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O Reservatório é a primeira estação do Museu da Cidade. Reúne 
artefactos, vestígios e fragmentos encontrados em escavações ou 
recolhidos de edifícios e monumentos da Cidade, e que integram 
as coleções municipais. O espectro temporal abrangido por este 
conjunto de objetos vai da Época Contemporânea até ao Paleolítico, 
estendendo-se, assim, da História à Pré-história. 

O singular espaço deste antigo reservatório de água, com 
renovação arquitetónica assinada por Alexandre Alves Costa e 
Sérgio Fernandez e projeto museográfico de João Mendes Ribeiro, 
foi transformado numa estação arqueológica onde se intersetam três 
funções primordiais — é, simultaneamente, um museu, um espaço 
de trabalho e de mediação e uma reserva viva onde se guardam 
vestígios arqueológicos. 

Concebido como um labirinto do tempo, no sentido que 
não está organizado de modo linear ou teleológico, o espaço do 
Reservatório estrutura-se em função de dois eixos: o primeiro, na 
horizontal, é topográfico; o segundo, na vertical, é estratigráfico. 

O eixo topográfico distribui-se pelas diferentes alas do espaço 
expositivo e corresponde, simbolicamente, a zonas do território 
onde importantes campanhas de escavação, ocorridas ao longo dos 
séculos XX e XXI, revelaram formas de povoamento de várias épo-
cas e todo o tipo de vestígios materiais, que permitem uma leitura 
espacial e temporal da evolução da cidade que hoje conhecemos. 
São elas a Barra do Rio e Plataforma Litoral; Frente Ribeirinha e 
Areias Altas; Morro da Penaventosa; Estradas e Caminhos.

O espectador desloca-se no espaço, mas também no tempo; 
à medida que vamos sondando o espaço em profundidade vamos 
chegando mais longe no tempo, atravessando diferentes épocas 
do período histórico e pré-histórico, a que, sucessivamente, cor-
respondem, enquanto evidências materiais, diferentes artefactos 
ou fragmentos datados desses períodos: Épocas Contemporânea e 

RESERVATÓRIO
NUNO FARIA
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Moderna, Época Medieval; Época Romana; Idade do Ferro; Idade 
do Bronze; Paleolítico.

O visitante é, pois, convidado a entrar numa máquina de ler 
a cidade — aqui, leitura, deve ser entendida no sentido mais lato 
da palavra, pois implica várias das faculdades percetivas de que 
dispomos: para além, ou aquém, da visão, o tacto, o olfato, a escuta, 
a imaginação, a contemplação, a meditação. 

O Reservatório é, do ponto de vista programático, um espaço 
permanentemente orgânico, em que os objetos não são coisas 
inertes mas elos de ligação aos modos de pensar e de fazer dos 
nossos antepassados. Um Museu como espaço de constante ques-
tionamento, como espaço de trabalho e de troca, como lugar de 
produção de conhecimento e que estimula a criação. Um lugar 
para acolher a comunidade e fazer comunidade.

Intervenção arqueológica /  Metro do Porto, Praça da Liberdade – São Bento | MPLSB01.21 Intervenção arqueológica / Rua de D. Hugo 37 – 39 | HUG37.14
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MORRO DA 
PENAVENTOSA

ANTÓNIO MANUEL SILVA

A quem chegue de sul e erga os olhos sobre o Douro, depara-se 
com o Porto, debruado em colinas suaves. 

Impondo-se sobre a frente ribeirinha, a elevação principal 
serve de assento à Sé e ao Paço do Bispo, que pontuam no horizonte 
esse topo da cidade antiga. Aí esteve também a casa da câmara 
medieval, e nesse morro da Penaventosa – como surge em velhos 
documentos – se instalou o primitivo povoado, berço do atual, um 
castro, aldeia fortificada similar a tantas outras que organizavam o 
povoamento do norte de Portugal antes da chegada dos conquis-
tadores romanos.

Nesse monte a cidade nasceu e cresceu ao longo de quase 
dois milénios, desde os tempos galaicos cintada por grosso muro 
de pedra, cujos alicerces se vão descobrindo entre as ruas da 
Penaventosa, de D. Hugo e em outros locais. Mas o Porto, no século 
XIV, já há muito transbordava as primitivas cercas defensivas, 
levando a que uma nova muralha ampliasse largamente a vista 
pelo espaço urbano.

