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Quadro cronológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

LISTA DE QUADROS – QUADRO 1 

 

 

 

 



Cronologia Acontecimento histórico Fonte 

1721 

reinado D. João V 

- Criação da 1ª Lei Protecção de bens 

culturais 

- Criação do Museu da Academia Real da 

História Portuguesa 

 

 

Biblioteca Pública de Évora (BPE) – Carlos 

Brigola 

 

 

1763 

 

 

Criação do Museu de História Natural 

BRIGOLA, João Carlos Pires - Colecções, 

Gabinetes e Museus em Portugal no Século 

XVIII. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian / Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia, 2003, pp. 111-113 

1779 Fundação da Academia Real das Ciências http://cvc.institutocamoes.pt/ciencia/e31.html 

 

1802 

- Lei 4 de Fevereiro 1802  

- Huma grande colecção de peças da 

antiguidade e raridade 

Carlos Brigola (pp. VI) 

 

1832 

Sequestro de todos os bens dos indivíduos 

implicados no crime de Alta Traição, depois 

de 17 de Julho anterior. 

Decreto de 5 de Dezembro de 1832. Paço no 

Porto 

(D. Pedro e Joaquim António Magalhães). 

 

1832 

Criação de uma Comissão para a 

Administração dos bens pertencentes aos 

conventos e mosteiros da cidade do Porto 

abandonados. 

Decreto de 12 de Dezembro de 1832. Paço 

no Porto (D. Pedro e Joaquim António 

Magalhães). 

 

1832 

Instauração de um Depósito Público na 

Cidade do Porto para os objectos 

sequestrados por ordem do 

Decreto de 5 de Dezembro de 1832. 

Decreto de 19 de Dezembro de 1832. Paço 

no Porto (D. Pedro e Joaquim António 

Magalhães). 

 

1833 

D. Pedro IV 

 

O Museu Nacional de Soares dos Reis 

(antigo Museu Portuense) é criado durante o 

cerco do Porto por D. Pedro. João Baptista 

Ribeiro recolhe e inventaria os objectos 

(confiscados à igreja e aos 

Absolutistas) no Convento de Santo António 

da Cidade. 

 

 

Roteiro da Colecção do Museu Nacional de 

Soares dos Reis 

1836 Criação da Academia de Belas-Artes e 

aprovação dos respectivos Estatutos. 

Decreto de 22 de Novembro de 1836. 

1836 

 

 

Passos Manuel 

Decreta que em cada capital de distrito seria 

criada uma Biblioteca Pública, um Gabinete 

de raridades de qualquer espécie e um 

Gabinete de Pinturas 

HENRIQUES, Raquel – Os Museus: história 

e prospectiva, in Século XX: panorâmica da 

cultura portuguesa 3: artes e letras, II edição, 

Edições afrontamento, Porto, 2002, p 106 



 

 

 

 

1839 

Aprovação da doação do Convento de Santo 

António da cidade à Câmara Municipal do 

Porto, para que nele se estabeleça a 

Academia de Belas- Artes, a Biblioteca 

Pública Municipal do Porto e o Museu 

Portuense de Estampas e Pinturas. 

 

Carta de Lei de 30 de Julho de 1839. Paço de 

Sintra (Rainha D. Maria e Carlos Bento da 

Silva). 

 

1840 

D. Maria II 

 

 

 

Inauguração do Museu Portuense 

HENRIQUES, Raquel – Os Museus: história 

e prospectiva, in Século XX: panorâmica da 

cultura portuguesa 3: artes e letras, II edição, 

Edições afrontamento, Porto, 2002, p.70 

 

 

1849 

 

 

É fundada a Sociedade Arqueológica 

Lusitana 

FABIÃO, Carlos – “Para a história da 

arqueologia em Portugal”, in Penélope.Fazer 

e desfazer a história, nº2, Fev-. 1989 

 

 

 

1850 

Recheio e Imóvel foram adquiridos pela 

edilidadeà família do coleccionador João 

Allen. Compra determinada por forte 

opressão da opinião pública. 

SANTOS, Paula M. M. Leite – Um 

coleccionador de Porto romântico: João 

Allen (1781-1848): Universidade Nova de 

Lisboa. 1997. Tese demestrado. 

 

 

1852 

O Museu Municipal é aberto ao público, 

sendo desde 1867 diariamente frequentado 

pelas camadas populares. 

Roteiro da Colecção do Museu Nacional de 

Soares dos Reis 

 

 

 

1852-1857 

É criada a Comissão Geológica do Reino, 

mais tarde designada Serviços Geológicos 

LEMOS, Francisco de Sande, “Martins 

Sarmento e a arqueologia portuguesa dos 

anos setenta e oitenta do século XIX”, in 

Revista Guimarães, Nº 105, pp.117-126. 

 

1863 

É constituida a Associação dos Arquitectos 

Civis e Archeólogos Portugueses, presidida 

por Joaquim Possidónio da Silva 

LEMOS, Francisco de Sande, “Martins 

Sarmento e a arqueologia portuguesa dos 

anos setenta e oitenta do século XIX”, in 

Revista Guimarães, Nº 105, pp.117-126. 

 

1864 

Possidónio da Silva 

 

Criação do Museu Arqueológico do Carmo 

HENRIQUES, Raquel – Os Museus: história 

e prospectiva, in Século XX: panorâmica da 

cultura portuguesa 3: artes e letras, II edição, 

Edições afrontamento, Porto, 2002, p 70 

 

 

1884 

 

Inauguração do Museu Nacional 

 

 

Raquel Henriques (pp.71) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1893 

Criação do Museu Etnológico Português 

(designação que passa a ter em 1897), pelo 

decreto de 20 Dezembro de 1893 

 

Raquel Henriques (pp.72) 

 

1905 

Museu Municipal foi transferido para o 

edifício de S. Lázaro devido às deficiências 

da instalação. 

SANTOS, Paula M. M. Leite – Um 

coleccionador de Porto romântico: João 

Allen (1781-1848): Universidade Nova de 

Lisboa. 1997. Tese de mestrado. 

20 Abril de 1911 Lei da Separação do Estado das Igrejas Decreto de 20 de Abril de 1911. 

(Raquel Henriques pp.75) 

26 Maio de 1911 Reorganização dos Serviços Artísticos e 

Arqueológicos. 

Decreto Nº 1 de 26 de Maio de 1911. 

 

 

7 Março de 1932 

 

Criação do Conselho Superior de Belas 

Artes e extinção dos conselhos de Arte e 

Arqueologia das três circunscrições. 

Decreto-lei nº 20:985 de 7 de Março de 

1932. Ministério da Instrução Pública. 

Direcção Geral do Ensino Superior e das 

Belas Artes. Repartição do Ensino Superior e 

das Belas Artes. 

25 Julho de 1932 Aprovação do regulamento que organiza os 

serviços dos museus para o desempenho da 

alta missão cultural que lhes incube, relativo 

ao Museu de Soares dos Reis, do Porto, que 

passará a denominar-se Museu Nacional de 

Soares dos Reis. 

Decreto-lei nº 21:504 de 25 de Julho de 

1932. Ministério da Instrução Pública. 

Direcção Geral do Ensino Superior e das 

Belas-Artes. 

21 Julho de 1937 Incorporação do Palácio das Carrancas no 

património do Estado visando albergar a 

colecção do Museu Nacional de Soares dos 

Reis. 

Decreto-lei nº 27:878 de 21 de Julho de 

1937. Ministério das Finanças. Direcção 

Geral da Fazenda Pública. 

1941 Depósito da Direcção Geral da Fazenda 

Pública e reorganização do Museu. 

Roteiro da Colecção do Museu Nacional de 

Soares dos Reis 

1950/61 Salvador Barata Feyo, escultor e professor 

da Escola de Belas-Artes do Porto, director 

interino do MNSR. 

Roteiro da Colecção do Museu Nacional de 

Soares dos Reis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa do Museu Municipal do Porto de 1910 a 1923 (anuário da Câmara Municipal do Porto,  

CMP, Porto, 1923) 
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                       Fig. 29 – Museu e casa de João Allen (restauração) 1833 (O Tripeiro, Nº9 Janeiro 1951,pág.198) 

 

 

         Fig. 30 – Entrada do Museu Municipal do Porto (ALMEIDA, António, Museu  Municipal do  
          Porto, Anexo B, Fig. 44)  

ANEXO B 

LISTA DE FIGURAS  

                                                             



 

                                    Fig. 31 – Secção de Lapidária no claustro do Covento, S. Lázaro, lados Norte 
                                 e Nascente ( PEIXOTO, Rocha, in Revista Arte,5º Ano, Nº54,Porto, Junho de 1909) 

 

 

           Fig. 32- Sala de arte religiosa do MNSR (AAVV, Roteiro da Colecção: Museu Nacional de Soares dos Reis.    
                                                                          Ministério da Cultura, IPM, 2001, pp. 25) 

ANEXO B 

LISTA DE FIGURAS 



 

 

               Fig. 33– João Allen ( SANTOS, Paula M.M. Leite – Um coleccionador do Porto              
                               romântico:  João Allen ( 1781-1848), FCT/IPM, 2005, pág.105) 
 

 

 

 

 

                              Fig.34 - João Baptista Ribeiro (Revista O Tripeiro, 7.ª Série –  
Ano X/N.º 3, Março 1991 
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LISTA DE FIGURAS 



 

 

                                            
                                

Fig. 35- Joaquim Leite Vasconcelos  
                             (revista Almadan, II série, Nº8, Outubro 199,pp.114) 
 

 

        

               Fig. 36 – Mendes Corrêa à esquerda a observar escavação 

                    (revista Almadan, II série, Nº8, Outubro 199,pp.153) 
              ANEXO B  
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Alvará de 20 de Agosto de 1721 – D. João IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 
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Guia do Museu Municipal do Porto (Rocha Peixoto) 1902 
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ANEXO D 

FICHAS DE ESTUDO REALIZADAS PARA CADA UM DOS OBJECT OS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE ESTUDO Nº1 
 

     
Identificação da Peça                                Fotografia 
 
Nº de Inventário: S/N 
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Indústria lítica 
Subcategoria: Instrumento 
Denominação: Lâmina de sílex 
Produção:  ------- 
Oficina/fabricante: -------- 
Centro de fabrico: --------- 
Grupo cultural: Megalitismo 
Datação: Neolítico 
 
Contexto Arqueológico:   
Estação arqueológica: Este instrumento lítico, foi recolhido na Necrópole Dolménica de Salles, localizada em Tourém, 
Montalegre,constituída por vários conjuntos de Antas, que como descreve José Fortes : “A parte gallaica da necrópole 
desdobra-se em três grupos distinctos de megalithos, que na disposição topographica não guardam distanias 
regulares nem alinhamentos intencionalmente procurados: na margem direita do rio, a oeste, quatro antas na Veiga 
de Mãos de Salles; a leste, um agrupamento numeroso de cryptas mesquinhas no Monte de Mãos de Salles, que não 
passa de ligeiro relevo do terreno, distante cerca de 500 metros da Veiga; na margem esquerda e ao sul do primeiro 
grupo, um outro situado na área da freguesia de S.Thiago de Requiães, sítio das Penas, diocese de Orense, 
ayuantamiento de Moinhos, partido de Bande.A secção portuguesa do cemitério,nas Mourellas, dilata-se por largo 
trato de terreno subdivide-se em pequenos grupos esparsos. No Marco do Couto, ainda em terras da freguesia de 
Tourém, quatro antas levantadas na ravina por onde serpeia o estreito carreiro que liga Pitões ao povoado toureano; 
já no termo de Pitões, mais duas; no sítio das Mourellas de Baixom duas outras; e enfim ainda outra a poente 
d’aquella povoação, descendo do sítio da Carvalhosa……. Os megalithos na região portuguesa são denominados 
“Forninhos dos Mouros”; lá em baixo no Salle ouvi, porém, appelidal-os- Casinhas da Moura”. (FORTES, José, “A 
necrópole dolménica de Salles”, in Revista Portugalia, s/n 1899.1908, pp. 666-667) 
Pelo que descreve o autor, esta faca de sílex terá vindo do grupo das Mourellas que segundo ele “…se relacionam com 
os do valle do Salles pela relativa proximidade e pelo systema de construção que é similar em todos os detalhes..” 
(idem, pp. 675). 
Das escavações levadas a cabo neste local por José Fortes e José Joaquim Alvares de Moura, entre outro espólio como 
uma machadinha/enxó de quartzite, seixos rolados, fragmentos de cerâmica e limonite, refere uma faca de sílex que se 
presume seja a mesma que aqui referimos como parte da colecção em estudo. 
Actualmente a necropóle de Salles aparece referenciada como o conjunto que compõe os quatro núcleos de 
monumentos megalíticos designados por Fraga da Moura 1, Fraga da Moura 2, Fraga da Moura 3 e Fraga da Moura 4. 
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio:  21513 / 21511/ 21514/ 21515 
Processo: 7.2.2/15-10(1) e 92/1(025) (IGESPAR) 
 
Informação Técnica: 
Matéria: sílex 
Técnica: talhe com vestígios de tratamento térmico 
 
Dimensões 
Altura (cm): ---  
Largura (cm):   3 cm 
Profundidade (cm): ---  
Espessura (cm): 0,35 cm 

 



Diâmetro (cm): --- 
Comprimento (cm): 8,3cm 
Outras Dimensões: ---- 
Peso (gr): ---- 
Capacidade:  --- 
 
Descrição: 
Segundo a descrição feita por José Fortes trata-se de “ uma faca de sílex esbranquiçado,dous fios com algumas 
fracturas accidentaes; a secção transversal, trapeizoidal; uma faces lisa e a opposta em três facetas; alinha 
longitudinal sensivelmente curva; terminando na base por uma crossa irregular. Dimensões: comprimento, 0,126m; 
largura0,022m; espessura, 0,035m. A ponta da faca acha-se um pouco obliterada, de forma que não põde affirmar-se 
que também servisse como raspador. Fracturou-se accidentalmente (FORTES, José, “A necrópole dolménica de 
Salles”, in Revista Portugalia, s/n 1899.1908, pp. 676.) 
Podemos assim descrever este artefacto como uma lâmina de sílex, de secção transversal trapeizoidal, com nervura 
central, retocada na sua extremidade distal, apresentando uma fractura na parte do dorso 
. 
 
Conservação: 
Regular, peça fracturada 
 
Origem/historial:  
Desconhece-se como foi incorporada no Museu, mas podemos colocar a hipótese de ter sido uma oferta de José Fortes 
ao Museu Municipal do Porto, pela cronologia dos estudos feitos nesta necrópole, mas que por motivos que 
desconhecemos não faz parte do inventário realizado em 1938, quando todo o espólio deste Museu transitou para o 
Museu Nacional Soares dos Reis. 
Esta peça possui uma etiqueta quadrangular de bordo recortado com cercadura azul com indicação manuscrita “ Salles, 
facto que nos levou a colocar a hipótese de ter vindo da Necrópole dolménica de Salles, que confirmamos através da 
consulta do artigo da Portugália que descreve este objecto como tendo sido encontrado numa das campanhas de 
escavação aí desenvolvidas por José Fortes. 
 
Incorporação: 
Data de Incorporação: desconhecida Ano(s):  
Modo de Incorporação: Doação  
Custo: ---- 
Descrição: Doação por José Fortes 
 
Proveniência:  
Lugar: Mouralles 
Freguesia: Tourém    Concelho: Montalegre 
Distrito:  Vila Real  Região: Norte     País: Portugal 
Coordenadas:  
Longitude:  -----    Latitude: ------ 
Altitude: ------ 
Carta Militar: 1:25.000 Folha Nº9-B 
Acessos: ---------- 
 
Achado / Recolha: 
 Data de Achado/Recolha:   Ano(s): 1889/1908 
 Achador / Colector: José Fortes 
 Circunstâncias  do Achado/ Recolha: escavação arqueológica 
  
Localização no Museu: Reserva do MNSR - RES.MOB A5PD 
 
 
Tipo de Imagem: 



Nº Inventário Fotográfico: ---------- 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado) e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
Bibliografia  
 
- FORTES, José – A necrópole dolménica de Salles. In «Portugália». Porto.1899-1908, pp. 666-686. 
 
- MOREIRA, Álvaro Brito - Museu Municipal Abade Pedrosa : Colecção arqueológica.Santo Tirso: Câmara 
Municipal de Santo Tirso.2007. 
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa: IMP, 2ª edição.2000. 
 
