela 
geofísica (indica-se a profundidade teórica da anomalia).

Fig. 16 – Aspeto do flano final da Sondagem 5. Fig. 17 – Aspeto do perfil norte da Sondagem 5.
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15, 18 e 19). A realidade observada nesta son-
dagem relaciona-se diretamente com a anterior 
(sondagem 5), demonstrando a continuidade da 
mesma realidade estratigráfica para norte e nor-
deste, confirmando também a anomalia deteta-
da pela magnetometria. Considerando a relação 
espacial entre as duas sondagens, fizemos tam-
bém corresponder o registo estratigráfico entre 
ambas.

Sondagem 7

A Sondagem 7, com uma área de 4m² (2mX2m), 
foi implantada no canto inferior direito do alça-
do sul do terceiro edifício a construir (Figuras 
15, 20 e 21). Com uma profundidade máxima 
de 2m, obrigando à criação de dois patama-
res de segurança, a escavação permitiu veri-
ficar a existência de novos depósitos naturais 
contendo diversos fragmentos cerâmicos de 
diferentes tipologias. Os estratos surgem hori-
zontalizados, sendo espessos, designadamente 

o [709] e [710], que contêm exclusivamente 
material arqueológico mais antigo. De acordo 
com os resultados, foi possível verificar que até 
à unidade [706] estamos perante uma estra-
tificação medieval(?)/ moderna/ contemporâ-
nea com a identificação de vários elementos 
de cerâmica de construção, comum, faianças, 
bem como a comumente designada cerâmica 
típica de Aveiro. Identificam-se aqui também 
cinco estruturas negativas, associadas a valas 
de plantio, que sugerem um padrão regular e 
equidistância na sua disposição sugerindo um 
mesmo modelo de plantio e contemporaneida-
de. Foi ainda efetuado um rebaixamento, de um 
metro quadrado, com a finalidade de se con-
firmar que, após a identificação das estruturas 
negativas, estávamos na presença de solo esté-
ril do ponto de vista arqueológico.

Fig. 20 – Aspeto do plano final da Sondagem 7. Fig. 21 – Aspeto do perfil E-O da Sondagem 7.

Fig. 18 – Aspeto do plano final da Sondagem 6. Fig. 19 – Aspeto do perfil E-O da Sondagem 6.
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Sondagem 8

A Sondagem 8 com uma área de 4m² (2mX2m), 
foi implantada no canto inferior esquerdo do 
alçado sul do quarto edifício a construir (Figuras 
22, 23 e 24). No decorrer da intervenção, docu-
mentou-se uma estratigrafia simples, associa-
da fundamentalmente à camada agrícolas com 
a presença de duas estruturas negativas, dis-
postas paralelamente e associadas ao plantio 
agrícola, e também associadas à vala executada 
para instalação de uma conduta de drenagem de 
águas pluviais identificada na metade nascente 
da sondagem.

Sondagem 9

A Sondagem 9, com uma área de 4m² (2mX2m), 
foi implantada no canto inferior direito do alça-
do sul do quarto edifício a construir (Figuras 22, 
25 e 26). Localiza-se na extremidade nascente 

da área aplanada, imediatamente antes da que-

bra do talude que forma o vale de drenagem do 

Esteiro de São Pedro, sendo que a intervenção 

efetuada documentou uma estratigrafia simples 

constituída por três unidades sedimentares.

Fig. 22 – Localização da Sondagem 8 e 9 com a sobreposição dos 
limites dos edifícios a construir e as anomalias detetadas pela geo-
física (indica-se a profundidade teórica da anomalia).

Fig. 25 – Aspeto do plano final da Sondagem 9.

Fig. 23 – Aspeto do flano final da Sondagem 8.

Fig. 26 – Aspeto do perfil E-O da Sondagem 9.

Fig. 24 – Aspeto do perfil E-O da Sondagem 8.
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Sondagem 10

A Sondagem 10, de 4m² (2mX2m), surgiu da 
necessidade de confirmar uma das anomalias 
detetada pelos trabalhos de georradar, que assi-
nalou um polígono retangular (Figuras 27, 28 
e 29). A intervenção, que atingiu 1,5m de pro-
fundidade, detetou o ambiente arqueológico já 
anteriormente identificado, nomeadamente o 
espectável horizonte agrícola anterior [1001], 
um depósito natural pré-existente afetado pela 
atividade agrícola [1002], no qual se preserva-
ram cinco estruturas negativas, profundamente 
afetadas quer por raízes como por posteriores 
práticas agrícolas. Pela sua disposição, estas 
estruturas apresentam um padrão relativa-
mente regular evidenciando pertencer a um 
mesmo momento de uso. Sob este nível iden-
tificaram-se dois estratos estéreis do ponto de 
vista arqueológico, que constituem a camada de 
base argilo-siltosa. Apesar de ter sido atingido o 
substrato estéril, foi ainda efetuado um rebaixa-
mento com a finalidade de confirmar a origem 
da anomalia detetada. Foi identificado na UE 
[1009], que se desenvolve a partir dos 90cm, 
um padrão irregular, poligonal, preenchido por 
um sedimento de silte/limo de coloração bege, 
possivelmente corresponderá a estruturas sedi-
mentares conhecidas como “mudcrack” (fissuras 
de lama), originado pela evaporação de água de 
um sedimento saturado, que se contrai originan-
do um fissuramento de padrão poligonal. Dado 
que não foi identificado qualquer outra altera-
ção no solo que pudesse justificar a anomalia 

detetada, somos da opinião que estas estruturas 
sedimentares poderão ter contribuído para a ori-
gem daquela anomalia.

Sondagem 11

A Sondagem 11, de 4m² (2mX2m), foi realizada 
numa área próxima a vários tipos de anomalias 
detetadas por georradar, que forneceu alinha-
mentos linear e circulares (Figuras 27, 30 e 31). 
A intervenção realizada documentou uma estra-
tigrafia similares à identificada nas sondagens 
2 e 3, associada fundamentalmente a camadas 
agrícolas e a estruturas negativas associadas ao 
plantio. Neste caso em concreto, verificou-se que 
estas estruturas apresentam um padrão regular 
na sua disposição, evidenciando pertencer a um 
mesmo molde organizativo e momento de uso. 
Foi ainda efetuado um rebaixamento com a fina-
lidade de se confirmar que, após a identificação 

Fig. 27 – Localização da Sondagem 10 e 11 com a sobreposição 
dos limites dos edifícios a construir e as anomalias detetadas pela 
geofísica (indica-se a profundidade teórica da anomalia).

Fig. 28 – Aspeto do plano final da Sondagem 10, onde são visíveis 
as “mudcracks”.

Fig. 29 – Aspeto do perfil N-S da Sondagem 10.



218

das estruturas negativas, estávamos na presen-
ça de solo estéril do ponto de vista arqueológico.

Sondagem 12

A Sondagem 12, com uma área de 8m² (4mX2m), 
foi implantada sobre a anomalia magnética identi-
ficado pela geofísica, correspondendo a um talude 
do substrato de base com o sentido descendente 
orientado para nordeste (Figuras 32, 33 e 34). 
No decurso da escavação, identificou-se uma rea-
lidade análoga àquela identifica na sondagem 5, 
unidades estratigráficas superficiais associadas a 
materialidades moderno/contemporâneas, da UE 
[1201] a [1204]. Contrariamente ao identificado 
nas restantes áreas intervencionadas, neste caso 
não foram identificadas estruturas negativas. As 
restantes cinco unidades correspondem, prova-
velmente, a depósitos naturais de estratificação 
e colmatação da depressão registada da camada 
de base, sendo registados unicamente materiais 

arqueológicos no estrato [1205], unidade apa-
rentemente truncada pela camada agrícola que se 
lhe sobrepõe. O mau estado de conservação do 
material exumado não nos permite adiantar um 
período cronológico-cultural preciso.

Fig. 30 – Aspeto do plano com as estruturas negativas da Son-
dagem 11.

Fig. 31 – Aspeto do plano final da Sondagem 11. 

Fig. 32 – Localização da Sondagem 12 com a sobreposição dos 
limites dos edifícios a construir e as anomalias detetadas pela geo-
física (indica-se a profundidade teórica da anomalia).

Fig. 33 – Aspeto do Plano Final da Sondagem 12. Fig. 34 – Aspeto do perfil E-O da Sondagem 12.
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Sondagem 13

A Sondagem 13, de 8m² (4mX2m), tinha como 
objetivo averiguar a natureza de uma das ano-
malias detetada pelos trabalhos de georradar 
(Figuras 35, 36 e 37). Considerando o pré-
vio conhecimento da estratigrafia desta área, 
decorrente da execução quer da sondagem 1 
como da sondagem 10, foi nos possibilitado o 
uso de meios mais expeditos para a remoção 
dos contextos superiores e recentes, que consi-
derámos como arqueologicamente irrelevantes. 
Deste modo, com o auxílio de meios mecânicos 
(mini-giratória), procedemos à remoção das UE 
[1301], [1302] e [1303]. Após a identificação 
das expectáveis estruturas negativas conectadas 
com as práticas agrícolas, procedeu-se à esca-
vação manual e seu registo. Nesse seguimento, 
e dada a inexistência de outras materialidades 
mais antigas, procedemos à remoção mecânica 
da UE [1306] até se atingir o contexto natural 

de base subsequente, [1307], a cerca de 1m de 
profundidade. Posteriormente foi realizado um 
rebaixamento até cerca de 1,5m de profundida-
de, registando-se o surgimento de estruturas 
sedimentares de tipo «mudcracks». 

Sondagem 14

Tal como a Sondagem 13, também a Sonda-
gem 14, de 8m² (4mX2m), foi realizada para 
esclarecer as anomalias detetada pelos traba-
lhos de georradar, que assinalou dois possíveis 
alinhamentos circulares, sensivelmente a cerca 
de 0,6m da superfície (Figuras 35, 38 e 39). 
Também nesta sondagem, e com o auxílio de um 
meio mecânico (mini-giratória), procedemos à 
remoção das UE [1401], [1402] e [1403]. Após 
a identificação das estruturas negativas conec-
tadas com as práticas agrícolas, procedeu-se à 
sua escavação manual e registo. Dada a inexis-
tência de outras materialidades arqueológicas 
mais antigas, procedemos à remoção mecânica 
da UE [1406] até se atingir o contexto natural 
de base subsequente, [1307], a cerca de 1m de 
profundidade. No topo da camada argilo-silto-
sa de base registámos também estruturas sedi-
mentares de tipo «mudcracks».

Fig. 35 – Localização da Sondagem 13 e 14 com a sobreposição 
dos limites dos edifícios a construir e as anomalias detetadas pela 
geofísica (indica-se a profundidade teórica da anomalia).

Fig. 36 – Aspeto do plano final da Sondagem 13 após rebaixa-
mento mecânico.

Fig. 37 – Aspeto do perfil N-S da Sondagem 13.
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4.2. Análise estratigráfica e do acervo artefactual 
– notas gerais

Genericamente, a estratificação observada reve-
la-se simples, de baixa potência cumulativa e, 
considerando a geomorfologia local, extrema-
mente horizontalizada. Excetuando as normais 
movimentações em estratos relativos às ativi-
dades agrícolas, que em muitos dos casos pos-
sam ter afetado os solos inferiores adjacentes, 
deparámo-nos com alguns depósitos/acumula-
ções naturais de ritmo lento. Alguns dos depó-
sitos embalaram/transportaram materialidades 
arqueológicas mais antigas. Este processo foi 
claramente identificado na área central da Agra 
do Crasto, designadamente nas sondagens 5, 6, 
7 e 12, onde se verificou que a camada argilo-sil-
tosa de base desce paulatinamente de cota, em 
direção a nascente, tornando a elevar-se, tam-
bém de forma pouco acentuada, sensivelmente 
na área da sondagem 8. Este talude corresponde 
à anomalia detetada pelos trabalhos de magne-
tometria de 2005, realizada pelo Prof. Fernando 
de Almeida, que, e após os presentes trabalhos, 
considerámos que evidenciam a presença de 
uma depressão do subsolo argiloso que poderá 
indicar a presença de um paleocanal meândrico 
e de relativa baixa profundidade. Este canal, por 
ações de arrastamento e de transporte erosivo, 
foi sendo colmatado e preenchido com mate-
rial dos depósitos pré-existentes adjacentes. 
É exatamente nestes depósitos, identifica-
dos nos estratos inferiores da sondagem 5, por 
exemplo, que se identificaram alguns fragmentos 

cerâmicos pré-históricos, de pequenas dimen-
sões, arestas roladas e com destacamentos e fis-
suras nas paredes exteriores, evidenciando que 
foram transportados de relativa distância.

As estruturas negativas identificadas estão 
associadas a valas/covachos decorrentes da prá-
tica agrícola. De uma forma geral, estas estru-
turas parecem obedecer a um mesmo modelo e 
padrão organizativo agrícola, apesar de se obser-
var algumas divergências, domina uma mesma 
disposição, orientação e dimensão. Porém, os 
dados, e a área intervencionada, não são sufi-
cientes para avançar com uma interpretação 
mais precisa. 