Subamos a Penaventosa à medida que nos afundamos num 
tempo longo.

Louças, sepulturas, restos arquitetónicos levam-nos dos 
tempos modernos ao encontro dos medievos, quando, encerrado 
ainda nos muros dos séculos XI ou XII, o título da pequena cidade 
episcopal se afirmava como germe do nome nacional. 

Restos arquitetónicos, gárgulas, colunelos ou uma lápide 
funerária falam-nos de velhos templos e mosteiros; louças comuns 
e finas faianças das gentes de posses e do povo comum. De dias 
medievos ou mais incertos chegam-nos restos de comércios e 
ofícios, mestres e aprendizes: o desenho de uma caneca a evocar, 
quem sabe, antiga taberna; a tesoura que talhou vestes de ricos ou 
remediados; o trabalho dos metais, tão cheio de mistérios e magias 
desde tempos remotos.
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Depois, caminhando pelo tacto do olhar na estratigrafia das 
camadas históricas, chegamos às louças de gosto romano, cujo 
tom mais claro ou toque macio tanto diferem, por vezes, da olaria 
tradicional autóctone. A transparência do vidro contrasta com a 
perene opacidade de uma pedra que nos fala de deuses esquecidos. 
Pelos pesos dos teares e os cossoiros dos fusos antevemos o trabalho 
têxtil e imaginamos a cor do traje; mós de pedra lembram-nos o 
pão de gerações anteriores, e dessa gente antiga dizem-nos tam-
bém as panelas enegrecidas pelo lume, os púcaros de bebida e as 
decorações da louça castreja, em profusão de círculos e de linhas, 
ziguezagues e matrizes que identificaram oleiras e contaram estórias 
cujo enredo o passado nos nega. Um pequenino pedaço de sílex, 
habilmente talhado em forma geométrica, já não é uma pedra: é a 
mão que segura a foice que corta o grão e sustenta a vida.

Marcos de tempos silenciados pela terra, as coisas interpelam-
-nos. Não são objetos partidos ou desfuncionalizados. Utensílios, 
símbolos ou ornamentos; criados, usados, oferecidos ou descarta-
dos, são o testemunho de gente quase sempre ignorada. O prazer 
do olhar desafia-nos a entrar num tempo circular.

Por aqui se sobe à Penaventosa.

Intervenção arqueológica / Rua de D. Hugo 32, Casa Guerra Junqueiro | CMGJ. 94
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As intervenções arqueológicas em meio urbano frequentemente 
revelam aos arqueólogos singelos vestígios de antigas habitações, 
como restos de alicerces e lajeados.

Os trabalhos de arqueologia efetuados na Casa Guerra 
Junqueiro, nos anos 90 do século XX, surpreenderam, no entanto, 
pela descoberta de ruínas bem preservadas, sob os jardins do lado 
sul, de um edifício de finais do século XVIII/inícios do século XIX, 
que estaria voltado para a Rua de D. Hugo e foi demolido em 1940. 
Paredes de vários compartimentos, ainda com reboco e mais de 
dois metros de altura, escadas e pavimentos em granito configu-
ram memórias materiais de quem ali fez morada e o seu dia a dia.

Na presente exposição, a caçoila com vidrado de chumbo e o 
púcaro de louça vermelha, ambos do mesmo contexto arqueológico 
e com marcas de fogo, são representativos dos tipos de olaria de 
Época Moderna que por certo aqui foram usados e, um dia mais 
tarde, descartados. 

Testemunhando a densidade estratigráfica no local, junto 
a esta “casa enterrada no jardim”, foram também identificados 
níveis de ocupação tardo-romanos e medievais.

INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA  
NA CASA GUERRA JUNQUEIRO
Manuela Ribeiro

Intervenção arqueológica / Rua de D. Hugo 32, Casa Guerra Junqueiro | CMGJ. 94
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Na vertente poente do Morro da Penaventosa, nas proximidades 
de uma das portas que se abria na cerca românica do burgo, rea-
lizaram-se nos anos 90 do século XX trabalhos de arqueologia no 
edifício n.º 25 da Rua de Santana.