- VILAÇA, Raquel – Subsídios para o estudo da pré-história recente do baixo Mondego. Lisboa: Instituto Português 
do Património Cultural.1988. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



FICHA DE ESTUDO Nº 2 
     

Identificação da Peça                                        Fotografia 
 
Nº de Inventário: S/N 
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Indústria lítica 
Subcategoria: Instrumento  
Denominação: Fragmento de machado polido sob seixo 
Produção: --------- 
Oficina/fabricante: --------- 
Centro de fabrico: --------- 
Grupo cultural: Megalitismo 
Datação: Neolítico/Calcolítico 
 
 
Contexto Arqueológico:   
 
Estação arqueológica: desconhecida 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: não se aplica 
Processo: não se aplica 
 
 
Informação Técnica: 
Matéria: seixo de quartzito 
Técnica: polimento, apresentando vestígios de percussão lateralmente 
 
Dimensões 
Altura (cm): ---  
Largura (cm): máxima 4 cm  
Profundidade (cm): --- 
Espessura (cm):  ---- 
Diâmetro (cm): ---- 
Comprimento (cm): 8 cm 
Outras Dimensões: ---- 
Peso (gr):---- 
Capacidade:----- 
 
 
Descrição: 
Fragmento de machado polido em seixo rolado de quartzito, de forma ovular. Apresenta eventuais vestígios de 
levantamento. Possui gume parcialmente fragmentado e pouco afiado, e ausência de talão. Apresenta algum desgaste 
provocado pela eolização e vestígios de percussão lateralmente. Pode-se estabelecer paralelos com as tipologias dos 
machados 77-A-1011/1483; 76-A-6/1466 e 78-A-277/6782 referidos na obra de Raquel Vilaça “Subsídios para o 
estudo da pré-história recente do baixo Mondego” (ver bibliografia) 
 
Conservação: 
Regular. Encontra-se fragmentado e com desgaste provocado pela erosão. 
 
Origem/historial:  
Desconhece-se como foi incorporado no Museu. 
 

 



Incorporação: 
Data de Incorporação: desconhecida Ano(s):  
Modo de Incorporação: desconhecido  
Custo: ----------  
Descrição: ----------  
 
Proveniência:  
Lugar: desconhecido 
Freguesia: desconhecido   Concelho: desconhecido 
Distrito:  desconhecido  Região: desconhecido País: desconhecido 
Coordenadas:  
Longitude:  ------    Latitude: --------- 
Altitude: ------ 
Carta Militar:  --------- 
Acessos: --------- 
 
Achado / Recolha: 
 Data de Achado/Recolha: desconhecido  Ano(s): 
 Achador / Colector: desconhecido 
 Circunstâncias  do Achado/ Recolha: desconhecido 
  
 
Localização no Museu: Reserva do MNSR - RES.MOB A5PD 
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: ---- 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado 1996) e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
 
Bibliografia  
 
- MOREIRA, Álvaro Brito - Museu Municipal Abade Pedrosa : Colecção arqueológica.Santo Tirso: Câmara 
Municipal de Santo Tirso.2007. 
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa: IMP, 2ª edição.2000. 
 
- VILAÇA, Raquel – Subsídios para o estudo da pré-história recente do baixo Mondego. Lisboa: Instituto Português 
do Património Cultural.1988. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

FICHA DE ESTUDO Nº3 
     

 
Identificação da Peça                                  Fotografia 
 
Nº de Inventário: S/N 
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Indústria lítica 
Subcategoria: Instrumento 
Denominação: Núcleo sob seixo de quartzito 
Produção: --------- 
Oficina/fabricante: ---------  
Centro de fabrico: --------- 
Grupo cultural: --------- 
Datação: Neolítico/Calcolítico 
 
 
Contexto Arqueológico:   
Estação arqueológica: desconhecida 
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: não se aplica 
Processo: não se aplica 
 
 
Informação Técnica: 
Matéria: seixo de quartzito 
Técnica: --------- 
 
Dimensões 
Altura (cm): -----   
Largura (cm): máxima : 6,8 cm mínima: 2,5 cm 
Profundidade (cm): -----  
Espessura (cm): ----- 
Diâmetro (cm): ----- 
Comprimento (cm):  8,5 cm 
Outras Dimensões: ----- 
Peso (gr): ----- 
Capacidade: ----- 
 
 
Descrição: 
Núcleo sob seixo rolado de quartzito, apresentando alguns vestígios de desgaste provocado por rolamento e eolização. 
 
Conservação: 
Má, encontra-se fragmentado e com algumas manchas de oxidação 
 
Origem/historial:  
Desconhece-se como foi incorporada no Museu. 
 
 

 



Incorporação: 
Data de Incorporação: desconhecida Ano(s):  
Modo de Incorporação: desconhecido 
Custo: ----------  
Descrição: ----------  
 
 
Proveniência:  desconhecia 
Lugar: ---- 
Freguesia: -------    Concelho: ------- 
Distrito:  ---------   Região: -----   País: ----- 
Coordenadas: ---- 
Longitude:  -----    Latitude: ------ 
Altitude: ------ 
Carta Militar: ----- 
Acessos: ----- 
 
 
Achado / Recolha: 
 Data de Achado/Recolha: desconhecido  Ano(s): 
 Achador / Colector: desconhecido 
 Circunstâncias  do Achado/ Recolha: desconhecido 
  
 
Localização no Museu: Reserva do MNSR - RES.MOB A5PD 
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: --- 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado em 1996) e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
Bibliografia  
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa: IMP, 2ª edição.2000. 
 
- RIBEIRO, João Pedro Cunha – O estudo dos seixos rolados sumariamente transformados por talhe no âmbito das 
indústrias líticas de quartzite do Paleolítico português.In «Estudos em Homenagem a António de Oliveira Ramos» 
Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.2004, pp. 453-467. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ESTUDO Nº4 
     

 
Identificação da Peça                                 Fotografia 
 
Nº de Inventário: CMP 120 
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Indústria lítica 
Subcategoria: Instrumento 
Denominação: Machado de pedra 
Produção: -------- 
Oficina/fabricante: --------  
Centro de fabrico: -------- 
Grupo cultural: -------- 
Datação: Neolítico/Calcolítico 
 
 
Contexto Arqueológico:   
Estação arqueológica: Desconhecida 
 
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: não se aplica 
Processo: não se aplica 
 
 
 
Informação Técnica: 
Matéria: pedra 
Técnica: polimento 
 
Dimensões 
Altura (cm):  6 cm  
Largura (cm): máxima 6,3 cm   mínima 3,5 cm  
Profundidade (cm): ------- 
Espessura (cm): 2 cm 
Diâmetro (cm): ------ 
Comprimento (cm): 14,5 cm 
Outras Dimensões: ------- 
Peso (gr):  ------- 
Capacidade: ------- 
 
Descrição: 
Trata-se de um machado polido num único plano, de contorno trapezoidal assimétrico, gume plano convexo 
descentrado e assimétrico, de talão de contorno rectangular. Apresenta secção sub-rectangular de gume pouco afiado 
com vestígios de utilização. Encontramos um objecto análogo na Colecção Arqueológica do Museu Municipal Abade 
Pedrosa (ver bibliogafia), NºInv MMAP 224. 
 
Conservação: 
Má, apresenta fracturas e lacunas volumétricas no gume e na extremidade oposta e ainda algumas manchas vermelho 
acastanhado sobre as faces maiores. 
 
Origem/historial:  

 



Desconhece-se como foi incorporado no Museu, porém resto de etiqueta branca com a indicação manuscrita a tinta 
azul “CMP 120” leva-nos a crer que se trata do objecto referido do Inventário que o MMP realizou entre 1938/1940 
aquando da transferência de todo o seu espólio para o MNSR. Neste Inventário o Nº119 e 120 dizem respeito a dois 
machados em pedra, provenientes de Castelo de Vide, com uma data de 1909. 
 
 
Incorporação: 
Data de Incorporação:  Ano(s): 1909 (?) 
Modo de Incorporação: Transferência do MMP para o MNSR  
Custo: -------- 
Descrição: Depósito da Câmara Municipal do Porto no Museu Nacional de Soares dos Reis. 
 
 
 
Proveniência:  
Lugar:  desconhecido 
Freguesia: desconhecido    Concelho: Castelo de Vide 
Distrito:  Portalegre   Região: Alentejo   País: Portugal 
Coordenadas:  
Longitude:  ---------    Latitude:  ------- 
Altitude: ------ 
Carta Militar: ------- 
Acessos: não se aplica 
 
 
Achado / Recolha: 
 Data de Achado/Recolha:   Ano(s): 1909 (?) 
 Achador / Colector: desconhecido 
 Circunstâncias  do Achado/ Recolha: desconhecido 
  
 
Localização no Museu: Reserva do MNSR - RES.MOB A5PD 
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: ------- 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado em 1996) e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
Bibliografia  
 
- MOREIRA, Álvaro Brito - Museu Municipal Abade Pedrosa : Colecção arqueológica.Santo Tirso: Câmara 
Municipal de Santo Tirso.2007. 
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa: IMP, 2ª edição.2000. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ESTUDO Nº5 
     

 
Identificação da Peça                                Fotografia 
 
Nº de Inventário: S/N  
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Líticos 
Subcategoria: Instrumento 
Denominação: Machado polido em anfibolito 
Produção: --------- 
Oficina/fabricante: ---------  
Centro de fabrico: --------- 
Grupo cultural: --------- 
Datação: Neolítico/Calcolítico  
 
 
Contexto Arqueológico:   
 
Estação arqueológica: Desconhecida 
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: não se aplica 
Processo: não se aplica 
 
 
Informação Técnica: 
Matéria: anfibolito 
Técnica: polimento 
 
 
Dimensões 
Altura (cm): ------  
Largura (cm): máxima: 4,5 cm  mínima: 1 cm 
Profundidade (cm): ---- 
Espessura (cm): ------- 
Diâmetro (cm): ----- 
Comprimento (cm): 24,7 cm 
Outras Dimensões: ------- 
Peso (gr): ---------- 
Capacidade: ------- 
 
Descrição: 
Trata-se de um machado polido em anfibolito, superfície integralmente polida, de contorno subetíptico, alongado, de 
talão pontiagudo com extremidade arredondada, secção subcircular. Gume plano-convexo com algumas marcas de 
utilização. Apresenta uma etiqueta redonda de bordo recortado na zona central com a indicação manustcrita “comprado 
por 1.500 Carlos Anes V… [….] d’ Augusto (?) 1913”. Há ainda vestígios de uma outra etiqueta rectangular também 
recortada. 
Encontramos paralelos tipológicos com um machado polido do mesmo material referido na Colecção Arqueológica do 
Museu Municipal Abade Pedrosa (ver bibliogafia), NºInv MMAP12, pp.47. 
 
 
Conservação: 

 



Em bom estado de conservação 
 
Origem/historial:  
Desconhece-se a sua incorporação no MNSR, das pesquisas realizadas não nos foi possível averiguar a sua forma de 
incorporação, porém pelos dados que a etiqueta que este possui podemos concluir que terá sido adquirido por Carlos 
Anes em 1913. 
 
Incorporação: 
Data de Incorporação: desconhecida Ano(s):  
Modo de Incorporação: desconhecido 
Custo: 1.500 escudos? 
Descrição: Adquirido por Carlos Anes em 1913 por 1,500 escudos (?) 
 
 
Proveniência:  desconhecida 
Lugar: ------ 
Freguesia: --------     Concelho: -------  
Distrito:  ------  Região: -------  País: ------- 
Coordenadas:  
Longitude: --------   Latitude: ----- 
Altitude: ---- 
Carta Militar: ---------- 
Acessos:  -------------- 
 
 
Achado / Recolha: 
 Data de Achado/Recolha: desconhecido  Ano(s): 
 Achador / Colector: Carlos Anes 
 Circunstâncias  do Achado/ Recolha: ----------- 
  
 
Localização no Museu: Reserva do MNSR 
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: ---------- 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado 1996) e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
Bibliografia  
 
- MOREIRA, Álvaro Brito - Museu Municipal Abade Pedrosa : Colecção arqueológica.Santo Tirso: Câmara 
Municipal de Santo Tirso.2007. 
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa: IMP, 2ª edição.2000. 
 
 
 
 
 
 



Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FICHA DE ESTUDO Nº6 

     
 
Identificação da Peça                            Fotografia 
 
Nº de Inventário: CMP 20 
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Indústria lítica 
Subcategoria: Instrumento 
Denominação: Enxó (?) 
Produção: ----------  
Oficina/fabricante: ----------  
Centro de fabrico: ----------  
Grupo cultural: ----------  
Datação: Neolítico/Calcolítico 
 
 
Contexto Arqueológico:   
 
Estação arqueológica: desconhecida 
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: não se aplica 
Processo: não se aplica 
 
 
Informação Técnica: 
Matéria: desconhecida 
Técnica: polimento 
 
 
Dimensões 
Altura (cm):  -----  
Largura (cm): máxima:  7 cm mínima: 3,7 cm 
Profundidade (cm): --- 
Espessura (cm):    ----- 
Diâmetro (cm):  ------ 
Comprimento (cm): 25,9 cm 
Outras Dimensões: ------ 
Peso (gr): ------- 
Capacidade: ------ 
 
Descrição: 
Trata-se de um objecto que parece tratar-se de ser uma enxó, no entanto este exemplar após a consulta de alguns 
especialistas na área coloca sérias dívidas. Possui secção trapezoidal, alongada, com superfície muito polida, 
apresentando vestígios de algum uso na extremidade mais estreita onde forma o gume. Na zona do talão possui dois 
sulcos entalhados lateralmente. Não se conseguiu definir o material de que é feito. 
Trata-se de um objecto pertencente ao MMP e que estaria incluído na secção de Diversos e aí designado como corta 
papel (ver Anexo C, nº4).. Possui uma etiqueta de cor geranium com o Nº20  
 
Conservação: 
Bom estado de conservação 

 



 
 
Origem/historial:  
A origem e contexto arqueológico deste objecto arqueológico é desconhecido, sabe-se no entanto que fazia parte do 
espólio do MMP, estando referido no Inventário levado a cabo entre 1938/40 aquando da transferência de todo o 
acervo do MMP para o MNSR.  
 
 
Incorporação: 
Data de Incorporação:  Ano(s): 1938/1940 
Modo de Incorporação: Transferência do MMP para o MNSR 
Custo: ----------  
Descrição: Por regulamentação do Decreto-lei Nº27.878 de 21 de Julho de 1937, instituiu-se a transferência e 
instalação das colecções pertencentes ao Museu Municipal do Porto, no Museu Nacional Soares dos Reis, precedidas 
de inventário e classificação. 
 
 
Proveniência:  desconhecida 
Lugar: ----- 
Freguesia: ------    Concelho: ------- 
Distrito:  -------  Região: ----------  País: -------- 
Coordenadas:  ------------ 
Longitude:  -------   Latitude:  --------- 
Altitude: ------ 
Carta Militar: --------- 
Acessos: ------------- 
 
 
Achado / Recolha:  
 Data de Achado/Recolha: desconhecido   Ano(s): 
 Achador / Colector: desconhecido 
 Circunstâncias  do Achado/ Recolha: desconhecido 
  
 
Localização no Museu: Reserva do MNSR - RES.MOB A5PD 
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: ----- 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado 1996) e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
Bibliografia  
 
- MOREIRA, Álvaro Brito - Museu Municipal Abade Pedrosa : Colecção arqueológica.Santo Tirso: Câmara 
Municipal de Santo Tirso.2007. 
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa: IMP, 2ª edição.2000. 
 
 
 



Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FICHA DE ESTUDO Nº7 
     

 
Identificação da Peça                                   Fotografia 
 
Nº de Inventário: S/N 
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Indústria lítica 
Subcategoria: Instrumento 
Denominação: Enxó em silimanite 
Produção: ------------ 
Oficina/fabricante: ------------  
Centro de fabrico: ------------ 
Grupo cultural: ------------ 
Datação: Neolítico/Calcolítico 
 
 
Contexto Arqueológico:   
 
Estação arqueológica: desconhecido 
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: não se aplica 
Processo: não se aplica 
 
 
Informação Técnica: 
Matéria: silimanite 
Técnica: desconhecida 
 
Dimensões 
Altura (cm): ------  
Largura (cm): máxima:  0,9 cm   mínima: 3,8 cm  
Profundidade (cm): ------ 
Espessura (cm): ------ 
Diâmetro (cm): ------ 
Comprimento (cm):  6 cm     
Outras Dimensões: ------ 
Peso (gr): ------ 
Capacidade: ------ 
 
Descrição: 
Trata-se de uma enxó de silimanite ou fibrolite, de forma trapezoidal. Possui gume curvilíneo, cortante, e a secção é 
oval. Uma das faces é aplanada e a outra é convexa. Os bordos são arredondados, simétricos, pouco espessos. 
Apresenta poucos vestígios de utilização, o que levanta a hipótese de se tratar de um objecto votivo. As suas dimensões 
reduzidas podem sugerir que se trata de um instrumento destinado a tarefas minuciosas. 
Foi possível definir alguns paralelos com um objecto existente no Museu Nacional de Arqueologia através da consulta 
da base de dados online, nº de inventário: 984.524.1. 
 