O acervo artefactual exumado no decurso des-
ta intervenção, é constituído por 387 peças, 
designadamente, 288 fragmentos de cerâmi-
ca comum, 24 de cerâmica de construção, 13 
de cerâmica vidrada, 24 de faiança, 2 de por-
celana, 27 líticos, 3 vidros e uma peça metá-
lica. O espólio cerâmico é, maioritariamente, 
enquadrável em período moderno/contempo-
râneo, sendo constituído por cerâmica comum 
a torno, vidrada, faianças e porcelanas. As mais 
representativas são as cerâmicas de produção 
regional de Aveiro, que se caracterizam por 
apresentarem um tratamento da superfície 
com engobe de tonalidade vermelha e um bru-
nido e com uma pasta de tonalidade mais aver-
melhada bem depurada. O espólio cerâmico de 
fabrico manual, apesar de muitos exemplares 
apresentarem um mau estado de conservação, 

Fig. 38 – Aspeto do plano final da Sondagem 14. Fig. 39 – Aspeto do perfil E-O da Sondagem 14.
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poderemos enquadrá-lo dentro da Pré-his-
tória recente. No entanto, alguns exemplares 
com pastas micáceas acinzentadas poderão ser 
enquadrados num período mais recente. Um 
dos fragmentos, de fabrico manual, não deixa 
dúvida quanto ao seu enquadramento crono-
lógico mais antigo, dado o mesmo apresentar 
uma decoração incisa reticulada típica do Cal-
colítico. Em relação à indústria lítica inventa-
riada, é de referir a sua pouco expressividade 
numérica, apresentando-se constituída funda-
mentalmente material de debitagem e núcleos 
em matérias-primas locais e sílex.

5. Considerações finais
A realização articulada de trabalhos de pros-
peção geofísica e de sondagens arqueológicas 
de diagnóstico permitiu caracterizar a área de 
incidência do projeto, minimizando o impacte 
patrimonial da sua execução. Nos resultados 
obtidos, de um modo geral, há a destacar a 
identificação de estruturas que testemunham 
antigas práticas de exploração agrícola do ter-
reno e a presença de materiais em contexto de 
deposição secundário. As estruturas em nega-
tivo, que se presume ser de plantio de vinha, 
foram também identificadas também duran-
te os trabalhos arqueológicos anteriores efe-
tuados nas proximidades (BAPTISTA, 2019, 
neste vol., cap. 7). Estes vestígios são peque-
nos valados de planta subretangular ou ovoi-
de, de bordos bem definidos, com orientações 
N/S e O/E, distribuídos de modo equidistante. 

Em termos de profundidade, apesar de varia-
da, genericamente apresentam-se com uma 
profundidade média de 20cm. Em relação às 
diferentes orientações, somos da opinião que 
poderão ser decorrentes de uma hipotética 
reorganização do modelo de plantio. Quanto 
aos materiais em contexto de deposição secun-
dário, a sua ocorrência parece estar ligada à 
ação de um paleocanal, cuja identificação par-
tiu das leituras geofísicas. A dinâmica de for-
mação de tal estrutura da geomorfologia local 
terá transportado elementos de contextos de 
ocupação humana mais antigos localizados um 
pouco mais para sul, explicando, assim, a pre-
sença de materiais de cronologia pré-histórica. 

Um dos principais contributos destes traba-
lhos prende-se com a delimitação da estação 
arqueológica. Assim, tendo por base os resul-
tados obtidos, assim como os trabalhos ante-
riormente efetuados no âmbito da construção 
do campo de futebol (BAPTISTA ibid., neste 
vol., cap. 7), a extensão do sítio não se encontra 
bem definida, sendo fundamental que todas as 
obras a efetuar nesta área tenham impreteri-
velmente trabalhos de arqueologia. Tendo em 
conta este panorâma, consideramos de eleva-
da importância dar continuidade aos trabalhos 
arqueológicos com vista a obtenção de mais 
dados que possam contribuir para compreen-
der melhor os limites espaciais da estação e 
a natureza dos seus diferentes momentos de 
ocupação.
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A identificação e estudo do arqueossítio da Agra do Crasto, iniciada em 2003, constitui importante 
marco para a definição de caminhos e estratégias que permitam ampliar o estado do conhecimento da 
ocupação humana deste espaço lagunar desde épocas recuadas. É intenção dos autores partilhar, de 
forma simples e despretensiosa, alguns dos principais momentos da linha do tempo associada à identi-
ficação do sítio, no dealbar do século XXI, bem como do conjunto de oportunidades e iniciativas que têm 
contribuído para a divulgação da Agra do Crasto junto da comunidade académica, civil e especializada. 
Por economia de espaço, não é possível a produção de documento exaustivo. Assoma, contudo, como 
oportuna, a possibilidade de elencar, de modo semiestruturado, partes de um percurso que já conta com 
cerca de 20 anos de promoção e divulgação de um dos mais significativos sítios arqueológicos da Região 
de Aveiro, procurando despertar o tão necessário sentido de pertença, que conduz inevitavelmente a 
uma mais eficaz proteção dos sítios e da sua salvaguarda.
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O 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, entre o Esteiro de S. Pedro e a Vala do Marona, num outeiro com cota 
de cerca de 12 m. Este lugar tem vindo a ser identificado com recurso a vários topónimos.
Além do mais comum Agra do Crasto, surge também Agra de Verdemilho, Castro de Verdemilho, Boa 
Vista ou Ladeiras de Verdemilho. Assume-se por natural que a designação Crasto constitui uma corruptela 
do topónimo Castro. Como é amplamente conhecido, «castrum», significa, no latim, lugar fortificado, 
entrincheirado (MOITA, 1965: 11).

Ecoa como uma das referências mais antigas a 
este topónimo a menção escrita em documento 
datado de 26 de maio de 1431, com a relação das 
propriedades que o Mosteiro de Santa Cruz de 
Coimbra possuía em Aveiro, Aradas, Sá, Verdemi-
lho, Requeixo, Esgueira, Cacia e Eixo. Da consulta 
ao «Titulo do que o dicto moesteiro há em billa de 
mjlho», é possível encontrar, em dado momento, 
a descrição de que «E mais lhe aforou huma terra 
doitauo que jaz na agra (?) do castro que parte do 
soam com bjnha de gonçalo martinz que ora he de 
uiçente steuez morador em aueiro…» (MADAHIL, 
1959: 175).

Foram muitos os autores que referiram este 
lugar como potencial sítio arqueológico. Pese 
embora esta constatação, mormente traduzível 
em breves chamadas de atenção à particulari-
dade do topónimo, e sua possível/provável cor-
respondência arqueológica, desconhece-se que 
tenham sido encontrados vestígios físicos no 
terreno, para além da referência a «testemunhos 
da tradição que aponta, um tanto vagamente, 
que quando se fizeram poços nessa área, apare-
ceram muitos vestígios de cerâmica antiga dessa 
ou eventualmente de outras épocas, a par com 
pedra aparelhada e «mosaicos» de diferentes 
tamanhos e cores»1. Não temos informação se 
alguns dos vestígios aludidos foram recolhidos, 
guardados ou estudados.

De facto, as referências que apontam este lugar 
como lugar de ocupação humana antiga, eram 

produzidas baseadas, quase exclusivamente, a 
partir do topónimo e da implantação geográfica 
que ocupa. Um dos primeiros autores que assim 
o fez, sendo referido depois por quase todos os 
outros, foi Alberto Souto em 1942. Ao escrever 
sobre os Castros que experimentaram a roma-
nização, 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 per-
sistência do topónimo nos respectivos locais...» 
(SOUTO, 1942: 14).

Um pouco mais tarde, no ano de 1946, o Gene-
ral João de Almeida concretiza que «No cimo do 
Outeiro denominado Boa Vista ou Ladeiras de 
Verdemilho2,... 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 duran-
te o seu domínio.» (ALMEIDA, 1946: 27). Como 
facilmente se constata, o facto de não ter encon-
trado vestígios físicos que o apoiem, não impediu 
o autor de avançar e caracterizar o tipo de ocupa-
ção que este lugar teria tido.

Em 1984, Amaro Neves faz uma breve referência 
a este local ao referir «...a dificuldade de susten-
tar a presença efectiva em tempos pré-históri-
cos, nestas praias litorais, não obstante a menos 
de uma légua de distância a toponímia referir 

1 Indicação de Amaro Neves, em notícia publicada no Diário de Aveiro, de 11 de dezembro de 1997.
2 Atribuímos estes topónimos a um local próximo da Agra do Crasto.
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pequeno “castro” (Verdemilho)...» (NEVES, 
1984: 9). Em 1986, Armando Coelho refere 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, no âmbito da sua dissertação de douto-
ramento (SILVA, 1986: 105).

Pouco tempo depois, em 1990, Manuel Ferrei-
ra Rodrigues e Manuel Barreira, realizaram um 
trabalho académico, no âmbito da Disciplina 
Técnicas de Investigação Arqueológica, na Uni-
versidade de Coimbra, no qual, depois de apre-
sentarem inventário sobre a toponímia de Aveiro 
e consequente análise do potencial arqueoló-
gico de alguns locais, sugerido por esse mesmo 
levantamento, recorreram também à análise da 
fotografia aérea, zenital e oblíqua a baixa alti-
tude, procurando tentar obter dados adicionais 
que confirmassem essa suspeita. Do conjunto de 
fotografias que realizaram, obtiveram uma, no 
lugar de Verdemilho, sobre os terrenos do Cras-
to, que lhes revelou uma série de círculos, tendo 
os autores descrito que «...um dos diapositivos 
realizados em Verdemilho, em terrenos do Cras-
to, sobre uma grande mancha escura provocada 
pela água de rega, revela inúmeros círculos cla-
ros. Poderemos inferir da existência de vestígios 
arqueológicos?» (RODRIGUES; BARREIRA, 
1990; 1994: 171). Colocada a questão por aque-
les autores, é certo que apenas com recurso à 
realização de trabalhos arqueológicos de cam-
po se poderia procurar dar adequada resposta 
a esta questão. Também Carla Maria Cunha e 
Helena Cláudia Monteiro realizaram trabalho 
académico no âmbito da Disciplina Técnicas 
de Investigação Arqueológica, na Universidade 
de Coimbra, em 1994, dedicada ao estudo da 
região. Na problematização que apresentam, 
apontam para a possibilidade dos vestígios e 
testemunhos compilados poderem corresponder 
ao espaço como uma Fortaleza Romana, referin-
do, no entanto, que «Não há vestígios materiais 
à vista» (CUNHA; MONTEIRO, 1994).

É igualmente em 1994, que António Manuel Sil-
va, no âmbito da sua dissertação de mestrado, 
elenca o Castro de Verdemilho de entre as esta-

ções desta tipologia no entre Douro e Vouga, a 
partir, essencialmente, das informações biblio-
gráficas já referidas, de Alberto Souto (1942) e 
João de Almeida, em 1946 (SILVA, 1994: 50). 
Mais recentemente, na publicação da Carta 
Arqueológica de Aveiro, de Carlos Brochado de 
Almeida e Francisco Fernandes, é identificado o 
local Quinta da Boavista – Verdemilho – Aradas, 
como o «Castro (?)», descrevendo que, «Contu-
do, no local, não nos foi possível descortinar qual-
quer tipo de vestígios cerâmicos desse período» 
(ALMEIDA; FERNANDES, 2001: 30-31). Da 
leitura da obra não resulta claro, no entanto, se 
encontraram vestígios da cultura material de 
outra qualquer época.

Curiosamente, a identificação material e inequívo-
ca deste sítio arqueológico ocorreu de forma não 
programada, quase acidental. No mês de março de 
2003, no decorrer de trabalho de campo de aulas 
práticas de cartografia e topografia realizadas no 
lugar da Agra do Crasto, o Prof. Doutor Fernan-
do de Almeida (Departamento de Geociências da 
UA) encontrou à superfície, nas vertentes de uma 
vala aberta algum tempo antes para drenar águas 
pluviais, alguns materiais cerâmicos que reconhe-
ceu como antigos e distintos dos que comumente 
são encontrados na região de Aveiro. Na sequência 
desta observação, no dia 3 de abril visitou o local 
com o Eng. Paulo Morgado, do mesmo departa-
mento, onde identificaram mais fragmentos de 
cerâmica e alguns líticos, com talhe antrópico. Vol-
taram no dia 17 do mesmo mês, onde procede-
ram à identificação de mais cerâmicas e de mais 
líticos, concluindo estar em presença de uma rea-
lidade antiga, incomum para o conhecimento da 
ocupação humana deste território, e que carecida 
de melhor caracterização, pelo que convidaram a 
visitar o local diversos arqueólogos e outros técni-
cos, que foram corroborando a primeira avaliação 
técnica, nomeadamente atestando a sua impor-
tância como arqueossítio. É de destacar a parti-
cipação nestas primeiras visitas técnicas da Dra. 
Isabel Pereira (arqueóloga e, à época, diretora do 
Museu de Aveiro), do Dr. António Nunes Monteiro 
(Arqueólogo do Instituto Português de Arqueolo-
gia - extensão de Viseu), do Dr. António Manuel 
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Silva (à data arqueólogo do Gabinete de Arqueo-
logia Urbana da C. M Porto, docente da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto, e autor de 
tese de mestrado com referência ao sítio), da Dra. 
Sónia Filipe (arqueóloga na Reitoria da Universi-
dade de. Coimbra), do Dr. Manuel Ferreira Rodri-
gues (à data Vereador do Pelouro da Cultura da 
Câmara Municipal de Aveiro, docente do depar-
tamento. Ciências da Educação da Universida-
de de Aveiro e autor de trabalho académico com 
referência ao espaço). O reconhecimento de que o 
espaço possuía vestígios materiais que permitiam 
a sua identificação como sítio arqueológico foi 
unânime e, em consequência, deu-se início a um 
conjunto de tarefas que permitisse gizar um plano 
de caracterização e intervenção sobre o espaço. É 
neste contexto que, a 26 de abril de 2003 se efe-
tuou uma caracterização da situação de referência 

em presença, incluindo o mapeamento, inventário 
e georreferenciação dos vestígios arqueológicos 
presentes no terreno, tarefas levadas a cabo por 
Sónia Filipe e Paulo Morgado (Figuras 1 a 3).