No rés do chão da parcela, à face deste arruamento, foram 
identificadas estruturas e estratigrafias que remontam a uma cro-
nologia romana. Já na metade sudoeste do imóvel, a abertura de 
uma cave no século XIX destruiu vestígios de épocas precedentes, 
iniciando-se a partir daí uma nova ocupação do espaço que tam-
bém deixou a sua marca no registo arqueológico. De salientar, um 
pequeno compartimento em granito no canto norte dessa cave, 
que começou por ser usado como caixa coletora de saneamento e, 
mais tarde, serviu de lixeira doméstica, acumulando um singular 
conjunto de louça de finais do século XIX/inícios do século XX.

Entre as peças aqui recolhidas, que ilustram um segmento da 
utensilagem quotidiana da casa, contam-se uma panela de louça 
preta de fabrico regional e uma garrafa de grés proveniente de 
paragens mais longínquas. 

INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA  
NA RUA DE SANTANA, 25
Manuela Ribeiro
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Um achado avulso é sempre um enigma. Desprovido do contexto 
original, fora de qualquer sequência estratigráfica – de níveis de 
sedimentos ou paramentos construtivos – o seu reconhecimento 
implica a análise e registo detalhado das suas características, e a 
procura de peças de similar tipologia que ajudem a trazer alguma 
luz sobre o objeto de estudo. Mas nem sempre tal sucede.

É o caso desta peça, um bloco granítico subparalelepipédico e 
arredondado no topo, onde se reconhecem duas figuras gravadas. 
Na parte superior observa-se um caneco, de asa e bico prolongado, 
e sob este, o que parece ser um recipiente para líquidos (azeite, 
vinho?) de largo gargalo e corpo quadrangular, observando-se 
uma pequena volta (pega?) no ombro; sem correspondência em 
formas cerâmicas, as gravações deverão representar vasilhas em 
madeira e metal.

Recolhida na zona da Sé durante os trabalhos de remate da 
chamada Avenida da Ponte, esta peça integrou, juntamente com 
outros elementos históricos achados na zona, uma espécie de museu 
de ar livre projetado na ocasião, tendo as pedras sido cravadas no 
muro de suporte da rua que sobe à Sé. Um museu sem legendas, 
de peças “Sem título” num arranjo urbanístico modernista.

SEM TÍTULO
Isabel Osório
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Estas duas peças terão dado entrada há mais de um século no 
antigo Museu Municipal, sem indicação da origem. Pensou-se que 
eram da Sé. Mas é provável que tenham pertencido ao claustro de 
um dos conventos das ordens mendicantes. Esta última hipótese 
é tanto mais credível se se atender à circunstância de que um arco 
gótico do mosteiro de São Francisco foi salvo na íntegra, quando 
se deu a demolição da parte claustral, para construir o Palácio da 
Bolsa. Em alternativa, as duas pedras poderão ser provenientes 
do desaparecido convento de São Domingos, sejam relacionadas 
com o respetivo claustro, sejam com o alpendre exterior, onde o 
Senado da Câmara se chegou a reunir. 

Os elementos aqui expostos correspondem a uma arcada 
monumental. Trata-se de uma solução que supõe um claro domínio 
da tectónica construtiva e implica grande mestria no desenho de 
arquitetura e no trabalho de canteiro. Este último podia ser ini-
ciado na pedreira, mas era concluído em estaleiro de obra. Para 
o efeito, recorria-se ao escantilhão ou a modelos tridimensionais 
em madeira, para um cálculo rigoroso do movimento das ogivas 
e sua interação.

ADUELAS DE ARCOS 
GEMINADOS
Manuel Real

Esta tampa de sepultura proveniente da Sé é um bom exemplo das 
dificuldades com que, por vezes, se debate a investigação histórico- 
-arqueológica, não obstante a qualidade do objeto. Ela evoca a 
inumação de uma personagem importante da cidade, no século 
XVI, mas, devido ao mau estado dos carateres epigráficos, aliado 
à rebuscada tipologia do “gótico alemão” – com letras minúscu-
las e angulosas – a sua legenda ainda não conseguiu ser lida. A 
própria simplicidade do brasão do defunto é fonte de dúvidas. O 
escudo apresenta já uma forma moderna, inspirada na heráldica 
da Flandres de Carlos V. E o único símbolo que exibe é uma flor-
-de-lis, donde emergem dois botões vegetais. Até hoje, este brasão 
tem sido reportado aos Bubaldes, família que não consta entre o 
patriciado urbano do século XVI. É possível que o escudo possa ter 
pertencido a um Baldaia, de família bem documentada na cidade 
e cujas armas, em época posterior, apresenta uma única flor-de-lis 
rodeada de quatro botões abertos. A dificuldade consiste na maior 
proximidade dos Baldaia ao mosteiro de S. Domingos do que à Sé 
do Porto. Estará o antigo registo de proveniência correto?