 
Conservação: 

 



Bom, apresenta no entanto numa das faces algumas manchas alaranjadas de oxidação. 
 
Origem/historial:  
Desconhecida 
 
Incorporação:  
Data de Incorporação: desconhecida Ano(s):  
Modo de Incorporação: desconhecido 
Custo: 
Descrição:. 
 
 
Proveniência:  desconhecida 
Lugar: ------ 
Freguesia: ------   Concelho: ------ 
Distrito:  ------   Região: ------  País: ------ 
Coordenadas: ------ 
Longitude:  ------    Latitude: ------ 
Altitude: ------ 
Carta Militar: ------ 
Acessos: ------ 
 
 
Achado / Recolha: 
Data de Achado/Recolha: desconhecida   Ano(s): 
Achador / Colector: desconhecido 
Circunstâncias  do Achado/ Recolha: desconhecido 
  
 
Localização no Museu: Reserva do MNSR - RES.MOB A5PD 
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado) e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
Bibliografia  
 
- MOREIRA, Álvaro Brito - Museu Municipal Abade Pedrosa : Colecção arqueológica.Santo Tirso: Câmara 
Municipal de Santo Tirso.2007. 
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa: IMP, 2ª edição.2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 



FICHA DE ESTUDO Nº8 
     

 
Identificação da Peça                                    Fotografia 
 
Nº de Inventário: CMP 52 
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Cerâmica 
Subcategoria: Cerâmica romana 
Denominação: Peso de tear 
Produção: Manual 
Oficina/fabricante: ------------  
Centro de fabrico: -------------- 
Grupo cultural: Romanização 
Datação: Época romana 
 
 
Contexto Arqueológico:   
 
Estação arqueológica:  
O Castro de Ossela ocupa uma posição privilegiada sobre uma linha de água, num trecho do Caima em que se dá um 
estrangulamento do rio. Possui três ordens de amuralhados e um fosso que o circunda pelo Este e pelo Sul. A entrada 
do castro é marcada aparentemente por um estrangulamento da muralha e do fosso que corre a Este. No topo do castro 
localiza-se uma pequena capela da invocação de Nossa Senhora do Crasto. Para Nordeste da capela podem-se observar 
ainda vestígios das escavações de Rocha Peixoto, que remontam a 1908. Também da laboração de pedreiras no 
arqueossítio, são abundantes os vestígios. Por toda a superfície da estação abundam fragmentos cerâmicos de tipos e 
fabricos diferenciados, assim como fragmentos de mós manuais.  Está classificado como Imóvel de Interesse Público. 
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: 4511 
Processo: S- 04511 (IGESPAR) 
 
 
Informação Técnica: 
Matéria: argila 
Técnica: fabrico manual 
 
 
Dimensões 
Altura (cm):  12,7 cm  
Largura (cm):  máxima: 6 cm  mínima: 4 cm 
Profundidade (cm):  
Espessura (cm): 5 cm 
Diâmetro (cm): ---- 
Comprimento (cm): 11,5 cm 
Outras Dimensões: ---- 
Peso (gr): ---- 
Capacidade: ---- 
 
Descrição: 
Trata-se de um peso de tear em argila, que de acordo com as tipologias definidas pelo Museu Monográfico de 
Conímbriga (ver bibliografia), é da tipologia VI de face trapezoidal e lado rectangular, com um orifício. Não possuí 
marcas e apresenta várias fracturas na base e corpo e numa das faces do orifício. 

 



Estes pesos de tear são testemunhos da existência de teares verticais, da época romana, onde se dispunham 
paralelamente os fios da urdidura, mantidos em tensão por pesos de pedra, calibrados, atados com laçadas nos entalhes 
laterais.  
 
 
Conservação: 
Regular, apresenta grandes lacunas volumetrias na base e corpo e ainda uma fissura transversal na zona inferior.  
 
 
Origem/historial:  
Pelas informações recolhidas sabe-se que em Maio de 1908 Rocha Peixoto terá realizado escavações no Castro, onde 
terá aparecido material diverso, desde fíbulas, fivelas, cerâmicas, materiais de construção romana, moedas, etc. 
Podemos presumir que este peso de tear também poderá ter sido recolhido nesta campanha de escavação. Na altura 
Rocha Peixoto era ainda director do MMP e terá trazido para o Museu este objecto. Aliás a ficha de inventário do 
MMP que encontramos no arquivo do MNSR, diz respeito aos Nº51-54, correspondendo a fragmentos cerâmicos 
diversos e um peso de tear. Mais tarde em 1937 quando foi decretada a transferência de todo o espólio deste Museu 
para o MNSR, foi realizado um inventário de todo o acervo do MMP, onde consta este peso de tear, com o Nº 
Inventário CMP 51-54. Os fragmentos não se encontram no MNSR, terão sido transferidos para o Museu de Etnografia 
e História da Província do Douro Litoral em depósito. 
A marcação a lápis com o Nº52 no peso de tear, leva-nos assumir que este seria o Nº de inventário correspondente 
deste objecto. 
 
 
Incorporação: 
Data de Incorporação: 21 de Julho de 1937 Ano(s): 1938/1940 
Modo de Incorporação: Transferência do MMP para o MNSR 
Custo: -------  
Descrição: Por regulamentação do Decreto-lei Nº27.878 de 21 de Julho de 1937, instituiu-se a transferência e 
instalação das colecções pertencentes ao Museu Municipal do Porto, no Museu Nacional Soares dos Reis, precedidas 
de inventário e classificação. 
 
 
Proveniência:  
Lugar: de Baralhas /carvalhal 
Freguesia: Ossela   Concelho: Oliveira de Azeméis 
Distrito:  Aveiro  Região: centro  País: Portugal 
Coordenadas:  
Longitude:  -----    Latitude: ----- 
Altitude: -----  
Carta Militar: 1:25.000 Folha Nº 164 
Acessos: Estrada 224, Lugar do Carvalhal 
 
Achado / Recolha: 
 Data de Achado/Recolha:   Ano(s): provavelmente em 1908 na                    
         campanha  de escavações levada a cabo   
                                                                              por Rocha Peixoto 
 
 Achador / Colector: Rocha Peixoto 
 Circunstâncias  do Achado/ Recolha: escavação arqueológica 
  
 
Localização no Museu:  Reserva do MNSR - RES.MOB A5PD 
 
 
Tipo de Imagem: 



Nº Inventário Fotográfico: 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado 1996) e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
Bibliografia  
 
- AAVV- Annaes do Município de Oliveira de Azeméis. Porto: Livraria Chardron de Lello & Irmão.1909. 
 
- GONÇALVES, António Nogueira - Inventário artístico de Portugal: distrito de Aveiro : zona do Norte. Lisboa: 
Academia Nacional de Belas Artes (Inventário artístico de Portugal, 10). 1981. pp. 122-172. 
 
- SILVA, Fernando Augusto Pereira da - Contributo para a Carta Arqueológica do Concelho de Oliveira de Azeméis. 
Da pré-história à romanização. Oliveira de Azeméis. 2:1-2.1991. pp. 9-52. 
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa: IMP, 2ª edição. 2000. 
 
-AAVV- Museu Monográfico de Conímbriga (cord. Adília Alarcão). Lisboa: IPM/  
Museu Monográfico de Conímbriga, Vol.II. 1994. pp. 55-61. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 
 

 

 
 
 

 
 

 



FICHA DE ESTUDO Nº9 
     

 
Identificação da Peça                                Fotografia 
 
Nº de Inventário: S/Nº - Dep. 11/49 – Reg. 479  
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Cerâmica 
Subcategoria: Cerâmica comum romana 
Denominação: Púcaro/Cântara 
Produção: ------- 
Oficina/fabricante: ----------  
Centro de fabrico: --------- 
Grupo cultural: Romanização  
Datação: Época Romana 
 
 
Contexto Arqueológico:   
 
Estação arqueológica: Necrópole Monte Sameiro. Esta necrópole, localizada numa pequena elevação que dista cerca 
de 800 metros para nascente do Castro de Valadares, foi descoberta em cerca de 1920 aquando da abertura dos 
alicerces para a construção de uma moradia, devendo ter anteriormente sido em parte destruída pela abertura da via 
férrea e pelas pedreiras ai existentes do lado Norte. Mendes Corrêa classificou-a como luso-romana de incineração 
(CORRÊA, A. A. Mendes - Os Povos Primitivos da Lusitânia. Porto: Typographia Universal de Figueirinhas & C.ª. 
1924. pp. 391). Desta nécropole há ainda referência á existência de uma moeda de Augusto, que se presume tenha sido 
recolhido deste local, e depositada na Colecção Marciano Azuaga (CENTENO, R.M. Sobral - Circulação monetária 
no Noroeste de Hispânica ate 192.Porto: Sociedade Portuguesa de Numismática.1997.pp. 190-191. / VASCONCELOS, 
José Leite de - Collecção ethnografica do Sr. M. d’Azuaga. In «O Archeologo Português». Vol.1, Nº1. 1895. pp. 20-25) 
e ainda um vaso de “terra sigillata”, recolhido por Mendes Corrêa, em estado de conservação bastante mau e de fabrico 
local (CORTEZ, Fernando Russell -Da “terra sigillata” tardia encontrada em Portugal . Viseu: Instituto para a Alta 
Cultura, Centro de Estudos de Etnologia Peninsular.1951. pp.14.). 
José A. Gonçalves Guimarães, refere ainda uma lucerna datada do século II d.C., apresentando no discus “uma figura 
sentada, de frente, com o braço esquerdo apoiado a uma lança (Minerva?) ou a um ceptro (Júpiter?)…. e o braço direito 
erguido a meia altura”. Segundo este autor poderá remeter-nos para o culto doméstico a estas divindades 
(GUIMARÃES, J.A.G. - Os romanos em Gaia. V.N. de Gaia: Boletim da Associação Cultural Amigos de Gaia.Vol.11º, 
Nº70, Junho de 2010. pp.14-15)  
O Museu de Antropologia da Universidade do Porto, alberga cerca de 90 peças, a maioria cerâmicas, conforme foi 
possível apurar junta da Directora do Museu de Antropologia da U.P, algumas das quais encontram-se expostas na sala 
de exposições de arqueologia (ver foto) provenientes desta necrópole, recolhidas por Mendes Corrêa nas campanhas de 
escavação ai levadas a cabo. Há a indicação contudo que terão sido oferecidas ao Museu de Antropologia da U.P. por 
José Domingues de Almeida. 
Este prato/escudela deu entrada no Museu juntamente com outra peça um púcaro, que possuía uma indicação em papel 
de ter sido retirado da campanha de escavação de 1925, levada a cabo por Mendes Corrêa e Ramiro Mourão e Sr. José 
Domingos S. Almeida. 
 
 
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: 3312 (IGESPAR) 
Processo: S - 03312 e JN8/1(003)  
 
 
Informação Técnica: 

 



Matéria: barro 
Técnica: fabrico à roda 
 
 
Dimensões 
Altura (cm): 7 cm  
Largura (cm):   largura bordo: 6 cm largura base: 5 cm 
Profundidade (cm): ----- 
Espessura (cm): ----- 
Diâmetro (cm): Pança: 10 cm 
Comprimento (cm): ----- 
Outras Dimensões: ----- 
Peso (gr): ----- 
Capacidade: ----- 
 
Descrição: 
A designação tipológica varia de acordo com diferentes autores, assim de acordo com as normas de inventário de 
cerâmica utilitária do IPM, baseado nas tipologias de Jorge Alarcão (ver bibliografia) é designado de púcaro. Já nas 
tipologias definidas por M. José Lobato no estudo realizado na necrópole de Gulpilhares, este tipo de tipologia surge-
nos com a designação de cântarinha ou cântara, possuindo semelhanças com as peças Nº 71 e 78 apresentadas neste 
trabalho (ver bibliografia). Possui perfil em S, bordo lançado para o exterior, apresentando lacunas no mesmo, colo 
estrangulado, ombros em tronco de cone, bojo bolboso, asa de fita, unindo o bojo à parte superior do colo. Pasta 
homogénea, fina de cor alaranjada, com manchas na zona do bojo laranja mais escuro, com bastante mica, algum 
quartzo e felspato. Apresenta a superfície externa alisada, e com marcas de torno e bastante deteriorada. Não possui 
decoração. Feita à roda. Cozedura razoável. 
De referir que juntamente com a peça encontra-se um papel branco manuscrito a tinta azul com a indicação ”Monte 
Sameiro, Valadares. Exploração de 1925. [….] José Domingues de Almeida”. 
 
 
 
Conservação: 
Em bom estado de conservação, apenas apresentando lacunas no bordo. 
 
 
Origem/historial:  
Este objecto como nos dá conta a bibliografia consultada e os dados do papel que acompanha a peça, terá sido 
recolhido na campanha de escavação realizada por Mendes Corrêa e Ramiro Romão na necrópole de Valadares em 
1925. Este púcaro deu entrada no Museu acompanhado de um prato também do mesmo sítio arqueológico, oferta 
possivelmente do Sr. José Domingos de Almeida, que pelo que pudemos apurar junto do Gabinete de Arqueologia de 
Gaia e também em conversa com o Prof. Sérgio Rodrigues da FLUP, trata-se do proprietário da habitação onde se 
encontra a necrópole, entretanto já falecido. Também o conjunto de cerca de 96 peças deste mesmo sítio que se 
encontram no Museu de Antropologia da U.P., foram igualmente oferecidas pela mesma pessoa como se pode apurar 
aquando da consulta das fichas de inventário das mesmas. 
Este púcaro e tigela terão sido então em 3 de Junho de 1949 doados ao Depósito do Circulo Dr. José Figueiredo por 
José Domingues de Almeida do MNSR (ver Anexo C, Nº14), mantendo-se na sua reserva até aos dias de hoje. 
 
 
Incorporação: 
Data de Incorporação: 3/VI/1949 Ano(s): 1949 
Modo de Incorporação: Doação  
Custo: ------ 
Descrição: Doação ao Depósito do Circulo Dr. José Figueiredo por José Domingues 
 de Almeida 
 
 



Proveniência:  
Lugar: Monte Sameiro 
Freguesia: Valadares     Concelho: Vila Nova de Gaia  
Distrito:  Porto    Região: Norte   País: Portugal 
Coordenadas:  
Longitude: 159482.5135,0    Latitude: -41861.140 
Altitude: 64 m 
Carta Militar: 1:25.000 Folha 133 
Acessos: O acesso á necrópole, onde se situa actualmente a Quinta do Sameiro, faz-se pela Rua de Sameiros. A Poente 
do sítio arqueológico passa-se a linha ferroviária. Encontra-se em mau estado de conservação, constituindo a 
construção civil uma ameaça. 
 
 
Achado / Recolha: 
Data de Achado/Recolha:   Ano(s): 1925 
Achador / Colector: Mendes Corrêa/Ramiro Romão 
Circunstâncias  do Achado/ Recolha: Campanha de escavação levada a cabo por Mendes Corrêa e Ramiro Romão 
em 1925 na necrópole de Valadares. 
  