A 8 de maio desse mesmo ano, realizou-se uma 
reunião no edifício da Reitoria, na qual se apre-
sentou formalmente o achado e as suas carac-
terísticas à equipa reitoral da Universidade de 
Aveiro. Participaram da reunião Reitora Maria 
Helena Nazaré; os vice-reitores Francisco Vaz 
e Manuel Assunção, Fernando Almeida e Paulo 
Morgado, do Departamento de Geociências e os 
arqueólogos Maria Isabel Sousa Pereira, António 
Manuel Silva e António Nunes Monteiro, este 
último em representação do Instituto Português 
de Arqueologia. Posteriormente, foi elaborado 
um memorando com o teor da mesma com o 
seguinte texto:

Fig. 1 – Fragmento de mó em granito, ©Paulo Morgado 2003.

Fig. 3 – Recolha de cerâmicas do local identificado com Nº 6 
©Paulo Morgado 2003.

Fig. 1 – Fragmento de mó em granito, ©Paulo Morgado 2003.
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Memorandum

Ao oitavo dia do mês de Maio do ano de dois mil e três reuniram, às quinze horas, na Reitoria da Universidade de 
Aveiro para apreciarem a ocorrência de materiais arqueológicos na Agra do Crasto de Verdemilho, as seguintes 
pessoas:
Maria Helena Nazaré (Reitora da U.A.)
Francisco Vaz (Vice Reitor da U.A.)
Manuel Assunção (Vice Reitor da U.A.)
Fernando Almeida (Geociências da U.A.)
Paulo Morgado (Geociências da U.A.)
Isabel Pereira (Arqueóloga, directora do Museu de Aveiro)
António Silva (Arqueólogo, C.M. do Porto e Univ. do Porto)
Nunes Monteiro (Arqueólogo, Instituto Português de Arqueologia)

A Reitora deu a palavra a Fernando Almeida que enquadrou a descoberta dos primeiros materiais arqueológicos 
numa vala na Agra do Crasto, durante uma aula prática de Cartografia e Topografia, como resultado de saberes 
acumulados em trabalhos de apoio ao exterior desenvolvidos no Departamento de Geociências. Considerou que 
não lhe competia declarar o achado dado que este deveria ser atribuído ao Departamento/Universidade. Referiu 
ainda que se fez acompanhar em visita posterior ao local por Paulo Morgado que desenvolve trabalhos na área 
da arqueologia. Este por sua vez levou ao local alguns especialistas, no sentido de tentar esclarecer e classificar os 
materiais arqueológicos de superfície, nomeadamente Sónia Filipe, António Silva, Isabel Pereira, Manuel Ferreira 
Rodrigues e Nunes Monteiro. Recolheu alguns materiais dispersos ao longo da vala, sinalizou, fotografou os actos 
de recolha e detém esses materiais à sua guarda, depositados no departamento de Geociências.
A Reitora solicitou aos presentes informação sobre a importância do achado.
A Directora do Museu referiu que esta será uma grande oportunidade para estabelecer relações entre o Museu de 
Aveiro e a Universidade de Aveiro em torno de um projecto que foque a componente arqueológica/paleogeográfica. 
Ofereceu os seus préstimos para colaborar no estudo do local. Referiu a importância da descoberta dos materiais 
em virtude destes permitirem situar cronologicamente este local numa época mais antiga ao período da ocupação 
Romana atribuída anteriormente por alguns autores, entre eles Alberto Souto.
António Silva, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, referiu que os materiais encontrados poderiam 
ser cronologicamente enquadrados em período anterior à Idade do Ferro, podendo mesmo recuar ao período cal-
colítico. Focou o interesse científico da descoberta em virtude do local da ocorrência destes materiais se situar 
próximo da antiga linha de costa. Disponibilizou-se a colaborar no estudo e apresentou um documento técnico 
sobre o local.

Paulo Morgado também apresentou outro documento de enquadramento histórico/geográfico do local e Fernando 
Almeida sugeriu que os dois documentos fossem fundidos num único a entregar posteriormente à Reitoria. 
Nunes Monteiro teceu considerações sobre o modo de actuar perante a lei do património no que respeita a casos 
desta natureza. Referiu ainda que a abordagem deste caso passaria pela realização de uma campanha de prospec-
ção geofísica, que deverá dar indicações para a execução de uma campanha de escavação arqueológica.
O vice-reitor Manuel Assunção propôs a Fernando Almeida e Paulo Morgado que elaborassem um documento 
que faça a síntese do que se passou nesta reunião. Este deverá vir a apoiar o texto da declaração do achado ao 
Instituto Português de Arqueologia.
O vice-reitor Francisco Vaz solicitou uma reunião no prazo de um mês para apresentação de um plano de inter-
venção.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, dela se elaborando o presente texto que vai ser assinado pelos 
relatores nomeados.

Aveiro, 19 de Maio de 2003

Fernando Almeida     Paulo Morgado
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Nesse mesmo dia foi redigido texto contendo 
a informação disponível relativa à identificação 
deste sítio arqueológico, a ser submetido à Ins-

tituição de Tutela: o IPA - Instituto Português 
de Arqueologia. O documento foi redigido nos 
seguintes termos:

Rececionado o documento de notificação, o IPA 
procedeu à inventariação do achado na sua Base 

de Dados, tendo sido atribuído o Código Nacional 
de Sítio (CNS) nº 18957 (Fig. 4).

Ao Instituto Português de Arqueologia, Extensão de Viseu

Assunto: Notificação de achado arqueológico

Exmos. Senhores,

Pela presente vimos comunicar a esse Instituto, nos termos da lei, a recente descoberta de um local de interesse 
arqueológico, situado em terrenos desta instituição universitária.

O sítio, designado por Agra do Crasto, foi referenciado por investigadores do Departamento de Geociências da 
UA, o Prof. Doutor Fernando Almeida e o Eng. Paulo Morgado, a partir da observação de materiais de superfície 
numa vala de drenagem existente no terreno. Consultados diversos arqueólogos, foi sugerido a partir da análise 
dos materiais arqueológicos, que poderá tratar-se de um habitat da Idade do Bronze ou do Calcolítico, conforme 
pode ver-se na Nota Técnica anexa.

O local em causa está abrangido pelo plano de expansão do campus universitário, pelo que tem esta Universi-
dade o maior empenho e interesse científico e patrimonial em que se proceda à devida caracterização da estação 
arqueológica antes do desenvolvimento das obras projectadas. Neste sentido, está a ser preparado um programa 
de pesquisa arqueológica, com uma componente multidisciplinar, que em devido tempo será sujeito à apreciação 
de V. Exas.

Dado que uma parte dos terrenos por onde, aparentemente, se estende a área de interesse arqueológico consti-
tuem propriedade privada, permitimo-nos sugerir a V. Exas. a eventual conveniência em notificar oficialmente a 
Câmara Municipal de Aveiro, para acautelar que eventuais licenciamentos de obras ou outros projectos possam 
afectar o sítio arqueológico sem a devida avaliação preliminar. 

Muito atentamente,

A equipa reitoral da Universidade de Aveiro

8 de maio de 2003

Fig. 4 – Ficha do sítio da Agra do Crasto no inventário da arqueologia “Endovélico” (consulta online).
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Por decisão da Universidade de Aveiro, no dia 3 
de julho de 2003 o achado foi divulgado públi-
ca e formalmente à comunidade, através de 
conferência de imprensa realizada no edifício 
da Reitoria, com a mesa constituída pelo Prof. 
Manuel Assunção e pelo Engº Paulo Morgado. 
Marcaram presença diversos órgãos de comu-
nicação social local, regional e nacional, tendo 
resultado ampla divulgação da notícia aí comu-
nicada. Posteriormente, a Câmara Municipal 
de Aveiro virá a publicar (2004) o livro Avei-
ro, cidade de água, sal, argila e luz, de autoria 
do Prof. Manuel Ferreira Rodrigues, no qual é 
apresentada uma fotografia de uma das pontas 
de seta, em sílex, identificada nas visitas iniciais 
ao terreno (Fig. 5).

A atenção dedicada ao arqueossítio prosse-
guiu, quer por parte dos responsáveis pela sua 
identificação e caracterização inicial, quer por 
parte da Universidade de Aveiro, em cujos ter-
renos se implanta o sítio arqueológico. Assim, 
por solicitação da Reitora, foi elaborada uma 
proposta de projeto de intervenção no âmbito 
das arqueociências, que contemplou a realiza-
ção de trabalhos de prospeção geofísica e geo-
química, trabalhos de topografia, geomorfologia, 
sedimentologia, realização de análises químicas, 
análises de datação absoluta por C14, a par da 
realização de sondagens geotécnicas, com recu-
peração de amostra/testemunho, e sua leitu-
ra pedosedimentológica. Os resultados destes 
trabalhos viriam a ser integrados num sistema 
SIG e serviriam de base para o planeamento da 
primeira intervenção arqueológica realizada no 
local. Para esse efeito foi elaborado um PATA 
(Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueo-
lógicos), sob coordenação e responsabilidade 
científica da Drª Isabel Pereira. Deste pedido 
constava o seguinte plano de trabalhos:

Fig. 5 – Foto de ponta de seta em sílex, da Agra do Crasto, publica-
da no livro Aveiro, cidade de água, sal, argila e luz. ©Paulo Morgado 
2004

2. Constituição da Equipa

–  Maria Isabel Sousa Pereira; Arqueóloga; 
Direcção técnico-científica dos trabalhos 
arqueológicos.

–  Fernando Ernesto Rocha de Almeida; Profes-
sor Associado do Departamento de Geociên-
cias da Universidade de Aveiro; Coordenador 
do Projecto da Agra do Crasto, na área das 
Geociências.

–  Hélder Jorge Tareco Hermosilla; Mestre em 
Geofísica pela Universidade de Aveiro; Asses-
soria à coordenação do Projecto da Agra do 
Crasto.

–  António Manuel Silva; Arqueólogo; Consultor 
científico na área da Arqueologia.

–  Paulo Jorge C. Morgado; Mestre em Geoquí-
mica pela Universidade de Aveiro; Responsável 
pela interligação das linguagens arqueológica e 
geológica (Geoarqueologia).

–  Sónia M. Jesus Filipe; Arqueóloga; Assessoria 
à coordenação dos trabalhos arqueológicos.

1. Datas Previstas

Prevê-se iniciar os trabalhos de registo gráfico e 
fotográfico da vala de drenagem dos terrenos da 
Agra do Crasto a 24 de Junho, prolongando-se 
até 30 de Junho de 2004.
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Em simultâneo, no sentido de divulgar o acha-
do e recolher novos contributos e reflexões que 
ampliassem o conhecimento e estudo do sítio, 
foram convidados a visitar o local alguns inves-
tigadores. Assim, no dia 28 de março de 2004, 
estiveram presentes o Prof. Jorge Alarcão (Pro-
fessor Catedrático do Instituto de Arqueologia 
da Universidade de Coimbra), a Drª Adília Alar-
cão (arqueóloga e Diretora do Museu Machado 
de Castro de Coimbra) e a Drª Ana Margarida 
(arqueóloga e Diretora do Museu Francisco 
Tavares Proença Júnior de Castelo Branco), que 
foram acompanhados por Isabel Pereira, Sónia 
Filipe, Fernando de Almeida e Paulo Morgado 
(Figuras 6 e 7).

Fig. 6 – Visitas técnicas à Agra do Crasto: na foto registo da visita do Professor Jorge de Alarcão, da Drª Adília Alarcão e Drª Ana Margarida, 
acompanhados por Isabel Pereira, Fernando Almeida e Sónia Filipe, ©Paulo Morgado 2004

–  Cristina Bernardes; Professora Associada do 
Departamento de Geociências da Universidade 
de Aveiro; Consultora na área da Sedimentolo-
gia e Estratigrafia Geológica.