TAMPA DE SEPULTURA
Manuel Real
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Fragmento de uma coluna do pórtico ocidental da Sé do Porto, 
aparecida durante os trabalhos de restauro da catedral românica. 
A partir de um conjunto de peças avulsas provenientes do portal 
primitivo, foi possível efetuar a reconstituição gráfica do mesmo. 
Pelas suas características, ele revela ser obra do século XII e é 
atribuível a um dos mestres da Sé Velha de Coimbra que, decerto 
por falta de encomendas, veio trabalhar para a região do Porto, 
acompanhado de alguns discípulos. Trata-se do mestre Soeiro 
Anes, documentado no Censual do Cabido em 1182 e 1184. A sua 
vinda para o Porto ficou a dever-se ao bispo D. Fernando Martins, 
que mantinha relação familiar com os Rabaldes, membros da elite 
franca de Coimbra. 

A entrada da catedral inspirava-se diretamente nos luxu-
riantes pórticos da Sé Velha e de outras igrejas conimbricenses. 
Esta coluna de acantos imbricados faria parte de um conjunto, 
hoje desaparecido, onde estariam também fustes decorados com 
ramagens e motivos helicoidais. Do mesmo portal restam uma 
base de colunas gémeas, duas impostas com folhas de acanto, 
algumas aduelas das arquivoltas e elementos das arcaturas da 
cornija que encimava o portal.

COLUNA DECORADA
Manuel Real
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Os arqueólogos têm encontrado vestígios da prática metalúrgica 
do cobre, a par do ouro, no Médio Oriente, em locais datados de 
há cerca de seis mil anos. Em território português, esta metalurgia 
começou no 3.º milénio AC. A Hispânia foi muito procurada desde 
o final da Pré-história, e depois por fenícios, púnicos e romanos, 
devido à sua riqueza mineral, nomeadamente em ouro, cobre e 
estanho. 

A produção de objetos metálicos pressupõe uma variedade 
de procedimentos que vão desde a extração e fundição do minério, 
ao tratamento do material fundido e ao fabrico das peças. 

Na vitrine estão representadas peças em cobre, bronze, prata 
e ferro. O uso do cobre tem as suas limitações, por ser demasiado 
macio, o que levou a procurar uma técnica que lhe conferisse 
endurecimento. Foi assim que apareceu o bronze, obtido pela 
liga do cobre com o estanho. O ferro fabrica-se também desde 
remota antiguidade, mas a sua utilização é mais tardia, devido 
às suas impurezas em estado natural e à superior temperatura 
de fusão. A prata existe em solo nacional, mas em níveis muito 
inferiores a certos territórios do leste da Europa. Daí o esforço da 
Coroa Portuguesa, no século XVII, para aceder às ricas jazidas na 
fronteira do Brasil com o Paraguai, esforço aqui representado pelas 
moedas de D. Pedro II, o monarca que mandou fundar a Colónia 
do Sacramento, junto ao Rio da Prata.

Os objetos expostos estão relacionados não apenas com a 
fundição (cadinhos) e o ensaio (copelas), mas também com algu-
mas técnicas de fabrico, como a moldagem (molde em xisto), a 
cunhagem (moedas) ou a forja (prego).

METALURGIA
Manuel Real
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Estes dois elementos arquitetónicos evocam uma realidade urba-
nística estruturante do Porto medievo. A existência de construções 
de qualidade, em casas-torre para moradia de certo patriciado 
urbano na Rua Escura e na dos Mercadores, testemunham a cons-
tância da atração manifestada pelo eixo estratégico que, desde a 
Proto-história, sempre ligou a zona portuária à Penaventosa, que 
na Idade Média viria a transformar-se em centro administrativo do 
burgo. Na realidade, ainda em pleno século XV, quando a cidade se 
reformava na baixa ribeirinha e se expandia para o Olival e Santo 
Ildefonso, na Rua Escura o alcaide-pequeno da urbe mandava 
lavrar a seguinte inscrição, na padieira da porta de sua morada: 
“Estas casas: fezerom: diego l(ouren)ço / alcaide: e lenhor diaz 
sua molher”. E ao centro exibia o respetivo brasão de armas, onde 
se invoca o nome de Jesus — “y(es)hu” — como protetor do lar de 
Diogo e Leonor. 