 
Localização no Museu: (Reserva do MNSR) 
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado) e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
 
Bibliografia  
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Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 

 
 
 

   
 
 

   
 
 
 

 
 



 
FICHA DE ESTUDO Nº10 

     
 
Identificação da Peça                                      Fotografia 
 
Nº de Inventário: S/N - Dep. 11/49 – Reg. 480  
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: cerâmica 
Subcategoria: cerâmica comum romana 
Denominação: Tigela 
Produção: ----------     
Oficina/fabricante: ----------  
Centro de fabrico: ---------- 
Grupo cultural: Romanização 
Datação: Época Romana 
 
 
Contexto Arqueológico:   
 
Estação arqueológica: Necrópole Monte Sameiro. Esta necrópole, localizada numa pequena elevação que dista cerca 
de 800 metros para nascente do Castro de Valadares, foi descoberta em cerca de 1920 aquando da abertura dos 
alicerces para a construção de uma moradia, devendo ter anteriormente sido em parte destruída pela abertura da via 
férrea e pelas pedreiras ai existentes do lado Norte. Mendes Corrêa classificou-a como luso-romana de incineração 
(CORRÊA, A. A. Mendes - Os Povos Primitivos da Lusitânia. Porto: Typographia Universal de Figueirinhas & C.ª. 
1924. pp. 391). Desta nécropole há ainda referência á existência de uma moeda de Augusto, que se presume tenha sido 
recolhido deste local, e depositada na Colecção Marciano Azuaga (CENTENO, R.M. Sobral - Circulação monetária 
no Noroeste de Hispânica ate 192.Porto: Sociedade Portuguesa de Numismática.1997.pp. 190-191. / VASCONCELOS, 
José Leite de - Collecção ethnografica do Sr. M. d’Azuaga. In «O Archeologo Português». Vol.1, Nº1. 1895. pp. 20-25) 
e ainda um vaso de “terra sigillata”, recolhido por Mendes Corrêa, em estado de conservação bastante mau e de fabrico 
local (CORTEZ, Fernando Russell -Da “terra sigillata” tardia encontrada em Portugal . Viseu: Instituto para a Alta 
Cultura, Centro de Estudos de Etnologia Peninsular.1951. pp.14.). 
José A. Gonçalves Guimarães, refere ainda uma lucerna datada do século II d.C., apresentando no discus “uma figura 
sentada, de frente, com o braço esquerdo apoiado a uma lança (Minerva?) ou a um ceptro (Júpiter?)…. e o braço direito 
erguido a meia altura”. Segundo este autor poderá remeter-nos para o culto doméstico a estas divindades 
(GUIMARÃES, J.A.G. - Os romanos em Gaia. V.N. de Gaia: Boletim da Associação Cultural Amigos de Gaia.Vol.11º, 
Nº70, Junho de 2010. pp.14-15)  
O Museu de Antropologia da Universidade do Porto, alberga cerca de 90 peças, a maioria cerâmicas, conforme foi 
possível apurar junta da Directora do Museu de Antropologia da U.P, algumas das quais encontram-se expostas na sala 
de exposições de arqueologia (ver foto) provenientes desta necrópole, recolhidas por Mendes Corrêa nas campanhas de 
escavação ai levadas a cabo. Há a indicação contudo que terão sido oferecidas ao Museu de Antropologia da U.P. por 
José Domingues de Almeida. 
Este prato/escudela deu entrada no Museu juntamente com outra peça um púcaro, que possuía uma indicação em papel 
de ter sido retirado da campanha de escavação de 1925, levada a cabo por Mendes Corrêa e Ramiro Mourão e Sr. José 
Domingos S. Almeida. 
 
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: 3312 (IGESPAR) 
Processo: S - 03312 e JN8/1(003) 
 
 
 

 



Informação Técnica: 
Matéria: barro 
Técnica: fabrico à roda 
 
 
Dimensões 
Altura (cm): 4,6 cm  
Largura (cm): base: 6,5 cm  
Profundidade (cm): ------- 
Espessura (cm): 0,5 cm 
Diâmetro (cm): 15,2 cm 
Comprimento (cm): ------- 
Outras Dimensões: ------- 
Peso (gr): ------- 
Capacidade: ------- 
 
Descrição: 
A designação tipológica que este objecto apresenta na ficha de inventário do MNSR como escudela, parece-nos 
incorrecta, tendo em conta a definição de escudela que nos é apresentada nas “Normas de inventário de cerâmica 
utilitária” do IPM, na página 70, remetendo este termo para a época medieval e cronologias posteriores, para designar 
pequenas taças baixas de forma bastante robusta, com base sólida e carena, côncava no interior e de paredes bastante 
espessas. Tendo em consideração o seu contexto arqueológico, uma suposta necrópole romana, e com base em 
tipologias semelhantes com as quais estabelecemos paralelos, parece-nos tratar-se de um recipiente de cerâmica 
comum romana, que de acordo com as tipologias de Jorge Alarcão (ver bibliografia) é designado de tigela. Também 
Maria José Lobato no estudo realizado na necrópole de Gulpilhares, apresenta para este tipo de recipiente a mesma 
terminologia, sendo possível atribuir semelhanças com as peças Nº 41 e 44 apresentadas neste trabalho (ver 
bibliografia). 
Desta forma podemos descreve-la como uma tigela de copa de perfil elíptico, bordo ligeiramente encurvado para o 
interior, pé de bolacha. Pasta homogénea, grosseira, de cor alaranjada, com fragmentos de mica e feldspato, com 
engobe laranja acastanhado e superfície externa alisada e com engobe do mesmo tom. Apresenta algumas manchas de 
tom preto nos bordos e corpo. É possível observar ainda as zonas das duas fissuras que possuía e foram consolidadas 
no restauro que foi sujeita. Possui na base uma etiqueta de tom café recortada, com a indicação manuscrita a tinta preta 
do seguinte: “Dep. 11/49. Reg. 480.” 
 
 
Conservação: 
Em bom estado, foi restaurada em 2007 no Museu D. Diogo de Sousa (MDDS 2007-0204). Possuía duas fissuras que 
foram consolidadas. 
 
 
Origem/historial:  
Este objecto como nos dá conta a bibliografia consultada e etiqueta colada no fundo da peça, terá sido recolhido na 
campanha de escavação realizada por Mendes Corrêa e Ramiro Romão na necrópole de Valadares em 1925. Este 
púcaro deu entrada no Museu acompanhado de um prato também do mesmo sítio arqueológico, oferta possivelmente 
do Sr. José Domingos de Almeida, que pelo que pudemos apurar junto do Gabinete de Arqueologia de Gaia e também 
em conversa com o Prof. Sérgio Rodrigues da FLUP, trata-se do proprietário da habitação onde se encontra a necrópole, 
entretanto já falecido. Também o conjunto de cerca de 96 peças deste mesmo sítio que se encontram no Museu de 
Antropologia da U.P., foram igualmente oferecidas pela mesma pessoa como se pode apurar aquando da consulta das 
fichas de inventário das mesmas. 
Este púcaro e tigela terão sido então em 3 de Junho de 1949 doados ao Depósito do Circulo Dr. José Figueiredo por 
José Domingues de Almeida do MNSR (ver Anexo C, Nº14), mantendo-se na sua reserva até aos dias de hoje. 
 
 
Incorporação: 
Data de Incorporação: 3/VI/1949 Ano(s):  1949 



Modo de Incorporação:  Doação  
Custo: ------- 
Descrição: Por doação do Sr. José Domingos de Almeida ao Depósito do Circulo Dr. José Figueiredo. 
 
 
Proveniência:  
Lugar: Monte Sameiro 
Freguesia: Valadares     Concelho: Vila Nova de Gaia  
Distrito:  Porto    Região: Norte   País: Portugal 
Coordenadas:  
Longitude: 159482.5135,0    Latitude: -41861.140 
Altitude: 64 m 
Carta Militar: 1:25.000 Folha 133 
Acessos: O acesso á necrópole, onde se situa actualmente a Quinta do Sameiro, faz-se pela Rua de Sameiros. A Poente 
do sítio arqueológico passa-se a linha ferroviária. Encontra-se em mau estado de conservação, constituindo a 
construção civil uma ameaça. 
 
 
Achado / Recolha: 
 Data de Achado/Recolha:    Ano(s): 1925 
 Achador / Colector: Mendes Corrêa/Ramiro Romão 
 Circunstâncias  do Achado/ Recolha: Campanha de escavação levada a cabo por Mendes Corrêa e Ramiro Romão 
em 1925 na necrópole de Valadares. 
  
 
Localização no Museu: Reserva do MNSR 
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: --------- 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado 1996 ) e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
Bibliografia  
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Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ESTUDO Nº11 
     

 
Identificação da Peça                                     Fotografia 
 
Nº de Inventário: CMP 15-23 
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: cerâmica 
Subcategoria: cerâmica comum romana 
Denominação: Ampulla de duas asas simétricas 
Produção: --------- 
Oficina/fabricante: ---------  
Centro de fabrico: --------- 
Grupo cultural: Romanização 
Datação: Época Romana 
 
 
 
Contexto Arqueológico:   
 
Estação arqueológica:  
José Fortes terá sido o principal senão único investigador desta necrópole que segundo ele o achado mais antigo de 
materiais cerâmicos indiciadores da presença de uma necrópole no lugar dos Prazos, reporta-se a 1852 e terá ocorrido 
durante trabalhos agrícolas. Durante estes trabalhos muito destes materiais foram destruídos tendo sido a necrópole 
quase totalmente violada. Quando José Fortes acorreu ao local, em virtude de novos trabalhos agrícolas terem posto à 
luz do dia outros materiais, deparou quase só com destroços, com apenas uma sepultura ainda intacta e outra 
parcialmente violada. Esta sepultura de secção aproximadamente circular com 60 cm de diâmetro e 90 cm de 
profundidade, mais não era que uma fossa rudemente escavada no saibro, de fundo irregular e côncavo, "descuidada e 
visivelmente grosseira, sem mais acabamentos, sem outro trabalho complementar", o que levou o autor a concluir que 
se tratava de uma sepultura para pobres. A presença de cinzas nos vasos que se encontrou nesta sepultura. Esta 
sepultura estava cheia de terra mais escura e menos compacta que o saibro envolvente e encerrava sete pregos e sete 
vasos de tipologia variada. Estes vasos continham cinzas que José Fortes deduziu que tivessem sido recolhidas após a 
incineração do morto. 
Acrescenta o autor que, por informações colhidas no local mas sem verificação prática, esta fossa circular não seria o 
único tipo de sepulcro, tendo existido outro de planta aproximadamente rectangular com cerca de 2m de comprimento 
e 1 m de largura. Este tipo de sepultura também encerraria vasos em cerâmica comum, pregos e cinzas. 
Concluiu o autor tratar-se de uma necrópole de incineração, dado que estavam presentes vasos contendo cinzas, e 
também por não terem sido encontrados indícios inequívocos da prática da inumação, segundo ele datada do século IV 
d.C. 
O local da necrópole é constituído por dois campos agrícolas separados por videiras e por um muro, do lado direito da 
estrada que do Alto da Lomba nos conduz ao lugar de Fontelas. Na altura dos segundos achados era proprietário do 
terreno Armando Bento Pinto, filho de António Bento Pinto, citado no artigo de José Fortes. Quanto à cerâmica 
encontrada terá ficado em poder do proprietário, desconhecendo-se hoje o seu destino. O material conhecido da 
necrópole da Lomba é constituído exclusivamente por vasos cerâmicos. José Fortes refere-se a vários objectos 
cerâmicos pertencentes a esta necrópole entre eles um conjunto de 14 objectos, composto por 3 pratos, 1 malga, 4 
copos, 1 jarro trilobado, 2 cântaros, 1 jarro e 1 peça de forma indeterminada, que se encontram depositados no Museu 
D. Diogo de Sousa, em Braga. José Fortes refere-se a um conjunto de 19 objectos, que se crê que incluam estes 14 
objectos. O espólio referido na primeira publicação foi subdividido pelo autor em sete grupos, segundo a sua tipologia. 
São eles: Catilli,  catini (pratos e pratéis), Patina (malga); Vasos campanulares (potes e copos); Lagoenae (jarros); 
Oinochoe de bico trilobado (Jarro trilobado); Ampullae (bilhas) e Amphoreta (anforeta ou subtipo de bilha com 2 asas). 
 
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 

 



Código Nacional de Sítio: 3811 
Processo: JN8/1 (003) (IGESPAR) 
 
Informação Técnica: 
Matéria: barro 
Técnica: fabrico de roda 
 
Dimensões 
Altura (cm): 16 cm   
Largura (cm):  bordo: 4,5 cm base: 5 cm 
Profundidade (cm): ----- 
Espessura (cm): ----- 
Diâmetro (cm): 11,5 cm 
Comprimento (cm): ----- 
Outras Dimensões: ----- 
Peso (gr): ----- 
Capacidade: ----- 
 
Descrição: 
 
Trata-se de uma Ampulla de duas asas simétricas, de perfil sub-bitroncocónico, bojo bolboso, colo adelgaçado, 
apresentando fundo raso, provida de duas asas de fita descendo do plano bocal até ao inicio do bojo. Composta de pasta 
homogénea, depurada, com areia fina e rara mica de tom laranja claro, com superfície externa alisada. Foi possível 
estabelecer paralelos com a peça Nº110 referida por Maria José Lobato na obra A necrópole romana de Gulpilhares 
(Vila Nova de Gaia, página 65 (ver bibliografia).  
 
Conservação: 
Bom estado de conservação 
 
 
Origem/historial:  
 
Sabemos que esta Ampulla provém da necrópole da Lomba em Amarante, e terá sido recolhido eventualmente nos 
trabalhos aí desenvolvidos em 1905 por José Fortes. Coloca-se no entanto dúvidas de como terá sido incorporada no 
MMP, visto que a peça possui uma etiqueta com a indicação manuscrita “Necrópole da Lomba/Amarante, sepultura 
nº1, offerta de José Fortes”, mas nas pesquisas realizadas no arquivo do MNSR encontrou-se um registo de 
agradecimento de Rocha Peixoto datado de 10 Novembro de 1905 da oferta de uma vasilha arcaica da necrópole da 
Lomba pelo Dr. Manuel Monterroso ao MMP (Museu Municipal Porto Copiador Nº 5, 1900-1906).  
Não restam dúvidas de que se trata de um objecto pertencente ao MMP que como sabemos, todo o seu espólio transitou 
para o MNSR, o qual foi precedido de um inventário realizado entre 1938/40. Neste inventário aparece referido com o 
Nº Inventário Nº15-23 9 vasilhas da necrópole da Lomba. O certo é que apenas uma delas se encontra presentemente 
no MNSR. A hipótese que se coloca é que as restantes 8 peças terão sido incorporadas em depósito no MEHPDL e 
posteriormente terem sido depositadas no Museu D. Diogo de Sousa em Braga, como nos refere Maria Helena Portela 
no seu trabalho, e esta terá ficado no MNSR por razões que desconhecemos. Ou então estamos na presença de um 
outro objecto que nada tem a ver com este conjunto de 9 peças, que é a vasilha oferta do Dr Manuel Monterroso ao 
MMP referida no documento que consultamos. 
 
Incorporação: 
Data de Incorporação:  Ano(s): 1905  
Modo de Incorporação: Doação ao MMP 
Custo: 
Descrição: Esta Ampulla terá sido oferecida por José Fortes de acordo com a etiqueta que a peça possui no fundo com 
a indicação manuscrita: “Necrópole da Lomba/Amarante, sepultura nº1, offerta de José Fortes”. 
No entanto as pesquisas realizadas no arquivo do MNSR permitiram encontrar dados sobre a doação de um objecto 
cerâmico também oriunda da Lomba, Amarante, que terá sido oferecida ao MMP pelo Dr. Manuel Monterroso, como 



podemos observar pelo registo de agradecimento de Rocha Peixoto datado de 10 Novembro de 1905 da oferta desta 
peça (ver anexo C, nº7, Copiador Nº 5, 1900-1906).  
 
 
Proveniência:  
Lugar: Prazos 
Freguesia: Lomba    Concelho: Amarante 
Distrito:  Porto  Região: Norte   País: Portugal 
Coordenadas:  
Longitude: 08º 04´05´ ́    Latitude: 41º 15´ 06´´ 
Altitude: 278 m 
Carta Militar: 1:25.000 Folha Nº113 
Acessos: O acesso á necrópole, localiza-se em dois campos agrícolas separados por videiras e por um muro, do lado 
direito da estrada que do Alto da Lomba nos conduz a lugar de Fontelas (descrição feita por José Fortes). 
 
 
 
Achado / Recolha: 
 
 Data de Achado/Recolha:    Ano(s): 1905 
 Achador / Colector: José Fortes 
 Circunstâncias  do Achado/ Recolha: escavação arqueológica 
  
 
Localização no Museu: (Reserva do MNSR - RES.MOB A5PD) 
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado) e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
Bibliografia  
 
- ALARCÃO, Jorge – Cerâmica comum local e regional de Conímbriga. Coimbra: Suplementos de Biblos, 8. 1974. 
 
- CRUZ, Maria das Dores; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: cerâmica utilitária, Lisboa: IPM, 1ª edição. 
2007. 
 

- LOBATO, Maria José Folgado - A necrópole romana de Gulpilhares (Vila Nova de Gaia). In revista 
«Portugália». Nova série. Vol. XVI. Instituto de Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
1995. 
 
- PORTELA, Maria Helena Teixeira Ribeiro – Necrópoles romanas do concelho de Amarante. Porto. Dissertação de 
Mestrado apresentada à FLUP. 1998. 
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa: IMP, 2ª edição.2000. 
 