3.  Descrição dos objectivos e metodologia de 
intervenção

Na sequência do reconhecimento de alguns arte-
factos de interesse arqueológico, dos quais se deu 
informação ao Instituto Português de Arqueo-
logia (IPA) (ref.ª), é neste momento pertinente 
realizar uma série de trabalhos arqueológicos não 
intrusivos, de reconhecimento e registo, que per-
mitam contextualizar os materiais arqueológicos 
já recolhidos e reconhecer/balizar as potenciali-
dades arqueológicas deste sítio.

Neste âmbito pretende-se efectuar a limpeza, 
desenho gráfico e registo fotográfico dos perfis 
visíveis na vala de drenagem existentes no ter-
reno, no sentido de cotejar os resultados com os 
trabalhos de prospecção geofísica já efectuados, 
e, a partir daí estabelecer metodologias para uma 

acção integrada de estudo, investigação e valori-
zação dos terrenos sitos no campus universitário 
de Aveiro, conhecidos pela Agra do Crasto.
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O plano de visitas técnicas e recolha de 
informações adicionais sobre o espaço em 
caracterização manteve-se durante a reali-
zação dos trabalhos de campo da primeira 
intervenção arqueológica (Figuras 8 a 10), 
que decorreu nos períodos de 24 a 26 de 
junho e de 26 de julho a 10 de agosto de 
20043.

Fig. 7 – Pormenor de Visita técnica à Agra do Crasto: na foto, visita do Professor Jorge de Alarcão, da Drª Adília Alarcão e Drª Ana Margarida. 
©Paulo Morgado 2004

Fig. 8 – Visitas técnicas à Agra do Crasto: na foto, a Professora Cristina Bernardes, do Departamento de Geociências da UA e o Drº António 
Nunes Monteiro, do IPA, acompanhados por Fernando de Almeida e Sónia Filipe, ©Paulo Morgado 2004

3 Não se apresenta o histórico de todas as intervenções arqueológicas realizadas, que possuem espaço próprio e autónomo na presente 
publicação. A opção por partilhar alguns dos dados relativos à primeira intervenção prende-se com o facto de esta concretizar alguns dos 
fundamentos e práticas delineados no início do processo, desde logo promovendo ampla abertura à comunidade, e a um diversificado corpo 
de técnicos e investigadores de várias áreas disciplinares. Desejam os autores deixar o seu agradecimento e profundo reconhecimento ao papel 
impulsionador, dedicado e abnegado, desempenhado pela Dra. Isabel Pereira na fase inicial deste processo e projeto (Ver, neste vol., cap. 5).
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Fig. 10 – Visitas técnicas à Agra do Crasto: na foto, o Prof. Doutor Eduardo Silva e Prof.ª Doutora Cristina Bernardes e Prof. Doutor Fernando 
de Almeida, do Departamento de Geociências da UA, ©Paulo Morgado 2004.

Fig. 9 – Visitas técnicas à Agra do Crasto: na foto o Doutor Manuel Rodrigues, Vereador da cultura da CMA, acompanhado pelo Drº Nunes 
Monteiro e por Sónia Filipe, ©Paulo Morgado 2004.
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Paralelamente às ações de estudo e caracteriza-
ção do espaço, apoiados nos trabalhos em curso 
e nos contributos do grupo de técnicos e inves-
tigadores que iram tomando conhecimento do 
achado, teve início o desenho de um processo de 
divulgação do sítio arqueológico da Agra do Cras-
to à comunidade, a partir da oportunidade surgida 
no âmbito na exposição «Aveiro. Dos artefactos à 

escrita», integrada nas comemorações dos 1050 
anos da primeira referência escrita a Aveiro e os 
250 de elevação a cidade, realizada em 2009, 
no edifício sede da Assembleia Municipal, antiga 
Capitania de Aveiro, com produção, montagem 
e curadoria científica de Paulo Morgado e Sónia 
Filipe (Figs. 12 a 14).

Fig. 11 – Visitas técnicas à Agra do Crasto: na foto, Francisco Madeira Luís, colecionador e doador de coleções à UA observa a recolha de amos-
tras para análise geoquímicas. ©Paulo Morgado 2004.

Fig. 12 – Inauguração da exposição «Aveiro. Dos artefactos à 
escrita», pelos curadores Sónia Filipe e Paulo Morgado

Fig. 13 – Isabel Pereira contextualizando o sítio arqueológico e os 
achados, durante uma visita de grupo à exposição «Aveiro. Dos 
artefactos à escrita». ©Paulo Morgado 2009
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No âmbito desta iniciativa, promovida pela 
autarquia, foi produzida uma brochura que agre-
ga a informação dos diversos sítios arqueoló-
gicos (em meio terrestre) então conhecidos na 
região. O destaque dado ao arqueossítio da Agra 
do Crasto é evidente e o interesse da comunida-
de acerca da existência de um sítio arqueológico 
de cronologia recuada no Campus de Santiago 
foi muito expressivo.

Ainda integrado nas comemorações dos 1050 
anos da primeira referência escrita a «Aveiro» e 
os 250 anos de elevação, foi publicado a obra 
História de Aveiro. Sínteses e Perspetivas, con-
gregando uma série de artigos de diversos auto-
res, sobre o estado da arte de distintas áreas 
do conhecimento (Fig. 15). O sítio arqueológi-
co da Agra do Crasto é apresentado em secção 
do artigo «O testemunho do passar do tempo 
e do homem no registo arqueológico de Avei-
ro. Apontamentos de Arqueologia. Contributo 
para Monografia sobre Aveiro. O contributo da 
Arqueologia», da autoria de Paulo Morgado e 
Sónia Filipe (2009).

Ainda em 2009, o programa do Congresso Inter-
nacional de História e Património – Aveiro 250 
anos, organizado pela ADERAV – Associação 

para o Estudo e Defesa do Património Natural 
e Cultural da Região de Aveiro - e pela Câma-
ra Municipal de Aveiro, que decorreu a 4 e 5 de 
junho, incluiu a apresentação de comunicação, 
com o título «O arqueossítio da Agra do Crasto», 
apresentada por Paulo Morgado, Isabel Pereira, 
Sónia Filipe e Fernando de Almeida, na qual se 
divulgaram o histórico relativo à identificação do 
sítio e as estratégias da primeira campanha de 
trabalhos arqueológicos realizada no local e seus 
resultados preliminares (Fig. 16).

Já em 2012, no âmbito da iniciativa «Tardes 
com cultura», promovida pela Câmara Muni-
cipal de Aveiro e pela ADERAV – Associação 
para o Estudo e Defesa do Património Natural 
e Cultural da Região de Aveiro, foi delineado um 
conjunto de visitas guiadas às freguesias do Con-
celho de Aveiro, que contavam com a participa-
ção de várias personalidades/investigadores que 
contribuíam com o seu qualificado olhar para as 
diferentes temáticas e espaços que compõem o 

Fig. 15 – Capa da obra História de Aveiro. Sínteses e Perspectivas, 
editada pela Câmara Municipal de Aveiro. ©Paulo Morgado 2009

Fig. 14 – Capa da Brochura da exposição comemorativa dos 1050 
anos da primeira referência escrita a Aveiro, com imagem de peça 
globular da Agra do Crasto em destaque. ©Paulo Morgado 2009
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concelho de Aveiro. Integrado no programa da 
visita realizada à freguesia de Aradas, decorreu 
no dia 5 de outubro de 2012, uma comunicação 
intitulada «O arqueossítio da Agra do Crasto», 
apresentada por Paulo Morgado. Complemen-
tou a comunicação a exposição de alguns mate-
riais arqueológicos, recolhidos no local, das quais 
se destacam a peça cerâmica globular e algumas 
pontas de seta em sílex (Fig. 17).

O bom acolhimento e entusiasmo em face dos 
novos dados partilhados, que, a nível histórico per-
mitem fazer recuar a ocupação humana do terri-
tório da freguesia para tempos muito mais antigos 
dos que até então (re)conhecidos, levou o Senhor 
Presidente da Junta a solicitar autorização para 
o uso de fotografias dos materiais arqueológicos 

Fig. 16 – Diapositivo inicial da apresentação do Congresso Interna-
cional de História e Património. ©Paulo Morgado 2009

Fig. 17 – Evento «Tardes com Cultura» dedicado à freguesia de 
Aradas. O então presidente da Junta de Freguesia, Sr. David Paiva 
Martins, junto da vitrine que continha materiais arqueológicos da 
Agra do Crasto ©Paulo Morgado 2012

Fig. 18 – Cartaz de divulgação do sítio, executado pela junta de Freguesia de Aradas e exposto na entrada do edifício-sede da junta. 
©Paulo Morgado 2012



237

expostos, no sentido de vir a produzir cartaz de 
dimensões generosas, a colocar numa parede à 
entrada no edifício-sede da junta e assim pro-
mover a disseminação deste conhecimento por 
todos os fregueses, onde ainda hoje se encontra 
(Fig. 18). Em simultâneo, e até ao presente, na 
página oficial da Junta de Freguesia de Aradas 
é feita referência à fotografia da peça cerâmica 
globular exumada no sítio arqueológico da Agra 
do Crasto (Fig. 19).

No ano de 2017, a mesma Junta de Freguesia, 
levou a cabo uma intervenção de reabilitação de 
uma rotunda no lugar da Pedra Moura, promo-
vendo uma homenagem à olaria e aos oleiros de 

Aradas, através da instalação de um grande pote 
cerâmico. A placa memorial colocada no local 
alusiva a esta arte, com fortes tradições locais, 
tem a descrição “Para a tradição de 5 mil anos 
da arte dos oleiros de Aradas”, acompanhada da 
representação do brasão da freguesia a par de 
imagem da peça cerâmica globular recolhida na 
Agra do Crasto, local que se situa em terrenos 
que integram o território da Freguesia de Aradas 
(Fig. 20).

Regressando ao espaço universitário, é impor-
tante dar nota de que, em 2013 teve lugar a 
exposição «Museu da UA – uma coleção em cres-
cimento», integrada no programa de comemo-
rações dos 40 anos da Universidade de Aveiro. 
Esta iniciativa pretendeu apresentar à comunida-
de universitária uma amostra dos vários acervos 
e temáticas existentes nas reservas museológicas 
da UA. No núcleo expositivo dedicado à arqueo-
logia, foram expostos materiais provenientes da 
Agra do Crasto, concretamente, cerâmicas, líticos 
e material de construção de tipo «barro de caba-
na» (Figuras 21-22).

Entre maio e outubro de 2021 o Museu da Cida-
de de Aveiro concebeu e levou a cabo a exposição 
temporária «Escrito sob o solo», na qual propôs 
ao visitante um percurso por alguns dos princi-
pais pontos de interesse arqueológico de Aveiro, 

Fig. 19 – Página inicial do site da Junta de Freguesia de Aradas com foto da peça cerâmica globular 
(https://www.jf-aradas.pt/start.php?cat=1&sub=1).

Fig. 20 – Dia da inauguração da intervenção na Rotunda da Pedra 
Moura com a placa memorial contendo imagem da peça cerâmica 
globular recolhida na Agra do crasto
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Fig. 22 – Perspetiva dos expositores com material arqueológico da Agra do Crasto na exposição «Museu da UA – uma coleção em crescimento», 
Universidade de Aveiro, 2013. ©Paulo Morgado 2013

Fig. 21 – Preparação da mesa vitrine dedicada a material lítico arqueológico da Agra do Crasto na exposição «Museu da UA – uma coleção em 
crescimento», Universidade de Aveiro, 2013. ©Paulo Morgado 2013
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apoiado em linha do tempo que acompanha 
a evolução da ocupação humana no território 
(Fig. 23). A proposta expositiva da Câmara 
Municipal de Aveiro permitiu expor achados e 
artefactos de proveniências diversas, recolhi-
dos em intervenções arqueológicas realizadas 
no município. A Universidade de Aveiro (UA), 
através dos Serviços de Biblioteca Informação 
Documental e Museologia, foi parceira nesta ini-
ciativa tendo cedido para o programa expositivo 
alguns dos achados líticos e artefactos cerâmicos 
(Fig. 24) que foram identificados em escava-
ções e prospeções na Agra do Crasto (o espó-
lio arqueológico da Agra do Crasto encontra-se 
à guarda da Universidade de Aveiro, em reserva 
legalmente reconhecida pelo Estado português). 
Ainda que marcada pelos constrangimentos 
associados à crise sanitária que então se vivia, 
esta exposição permitiu a reunião de artefactos 
que testemunham a ocupação humana do terri-
tório aveirense num lato período, compreendido 
entre a Pré-História e a Contemporaneidade. 
O arqueossítio da Agra do Crasto ocupa lugar de 
destaque nessa listagem de sítios, não apenas 
pelas tipologia e antiguidade do sítio como pelas 
suas características particulares, de espaço de 
relação entre a terra e o espaço lagunar.