A Rua dos Mercadores surge cedo na toponímia medieval e, 
desde logo, nela recorda a presença precoce de homens de negócios, 
que faziam parte da elite burguesa. Aí também se construíram várias 
torres de habitação. A presente gárgula pertenceu à casa com n.º 
184, uma moradia de data posterior, construída já em taipa, mas 
que confirma o interesse continuado pela ocupação habitacional 
desta artéria, por gente de dinheiro. O escoamento das águas do 
algeroz do telhado realizava-se por uma goteira onde, toscamente, 
está esculpida a cabeça de um bovídeo, tradicionalmente visto 
como símbolo da força e da fecundidade.

LINTEL DA RUA ESCURA  
E GÁRGULA DA RUA  
DOS MERCADORES
Manuel Real
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A peça apareceu no Terreiro da Sé e estaria relacionada com o 
cemitério que houve em redor da catedral. As estelas eram fincadas 
no solo, para assinalar a existência de um enterramento. Em casos 
privilegiados, o defunto era identificado através da gravação do 
instrumento do respetivo ofício. Havia muitas profissões que neces-
sitavam de usar a tesoura: alfaiate, barbeiro, cordoeiro, moedeiro, 
peliteiro, sapateiro, tosador, etc. Porém, algumas tinham símbolos 
próprios, como o sapateiro, representado por uma peça de calçado. 

O mais provável é que se tratasse da sepultura de um alfaiate, 
mester que é dezenas de vezes referido nas atas medievais da 
Câmara. Também aí figura uma costureira, Guiomar Gonçalves, que 
em 1402 foi encarregada de restaurar a bandeira da Cidade, para 
erguer na procissão do Corpo de Deus. Estas profissões estariam 
já então bastante difundidas, pois para não haver abusos, em 1413 
a Vereação decidiu tabelar preços, entre outros, aos alfaiates e às 
tecedeiras. A verificação do custo e da qualidade dos produtos iria, 
depois, ter novo impulso com o aparecimento dos regimentos das 
corporações. E, no Porto, o primeiro conhecido foi precisamente 
o dos alfaiates, que remonta a 1512.

ESTELA FUNERÁRIA  
COM TESOURA
Manuel Real
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Caixa sepulcral proveniente das escavações na Casa Guerra 
Junqueiro. Fazia parte de uma extensa necrópole nascida ainda 
na Alta Idade Média e que veio a rodear quase integralmente a 
catedral românica. Os achados mais relevantes provêm da viela da 
Casa Guerra Junqueiro (com 22 sepulturas) e do contíguo Pátio da 
Sacristia (com 87 sepulturas), mesmo ao lado da capela-mor da Sé.  

O Homem medieval acreditava piamente no Juízo Final e na 
ressurreição dos mortos, pelo que, não podendo ficar no interior do 
templo, procurava pelo menos ser enterrado tão próximo quanto 
possível da “casa de Deus”. Daí a densidade de campas encontra-
das, fruto de uma prática devocional multissecular.

Ao longo do tempo e em função da origem social do inumado, 
construíram-se variados tipos de sepultura: abertas na rocha, feitas 
com lajes de pedra ou em simples fossas. Mas os membros de ricas 
famílias tinham meios para mandar fazer sepulturas mais cuidadas, 
para as quais conseguiam lugares privilegiados de enterramento, 
nos claustros da própria catedral. 

A campa de lajes, aqui presente, é apenas formada por blocos 
toscos de granito e fazia parte da enorme série de sepulturas anóni-
mas do cemitério. Apesar de tosca, possui um detalhe interessante 
na cabeceira, feita de um só bloco de pedra, onde está aberta uma 
cavidade para ajustar a cabeça de defunto.  