 
 



 
 
 
 

Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 
 

 
 
 
 

 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FICHA DE ESTUDO Nº12 

     
 
Identificação da Peça                              Fotografia 
 
Nº de Inventário: S/N 
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Cerâmica 
SubCategoria: Cerâmica comum romana 
Denominação: Oinoichos -Jarro de bocal trilobado 
Produção: ----------- 
Oficina/fabricante: -----------  
Centro de fabrico: ----------- 
Grupo cultural: Castrejo 
Datação: Época romana 
 
 
Contexto Arqueológico:   
 
Estação arqueológica:  
Assumiu-se que este objecto provém da Necrópole de S. Brás que está localizada no Monte de São Brás, em Frazão, 
Paços de Ferreira, e de acordo com a informação disponível na base de dados do IGESPAR «foi encontrada em 1948, 
tendo-se descoberto três sepulturas de incineração luso-romanas, e a 50m para S uma ara tumular inscrita. As 
sepulturas seriam constituídas por tijolos de caixas rectangulares e continham espólio». Por seu turno de Armando 
Coelho F. da Silva na sua obra “Paços de Ferreira: as origens do povoamento, do megalitismo à romanização” (ver 
bibliografia) refere que a mesma «foi descoberta em 1951 aquando da abertura da estrada para Moinhos, onde foram 
identificadas algumas, tendo sido descritas três delas, que apareceram na mesma ala e a par no leito da estrada, como 
sendo de planta rectangular com fundo de telhões assentes numa camada de areia lançada sobre uma base de lajes e 
com paredes de pedra tosca. Procedente desta necrópole, com prováveis inumações, inventariamos os seguintes 
materiais cerâmicos: quinze pratos, duas tigelas, dez jarros, um dos quais trilobado, três bilhas de bocal em anel 
côncavo e dois copos. De cerâmica comum, e ainda três largos pratos de sigillata clara , de forma HAYES 61 A= 
LOMBOGLIA 54, dois deles estampados e outro sem decoração. O primeiro está depositado no Museu Arqueológico 
da Citânia de Sanfins, o segundo e o terceiro prato estão no Museu de Etnografia e História do Porto. 
Esta necrópole de acordo com este autor, possui elementos de referência cronológica do Baixo Império, com terminus 
ad quem nos finais do século IV/ princípios do séc. V d.C.  
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: 4375 
Processo: S - 04375, 2009/1(637) e S - 03954 (IGESPAR) 
 
 
Informação Técnica: 
Matéria: barro/argila 
Técnica: fabrico à roda 
 
 
Dimensões 
Altura (cm): 20,5 cm  
Largura (cm):  bordo:  3 cm  
Profundidade (cm): --------- 
Espessura (cm): ----- 
Diâmetro (cm): 11 cm 

 



Comprimento (cm): -------- 
Outras Dimensões: largura asa: 4,3 cm  altura asa: 8 cm   base 5,5 cm 
Peso (gr): ---- 
Capacidade: --------- 
 
Descrição: 
Trata-se de um Oinoichos , ou seja um jarro de bocal trilobado de perfil em S alongado, bordo trilobado, espatulado, 
ombros em tronco de cone, bojo bolboso, fundo raso, asa de fita larga golpeada no dorso, descendo do plano bocal até 
ao inicio do bojo Possui pasta homogénea fina, cor de laranja avermelhada, com superfície externa alisada, com 
vestígios de engobe avermelhado, apresentando vestígios de mica fina. Possui uma etiqueta segundo informações na 
ficha de inventário do MNSR (Anexo C, Nº10) com a indicação manuscrita “De Paços de Ferreira”. 
 
 
Conservação: 
Regular, peça fracturada, apresenta lacunas no bordo e no bojo. Foi alvo de restauro em 2007 no Museu D. Diogo de 
Sousa (MDDS 2007-0204), remanescendo fragmentos sem consolidação. 
 
 
Origem/historial:  
Este objecto foi recolhido da necrópole de S. Brás, em Paços de Ferreira, em data e achador que se desconhece, porém 
pelos dados que se obtiveram, terá sido em data anterior aos trabalhos que colaram a descoberto esta necrópole (1948 
/1951), pois no inventário realizado pelo MMP entre 1938/1940 com a listagem dos objectos arqueológicos, já 
constavam desta lista objectos provenientes deste sítio arqueológico, referidos no Nº 28-31 deste inventário (ver Anexo 
C, Nº3). Objectos cerâmicos provenientes de S. Brás, Frazão, Paços de Ferreira surgem também referidos em duas 
Fichas de Inventário do MMP que se encontrou no arquivo do MNSR, com os Nº28-31 (4 vasos) e Nº32-41 (10 pratos), 
(ver Anexo C, Nº11). Outra peça cerâmica proveniente deste mesmo local, referida na Ficha de Estudo Nº 13, possui a 
informação num papel que acompanha que foi oferecida ao MMP pelo Dr. Carlos Passos. Pode-se portanto levantar a 
hipótese desta também ser oferta de Carlos Passos.  
Outra dúvida que surge no Inventário realizado pelo MMP em 1938/40 (Anexo C Nº3) é que nos Nº 210-224 surge 
mais uma referência a vasos provenientes da Agra de S. Brás, Frazão, Paços de Ferreira, deixando a hipótese de esta 
peça poder ser uma deste conjunto e não do conjunto referido anteriormente. Não deixando de também se colocar a 
possibilidade de ser um erro e haver uma repetição de peças, visto que no conjunto também corresponde a 14 objectos, 
tais como os referidos nos Nº28-31 e Nº32-41. 
Para além destas referências a estes objectos, também aparecem mencionados na listagem de objectos arqueológicos 
provenientes do MMP para o MNSR, que foram transferidos para o Museu de Etnografia e História da Província do 
Douro Litoral em depósito, através de um ofício (ANEXO C Nº5) com o Nº18, Nº19 e Nº66, porém esta e mais 3 peças 
oriundas deste local permaneceram no MNSR, não tendo sido transferidas para o MEHPDL.  
 
Incorporação: 
Data de Incorporação: desconhecida Ano(s):  
Modo de Incorporação:  Possível doação de Dr. Carlos Passos ao MMP em data desconhecida e posterior 
transferência do MMP para o MNSR em 1938/40. 
Custo:---- 
Descrição:. Por regulamentação do Decreto-lei Nº27.878 de 21 de Julho de 1937, instituiu-se a transferência e 
instalação das colecções pertencentes ao Museu Municipal do Porto, no Museu Nacional Soares dos Reis, precedidas 
de inventário e classificação.  
 
 
Proveniência:  
Lugar: Crasto, São Brás 
Freguesia: Frazão   Concelho: Paços de Ferreira 
Distrito:  Porto  Região: Norte   País: Portugal 
Coordenadas:  
Longitude: 41º  16´  6´ ́  Latitude: 8º  24´  43´´ 
Altitude: 320 m 



Carta Militar: 1:25.000 Folha Nº111 
Acessos: A sul da Capela de S. Brás. 
 
 
Achado / Recolha: 
 Data de Achado/Recolha: desconhecido  Ano(s): 
 Achador / Colector: desconhecido 
 Circunstâncias  do Achado/ Recolha: desconhecida 
  
 
Localização no Museu:  Reserva do MNSR - RES.MOB A5PD 
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: ----- 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado 1996) e Sónia Couto (Maio de 2011) 
 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
Bibliografia  
 
- CRUZ, Maria das Dores; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: cerâmica utilitária. Lisboa: IPM, 1ª edição. 
2007. 
 
- LOBATO, Maria José Folgado - A necrópole romana de Gulpilhares (Vila Nova de Gaia). In revista «Portugália». 
Nova série. Vol. XVI. Instituto de Arqueologia. Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 1995. 
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa: IMP, 2ª edição. 2000. 
 
- SILVA, Armando Coelho Ferreira da - Paços de Ferreira: as origens do povoamento, do megalitismo à romanização. 
Separata «Estudos Monográficos». Paços de Ferreira.1986.pp.97-135. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 

 
 

 

       
 
 

 
 
 

 
 



FICHA DE IESTUDO Nº13 
     

Identificação da Peça                                    Fotografia 
 
Nº de Inventário: S/N 
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Cerâmica 
Subcategoria: Cerâmica comum romana 
Denominação: Copo 
Produção: -------- 
Oficina/fabricante: --------  
Centro de fabrico: -------- 
Grupo cultural: Romanização 
Datação: Época romana 
 
 
 
Contexto Arqueológico:   
 
Estação arqueológica:  
Assumiu-se que este objecto provém da Necrópole de S. Brás que está localizada no Monte de São Brás, em Frazão, 
Paços de Ferreira, e de acordo com a informação disponível na base de dados do IGESPAR «foi encontrada em 1948, 
tendo-se descoberto três sepulturas de incineração luso-romanas, e a 50m para S uma ara tumular inscrita. As 
sepulturas seriam constituídas por tijolos de caixas rectangulares e continham espólio». Por seu turno de Armando 
Coelho F. da Silva na sua obra “Paços de Ferreira: as origens do povoamento, do megalitismo à romanização” (ver 
bibliografia) refere que a mesma «foi descoberta em 1951 aquando da abertura da estrada para Moinhos, onde foram 
identificadas algumas, tendo sido descritas três delas, que apareceram na mesma ala e a par no leito da estrada, como 
sendo de planta rectangular com fundo de telhões assentes numa camada de areia lançada sobre uma base de lajes e 
com paredes de pedra tosca. Procedente desta necrópole, com prováveis inumações, inventariamos os seguintes 
materiais cerâmicos: quinze pratos, duas tigelas, dez jarros, um dos quais trilobado, três bilhas de bocal em anel 
côncavo e dois copos. De cerâmica comum, e ainda três largos pratos de sigillata clara , de forma HAYES 61 A= 
LOMBOGLIA 54, dois deles estampados e outro sem decoração. O primeiro está depositado no Museu Arqueológico 
da Citânia de Sanfins, o segundo e o terceiro prato estão no Museu de Etnografia e História do Porto. 
Esta necrópole de acordo com este autor, possui elementos de referência cronológica do Baixo Império, com terminus 
ad quem nos finais do século IV/ princípios do séc. V d.C.  
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: 4375 
Processo: S - 04375, 2009/1(637) e S - 03954 (IGESPAR) 
 
 
Informação Técnica: 
Matéria: barro/argila 
Técnica: fabrico à roda 
 
Dimensões 
Altura (cm): 11 cm  
Largura (cm):  bordo:  5,5 cm  
Profundidade (cm): --------- 
Espessura (cm): 0,3 cm 
Diâmetro (cm): 8 cm 
Comprimento (cm): -------- 
Outras Dimensões: base 4,3 cm 

 



Peso (gr): ---- 
Capacidade: --------- 
 
Descrição: 
Trata-se de um copo de perfil em S e colo alto, apresenta bordo aberto revirado para o exterior em forma de aba, com 
espessamento de reforço interno. Possui bocal afunilado, corpo bulboso, pé de bolacha com ligeiro desvão. 
Relativamente à pasta cerâmica é compacta, fina, com cozedura homogénea, de tom beje claro, possui elementos não 
plásticos de pequeno calibre compostos por mica, quartzo e feldspato. Superfície pouco alisada com textura rugosa. 
Apresenta pequenas lacunas no bordo e base e ainda fissuras no bojo. Conseguimos definir paralelos com uma peça 
referida na Colecção arqueológica do Museu Abade Pedrosa, peça MMAO 276 (p. 146), e também no estudo feito por 
Maria José Lobato sobre a necrópole de Gulpilhares, objecto Nº63. 
Este objecto tem escrito a tinta preta no fundo “De Paços de Ferreira” e está acompanhada por um papel branco com a 
indicação manuscrita “oferta do Dr. Carlos Passos, um prato e uma olaria. Ainda não foi agradecida a oferta [riscado] 
nem havida autorização de aceitar esta dádiva. 
 
 
Conservação: 
Regular, a peça apresenta pequenas lacunas no bordo e base e algumas fissuras no bojo. 
 
 
Origem/historial:  
Este objecto provém da necrópole de S. Brás, Frazão, Paços de Ferreira e foi oferecido ao MMP pelo Dr. Carlos Passos, 
como comprova um papel que acompanha a peça com a indicação de que o Dr. Carlos Passos terá oferecido um prato e 
uma olaria. Assume-se portanto esta peça como sendo a olaria e o prato  o objecto da Ficha de Estudo Nº14. Também 
se coloca a hipótese desta peça se trata do conjunto de vasos referidos na Ficha de Inventário do MMP que se 
conseguiu encontrar no arquivo do MNSR com o Nº28-31, que é designado por vasos da Agra de S.Bráz, Frazão, 
Paços de Ferreira (ver anexo C, Nº11). 
Após a incorporação do espólio arqueológico no MNSR, sabemos através pelo ofício (ANEXO C Nº5) este foi 
transferido para o Museu de Etnografia e História da Província do Douro Litoral em depósito. O certo é que muitas das 
peças que faziam parte dessa relação, não transitaram para este museu permanecendo no MNSR, como é o caso desta e 
as restantes de Paços de Ferreira, que parecem nesta relação com o Nº 18 e Nº 19. 
 
 
Incorporação: 
Data de Incorporação: desconhecida Ano(s):  
Modo de Incorporação:  Doação por Dr. Carlos Passos ao MMP /Transferência do MMP para  
o MNSR. 
Custo: -------- 
Descrição: Por regulamentação do Decreto-lei Nº27.878 de 21 de Julho de 1937, instituiu-se a transferência e 
instalação das colecções pertencentes ao Museu Municipal do Porto, no Museu Nacional Soares dos Reis, precedidas 
de inventário e classificação. O inventário foi realizado entre 1938/40. 
 
Proveniência:  
Lugar: Crasto, São Brás 
Freguesia: Frazão   Concelho: Paços de Ferreira 
Distrito:  Porto  Região: Norte   País: Portugal 
Coordenadas:  
Longitude: 41º  16´  6´ ́   Latitude: 8º  24´  43´´ 
Altitude: 320 m  
Carta Militar: 1:25.000 Folha Nº111 
Acessos: A sul da Capela de S. Brás. 
 
 
Achado / Recolha: 
Data de Achado/Recolha: desconhecido   Ano(s): 



Achador / Colector:  desconhecido 
Circunstâncias  do Achado/ Recolha: desconhecido 
 
  
Localização no Museu: Reserva do MNSR - RES.MOB A5PD 
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: ----- 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado 1996)  e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
Bibliografia  
 
- CRUZ, Maria das Dores; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: cerâmica utilitária. Lisboa: IPM, 1ª edição. 
2007. 
 
- LOBATO, Maria José Folgado - A necrópole romana de Gulpilhares (Vila Nova de Gaia). In revista «Portugália». 
Nova série. Vol. XVI. Instituto de Arqueologia. Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 1995. 
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa: IMP, 2ª edição. 2000. 
 
- SILVA, Armando Coelho Ferreira da - Paços de Ferreira: as origens do povoamento, do megalitismo à romanização. 
Separata «Estudos Monográficos».Paços de Ferreira.1986.pp.97-135. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 

 
 

    
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
FICHA DE ESTUDO Nº14 

     
 
Identificação da Peça                                       Fotografia 
 
Nº de Inventário: S/N 
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Cerâmica 
Subcategoria: Cerâmica comum romana 
Denominação: Prato 
Produção: --------- 
Oficina/fabricante: ---------  
Centro de fabrico: --------- 
Grupo cultural: Romanização 
Datação: Época romana 
 
 
 
Contexto Arqueológico:   
 
Estação arqueológica:  
Assumiu-se que este objecto provém da Necrópole de S. Brás que está localizada no Monte de São Brás, em Frazão, 
Paços de Ferreira, e de acordo com a informação disponível na base de dados do IGESPAR «foi encontrada em 1948, 
tendo-se descoberto três sepulturas de incineração luso-romanas, e a 50m para S uma ara tumular inscrita. As 
sepulturas seriam constituídas por tijolos de caixas rectangulares e continham espólio». Por seu turno de Armando 
Coelho F. da Silva na sua obra “Paços de Ferreira: as origens do povoamento, do megalitismo à romanização” (ver 
bibliografia) refere que a mesma «foi descoberta em 1951 aquando da abertura da estrada para Moinhos, onde foram 
identificadas algumas, tendo sido descritas três delas, que apareceram na mesma ala e a par no leito da estrada, como 
sendo de planta rectangular com fundo de telhões assentes numa camada de areia lançada sobre uma base de lajes e 
com paredes de pedra tosca. Procedente desta necrópole, com prováveis inumações, inventariamos os seguintes 
materiais cerâmicos: quinze pratos, duas tigelas, dez jarros, um dos quais trilobado, três bilhas de bocal em anel 
côncavo e dois copos. De cerâmica comum, e ainda três largos pratos de sigillata clara , de forma HAYES 61 A= 
LOMBOGLIA 54, dois deles estampados e outro sem decoração. O primeiro está depositado no Museu Arqueológico 
da Citânia de Sanfins, o segundo e o terceiro prato estão no Museu de Etnografia e História do Porto. 
Esta necrópole de acordo com este autor, possui elementos de referência cronológica do Baixo Império, com terminus 
ad quem nos finais do século IV/ princípios do séc. V d.C.  
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: 4375 
Processo: S - 04375, 2009/1(637) e S - 03954 (IGESPAR) 
 
Informação Técnica: 
Matéria: barro/argila 
Técnica: fabrico à roda 
 
Dimensões 
Altura (cm): 4 cm  
Largura (cm):  bordo:  --------  
Profundidade (cm): --------- 
Espessura (cm): 1 cm 
Diâmetro (cm): 19 cm 
Comprimento (cm): -------- 

 



Outras Dimensões: ----- 
Peso (gr): ---- 
Capacidade: --------- 
 
 
Descrição: 
Trata-se de um prato de paredes rectas de desenvolvimento oblíquo, possui bordo vertical, facetado no exterior, 
marcado por carena externa de perfil arredondado. O fundo é plano de desenvolvimento oblíquo com assentamento 
integral e espessura regular. É composto por pasta compacta com cozedura homogénea, de tom laranja claro, com 
alguns vestígios e mica e quartzo. Apresenta superfície alisada com textura rugosa, apresentando fortes sinais de 
fuligem no exterior e interior. O objecto tem uma etiqueta na base em forma oval de tom beje onde tem escrito a tinta 
preta “De Paços de Ferreira”. 
 