O Museu da Cidade de Aveiro vem a reabrir ao 
público a 13 de setembro de 2021, depois da 
concluída a instalação de um novo discurso expo-
sitivo para a sua exposição permanente, assente 
em proposta tecnológica de natureza imersiva. 

A Universidade de Aveiro (UA), através dos 
Serviços de Biblioteca Informação Documental 
e Museologia, foi, mais uma vez, parceira nesta 
iniciativa, cedendo temporariamente algumas 
peças do espólio arqueológico da Agra do Crasto, 
nomeada-mente a peça cerâmica globular e um 
conjunto de pontas de seta em sílex (Fig. 25).

Como último momento selecionado enquanto 
espaço de divulgação dos resultados das diver-
sas intervenções arqueológicas levadas a cabo 
nos terrenos da Agra do Crasto, entre 2003 e 
os nossos dias, destacamos, em 2021, a realiza-
ção da XV edição das Jornadas de História Local 
e Património Documental, coorganizadas pela 
ADERAV – Associação para o Estudo e Defe-
sa do Património da Região de Aveiro – e pela 
Câmara Municipal de Aveiro, nesse ano foi dedi-
cada ao tema «Aveiro – património arqueológi-
co», nas quais o arqueossítio da Agra do Crasto 
foi alvo de múltiplas referências, desde logo as 
que decorreram do enquadramento institucional 

Fig. 23 – Cartaz de divulgação da exposição “Escrito sob o solo”, 
promovida pela CMA, na qual se expuseram alguns materiais 
arqueológicos provenientes da Agra do Crasto. CMA, 2021

Fig. 24 – Pormenor de um dos fragmentos cerâmicos selecionado 
para a exposição «Escrito sob o solo» proveniente da Agra do 
Crasto. ©Paulo Morgado, 2021



240

relativo à gestão e salvaguarda do Património 
arqueológico de Aveiro (através da Comunicação 
de Gabriela Marques, da CMA, dedicada à gestão 
municipal do território ou ainda, da Comunicação 
«Perspetivas de salvaguarda: o antes, o agora e o 
depois do património arqueológico aveirense», da 
autoria de Gertrudes Branco, da Direção Regional 
da Cultura do Centro). Com maior detalhe, rea-
lizaram-se duas apresentações dedicadas a este 

sítio arqueológico: a primeira, denominada «(Re)
encontro com o sítio arqueológico da Agra do 
Crasto, no Campus de Santiago da UA» de auto-
ria de Paulo Morgado, Isabel Pereira, Sónia Fili-
pe e Fernando de Almeida, pretendeu apresentar 
brevemente o histórico do processo e a fase inicial 
de trabalhos (Fig. 26); a segunda, intitulada «Agra 
do Crasto (Aradas, Aveiro): notas preliminares 
sobre os dados da intervenção arqueológica», da 
autoria de Lídia Baptista, Carlos Ferreira e Mar-
cos Couto, que permitiu dar a conhecer os dados 
correspondentes às intervenções recentes naque-
le amplo espaço com vestígios arqueológicos de 
cronologias distintas (Fig. 27).

Naturalmente, este percurso, que conta com qua-
se duas décadas, é composto de mais momentos 
e iniciativas para além das aqui brevemente par-
tilhadas. As visitas técnicas ao espaço da Agra, a 
par dos momentos formativos com a comunidade 
universitária da UA, conheceram mais episódios 
e mais interlocutores, para além dos relatados. 
Neste permeio, tiveram lugar uma série de cam-
panhas de trabalhos arqueológicos, da respon-
sabilidade de vários arqueólogos, destinadas a 

Fig. 25 – Pormenor das peças arqueológicas da Agra do Crasto 
que integram a exposição permanente do Museu da Cidade de 
Aveiro ©Paulo Morgado, 2021.

Fig. 26 – Apresentação da comunicação «(Re)encontro com o sítio arqueológico da Agra do Crasto, no Campus de Santiago da UA», apresentada 
por Paulo Morgado.
(https://www.youtube.com/watch?v=K5f2815_x_c)
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promover a uma melhor compreensão do sítio e 
a sua salvaguarda, por força das operações urba-
nísticas necessárias à adaptação destes terrenos a 
novas funções, necessárias ao funcionamento do 
Campus.

Estamos em presença de um sítio arqueológico 
de exceção. As suas características, a sua localiza-

ção, a diacronia de ocupação e os testemunhos da 
mesma, retratam formas muito particulares do uso 
do espaço e da relação com o meio por parte das 
comunidades que aqui se instalaram. A ausência, 
aparente, de monumentalidade, pelas caracterís-
ticas das suas construções, pela construção em 
negativo/fossas, e pelo recurso às matérias-primas 
circundantes, não lhe retira importância, embo-
ra possa dificultar o reconhecimento da mesma 
pelo cidadão comum. Também por isso, sempre 
se entendeu como importante contar a história do 
sítio, da forma como foi identificado, das estra-
tégias usadas para potenciar uma melhor aproxi-
mação a este passado. É nossa convicção firme de 
que as ações de divulgação e promoção dos sítios 
arqueológicos e dos seus resultados, de uma forma 
abrangente e próxima, direcionada para todos os 
públicos e não apenas para o público especialista, 
não é apenas necessário, como fundamental. No 
caso da Agra do Crasto, ainda mais. 

Fig. 27 – Apresentação da comunicação «Agra do Crasto (Aradas, 
Aveiro): notas preliminares sobre os dados da intervenção 
arqueológica», apresentada por Lídia Baptista 
(https://www.youtube.com/watch?v=K5f2815_x_c)



242



A AGRA DO CRASTO: 
NOTAS PARA DEBATE





10.
A ocupação neo-calcolítica da Agra do Crasto. 

Alguns apontamentos

GERTRUDES BRANCO
Investigadora Integrada do CHAIA/ 

Universidade de Évora



Com base nas informações vindas a público das diferentes intervenções arqueológicas de salvaguarda 
realizadas na Agra do Crasto, ensaia-se um debate sobre os momentos mais antigos da ocupação humana 
do sítio arqueológico, datáveis da pré-história recente, contextualizando os dados com os de sítios de tipo 
e cronologia afins no território português.
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A descoberta ocasional do sítio arqueológico da Agra do Crasto
tornou-o beneficiário de um enquadramento legal, de matriz comunitária,
ao abrigo do qual se têm realizado um conjunto significativo de intervenções arqueológicas,
preventivas e de minimização, que concorrem para a sua “conservação pelo registo científico”, do qual 
resulta um conjunto importante de registos e bens arqueológicos.

Apesar da ausência de estudos que compilem 
e interpretem, de forma integrada e interdis-
ciplinar, os resultados obtidos no decurso das 
diferentes intervenções arqueológicas, os dados 
constantes dos relatórios produzidos, nomea-
damente, os resultantes dos trabalhos realiza-
dos por Isabel Pereira (neste vol., cap. 5), por 

Fernando Pereira da Silva (neste vol., cap. 6) e 
por Andreia Vale Lourenço (em 2014), apoiados 
pelos trabalhos de prospeção geofísica, desenvol-
vidos por Fernando Almeida (neste vol., cap. 2), 
permitem integrar o sítio arqueológico da Agra do 
Crasto no contexto crono cultural dos «recintos 
de fossos» (vide Anexos: Figuras 1 a 7; Box 1 a 4)

Box 1 “(...) optou-se por prospetar a área da Agra do Crasto com o método magnético numa área de 
5,5 hectares (...) torna-se possível detetar a presença de estruturas de combustão, de depres-
sões preenchidas por solo, ou de objetos em liga metálica de ferro que se podem contextualizar 
em várias épocas (...) A interpretação conjunta dos resultados obtidos com os vários métodos 
sugere a existência de alinhamentos curvilíneos por vezes concêntricos que são característicos 
de ocupação humana (...)”

(ALMEIDA, 2005)

Box 2 “(...) Nesta sondagem [Sondagem 3] foram identificadas três estruturas:
-  Uma corresponde à abertura de um fosso em forma de saco [Fig. 2] cortando a U.E. 6, iden-

tificando-se esta última como o substrato geológico (...)
-  Outra corresponde a uma estrutura de combustão localizada ao centro do fosso a cerca 

de 50cm do fundo deste. Nesta encontra-se uma grande concentração de carvão, assim 
como muitos fragmentos de cerâmica incluindo um vaso globular com asa [Fig. 3], coberto 
de engobe vermelho, fracturado mas permitindo reconstituição integral. Há fragmentos de 
outras peças cerâmicas, nomeadamente vasos de grandes dimensões e pratos.

-  A selar estas estruturas identifica-se um elemento interfacial, onde se verificam poucas cin-
zas, que poderá corresponder a um pavimento (...)”

(PEREIRA, 2005: 17)

Box 3 “(...) Como as campanhas arqueológicas demonstraram, as únicas estruturas existentes con-
sistiam em negativos de um fosso [Fig. 4 e 5], sendo no seu interior que foi detectado todo 
o material arqueológico, exceptuando-se um ou outro fragmento avulso, nos níveis humosos 
superficiais (...)”

(PEREIRA DA SILVA, 2007: 6)

Box 4 O acompanhamento arqueológico efetuado no âmbito da beneficiação da Rua do Crasto, em Aradas, em 2014, 
permitiu identificar uma estrutura em negativo, com uma volumetria relevante, podendo ser interpretada como 
um fosso [Fig. 6]

(Andreia Vale Lourenço, informação pessoal)
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Os recintos de fossos, definidos na bibliografia da 
especialidade (MARQUEZ ROMERO; JIMÉ-
NEZ JÁIMEZ, 2010: 5) como: «superfícies pla-
gadas de hoyos o fosas circulares, excavadas en 
el suelo y rellenas de sedimentos y materiales 
arqueológicos, asociadas a zanjas o fosos, igual-
mente excavados en la roca madre y colmatados 
com incontables restos artefactuales y orgânicos», 
constituem uma área de investigação relativa-
mente recente em território nacional. 

Esta conheceu importantes desenvolvimentos, 
sobretudo, a partir de 2010, resultando, em 
grande medida, de intervenções de minimiza-
ção e salvaguarda patrimonial, que permitiram 
duplicar o número de sítios inventariados em 
território nacional, ultrapassando atualmente a 
meia centena, concentrados, por enquanto, no 
interior alentejano, em consequência dos traba-
lhos efetuados no âmbito da implementação do 
Empreendimento de Alqueva e infraestruturas 
associadas. 

Sinteticamente, podemos elencar um conjunto 
de questões científicas que enquadram o estudo 
desta tipologia de sítios – recintos de fossos – e 
que demonstram a importância do estudo cientí-
fico da Agra do Crasto, para a progressão e inova-
ção do conhecimento sobre esta matéria:

(i) Segundo as correntes de investigação “los 
recintos no eran, creemos, poblados al uso, ni 
santuarios full-time, sino espacios en los que se 
desarrollaban encuentros o agregaciones con-
denadas a no perdurar, y en los cuales acaecía 
un amplio rango de actividades” (ibid.: 485). 
As reuniões de diferentes grupos funcionariam 
como um mecanismo para favorecer a socializa-
ção, a cooperação e a criação de laços de identi-
dade intra e inter grupos. Nestas promoviam-se 
trocas económicas (e.g. matérias primas e arte-
factos), sociais (e.g. matrimónio) e simbólicas 
(e.g. ritos de iniciação).

O design atual dos recintos de fossos resulta 
de sucessivas ações de construção/ocultação 
segmentaria, efetuadas no decurso dos dife-
rentes períodos de agregação. De acordo com A. 
VALERA (2012) «uma construção assim, por 

segmentos e ao longo de um certo tempo, per-
mite que grandes obras estejam ao alcance de 
sociedades de organização segmentaria (…) esta 
forma de construir é ela própria resultado da 
estrutura social que implementa». A orientação 
de foro cosmológico inerente a cada empreitada 
resultaria na unidade das plantas que atualmen-
te apreendemos.

Como é percetível pela informação compilada 
em anexo, o sítio arqueológico da Agra do Cras-
to enquadra-se nesta conceção ao possuir, pelo 
menos, três segmentos de fosso registados em 
escavação/acompanhamento arqueológico (vide 
Box 2, 3 e 4), dois dos quais com materiais 
arqueológicos, atribuídos ao neocalcolítico, reco-
lhidos do seu interior.

A prospeção geofísica efetuada pelo Professor 
Fernando Almeida (Box 1 e Fig. 1) apresenta “(….) 
alinhamentos curvilíneos por vezes concêntricos 
que são característicos de ocupação humana (…) 
(ALMEIDA, 2005, neste vol., cap. 2), contudo, 
aparentemente, estes não se estruturam de for-
ma a constituírem uma planta coesa, ao contrário 
da maioria dos sítios registados em território con-
tinental, cujos traçados começam a ser tipificados, 
apesar da sua reconhecida variedade morfológi-
ca (VALERA, 2012). Acresce que, algumas das 
anomalias cartografadas pela prospeção geofísica 
não correspondem a segmentos de fossos, como 
se verificou em resultado dos trabalhos dirigidos 
por Lídia Baptista (neste vol., cap. 7) e por Rafael 
Morais, Nuno Silveira, Dário Antunes e João 
Nuno Marques (neste vol., cap. 8).