Conservação: 
Em bom estado de conservação apresentando apenas desgaste da superfície.  
 
Origem/historial:  
Este objecto foi recolhido da necrópole de S. Brás, em Paços de Ferreira, em data e achador que se desconhece, porém 
pelos dados que se obtiveram, terá sido em data anterior aos trabalhos que colaram a descoberto esta necrópole (1948 
/1951), pois no inventário realizado pelo MMP entre 1938/1940 com a listagem dos objectos arqueológicos, já 
constavam desta lista objectos provenientes deste sítio arqueológico, referidos no Nº 32-41 deste inventário (ver Anexo 
C, Nº3). Pensa-se pois que este será um destes pratos referidos e oferecido pelo Dr. Carlos Passos conforme 
informação que existe junto com o objecto referido na Ficha de Estudo Nº13, que tem consigo um papel com a 
indicação de que o Dr. Carlos Passos terá oferecido um prato e uma olaria.  
Objectos cerâmicos provenientes de S. Brás, Frazão, Paços de Ferreira surgem também referidos em duas Fichas de 
Inventário do MMP que se encontrou no arquivo do MNSR, com os Nº28-31 (4 vasos) e Nº32-41 (10 pratos), (ver 
Anexo C, Nº11).  
Outra dúvida que surge no Inventário realizado pelo MMP em 1938/40 (Anexo C Nº3) é que nos Nº 210-224 surge 
mais uma referência a vasos provenientes da Agra de S. Brás, Frazão, Paços de Ferreira, deixando a hipótese de esta 
peça poder ser uma deste conjunto e não do conjunto referido anteriormente. Não deixando de também se colocar a 
possibilidade de ser um erro e haver uma repetição de peças, visto que no conjunto também corresponde a 14 objectos, 
tais como os referidos nos Nº28-31 e Nº32-41. 
Para além destas referências a estes objectos, também aparecem mencionados na listagem de objectos arqueológicos 
provenientes do MMP para o MNSR, que foram transferidos para o Museu de Etnografia e História da Província do 
Douro Litoral em depósito, através de um ofício (ANEXO C Nº5) com o Nº18, Nº19 e Nº66, porém esta e mais 3 peças 
oriundas deste local permaneceram no MNSR, não tendo sido transferidas para o MEHPDL.  
 
 
Incorporação: 
Data de Incorporação: desconhecida Ano(s):  
Modo de Incorporação: Doação por Dr. Carlos Passos ao MMP /Transferência do MMP para  
o MNSR. 
Custo:---- 
Descrição: Por regulamentação do Decreto-lei Nº27.878 de 21 de Julho de 1937, instituiu-se a transferência e 
instalação das colecções pertencentes ao Museu Municipal do Porto, no Museu Nacional Soares dos Reis, precedidas 
de inventário e classificação. 
 
Proveniência:  
Lugar: Crasto, São Brás 
Freguesia: Frazão   Concelho: Paços de Ferreira 
Distrito:  Porto  Região: Norte   País: Portugal 
Coordenadas:  
Longitude: 41º  16´  6´ ́    Latitude: 8º  24´  43´´ 
Altitude: 320 m  
Carta Militar: 1:25.000 Folha Nº111 



Acessos: A sul da Capela de S. Brás. 
 
Achado / Recolha: 
 Data de Achado/Recolha: desconhecida  Ano(s): 
 Achador / Colector: desconhecido 
 Circunstâncias  do Achado/ Recolha: desconhecido 
  
 
Localização no Museu: Reserva do MNSR - RES.MOB A5PD 
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: ------- 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado 1996)  e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
Bibliografia  
 
- CRUZ, Maria das Dores; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: cerâmica utilitária. Lisboa: IPM, 1ª edição. 
2007. 
 
- LOBATO, Maria José Folgado - A necrópole romana de Gulpilhares (Vila Nova de Gaia). In revista «Portugália». 
Nova série. Vol. XVI. Instituto de Arqueologia. Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 1995. 
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa: IMP, 2ª edição. 2000. 
 
- SILVA, Armando Coelho Ferreira da - Paços de Ferreira: as origens do povoamento, do megalitismo à romanização. 
Separata «Estudos Monográficos».Paços de Ferreira.1986.pp.97-135. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FICHA DE ESTUDO Nº15 

     
 
Identificação da Peça                                  Fotografia 
 
Nº de Inventário: S/N 
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Cerâmica 
Subcategoria: Cerâmica comum romana 
Denominação: Bilha 
Produção: --------- 
Oficina/fabricante: ---------  
Centro de fabrico: --------- 
Grupo cultural: Romanização 
Datação: Época romana 
 
 
 
Contexto Arqueológico:   
 
Estação arqueológica:  
Assumiu-se que este objecto provém da Necrópole de S. Brás que está localizada no Monte de São Brás, em Frazão, 
Paços de Ferreira, e de acordo com a informação disponível na base de dados do IGESPAR «foi encontrada em 1948, 
tendo-se descoberto três sepulturas de incineração luso-romanas, e a 50m para S uma ara tumular inscrita. As 
sepulturas seriam constituídas por tijolos de caixas rectangulares e continham espólio». Por seu turno de Armando 
Coelho F. da Silva na sua obra “Paços de Ferreira: as origens do povoamento, do megalitismo à romanização” (ver 
bibliografia) refere que a mesma «foi descoberta em 1951 aquando da abertura da estrada para Moinhos, onde foram 
identificadas algumas, tendo sido descritas três delas, que apareceram na mesma ala e a par no leito da estrada, como 
sendo de planta rectangular com fundo de telhões assentes numa camada de areia lançada sobre uma base de lajes e 
com paredes de pedra tosca. Procedente desta necrópole, com prováveis inumações, inventariamos os seguintes 
materiais cerâmicos: quinze pratos, duas tigelas, dez jarros, um dos quais trilobado, três bilhas de bocal em anel 
côncavo e dois copos. De cerâmica comum, e ainda três largos pratos de sigillata clara , de forma HAYES 61 A= 
LOMBOGLIA 54, dois deles estampados e outro sem decoração. O primeiro está depositado no Museu Arqueológico 
da Citânia de Sanfins, o segundo e o terceiro prato estão no Museu de Etnografia e História do Porto. 
Esta necrópole de acordo com este autor, possui elementos de referência cronológica do Baixo Império, com terminus 
ad quem nos finais do século IV/ princípios do séc. V d.C.  
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: 4375 
Processo: S - 04375, 2009/1(637) e S - 03954 (IGESPAR) 
 
 
Informação Técnica: 
Matéria: barro/argila 
Técnica: fabrico à roda 
 
 
Dimensões 
Altura (cm): 16,5 cm  
Largura (cm):  bordo:  2,5 cm  
Profundidade (cm): --------- 
Espessura (cm): ----- 

 



Diâmetro (cm): 13 cm 
Comprimento (cm): -------- 
Outras Dimensões: largura asa: 3,5 cm  largura base 5 cm 
Peso (gr): ---- 
Capacidade: --------- 
 
Descrição: 
Trata-se de uma bilha de perfil em S, de pança ovóide, colo apertado, fundo raso, duas asas de fita larga descendo do 
plano bocal até ao inicio do bojo. Possui pasta homogénea fina de tom laranja escuro, apresentando manchas 
acastanhadas na parte superior do bojo. Este objecto tem marcação a tinta magenta do Nº 30.  
 
Conservação: 
Regular, apresenta lacunas no bordo e fissuras no bojo. 
 
Origem/historial:  
Este objecto foi recolhido da necrópole de S. Brás, em Paços de Ferreira, em data e achador que se desconhece, porém 
pelos dados que se obtiveram, terá sido em data anterior aos trabalhos que colaram a descoberto esta necrópole (1948 
/1951), pois no inventário realizado pelo MMP entre 1938/1940 com a listagem dos objectos arqueológicos, já 
constavam desta lista objectos provenientes deste sítio arqueológico, referidos no Nº 28-31 deste inventário (ver Anexo 
C, Nº3). A marcação a tinta magenta do Nº 30, faz crer que corresponde a este Nº de inventário referido pelo MMP. 
Objectos cerâmicos provenientes de S. Brás, Frazão, Paços de Ferreira surgem também referidos em duas Fichas de 
Inventário do MMP que se encontrou no arquivo do MNSR, com os Nº28-31 (4 vasos) e Nº32-41 (10 pratos), (ver 
Anexo C, Nº11). Outra peça cerâmica proveniente deste mesmo local, referida na Ficha de Estudo Nº 13, possui a 
informação num papel que acompanha que foi oferecida ao MMP pelo Dr. Carlos Passos. Pode-se portanto levantar a 
hipótese desta também ser oferta de Carlos Passos.  
Outra dúvida que surge no Inventário realizado pelo MMP em 1938/40 (Anexo C Nº3) é que nos Nº 210-224 surge 
mais uma referência a vasos provenientes da Agra de S. Brás, Frazão, Paços de Ferreira, deixando a hipótese de esta 
peça poder ser uma deste conjunto e não do conjunto referido anteriormente. Não deixando de também se colocar a 
possibilidade de ser um erro e haver uma repetição de peças, visto que no conjunto também corresponde a 14 objectos, 
tais como os referidos nos Nº28-31 e Nº32-41. 
Para além destas referências a estes objectos, também aparecem mencionados na listagem de objectos arqueológicos 
provenientes do MMP para o MNSR, que foram transferidos para o Museu de Etnografia e História da Província do 
Douro Litoral em depósito, através de um ofício (ANEXO C Nº5) com o Nº18, Nº19 e Nº66, porém esta e mais 3 peças 
oriundas deste local permaneceram no MNSR, não tendo sido transferidas para o MEHPDL.  
 
 
Incorporação: 
Data de Incorporação: desconhecida Ano(s):  
Modo de Incorporação: Possível doação de Dr. Carlos Passos ao MMP em data desconhecida e posterior 
transferência do MMP para o MNSR em 1938/40. 
Custo: ------ 
Descrição: Por regulamentação do Decreto-lei Nº27.878 de 21 de Julho de 1937, instituiu-se a transferência e 
instalação das colecções pertencentes ao Museu Municipal do Porto, no Museu Nacional Soares dos Reis, precedidas 
de inventário e classificação. 
 
 
Proveniência:  
Lugar: Crasto, São Brás 
Freguesia: Frazão   Concelho: Paços de Ferreira 
Distrito:  Porto  Região: Norte   País: Portugal 
Coordenadas:  
Longitude: 41º  16´  6´ ́  Latitude: 8º  24´  43´´ 
Altitude: 320 m  
Carta Militar: 1:25.000 Folha Nº111 
Acessos: A sul da Capela de S. Brás. 



 
 
Achado / Recolha: 
 Data de Achado/Recolha: desconhecido  Ano(s): 
 Achador / Colector:  desconhecido 
 Circunstâncias  do Achado/ Recolha: desconhecido 
  
 
Localização no Museu: Reserva do MNSR - RES.MOB A5PD 
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: --------- 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado 1996) e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
 
Exposições 
 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
Bibliografia  
 
- CRUZ, Maria das Dores; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: cerâmica utilitária. Lisboa: IPM, 1ª edição. 
2007. 
 
- LOBATO, Maria José Folgado - A necrópole romana de Gulpilhares (Vila Nova de Gaia). In revista «Portugália». 
Nova série. Vol. XVI. Instituto de Arqueologia. Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 1995. 
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa: IMP, 2ª edição. 2000. 
 
- SILVA, Armando Coelho Ferreira da - Paços de Ferreira: as origens do povoamento, do megalitismo à romanização. 
Separata «Estudos Monográficos». Paços de Ferreira.1986.pp.97-135. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE ESTUDO Nº16 
     

 
Identificação da Peça                       Fotografia 
 
Nº de Inventário: MNSR Div. 95 /Nº Cadastro 2404 
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: metais 
Subcategoria: bronze 
Denominação: Estatueta de Marte 
Produção: --------   
Oficina/fabricante: --------  
Centro de fabrico: -------- 
Grupo cultural: Romanização 
Datação: Época Romana 
 
 
 
Contexto Arqueológico:   
 
Estação arqueológica:  
De acordo com a informação disponível na Ficha de Inventário do MNSR, esta peça terá sido encontrada há cerca de 
50 anos em Olivença, Campo Maior, numa herdade chamada “Pombinha”. Das pesquisas realizadas na base de dados 
do IGESPAR, foi possível encontrar o sítio arqueológico de onde terá vindo este objecto, que é designado por Tapada 
da Pombinha e está referenciado como sendo um sítio da época romana onde também se encontrou um fragmento de 
uma ara com inscrição. Esta estatueta representando Marte também se encontra referida nesta mesma base de dados.  
Não existe porém mais nenhum elemento em relação a este sítio e das pesquisas realizadas não foi possível encontrar 
mais elementos sobre este sítio arqueológico, a não ser a referência ao mesmo sítio no PDM da Câmara Municipal de 
Campo Maior. 
 
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: 6686 
Processo: não existe 
 
Informação Técnica: 
Matéria: bronze 
Técnica: fundição maciça 
 
Dimensões 
Altura (cm): 14,3 cm  
Largura (cm): 2,5 cm  
Profundidade (cm):  
Espessura (cm): 2,0 cm 
Diâmetro (cm): ------ 
Comprimento (cm): ------ 
Outras Dimensões: ------ 
Peso (gr): 297.36 gr 
Capacidade: ------ 
 
 
 
 

 



Descrição: 
 
Trata-se de uma estatueta representando Marte, como descreve António José Nunes Pinto (ver bibliografia), “ figurado 
num homem de meia idade, em posição rigidamente frontal, de pé, barbudo e vestido cum ornamentum militaris, 
apresenta o peso do corpo a projectar-se na perna direita, flectindo a esquerda, o que provoca uma ligeira elevação do 
calcanhar. Na cabeça, que se encontra virada para a frente, tem um capacete coríntio de penacho bífido, galeam 
induere, sem protector de face, buccula; a ponta inferior toca o alto do dorso. No casco tem vestígios de uma cabeleira 
encaracolada, apresentando um rosto de expressão grave, olhos alongados, com pupilas marcadas por ponto inciso, 
sobrancelhas arqueadas e salientes, nariz direito e fino, boca pequena de lábios delgados, envolvida por um bigode liso 
que se sobrepõe à barba, encaracolada e disposta em duas fiadas de caracóis. O braço direito está levantado acima do 
ombro em forma de ângulo recto com o antebraço erguido de modo que a mão possa apoiar-se na parte superior da 
lança, que já não existe. Por seu lado o braço esquerdo apresenta-se lançado para a frente, sugerindo a suspensão do 
segundo atributo, manifestamente o escudo, clipeus ou scutum.  
Relativamente à roupa, veste uma tunica manicata, chiton ou celobium, curta e sem mangas, aparecendo somente sob 
as correias ou lâminas, um pouco acima dos joelhos: a faixa visível encontra-se recortada por sulcos paralelos e 
verticais, sugerindo pregas, sobrepõe-se-lhe uma couraça, lorica, lisa, sem mostrar qualquer tipo de ornamentação, 
debruada no decote e cavas. Na cintura possui um cordão fragmentado em pequenos rectângulos. Na parte inferior da 
couraça emerge, sobreposta às largas correias rectangulares, uma fiada de placas ou lambrequins, terminando em 
recorte arredondado. A decoração das correias dos braços e pernas é a mesma que ostentam os lambrequins: um sulco 
central, na vertical, contornado por pequenos traços oblíquos, incisos, dando a configuração de uma folha ou espinha. 
Uma das pontas da chlamys é pregueada ou paludamentum descendo desde o ombro esquerdo pelo dorso, passando por 
baixo do braço e pousa no antebraço do mesmo lado, deixando cair a extremidade. Nos ombros destacam-se as flechas 
ou humerales. 
No modelado da couraça mostra definição muscular, músculos peitorais assinalados com mamilos, músculos 
abdominais bem definidos, arcada epigástrica marcada, linha peitoral mediana rasgada até ao umbigo; no dorso o sulco 
é bastante acentuado, com proeminência das omoplatas. A parte dianteira das pernas está protegida por caneleiras lisas, 
ocreae ou cnemides, com rebordo na parte superior, os pés deformados, parecem descalços. 
Esta peça terá sido inspirada na do tipo Mars Ultor, apresentando-se uma figura viril harmoniosa e expressiva, cuidada 
na estrutura volumétrica, na descrição da fisionomia da personagem e no singular tratamento da indumentária militar. 
De acordo com António José Nunes Pinto pode-se estabelecer paralelos, de acordo com as suas particularidades 
estilísticas, com as estatuetas do Musée de Montbéliard, encontrada em Mathay I,  com o da Walters Art Gallery de 
Baltimore II e com as estatuetas de Barkway III e de Tybjerggaard- Dinamarca IV. 
Á descrição realizada por António José Nunes Pinto, acrescentamos ainda um colar  com vinte contas que possui no 
pescoço e as dez folhas de palmeira que compõe a túnica. 
 
 
Conservação: 
Em bom estado de conservação, apresenta contudo alguns pontos de corrosão dispersos. Possui uma lacuna no pé 
direito, na parte de traz do tornozelo e apresenta os dedos da mão esquerda mutilados. A extremidade da chlamys está 
partida. Ausência da lança e do escudo. Apresenta patina esverdeada escura. 
 
 
Origem/historial:  
Encontrada há cerca de 50 anos em Olivença, Campo Maior/São João Baptista, Portalegre numa herdade chamada 
“Pombinha”, foi adquirida no mercado e incorporada no MNSR em 1949 
 
 
Incorporação: 
Data de Incorporação: 1949 Ano(s):  1949 
Modo de Incorporação:  aquisição no mercado  
Custo: desconhecido 
Descrição: Encontra-se nas reservas do MNSR 
 
 
Proveniência:  



Lugar: Tapada da Pombinha  
Freguesia: São João Baptista    Concelho: Campo Maior  
Distrito: Portalegre  Região: Alentejo  País: Portugal 
Coordenadas:  
Longitude: -------   Latitude: -------  
Altitude:  -------  
Carta Militar: 1:25.000 Folha Nº400 
Acessos: -------  
 
 
Achado / Recolha: 
 Data de Achado/Recolha: desconhecido  Ano(s): 
 Achador / Colector:  desconhecido 
 Circunstâncias  do Achado/ Recolha:   
Encontrada há cerca de 50 anos em Olivença, Campo Maior/São João Baptista, Portalegre numa herdade chamada 
“Pombinha”. 
 
 
Localização no Museu: (Reserva do MNSR) 
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: Cliché Nº 1154, Teófilo Rego 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado 1996) e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
Bibliografia  
 
- Teresa Soeiro - Monte Mozinho. Apontamentos sobre a ocupação entre Sousa e Tâmega em época romana". Penafiel: 
Boletim Municipal de Cultura, 3.ª série, n.º 1, de 1984. pp. 86-87 
 
- PINTO, António José Nunes – Bronzes figurativos romanos de Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian/FCT. 2002, pp. 129,130,608-610. 
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa: IMP, 2ª edição. 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 
 
 

           
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
FICHA DE ESTUDO Nº17 

 
 

Identificação da Peça                     Fotografia 
 
Nº de Inventário: S/Nº 
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Metais 
Subcategoria: Bronze 
Denominação: Estatueta bronze 
Produção: ---------   
Oficina/fabricante: ---------   
Centro de fabrico: --------- 
Grupo cultural: Romanização 
Datação: Época Romana 
 
 
 
Contexto Arqueológico:   
 
Estação arqueológica: desconhecido 
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: não se aplica 
Processo: não se aplica 
 
 
Informação Técnica: 
Matéria: bronze 
Técnica: fundição 
 
 
Dimensões 
Altura (cm): 6,7 cm  
Largura (cm): 2,8 cm  
Profundidade (cm): ----  
Espessura (cm): ---- 
Diâmetro (cm):  ----- 
Comprimento (cm): ---- 
Outras Dimensões: ---- 
Peso (gr): --------- 
Capacidade: ---- 
 
Descrição: 
Trata-se de uma estatueta de uma figura masculina, que comparando com o exemplar referido por António José Nunes 
Pinto na obra “Bronzes figurativos romanos de Portugal”, na Estampa 67 (página 196 e 669), poderá tratar-se de um 
legionário. Apresentando uma representação disvirtuada provocada pela erosão, privando assim a sua expressão 
artística, que pretende representar um guerreiro couraçado e em posição de repouso. Possui uma farta cabeleira, fácies 
imperceptíveis, mas sendo possível definir um rosto de forma oval, com nariz curto, boca fechada. Apresenta  um pano 
pragueado à cintura e mutilação da mão esquerda onde possivelmente pendia um escudo (scutum).  O braço direito se 
encontra levantado ao nível do ombro, e de mão fechada que envolveria possivelmente uma lança (píbum). Os pés 
encontram-se adossados a uma base com orifício entre os pés na parte da frente da estatueta. 

 



 
Conservação: 
Regular. Camada verde lustrosa e homogénea em toda a superfície. Vestígio de corrosão. 
 
Origem/historial:  
Desconhece-se o historial de incorporação desta peça no MNSR. 
 
 
Incorporação: 
Data de Incorporação: desconhecido Ano(s): desconhecido 
Modo de Incorporação: desconhecido 
Custo: --------- 
Descrição: --------- 
 
 
Proveniência: desconhecido 
Lugar:  ----- 
Freguesia: -----    Concelho: -----  
Distrito: -----  Região: -----  País: ----- 
Coordenadas: ----- 
Longitude: -----    Latitude: ----- 
Altitude: ----- 
Carta Militar: ----- 
Acessos: ----- 
 
 
Achado / Recolha: 
 Data de Achado/Recolha: desconhecido  Ano(s): desconhecido 
 Achador / Colector: desconhecido 
 Circunstâncias  do Achado/ Recolha: desconhecido 
  
 
Localização no Museu: Reserva do MNSR - MNSR A30 PN Cofre 
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: ----- 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado 1996) e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
Bibliografia  
 
- PINTO, António José Nunes – Bronzes figurativos romanos de Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian/FCT. 2002, pp. 129,130,608-610. 
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa: IMP, 2ª edição.2000. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 
 
 
 
 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
FICHA DE ESTUDO Nº18 

 
 
Identificação da Peça                            Fotografia 
 
Nº de Inventário: S/Nº 
Instituição / Proprietário:  MNSR 
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Metais 
Subcategoria: Bronze 
Denominação: Cabo de Pátera 
Produção: ---------- 
Oficina/fabricante: ---------- 
Centro de fabrico: ---------- 
Grupo cultural: Romanização 
Datação: Época Romana 
 
 
Contexto Arqueológico: 
 
Estação arqueológica: 
 
Não existem referências concretas sobre o sítio de onde foi recolhido o cabo de pátera, no entanto pensa-se que 
integraria um dos sítios de ocupação romana que estaria localizado no troço que fazia parte da via nº 18 do Itinerário de 
Antonino, que como foi possível apurar na base de dados do IGESPAR, fazia a ligação, a partir de finais do século I 
d.C., entre Bracara Augusta (Braga) e Asturica Augusta (Astorga), num percurso de cerca de 215 milhas. Neste 
trajecto, entre a povoação de Campo do Gêres e a fronteira da Portela do Homem, num total de 6 milhas, estão 
assinaladas as milhas XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXVIII e XXXIV. Durante a última campanha de trabalhos 
arqueológicos foram contabilizados um total de 86 fragmentos de marcos miliários, entre fragmentos e monumentos 
inteiros in situ. 

 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: 296 
Processo: 80/1(121) e S - 00296 
 
 
Informação Técnica: 
Matéria: bronze 
Técnica: fundição oca 
 
 
Dimensões 
Altura (cm): ---- 
Largura (cm): 4,5 cm 
Profundidade (cm): ---- 
Espessura (cm): ---- 
Diâmetro (cm):  Máximo :79 mm 
Comprimento (cm): 11,4 cm 
Outras Dimensões: ---- 
Peso (gr): 243,25 gr 
Capacidade: ---- 

 



 
 
Descrição: 
Trata-se de um cabo de pátera sem recipiente, com haste oca, de secção semi-circular. Adossados ao corpo do 
recipiente e à terminação da asa possui sulcos longitudinais e oblíquos, ladeados de caneluras. Apresenta uma 
extremidade decorada com cabeça humana feminina, envolvida por banda de sulcos verticais, no entanto a face 
apresenta bastante desgaste não sendo possível definir com rigor os traços do rosto. É ainda assim visível de que possui 
cara oval, com olhos abertos, nariz direito e boca entreaberta. Possui cabeleira com mechas divididas por sulcos 
sinuosos, estão direccionadas para as frontes, ocultando parcialmente as orelhas. Este exemplar apresenta algumas 
analogias com o referido na obra “Bronzes figurativos romanos de Portugal”, de António José Nunes Pinto, com o 
Nº154 pertencente ao Museu Nacional de Arqueologia (pp.288, 734). Possui uma etiqueta de tom beje de forma oval 
colada no corpo da peça indicando “Cabo de Pátera / S. Bento da Porta Aberta (Gerês)”. 
 
Conservação: 
Regular. Com ocorrência de manchas verde e brancas resultantes dos produtos de degradação do bronze. 
 
Origem/historial:  
Este objecto foi oferecido pelo Dr. Carlos de Passos ao MNSR em 1950, como comprova a etiqueta que possui este 
cabo de pátera e o ofício datado de 25 de Julho de 1950 (ver Anexo C, Nº9) de agradecimento do MNSR pela oferta. A 
partir desta data passou a constar das reservas do MNSR na secção arqueológica. 
 
Incorporação: 
Data de Incorporação: Ano(s): 1950 
Modo de Incorporação: doação  
Custo:  
Descrição: Existe um ofício datado de 25 de Julho de 1950 (Livro 15 Nº122) enviado ao Dr. Carlos de Passos de 
recepção e agradecimento do “bronze exemplar português de muita raridade encontrado em S. Bento da Porta Aberta”. 
 
Proveniência:  
Lugar: S. Bento da Porta Aberta 
Freguesia: ---------     Concelho: Terras do Bouro 
Distrito: Braga  Região: Gerês  País: Portugal 
Coordenadas: --------- 
Longitude: ---------    Latitude: --------- 
Altitude: --------- 
Carta Militar: --------- 
Acessos: --------- 
 
Achado / Recolha: 
 Data de Achado/Recolha: desconhecido  Ano(s): desconhecido 
 Achador / Colector: desconhecido 
 Circunstâncias  do Achado/ Recolha:  desconhecido 
  
Localização no Museu: Reserva do MNSR 
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: Cliché Nº R3/N3 tirada em 6/1996 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado 1996) e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 



 
Bibliografia  
 
- PINTO, António José Nunes – Bronzes figurativos romanos de Portugal. Lisboa:Fundação Calouste 
Gulbenkian/FCT.2002. pp. 129,130,608-610. 
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa: IMP, 2ª edição.2000. 
 
 
 

Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



         
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FICHA DE ESTUDO Nº19 
     

 
Identificação da Peça                                  Fotografia 
 
Nº de Inventário: CMP 162 
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Metais 
Subcategoria: Bronze 
Denominação: Amuleto Figas Phallus 
Produção: ----------    
Oficina/fabricante: ----------   
Centro de fabrico: ----------  
Grupo cultural: Romanização 
Datação: Época Romana 
 
 
Contexto Arqueológico:   
 
Estação arqueológica: Pompeia (?) 
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: não se aplica 
Processo: não se aplica 
 
 
Informação Técnica: 
Matéria: bronze 
Técnica: fundição por molde 
 
 
Dimensões 
Altura (cm): 5,5 cm  
Largura (cm):  máxima 7,6 cm  
Profundidade (cm): -----  
Espessura (cm): ----- 
Diâmetro (cm):  ----- 
Comprimento (cm): 7,6 cm 
Outras Dimensões: ----- 
Peso (gr): 43,01 gr  
Capacidade: ---- 
 
Descrição: 
Trata-se de um amuleto triplo phallus, apresentando um pequeno anel de suspensão na parte superior, ostentando os 
braços em posição de crescente lunar, em que o braço direito é coroado com uma mão fechada tendo o polegar entre o 
indicador e o médio, como símbolo de figa. O braço esquerdo apresenta um phallus, encontrando-se separado do braço. 
Na intercepção de ambos os braços, na parte inferior, é reproduzido frontalmente um membro viril, completo, cum 
scroto pubeque, caracterizado pela glande, testículos e véu púbico. Em cada extremidade dos dos braços e ao centro, 
possui 3 orifícios circulares para levar três campainhas. O reverso da peça não possui qualquer relevo, tendo contudo 
uma etiqueta colada de tom beje recortada com o Nº Inventário do MMP “ MMP 162”. 

 



A descrição realizada foi com base num exemplar análogo referido na obra “Bronzes figurativos romanos de Portugal”, 
de António José Nunes Pinto, com o Nº262 pertencente ao Museu Nacional de Arqueologia (pp.361, 755) 
 
 
Conservação: 
Regular. Apresenta vestígios de oxidação. Peça incompleta. 
 
Origem/historial:  
 
Este objecto muito possivelmente deveria pertencer à colecção Allen que transitou posteriormente para o MMP, visto 
que tem a indicação de ter proveniência muito possivelmente de Pompeia. Como é sabido este coleccionador 
deslocava-se frequentemente a Itália para aquisição de objectos para a sua colecção. O seu percurso segue o dos 
restantes objectos que pertenciam ao MMP, que por Decreto-lei Nº27.878 de 21 de Julho de 1937, foram transferidos 
para o MNSR, tendo esta incorporação sido realizada oficialmente em 1940, local onde permanece até hoje. 
 
Incorporação: 
Data de Incorporação: Ano(s): 1938/1940 
Modo de Incorporação: Transferência do MMP para o MNSR 
Custo: ----------  
Descrição: Por regulamentação do Decreto-lei Nº27.878 de 21 de Julho de 1937, instituiu-se a transferência e 
instalação das colecções pertencentes ao Museu Municipal do Porto, no Museu Nacional Soares dos Reis, precedidas 
de inventário e classificação.  
 
Proveniência:  
Lugar:  Pompeia 
Freguesia:----     Concelho: ----  
Distrito:  ----   Região: Pompeia (?)   País: Itália (?) 
Coordenadas: ----  
Longitude: ----    Latitude: ----  
Altitude: ----  
Carta Militar: ----  
Acessos: ----  
 
 
Achado / Recolha: 
 Data de Achado/Recolha: desconhecido  Ano(s): desconhecido 
 Achador / Colector: desconhecido 
 Circunstâncias  do Achado/ Recolha:  desconhecido 
  
 
Localização no Museu: (Reserva do MNSR) 
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado 1996) e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
 
Bibliografia  
 
- Machados e outros objectos de bronze – Porto: Museu Nacional Soares dos Reis, Nº 4. 1946. pp. 13-14. 



 
- PINTO, António José Nunes – Bronzes figurativos romanos de Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian/FCT. 2002, pp. 129,130,608-610. 
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa: IMP, 2ª edição.2000. 
 
- Rocha Peixoto – Guia do Museu municipal do Porto. Porto.1902. 
 