Da totalidade das anomalias registadas na pros-
peção geofísica quais correspondem a segmentos 
do fosso datáveis do neocalcolítico? A aparente 
ausência de uma planta coesa será indicadora de 
uma construção por segmentos aleatórios, inter-
rompida antes da sua conclusão?

(ii) Os padrões de implantação geográfica 
dos recintos de fossos em território nacional – 
para citar alguns exemplos: Horta do Paraíso 
(MATALOTO, COSTEIRA, 2008); Moreiros 2 
(BOAVENTURA, 2006; VALERA, BECKER,
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BOAVENTURA, 2013); Juromenha 1 (CALA-
DO, ROCHA, 2007); Perdigões (LAGO et al., 
1998) – apresentam características comuns com 
os seus consentâneos localizados em espaço 
peninsular e europeu. 

A propósito, J. Marquez Romero e V. Jiménez 
Jáimez referem que 

«la localización de los yacimientos com fosos y 
campos de hoyos tiene casi siempre en los valles 
de los ríos, al tiempo que su ubicación topográfica 
sugiere un desinterés por los aspectos defensi-
vos y de control del territorio, puesto que suelen 
ocupar zonas bajas, no destacadas en el paisage» 
(2010: 190).

O posicionamento da Agra do Crasto, locali-
zado diretamente sobre um dos braços princi-
pais da Ria de Aveiro, à semelhança de Alcalar 
(MORÁN, 2010) e Papa Uvas (MARTIN DE 
LA CRUZ et al., 1990), aparenta ser um dos 
escassos exemplos de ocupação de espaços limí-
trofes, junto à linha de costa. A importância do 
estudo da implantação geográfica deste recinto 
é reforçada pelo facto de este ser, igualmente, 
um dos únicos quatro sítios conhecidos na região 
Centro Norte de Portugal, a par da Senhora da 
Alegria, em Coimbra (VALERA, PEREIRA, 
RAMOS, 2013), Santa Bárbara, no Sabugal 
(PERNADAS, 2013) e Forca, na Maia (VALE-
RA, REBUJE, 2008).

A confirmar-se o sítio arqueológico da Agra do 
Crasto afirma-se, desde logo, pelo facto de ser 
o testemunho mais ocidental de um fenómeno 
de identidade cultural, que perdura durante mais 
de 3500 anos, e se estende desde a Península 
Ibérica aos confins da Europa setentrional, mais 
concretamente à Dinamarca e ao extremo norte 
da Alemanha.

(iii) A delimitação intencional de um espaço, 
reservado ao exercício de atividades antrópi-
cas, através da escavação de fossos de planta 
tendencialmente circular, acontece, segundo as 
datações pelo radiocarbono publicadas para o 
sítio da Senhora da Alegria (VALERA, 2013a; 
VALERA, PEREIRO, RAMOS, 2013), na pri-
meira metade do VI milénio a.C., associado às 

primeiras evidências do processo de neolítização 
(Neolítico Antigo cardial) em território nacional. 

Este indicador cronológico é consentâneo com as 
informações disponíveis para o restante espaço 
peninsular (Mas d’Is – BERNABEU AUBAN et 
al., 2003) e aparenta atingir a sua fase plena no 
decurso do Calcolítico, momento no qual o incre-
mento da quantidade de recintos de fossos inven-
tariados, surge associado à amplificação da sua 
área de dispersão geográfica. Paradoxalmente, a 
sua fragmentação aparenta ocorrer, de uma for-
ma rápida e generalizada, coincidindo com o apa-
recimento da cerâmica campaniforme, indicador 
de profundas alterações sociais ocorridas, no seio 
das comunidades da segunda metade do II milé-
nio a. C. (JORGE, 2009), e das quais resultou a 
fragmentação do móbil que envolvia a vivência 
dos recintos de fossos.

Para além da importância de se estabelecer um 
extenso protocolo de datações absolutas dos 
contextos da Agra do Crasto, importa entender 
a ocupação sincrónica e diacrónica da Agra do 
Crasto, inserida no seu contexto regional. 

O sítio da Agra do Crasto possui testemu-
nhos de “(...) uma estrutura em negativo cujas 
paredes se encontravam forradas com argila 
(...)” (BAPTISTA, 2019, neste vol., cap. 7), com 
materiais - fragmentos cerâmicos - datáveis 
estilisticamente do Neolítico Antigo (V milénio 
a. C). Qual o contexto desta estrutura - para 
já isolada - no sítio da Agra do Crasto? Como 
se integra no contexto da ocupação neolíti-
ca desta região litoral? Possui alguma relação 
com os segmentos de fossos identificados e 
restantes materiais recolhidos em escavação? 
Quais as características destes espaços que os 
tornam atrativos para diferentes comunidades, 
em diferentes períodos pré e proto-históricos, 
no caso da Agra do Crasto, com vestígios de 
ocupação datáveis relativamente do Neolítico 
Antigo, do Calcolítico, da Idade do Ferro e de 
época medieval? Como se relaciona este local 
com os sítios, eventualmente contemporâneos, 
assinalados na sua envolvente, mais ou menos, 
imediata?
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(iv) Na importante relação que importa estabe-
lecer entre o sítio da Agra do Crasto e a geografia 
humana envolvente, atendemos ao referido por 
V. Jiménez-Jáimez (2019: 210): «(...) It is not 
unreasonable to think that ditched enclosures 
were very often constructed by the same peoples 
that built all kinds of megalithic and non-mega-
lithic monuments. Alternatively, at least builders 
of both of these entities were – in broad terms – 
culturally related somehow (...)».

As correntes de investigação atuais inserem 
recintos de fossos, recintos murados e monu-
mentos megalíticos numa estratégia contempo-
rânea, no espaço e no tempo (apesar da escassez 
de datações), de apropriação e monumentali-
zação da paisagem. Independentemente da sua 
funcionalidade, estas construções representam 
um esforço coletivo das comunidades, que par-
tilham muitas características comuns, nomea-
damente, o conhecimento técnico, ferramentas 
adequadas, força de trabalho, capacidade de 
organização e motivação necessária para traba-
lhos de grande escala.  

Neste capítulo questionamos se existiu uma rela-
ção – sincrónica e diacrónica – da ocupação da 
Agra do Crasto, com os monumentos megalíti-
cos do Taco (Albergaria-a-Velha) ou do Casarão 
(Águeda), à semelhança do documentado em 
outras áreas do território continental, nomeada-
mente no Alentejo.

(v) Os dados conhecidos atribuem à componente 
artefatual um papel fundamental no desenvolvi-
mento das dinâmicas sociais originadas e desen-
volvidas no seio dos recintos de fossos. “Cada 
pozo o depósito de materiales en el interior de un 
recinto podría ser la prueba de la presenta de un 
grupo o de su retorno a un lugar cargado de valor 
social y de su participación activa en las dinámi-
cas sociales” (MARQUEZ ROMERO, JIMÉNEZ 
JÁIMEZ, 2010: 494)

António Valera, um dos investigadores que mais 
se tem dedicado ao estudo e publicação dos 
recintos de fossos, vai mais longe, ao referir que 
o investimento em formas monumentais de exi-
bição ideológica não se restringe à arquitetura e 

à organização da paisagem, mas estende-se aos 
objetos iconográficos e às práticas que os envol-
vem, considerando não só o seu simbolismo, mas 
também o investimento social colocado na obten-
ção de objetos e matérias-primas (VALERA, 
2021: 111).

Estas interpretações são consentâneas com as 
evidências (e.g. Vale de Éguas - BAPTISTA E 
GOMES, 2012: 599) que apontam para a exis-
tência de práticas de fragmentação e deposição 
intencional e calculada dos artefactos, no inte-
rior das estruturas negativas, numa efetivação de 
laços sociais baseados «na multiplicação das rela-
ções de troca, em que a fragmentação de objetos 
torna-se uma forma de multiplicar a invocação de 
pessoas, lugares e momentos.»

Neste contexto, os materiais possuíam uma 
biografia independente da utilização funcional 
primária para a qual aparentam ter sido conce-
bidos. O estudo tafonómico e taxonómico dos 
materiais recolhidos na Agra do Crasto afigu-
ra-se fundamental num contexto científico que, 
salvo raras exceções - Bela Vista 5 (CASTA-
NHEIRA, 2014); Vale das Éguas 3 (BAPTISTA, 
GOMES, 2012) – privilegia o estudo das tipolo-
gias, datações (MATALOTO, BOAVENTURA, 
2009; VALERA, 2014) e o design dos recintos 
de fossos.

A esta abordagem, acresce a importância de se 
aceder aos resquícios orgânicos que perdurem no 
interior dos recipientes (poros) de forma a deter-
minar os produtos consumidos pelos grupos que 
os manusearam no momento imediato ao seu 
abandono. 

O que se conhece do sítio da Agra do Crasto é 
resultado de trabalhos arqueológicos, desenvolvi-
dos no âmbito da designada arqueologia preven-
tiva e de salvaguarda, compilados em relatórios 
elaborados para dar cumprimento a imperativos 
legislativos pré estabelecidos.

Ainda assim, o pouco que se conhece permite 
afirmar a grande importância do sítio arqueo-
lógico da Agra do Crasto, desde logo, pelo facto 
de este poder ser o testemunho mais ociden-
tal de um fenómeno de identidade cultural, 
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que perdura durante mais de 3500 anos, e se 
estende deste a Península Ibérica aos confins 
da Europa Central. 

As notas que deixamos para o debate sobre a 
importância científica do sítio arqueológico da 

Agra do Crasto, não pretendem ser exaustivas ou 
esgotar as possibilidades de investigação existen-
tes, mas somente, estimular o início de um pro-
cesso de investigação holística programada, que 
se antecipa frutífera para o conhecimento da pré 
e proto-história da Beira Litoral.

Anexos
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Fig. 2 – Sondagem 3. Perfil e estratigrafia do fosso. (PEREIRA, 2005: Anexo Folha 4/5).

Fig. 1 – Limites das anomalias identificadas através de prospeção geofisica, sobre o Googlemaps (ALMEIDA, 2005).
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Fig. 4 – «Vista de pormenor do tipo de estrutura detectada na Agra do Crasto, campanha de 2006 – fosso.» (PEREIRA DA SILVA, 2007: Fig. 4)

Fig. 3 – Vaso globular com asa, com engobe vermelho - Sondagem 3, U.E. 4. (PEREIRA, 2005: Anexo).
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Fig. 5 – Imagem do enchimento do fosso - K8. 17-18. U.E.3 (Arquivo F. A. Pereira da Silva/CAA; neste vol., cap. 6).
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Fig. 7 – Desenho do fosso registado nos trabalhos de acompanhamento arqueológico, efetuados no âmbito da beneficiação da Rua do Crasto, 
em Aradas, em 2014. Autoria: Andreia Vale Lourenço (C. M. Aveiro).

Fig. 6 – Vaso cerâmico, escavado num referido: «solo de ocupação» correspondente a uma anomalia da geofísica (PEREIRA DA SILVA, 2005).
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11.
Agra do Crasto: o sítio orientalizante 
mais setentrional da costa atlântica?

ANTÓNIO MANUEL S. P. SILVA 
CITCEM – Centro Interdisciplinar 

«Cultura, Espaço e Memória» (UP)
Centro de Arqueologia de Arouca



Tecem-se breves reflexões sobre os vestígios de ocupação da primeira Idade do Ferro na Agra do Crasto, 
salientando a novidade e a importância deste ambiente costeiro orientalizante na região.
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O reconhecimento do interesse histórico da Agra do Crasto
tem vindo a conduzir-nos – à medida que ali se desenvolvem diferentes 
fases de trabalhos arqueológicos – à perceção daquele amplo terraço fluvial 
como um sítio multiperiodal. O local terá tido desde, talvez, a Idade Média utilização 
especialmente agrícola, como parece assinalado pelos numerosos negativos, interpretados como prove-
nientes do cultivo de vinha (BAPTISTA, neste vol., cap.7; MORAIS, SILVEIRA, ANTUNES, MARQUES, 
neste vol., cap. 8); em épocas mais antigas foi palco de ocupações cuja cronologia antevemos, todavia, de 
incertas arquiteturas e modalidades sociais.

Neste apontamento, pretendemos destacar, em 
particular, a excecional identificação de signifi-
cativos contextos sidéricos, como apresenta-
dos, no cap. 7 deste volume, por Lídia Baptista. 
Do ponto de vista artefactual, referem-se a um 
vasto conjunto de fragmentos cerâmicos (perto 
de 4 700), correspondentes a ampla panóplia 
de recipientes, muitos praticamente íntegros 
ou conservando perfil completo, o que permi-
tiu à Autora identificar diversos topos de taças, 
vasos ovóides e globulares, fragmentos de um 
vaso geminado, etc. Estas produções, presen-
temente em estudo, parecem integrar tanto um 
facies indígena, como importações meridionais, 
nomeadamente louça cinzenta polida e peças 
pintadas em bandas, situação que é comum 
em outros sítios de idêntica cronologia. Ao con-
junto cerâmico, junta-se uma conta em pasta 
vítrea, oculada, e outros itens, que a seu tempo 
serão devidamente divulgados.