 
 

Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FICHA DE ESTUDO Nº20 

     
 
Identificação da Peça                          Fotografia 
 
Nº de Inventário: CMP 161 
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Metais 
Subcategoria: Bronze 
Denominação: Bracelete aberta 
Produção: ----------    
Oficina/fabricante: ----------   
Centro de fabrico: ----------  
Grupo cultural: Cultura Castreja 
Datação: 1ª Idade do Ferro 
 
 
 
Contexto Arqueológico:   
 
Estação arqueológica: desconhecido 
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: não se aplica 
Processo: não se aplica 
 
 
Informação Técnica: 
Matéria: bronze 
Técnica: fundição 
 
Dimensões 
Altura (cm):  ----   
Largura (cm): ----  
Profundidade (cm):  
Espessura (cm): 1,1 cm 
Diâmetro (cm):  Máximo :79 mm diâmetro campânulas: 2 cm 
Comprimento (cm): ----  
Outras Dimensões: ----  
Peso (gr): 126,40 gr 
Capacidade: ----  
 
Descrição: 
Bracelete aberto com aro maciço de secção circular com extremidades posicionada assimetricamente, com campânula 
terminais 
 
 
Conservação: 
Regular. Camada verde lustrosa e homogénea em toda a superfície. Vestígio de corrosão. 
 
Origem/historial:  
 

 



Este objecto pertencia à colecção do MMP, desconhecendo-se a sua proveniência, existindo apenas uma referência de 
que é do Norte de Portugal. Aparece referido no Inventário realizado pelo MMP aquando da transição de todas as suas 
colecções para o MNSR entre 19338/40, mas também no Guia do MMP de 1902 da autoria de Rocha Peixoto (ver 
anexo C, nº12) e posteriormente na obra “Machados e outros objectos de bronze” editada pelo MNSR em 1946. O seu 
percurso segue o dos restantes objectos que pertenciam ao MMP, que por Decreto-lei Nº27.878 de 21 de Julho de 1937, 
foram transferidos para o MNSR, tendo esta incorporação sido realizada oficialmente em 1940, local onde permanece 
até hoje. 
 
 
Incorporação: 
Data de Incorporação: desconhecido Ano(s):  
Modo de Incorporação:  Transferência do MMP para o MNSR. 
Custo: ----------  
Descrição: Por regulamentação do Decreto-lei Nº27.878 de 21 de Julho de 1937, instituiu-se a transferência e 
instalação das colecções pertencentes ao Museu Municipal do Porto, no Museu Nacional Soares dos Reis, precedidas 
de inventário e classificação. O inventário foi realizado entre 1938/40. 
 
 
Proveniência:  Norte de Portugal 
Lugar: desconhecido 
Freguesia: desconhecido    Concelho: desconhecido 
Distrito: desconhecido  Região: desconhecido  País: Portugal 
Coordenadas: ---- 
Longitude: ----    Latitude: ---- 
Altitude: ---- 
Carta Militar: ---- 
Acessos: ---- 
 
 
Achado / Recolha: 
 Data de Achado/Recolha: desconhecido  Ano(s): desconhecido 
 Achador / Colector: desconhecido 
 Circunstâncias do Achado/ Recolha: desconhecido 
  
 
Localização no Museu: Reserva do MNSR - MNSR A30 PN Cofre 
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: Cliché Nº R6/Nº3 tirada em 3/1996 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado) e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
Bibliografia  
 
- Machados e outros objectos de bronze. Porto:Museu Nacional Soares dos Reis, Nº 4.1946. pp. 13-14.  
 
- PINTO, António José Nunes – Bronzes figurativos romanos de Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian/FCT.2002, pp. 129,130,608-610. 
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa:IMP, 2ª edição.2000. 
 



- Rocha Peixoto – Guia do Museu municipal do Porto. Porto. 1902. pp. XV, Nº13. 
 
 
 
 
 

Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
FICHA DE ESTUDO Nº21 

     
 
Identificação da Peça                             Fotografia 
 
Nº de Inventário: CMP 163 
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Metais 
Subcategoria: Bronze 
Denominação: Corpo de Fíbula 
Produção: ----------    
Oficina/fabricante: ----------   
Centro de fabrico: ----------  
Grupo cultural: Cultura Castreja 
Datação: 2ª Idade do Ferro 
 
 
 
Contexto Arqueológico:   
 
Estação arqueológica: desconhecido 
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: não se aplica 
Processo: não se aplica 
 
 
Informação Técnica: 
Matéria: bronze 
Técnica: fundição 
 
 
Dimensões 
Altura (cm): -----  
Largura (cm): 1,3 cm  
Profundidade (cm): ----- 
Espessura (cm): 0,6 cm 
Diâmetro (cm):  ----- 
Comprimento (cm):4,6 cm 
Outras Dimensões: 
Peso (gr): 9,15 gr  
Capacidade: ----- 
 
Descrição: 
Corpo de fíbula de arco semi-circular. Pensa-se tratar de um fusilhão, de secção circular, encurvado com uma das 
extremidades em ponta, enquanto outra termina num enrrolamento com cabeça perfurada. Decorada com sulcos incisos 
muito estreitos, transversais, verticais e oblíquos. Pode-se atribuir paralelos com as tipologias definidas por Salete da 
Ponte (ver bibliografia), do tipo PONTE B40b.1 e 2 e ainda PONTE 42ª/1b/1ª. Possui uma marcação a tinta preta 
“CMP 163”. 
 
Conservação: 
Regular. Apresenta vestígios resultantes da deposição de materiais da alteração do bronze, de cor verde claro. 

 



 
 
Origem/historial:  
Este objecto pertencia à colecção do MMP, desconhecendo-se a sua proveniência, existindo apenas uma referência de 
que é do Norte de Portugal. Aparece referido no Inventário realizado pelo MMP aquando da transição de todas as suas 
colecções para o MNSR entre 19338/40 (ver anexo C, Nº3), mas também no Guia do MMP de 1902 (ver anexo C, nº12) 
da autoria de Rocha Peixoto (ver anexo C, nº 12) e posteriormente na obra “Machados e outros objectos de bronze” 
editada pelo MNSR em 1946. O seu percurso segue o dos restantes objectos que pertenciam ao MMP, que por Decreto-
lei Nº27.878 de 21 de Julho de 1937, foram transferidos para o MNSR, tendo esta incorporação sido realizada 
oficialmente em 1940, local onde permanece até hoje. 
 
 
 
Incorporação: 
Data de Incorporação: desconhecida Ano(s):  
Modo de Incorporação: Transferência do MMP para o MNSR 
Custo: ---- 
Descrição: Por regulamentação do Decreto-lei Nº27.878 de 21 de Julho de 1937, instituiu-se a transferência e 
instalação das colecções pertencentes ao Museu Municipal do Porto, no Museu Nacional Soares dos Reis, precedidas 
de inventário e classificação. 
 
 
Proveniência:  desconhecida 
Lugar:  ---------- 
Freguesia: ----------    Concelho: ----------  
Distrito: ----------  Região: ----------  País: ---------- 
Coordenadas: ---------- 
Longitude: ----------    Latitude: ---------- 
Altitude: ---------- 
Carta Militar: ---------- 
Acessos: ---------- 
 
 
Achado / Recolha: 
 Data de Achado/Recolha: desconhecida  Ano(s): desconhecida 
 Achador / Colector: desconhecido 
 Circunstâncias  do Achado/ Recolha: desconhecido 
  
 
Localização no Museu: Reserva do MNSR - MNSR A30 PN Cofre 
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: Cliché Nº R6/Nº1 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR e Sónia Couto em Maio de 2011 
 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
Bibliografia  
 
- Machados e outros objectos de bronze. Porto: Museu Nacional Soares dos Reis.1946.pp. 13-14. 
 



- PONTE, Maria de La Salete da – Corpus signorum das fíbulas proto-históricas e romanas de Portugal. Casal de 
Cambra: Caleidoscópio. 2006 
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa: IMP, 2ª edição. 2000. 
 
- Rocha Peixoto – Guia do Museu municipal do Porto. Porto. 1902.pp.XV.  
 
 
 
 
 

 
Registo Fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



FICHA DE ESTUDO Nº22 
     

 
Identificação da Peça                    Fotografia 
 
Nº de Inventário: 40 Div. MNSR/Nº Cadastro 1564 
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Metais 
Subcategoria: Bronze 
Denominação: Machado de talão 
Produção: --------   
Oficina/fabricante: ----------  
Centro de fabrico: ----------- 
Grupo cultural: Cultura Castreja 
Datação: 1ª Idade Ferro 
 
 
 
 
Contexto Arqueológico:   
 
Estação arqueológica:  
Possivelmente do povoado de Vilar de Mouros, onde segundo as informações disponíveis na base de dados do 
IGESPAR, foram detectados no local muros e estruturas circulares e ainda vestígios da Idade do Bronze (machado de 
bronze, machado de talão e outro de dupla aselha, fivelas e cerâmica). 
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: 468 
Processo: S - 00468 
 
 
Informação Técnica: 
Matéria: bronze 
Técnica: fundição maciça 
 
 
Dimensões 
Altura (cm): ------  
Largura (cm): 5,6 cm largura máxima gume 4,9 cm 
Profundidade (cm): ------  
Espessura (cm):------ 
Diâmetro (cm):  Máximo :79 mm 
Comprimento (cm): 20,5 cm 
Outras Dimensões:------ 
Peso (gr): 1051 gr 
Capacidade:------- 
 
Descrição: 
Machado de talão com dois anéis, tipo Monteagudo 35 A, correspondente à metalurgia do bronze Fase 1ª definida por 
Armando Coelho F. da Silva na Estampa LXXXV da obra A cultura castreja no noroeste de Portugal (ver bibliografia). 
O interior do talão tem uma etiqueta colada com bordo recortado com a indicação manuscrita de “R.20.007/1941”, 
sendo possível identificar através de uma fotografia antiga também numa etiqueta de bordo recortado a indicação 

 



“225/MNSR”. Não foi possível ter acesso a esta fotografia antiga, ficando no entanto aqui a informação do museu a 
este respeito. 
 
 
Conservação: 
Regular. Fracturado no bordo superior, verificando-se a ocorrência de cloretos, de tonalidade verde e vestígios de 
corrosão em toda a superfície. 
 
Origem/historial:  
Sabe-se pela informação existente na obra “Machados e outros objectos de bronze” editada pelo MNSR em 1946 que 
se trata de um objecto que foi oferecido por Vasco Valente ao MNSR em data que se desconhece. 
 
 
Incorporação: 
Data de Incorporação: Ano(s): 1941 (?) 
Modo de Incorporação: doação  
Custo: ----- 
Descrição: Oferta de Vasco Valente 
 
 
 
Proveniência:  
Lugar:  ---- 
Freguesia: Vilar de Mouros    Concelho: Caminha  
Distrito: Viana do Castelo  Região: Norte   País: Portugal 
Coordenadas: ---- 
Longitude: ----    Latitude: ---- 
Altitude: ---- 
Carta Militar: 1:25.000 Folha Nº14 
Acessos: ---- 
 
 
Achado / Recolha: 
 Data de Achado/Recolha: desconhecida  Ano(s): desconhecido 
 Achador / Colector: desconhecido 
 Circunstâncias  do Achado/ Recolha: desconhecido 
  
 
Localização no Museu: Reserva do MNSR  
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: ------ 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado em 1996)  e Sónia Couto em Maio de 2011. 
 
 
Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
 
 
 
Bibliografia  
 



- Machados e outros objectos de bronze. Porto:Museu Nacional Soares dos Reis. 1946. pp.13- 14 . 
 
- MONTEAGUDO, Luis – Die beile auf der iberischen Halbinsel. München: C.H.Beck’sche.1977 
 
- RAPOSO, Luís; CORREIA, Virgílio - Normas de inventário: arqueologia. Lisboa: IMP, 2ª edição.2000. 
 
- SILVA, Armando Coelho Ferreira da – A cultura castreja no noroeste de Portugal.Paços de Ferreira: Museu 
Arqueológico da Citânia de Sanfins.1986. 
 
 
 
 
 
 

 
Registo fotográfico realizado em Maio de 2011 por Sónia Couto 

 
 
 
 
 
 

           
 
 

 



 
 

FICHA DE ESTUDO Nº23 
     

 
Identificação da Peça                               Fotografia 
 
Nº de Inventário: CMP 14 
Instituição / Proprietário:  MNSR  
Super-Categoria: Arqueologia 
Categoria: Cerâmica 
Subcategoria:  
Denominação: Estatueta celtibérica 
Produção: ----------    
Oficina/fabricante: ----------   
Centro de fabrico: ----------  
Grupo cultural: --------- 
Datação: ------------- 
 
 
 
Contexto Arqueológico:   
 
Estação arqueológica: desconhecido 
 
Quadrícula: não se aplica 
Camada estratigráfica: não se aplica 
Código Nacional de Sítio: não se aplica 
Processo: não se aplica 
 
 
Informação Técnica: 
Matéria: barro 
Técnica: desconhecida 
 
 
Dimensões 
Altura (cm):  ---- 
Largura (cm): 6 cm caixa: 7,9 cm 
Profundidade (cm):------  
Espessura (cm): 1,8 cm  caixa:3,7 cm 
Diâmetro (cm):  ----- 
Comprimento (cm): 19,4 cm caixa: 21,5 cm 
Outras Dimensões: 
Peso (gr): ------  
Capacidade:------- 
 
Descrição: 
 
Trata-se de uma estatueta em barro, apresentando um elmo na cabeça que se prolonga lateralmente até ao pescoço, 
tendo um hemicirculo na zona frontal. Delimitado superiormente por estrias radiais. Apresenta caracteres incisos sobre 
o dorso e pernas. Pasta clara revestida a negro. Tem no dorso e pernas vários caracteres celtiberos. 
Das investigações levadas a cabo pela conservadora do MNSR Drª Ana Paula Machado, foi possível encontrar 
paralelos com um conjunto de três estatuetas semelhantes pertencentes à Biblioteca Nacional. No entanto não existem 
informações também concretas sobre estas peças, nem cronologias, nem tipologias.  

 



Esta estatueta encontra-se num estojo de percalina gravada. A percalina é um tecido de algodão leve e lustroso usado 
sobretudo em forros e em encadernações de livros. 
Tem uma etiqueta cor de café no Estojo “MMP 14”. 
Normalmente designada como celtibérica, não parece caber nos padrões da iconografia proto-histórica. Apenas estudos 
mais pormenorizados recorrendo a métodos de datação química poderão fornecer dados mais precisos sobre a sua 
cronologia. 
 
Conservação: 
Mau. A estatueta encontra-se fracturada, estando a cabeça separada do corpo. Apresenta lacunas volumétricas sem 
afronta. 
 
Origem/historial:  
Este objecto pertencia à colecção Allen que foi incorporada no seu museu privado em 1885, tendo mais tarde sido 
incorporada no MMP. Desconhece-se a sua proveniência, existindo apenas uma referência de que é do Alentejo. 
Aparece referido no Inventário realizado pelo MMP aquando da transição de todas as suas colecções para o MNSR 
entre 19338/40 (Anexo C, nº3) e também no Guia do MMP de 1902 da autoria de Rocha Peixoto (ver anexo C, Nº12). 
O seu percurso segue o dos restantes objectos que pertenciam ao MMP, que por Decreto-lei Nº27.878 de 21 de Julho 
de 1937, foram transferidos para o MNSR, tendo esta incorporação sido realizada oficialmente em 1940, local onde 
permanece até hoje. 
 
 
 
Data de Incorporação: Ano(s): 1885 
Modo de Incorporação:  Transferência do MMP para o MNSR 
Custo: --- 
Descrição: Por regulamentação do Decreto-lei Nº27.878 de 21 de Julho de 1937, instituiu-se a transferência e 
instalação das colecções pertencentes ao Museu Municipal do Porto, no Museu Nacional Soares dos Reis, precedidas 
de inventário e classificação. 
 
 
Proveniência:  
Lugar:  desconhecido 
Freguesia: desconhecido    Concelho: desconhecido  
Distrito: desconhecido  Região: Alentejo  País: Portugal 
Coordenadas:  ------ 
Longitude: ------    Latitude: ------ 
Altitude:  ------ 
Carta Militar: ------ 
Acessos: ------ 
 
Achado / Recolha: 
 Data de Achado/Recolha: desconhecido  Ano(s): desconhecido 
 Achador / Colector: desconhecido 
 Circunstâncias  do Achado/ Recolha: desconhecido 
  
 
Localização no Museu: Reserva do MNSR  
 
 
Tipo de Imagem: 
Nº Inventário Fotográfico: Cliché nº 841 Teófilo Rego; Cliché Nº R4/Nº29; R4 Nº28; R6 Nº0, tiradas em 3/96 por 
Ana Paula Machado MNSR. 
Autor Fotografia/Desenho: MNSR (Ana Paula Machado 1996) e Sónia Couto (Maio 2011) 
 
 



Exposições 
Não existe qualquer referência a exposições. 
 
 
Bibliografia  
 
- PEIXOTO, A.A. da Rocha - Guia do Museu Municipal do Porto. Porto: Typographia central. 1902. 
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