A investigação arqueológica tem vindo a des-
tacar, nas últimas décadas, dois importantes 
núcleos da presença orientalizante na fachada 
atlântica do centro-norte português: os estuá-
rios do Tejo e do Mondego, sendo certo que a 
frequência e provável instalação de comunida-
des meridionais exerceram papel decisivo na 
configuração da Primeira Idade do Ferro nessas 
regiões; à semelhança do que terá sucedido no 
sul do nosso território (ARRUDA, 2010).

No estuário do Tejo, tal ocupação é hoje uma 
realidade clara, datável, pelo menos, desde a pri-
meira metade do séc. VII a.C., o que acentua a 

precocidade desta área no quadro da expansão 
comercial fenícia na fachada atlântica, tanto no 
que viria a ser a Olisipo romana, como em diversas 
estações mais a montante do rio e no interior da 
península de Lisboa (ARRUDA, 2014: 524-526).

No estuário do rio Mondego, de configuração 
antiga muito mais aberta que na atualidade 
(ARRUDA, 1999-2000: 227), os trabalhos de 
Isabel PEREIRA (1993, 1993-1994, 1994, 1996, 
2009 e outros) e a revalorização das pesquisas 
de António dos Santos Rocha (1853-1910), fei-
ta por aquela investigadora e outros autores, têm 
vindo a expor a região da Figueira da Foz como 
um excecional ponto de contacto comercial e de 
presença fenícia neste trecho meridional da Ibéria. 
Esta realidade, tem o porto e núcleo oficinal de 
Santa Olaia como paradigma, mas estruturava-
-se, certamente, numa rede de povoamento hie-
rarquizada social e funcionalmente, englobando 
outros povoados e prováveis casais ou aglomera-
dos rurais menores (PEREIRA, 1993-1994). 

Os indícios de contactos orientalizantes da I 
Idade do Ferro localizados mais a norte, tanto 
em estações da costa oceânica como mais inte-
riores, desde há muito estão sinalizados, regis-
tando-se numerosas ocorrências desde o norte 
de Portugal até às costas galegas mais seten-
trionais, mas sempre de objetos pontuais e em 
escassa quantidade, quer se trate de contas 
oculadas em pasta vítrea, jóias, fíbulas, objetos 
de ferro ou cerâmicas (GONZÁLEZ RUIBAL, 
2004: 291-294; 2006-2007: 246-250; 
PEREIRA, 2019)1.

1 Bem mais abundantes, naturalmente, são os materiais posteriores, filiáveis nos circuitos comerciais greco-púnicos dos séculos IV-III a.C. com 
distribuição muito mais alargada no Norte de Portugal (PEREIRA, 2019) e Galiza (SÁEZ ROMERO et al., 2019; GARCÍA FERNÁNDEZ 
et al., 2020). 
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Nesta linha, considera-se, habitualmente, que 
o porto/feitoria de Santa Olaia (Figueira da 
Foz) constituiu o estabelecimento mais seten-
trional da presença fenícia na fachada atlântica 
(GONZÁLEZ RUIBAL, 2004: 292), e, ainda 
que tenha sido admitida a existência de estabe-
lecimentos fenícios mais a norte (GONZÁLEZ 
RUIBAL, 2006-2007: 250), não havia ainda 
evidência de tal presença. 

Estas circunstâncias mais sublinham a impor-
tância dos materiais arqueológicos da Agra para 
a compreensão destes movimentos de artefactos 
e contactos culturais, aguardando-se a possibi-
lidade de serem feitas datações absolutas para 
melhor se averiguar o âmbito cronológico dos ves-
tígios identificados, nomeadamente para aferir a 
possibilidade de poderem ultrapassar a etapa de 
declínio do comércio fenício, no século VI, como 
admite Lídia Baptista (neste vol., cap. 7).

Mas outras questões podem evocar-se, a res-
peitante ao sítio e, mais especificamente, às 
arquiteturas associadas a estes contextos orien-
talizantes. Na verdade, a generalidade dos sítios 
onde têm sido documentados estes itens exóge-
nos, correspondem a povoados, ordinariamente 
fortificados, variando a planimetria e materiais 
construtivos das construções internas de acordo 
com as diferentes geografias, como sucede, con-
cretamente, na foz do Mondego, no referencial 
sítio de Santa Olaia (ROCHA, 1971; PEREIRA, 
1993, 1996), como também no castro de Tava-
rede (ROCHA, 1971: 99ss.; NEVES, ), se bem 
que se registem, igualmente, sítios de ocupação 
abertos, tipificados como casais agrícolas por 
Isabel PEREIRA (1993-1994).

Entre estes últimos, Santos Rocha escavou, o 
que interpretou como fundos de cabana, em 
Chões, e que eram compostos por duas fos-
sas arredondadas, de pouca profundidade, uma 
medindo 1,70 por 1,40 metros; a outra com 
cerca de 1,50 m de diâmetro (ROCHA, 1971: 
134; PEREIRA, 1993-1994: 78); situação 
idêntica parece ter ocorrido no sítio de Fonte de 
Cabanas, onde o mesmo investigador escavou 
cinco estruturas «circulares, abertas no tufo 

calcário, com o diâmetro de 1,45 m (…) con-
servando ainda algumas delas a profundidade 
de 0,60 m» (ROCHA, 1908: 197; PEREIRA, 
Idem: 82-83). 

É prematuro aproximar estas estruturas das 
observadas na Agra do Crasto, aliás interpreta-
das como fossas detríticas pela sua escavadora 
(BAPTISTA, ibid.), mas a possibilidade de indi-
ciarem estruturas de combustão nas proximida-
des, como fornos, apontada pela mesma Autora 
(Ibidem), traz-nos de imediato à ideia o com-
plexo oficinal de Santa Olaia (PEREIRA, 1993; 
2009), naturalmente. Aliás, parece-nos poder 
reconhecer algumas semelhanças na implanta-
ção topográfica da Agra do Crasto com aquela 
estação arqueológica figueirense. Num como 
noutro caso são sítios de baixa altitude, abertos 
a zonas estuarinas muito próximas do mar, mas 
ainda assim com certa dominância visual e algu-
mas condições defensivas, como é percetível em 
fotografias antigas das Ladeiras de Verdemilho, 
prévias à urbanização da envolvente (ALMEIDA, 
1946: 27). Santa Olaia seria mesmo, em tempos 
sidéricos, uma pequena ilhota (PEREIRA, 2012: 
123); faltam-nos na Agra estudos de geomor-
fologia e evolução da linha costeira que permi-
tam uma noção mais precisa da morfologia do 
sítio há 2 500 anos, mas cremos que um núcleo 
de ocupação da Idade do Ferro mais expressivo 
poderá ainda conservar-se num dos pequenos 
outeiros vizinhos.

Com enquadramento geomorfológico ainda, 
de certo modo, estuarino, mas instalado sobre 
expressiva colina, já a rondar os 90 metros, 
importa, por fim, recordar, na mesma linha flu-
vial, o notável sítio do Cabeço do Vouga. Nos 
mais recentes trabalhos arqueológicos, realiza-
dos no Cabeço da Mina, provavelmente mais 
sobre a área de ocupação romana do que, pro-
vavelmente da Idade do Ferro, Fernando Silva 
distinguiu um ambiente de «Ferro mediterrâ-
nico» anterior ao do «Ferro atlântico», designa-
damente cinco contas oculadas em pasta vítrea 
(PEREIRA DA SILVA, 2008: 28; GOMES, 
2012: 100; PEREIRA, 2019: 482), cerâmica 
pintada com bandas brancas (PEREIRA DA 
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SILVA, idem: 27) e diversas taças carenadas 
(que tivemos ocasião de observar brevemente), 
entre outra cerâmica de proveniência ou afini-
dades meridionais (Ibidem: 28), mas é diferen-
te a natureza da estação e a intensidade dos 
materiais importados não será, porventura, 
comparável ao caso da Agra do Crasto.

Todo este conjunto de questões, bem como as 
dinâmicas de interação que poderão ter sido esta-

belecidas entre estas comunidades, recetoras e 
utilizadoras de bens exóticos, com as populações 
indígenas, propiciando novas relações de poder e 
hierarquias territoriais (ARRUDA, 1996: 40-42; 
1999-2000: 252-256; 2010), fazem deste sítio 
um tema incontornável no estudo da antropiza-
ção do centro-norte atlântico português durante 
o I milénio a.C., aguardando-se com muita expec-
tativa os estudos científicos em desenvolvimento.
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12.
A Agra do Crasto, algumas notas 

(não) conclusivas

SÉRGIO GOMES 
CEAACP – Universidade de Coimbra

LÍDIA BAPTISTA
CEAACP – Universidade de Coimbra



Os trabalhos até agora desenvolvidos em Agra do Crasto permitem começar a esboçar os limites e a longa 
diacronia de ocupação desta estação arqueológica. Retomando os contributos apresentados nos capítulos 
anteriores, demonstra-se a relevância científica e patrimonial dos vestígios, salientando que é necessário 
prosseguir o estudo dos resultados obtidos. A par disto, e tendo em consideração que não são conhecidos 
os limites da estação, é necessário também prosseguir com os trabalhos de salvaguarda arqueológica para 
garantir a minimização do impacte patrimonial de eventuais obras. Salienta-se também que a Agra do 
Crasto deve ser entendida enquanto um lugar de memória material. Neste sentido, os vestígios arqueoló-
gicos devem ser integrados nas novas dinâmicas do lugar e usufruídos como estratégia de ampliação dos 
horizontes de sentido dos novos espaços e dos seus habitantes.
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Agra do Crasto é um lugar de uma paisagem tradicional, na qual
os nomes e os relevos se confundem com a memória de diferentes 
comunidades. Da antiga povoação, parecia apenas sobreviver um nome que
resistia ao tempo. A singularidade histórica e geográfica do pequeno outeiro perdia-se numa
paisagem cada vez mais urbanizada e organizada com construções dos nossos dias. No entanto, nestas 
transformações recentes, foram sendo resgatados vestígios arqueológicos que desafiam a compreensão 
da memória deste lugar. Tais vestígios apresentam uma diversidade cronológica e cultural que remete para 
diferentes comunidades do passado. São diferentes comunidades entrelaçadas no cuidado para com o 
devir da paisagem e dos seus horizontes. Como vimos, tais horizontes excedem a escala desta pequena 
elevação circundada por linhas de água e sobranceira à laguna, convidando a pensar a sua futuridade.

Nos capítulos anteriores, foram apresentados os 
resultados dos trabalhos de prospeção geofísica 
e das intervenções de arqueologia preventiva que 
permitiram a identificação dos vestígios das anti-
gas ocupações. Neste texto, procura-se enfatizar 
a relevância científica e patrimonial dos resulta-
dos obtidos. Não se pretende, porém, elaborar 
uma visão de síntese da história deste lugar. Tal 
objetivo exige um aprofundamento do estudo 
dos resultados e a realização de novas interven-
ções arqueológicas, cuja desenvolvimento não 
se coaduna com os propósitos deste volume. De 
qualquer modo, nos próximos parágrafos serão 
enunciados os principais momentos da longa 
diacronia de ocupação deste espaço, chaman-
do a atenção para algumas particularidades das 
estruturas e dos conjuntos artefactuais. Como se 
verá, a importância dos vestígios torna pertinente 
continuar a acautelar a salvaguarda desta esta-
ção arqueológica cujos limites temporais e físicos 
estão por conhecer. Este texto, não podendo ser 
de síntese, pode, então, ser lido como o esboço de 
uma narrativa que está em aberto e cujo desen-
volvimento depende do modo como o futuro cui-
dará do passado da Agra do Crasto.

A compreensão da estação arqueológica está em 
aberto por várias razões. A primeira das quais 
decorre do desconhecimento da sua extensão. 
Com efeito, nas áreas intervencionadas foram 
identificadas estruturas em negativo, cuja distri-

buição sugere a existência de diferentes zonas de 
concentração sem que seja possível identificar, 
de modo claro, um perímetro que nos permita 
delimitar o sítio arqueológico. A esta indefinição 
de limites físicos, acresce a multitemporalidade 
e diversidade cultural dos vestígios que, por sua 
vez, implicam diferentes tradições e modalidades 
de construção e transformação do espaço. Assu-
mindo tal variabilidade, devemos, então, admitir 
que pouco sabemos sobre o modo como o outei-
ro foi sendo apropriado e construído ao longo 
dos diferentes ambientes culturais identificados 
nas intervenções arqueológicas. A este propósito, 
refira-se que quando se tem em consideração as 
afinidades da Agra do Crasto com outras esta-
ções da mesma natureza, torna-se importante 
olhar os vestígios até agora identificados como 
parte integrante de uma complexa organização 
espacial mais vasta, na qual são articuladas áreas 
densamente construídas, dispositivos isolados e 
espaços vazios num diálogo com pré-existências 
naturais. Desta perspetiva, o outeiro na sua totali-
dade surge como um objeto histórico-arqueológi-
co a indagar; surge como um potencial arquivo de 
memórias a recuperar.

Os vestígios mais recentes das vivências da Agra 
do Crasto correspondem a negativos decorrentes 
do plantio de vinha, uma exploração sobre as quais 
se encontra referências em documentação dos 
séculos XII e XV.1 Esta exploração especializada 

1 As referências encontram-se na Carta de foral outorgado a Arada pelo prior do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra de 1181 (MADHAIL, 1959: 
33-34) e na Relação das propriedades que o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra possuía em Aveiro, Aradas, Sá, Verdemilho, Requeixo, Esgueira, 
Cacia, Eixo... de 1431 (ibid.: 167-173) onde verifica a menção ao cultivo da vinha. As estruturas apresentavam uma planta subretangular distribuídas 
regularmente com orientação NE-SO no seu eixo longitudinal. Em associação, foram também identificadas estruturas de tipo valado – estruturas 
lineares mais longas – com orientação NE-SO e NO-SE delineando parcelas de terreno subretangulares (BAPTISTA 2019, neste vol., cap. 7).. 
Este tipo de vestígios tem paralelos em sítios intervencionados no âmbito de projetos de arqueologia preventiva desenvolvidos no âmbito do Plano 
de Rega do Alqueva (BAPTISTA, GOMES, MATA, 2012; BAPTISTA, GOMES, 2013, por exemplo). Sobre a temática, refira-se também o estudo 
de vários autores franceses (BOISSINOT, PUIG, 2005-2006 e GARCIA QUIQUEREZ, DELENCRE, 2014, por exemplo).
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do lugar insere-se numa paisagem cultural agrária, 
na qual o diálogo entre os aglomerados urbanos 
e o território envolvente se fez através de quin-
tas e pequenos casais. Muitos destas unidades de 
exploração foram crescendo, adaptando-se aos 
desafios de diferentes conjunturas económicas; 
outras, porém, acabariam por ser abandonadas. A 
identificação dos negativos da antiga vinha reme-
te para uma antiga paisagem que se encontra em 
transformação face a novas dinâmicas socioeco-
nómicas. Com efeito, as comunidades agrárias 
tradicionais apresentam formas de organização 
espacial que têm vindo a ser desafiadas des-
de os inícios da Época Contemporânea, levando 
ao abandono de técnicas tradicionais e áreas de 
exploração.

Se é certo que a vivência do lugar foi sendo 
transformado, o seu nome – ou topónimo – per-
maneceu como invocação de um tempo e de 
uma paisagem diferentes. A análise toponími-
ca realizada da perspetiva arqueológica permi-
tiu avançar com a possibilidade de o outeiro ter 
sido ocupado durante a Proto-história. Tendo 
como paralelos outras estações arqueológicas, 
levantava-se a hipótese da existência de um 
povoado delimitado por um sistema defensivo 
(amuralhado ou entrincheirado) integrado numa 
rede de lugares, mais ou menos especializados, 
e em relação com diferentes recursos do terri-
tório. Em relação com este período cronológico, 
foi identificada uma concentração de estruturas 
em negativo, cuja interpretação da funcionalida-
de é necessário desenvolver. É provável que tais 
estruturas tenham tido uma biografia de utiliza-
ção pautada por diferentes momentos e contex-
tos de utilização, podendo ter funcionado como 
lugares de transformação, armazenamento ou 
descarte de bens ou corresponderem a delimi-
tações espaciais de contextos socioeconómicos 

cuja dinâmica ainda nos escapa. O conjunto 
artefactual2 proveniente dos depósitos de enchi-
mento apresentam características que remetem 
a utilização destas estruturas no quadro mais 
amplo da presença de comunidades sidéricas 
neste território, entre os séculos VII e V a.C. 
Neste momento, o estudo destes contextos está 
a ser desenvolvido pela Dr.ª Sara Almeida no 
âmbito do seu doutoramento. Esta investigação 
permitirá compreender melhor a natureza desta 
ocupação da Agra do Crasto, explorando as rela-
ções deste lugar com o pujante mundo cultural 
sidérico em desenvolvimento no Mediterrâneo.

As intervenções arqueológicas permitiram 
também o reconhecimento de vestígios que 
documentam a ocupação pré-histórica do lugar. 
A identificação de um segmento de um fosso, 
de fossas e vestígios de estruturas em mate-
riais perecíveis remetem para transformação 
do outeiro no quadro de uma tradição arqui-
tetónica de estruturas em negativo que se 
desenvolveu na Península Ibérica entre o 4.º 
e o 3.º milénio a.C.3 Esta tradição construtiva 
encontra-se em associação com uma paisa-
gem monumental onde se destacam os recin-
tos de fossos, que funcionariam como lugares 
de congregação numa dinâmica de negociação 
territorial e identitária desenvolvida por parte 
de comunidades em vias de consolidação do 
sistema agro-pastoril. O segmento de fosso 
identificado remete, então, para a existência 
de um dispositivo arquitetónico monumental 
cuja caracterização carece de novas interven-
ções arqueológicas. Acresce referir que o estudo 
das intervenções onde foram identificados este 
contexto arqueológico está por realizar, sendo 
necessário proceder a uma análise da sequên-
cia de enchimento da estrutura, em articulação 
com o conjunto artefactual, para um melhor 

2 O conjunto artefactual cerâmico (BAPTISTA ,2019, neste vol., cap. 7) é formalmente diversificado, do qual se destacam peças pequenas de 
fabrico cuidado – vasos de corpo globular e topo cónico com colo e taças cónicas. Foram identificadas três bases com grafitos incisos. Em termos 
decorativos, verifica-se a incisão, impressão, pintura, cordão plástico e nervura horizontal. Esta amostra apresenta paralelos com habitats do Vale 
do Tejo (ARRUDA 2005a, 2005b, PIMENTA, MENDES, 2010-2011) e da foz do Mondego (PEREIRA, 1994, 2009; NEVES, 2013).
3 A existência de recintos de fossos pode recuar ao 6.º milénio a.C., como aponta a datação absoluta inserível no Neolítico Antigo obtida na 
Senhora da Alegria (Coimbra). Contudo, o apogeu deste tipo de lugares decorre no Neolítico Final e Calcolítico (VALERA, 2013a).
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conhecimento do contexto social e cultural que 
subjaz a este monumento.4

O potencial científico do outeiro para o conhe-
cimento da Pré-história recente não se limita 
apenas aos vestígios do recinto de fossos. Com 
efeito, há também a destacar a identificação de 
uma estrutura em negativo (ou “fossa”) com 
paredes forradas em argila5 no interior da qual 
foi recolhido um conjunto de fragmentos cerâ-
micos cujas características remetem para o 5.º 
milénio a.C.6 Este conjunto artefactual, que 
atualmente se encontra em estudo pela Dr.ª 
Gertrudes Branco, é especialmente relevan-
te por duas razões. A primeira, de ordem local, 
prende-se com o facto de testemunhar uma 
continuidade na ocupação do outeiro por parte 
de comunidades pré-históricas. A segunda razão 
decorre da relação deste lugar com a emergência 
das comunidades construtoras de monumentos 
megalíticos, cuja paisagem tem uma significati-
va expressão regional. O investimento no estudo 
destes vestígios permitirá, então, compreender o 
modo como a Agra do Crasto se articula com o 
devir da paisagens culturais pré-históricas do 5.º 
ao 3.º milénio a.C.7

No início deste texto, dizíamos que narrativa do 
lugar da Agra do Crasto está em aberto. Nos 
parágrafos anteriores, chamámos a atenção para 
determinados vestígios e para a sua articulação 

com diferentes períodos crono-culturais, resul-
tando numa narrativa que se faz entre a con-
tinuidade e lacuna. O carácter fragmentário e 
disparidade cronológica dos vestígios arqueológi-
cos permite-nos compreender que a narrativa do 
lugar nos reporta a um tempo longo. Explorando 
a estrutura de tal narrativa em aberto, devemos, 
então, ter em atenção a profundidade temporal 
deste lugar e a forma como persistiu na memória 
das comunidades locais. 

Sobre a profundidade temporal deste lugar pode-
mos considerar a sua relação com as sociedades 
agrária tradicionais. Neste sentido, ainda que não 
tenha sido possível identificar o momento em que 
a antiga vinha deixa de ser explorada, é importan-
te referir que tal momento marca um momento 
de abandono que antecede a recente urbanização 
da área. Este momento de abandono marca uma 
etapa final das comunidades agrárias que deram o 
nome ao lugar e, através desse nome, cuidaram da 
perpetuação da sua memória. Foi com este nome, 
interpretado como indício da existência de ves-
tígios de antigas ocupações, que os arqueólogos 
começaram a prestar atenção ao lugar e a estu-
dar a sua antiguidade. Num primeiro momento, 
as características gerais do outeiro e o seu nome 
remetiam para uma ocupação proto-histórica. 
As escavações arqueológicas permitiram iden-
tificar contextos mais antigos que remontam à 
Pré-história recente, um dos momentos cruciais 

4 De facto, o conhecimento que dispomos sobre componente artefactual, nomeadamente da cerâmica, é quase nulo. No fosso identificado em 
2003 (sondagem 3 - PEREIRA 2004, neste vol., cap. 5), foi recuperado um vaso completo esférico com asa em cesta com engobe vermelho 
toscamente modelado à mão associado a fragmentos de vasos de grandes dimensões e pratos. Sem um estudo exaustivo dos elementos pro-
venientes do mesmo estrato, dificilmente se consegue estabelecer uma cronologia mais apurada para esta peça, uma vez que a asa em cesta é 
recorrente na Idade do Ferro (embora associada a potes de perfil em S) (ALBERGARIA, MELRO, 2013) e o acabamento almagrado remete 
para um período mais lato, que engloba o Neolítico e o Calcolítico (CARVALHO, 2011; COSTEIRA, MATALOTO, 2019). Do fosso escavado 
em 2005 (PEREIRA DA SILVA, 2005, 2007, neste vol., cap. 6), constam formas esféricas sem decoração que não permitem articular os 
depósitos de colmatação com um período específico dentro da Pré-história recente. Mais uma vez terá que ser efetuado um estudo exaustivo 
do restante espólio, nomeadamente das pontas de arremesso em sílex.
5 Relativamente a este tipo de estruturas - forradas com argila, refiram-se, por exemplo, os sítios de Lajinha 8 (GASPAR, 2009), Defesa de 
Cima 2 (SANTOS, CARVALHO, 2007) e Atafonas (ALBERGARIA, 2007) localizados no concelho de Évora, onde se identificaram estru-
turas similares datáveis do Neolítico antigo/médio, interpretadas como estruturas de confeção e armazenamento de alimentos. Este contexto 
foi identificado na intervenção de 2017-2018 (BAPTISTA 2019, neste vol., cap. 7).
6 As gramáticas e técnicas decorativas das cerâmicas exumadas nos depósitos de enchimento desta estrutura encontram paralelos em contex-
tos datados do 5.º milénio a.C. da área da Estremadura portuguesa, como por exemplo, o povoado do Carrascal, Oeiras (CARDOSO, SILVA, 
SOARES, 2008), o povoado de Salemas e a gruta do Correio-Mor, Loures (CARDOSO, CARREIRA, FERREIRA, 1996) e São Pedro de 
Canaferrim, Sintra) (SIMÕES, 1999).
7 A propósito da tradição megalítica no Centro e Norte de Portugal, veja-se, a título de exemplo, o trabalho desenvolvido por F. PEREIRA DA 
SILVA (1997).
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na formação das dinâmicas socioeconómicas das 
comunidades agrárias tradicionais. Deste modo, 
nos vestígios arqueológicos da Agra do Crasto 
parece encontrar-se elementos de uma longa nar-
rativa que, na sua aparente disparidade, convocam 
a pensar os amplos processos históricos, as paisa-
gens e as dinâmicas de memória de comunidades 
agrárias que estão em desaparecer face às ordens 
e desafios do mundo contemporâneo.

A urbanidade e as comunidades que agora trans-
formam este pequeno outeiro trazem novas 
arquiteturas e dinâmicas sociais. São novas 

vivências que transformam uma paisagem onde 
se intercetam os desafios de diferentes mundos. 
Estas comunidades e construções são também 
elementos da narrativa em aberto do lugar; são 
elementos de uma futuridade do lugar. Um futuro 
que deve acolher em si o desafio de saber reco-
nhecer o passado como estratégia de multiplica-
ção dos horizontes de sentido das vivências de 
um lugar; de saber reconhecer o valor de recuperar 
memórias como modo de construção da singula-
ridade da comunidade que está agora em forma-
ção na Agra do Crasto.
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