A necrópole da Sé continuou em uso durante a Época Moderna, 
tendo os enterramentos sido aí proibidos após a lei de 1835.

SEPULTURA ANTROPOMÓRFICA
Manuel Real
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Em Época Romana a utilização de contentores em cerâmica para 
o transporte de produtos sólidos e líquidos, como o vinho, o azeite 
e as conservas de peixe, foi largamente adotada. As ânforas, fre-
quentemente cilíndricas, com duas asas laterais e bocais fechados 
com tampas em madeira, argila ou cortiça, eram interiormente 
impermeabilizadas com uma espécie de resina para evitar que os 
produtos ficassem com o sabor da argila, como se faz ainda hoje 
com as talhas em cerâmica para a conservação e armazenagem 
de vinho.

O estudo das ânforas das escavações, em particular aque-
las de origem bética para o transporte de vinho e seus derivados 
«Haltern 70» e as «lusitanas», para conter conservas de peixe, é 
revelador da importância comercial do Porto em Época Romana. A 
sua identificação permite indicar que, como nos dias de hoje, esta 
cidade foi um importante enclave marítimo e fluvial, conectada 
com o sul da Península e o mundo Mediterrâneo, e forte centro 
de redistribuição de produtos à escala regional. 

ÂNFORAS ROMANAS
Rui Morais
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Sublinhando o papel de comunicação e convergência desempe-
nhado pelo rio Douro em Época Romana, as duas aras votivas em 
granito aqui expostas aludem à vertente marítima deste enclave 
portuário. Uma delas, de desenho mais clássico, corresponde a 
um bloco paralelepipédico, rematado na sua parte superior por 
elementos moldurados, encontrado nos trabalhos de arranjo do 
Terreiro da Sé, em 1940. A parte legível da inscrição revela que esta 
ara foi consagrada aos Lares Marinhos por um certo Ulpius Flaus, 
talvez um negociante da cidade. A outra ara foi encontrada nos ali-
cerces de um templo medieval durante a intervenção arqueológica 
realizada em 1987 no Castelo de S. João da Foz e poderá também 
estar associada a divindades aquáticas, as «águas imensas» (Aquis 
Magaudiis). Apesar de hoje desaparecida, a referência de que teria 
sido vista uma outra ara na Igreja de S. Pedro de Miragaia com a 
inscrição […] Duri/C(aius)•Iulius/Pylades, sugere a consagração 
do rio como divindade ou simplesmente uma dedicação às ninfas 
do Douro.

ARAS
Rui Morais  e António Manuel Silva

(em cima) Ara Romana / Intervenção arqueológica / Castelo da Foz | F.87
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Para além das cerâmicas, foram encontradas nas escavações arqueo-
lógicas da cidade outras produções associadas às artes do fogo, 
em particular os vidros. Aqui podem ser apreciados fragmentos 
de taças de vidro de fabrico alto e baixo imperial, recolhidas nas 
escavações do Morro da Penaventosa, no Largo do Colégio 9-12 e 
na Rua de S. Sebastião. O fragmento de vidro verde azulado, mais 
antigo, foi o mais utilizado em Época Romana, mas também encon-
tramos alguns mais tardios, de cor verde escura e acastanhada, 
todos eles de grande transparência graças à difusão da técnica do 
sopro. Embora não estejam aqui representados, os arqueológos 
também encontraram vidros fabricados a partir da técnica do molde 
e outros modelados a partir de um núcleo friável. A maior parte 
dos vidros foram certamente adquiridos na capital conventual, a 
cidade romana de Bracara Augusta, onde se documentaram produ-
ções locais, nomeadamente uma oficina de época tardia com dois 
fornos para produção. Outros vidros chegaram de outras províncias 
do Império, acompanhados por outras produções. 

VIDROS
Rui Morais
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Duas colunas não fazem um edifício, mas podem abrir pistas para 
construções antigas de que não resta qualquer outra memória.

Os dois fustes em calcário apareceram em obras municipais 
realizadas no Terreiro da Sé do Porto, em fevereiro de 1940 e há 
ainda notícia de outros dois a que se perdeu o rasto, localizados 
inicialmente no quintal de uma casa da Rua de D. Hugo. 

Uma destas colunas apareceu juntamente com uma ara romana 
aos Lares Marinhos, ambas reutilizadas num edifício medieval. Este 
é um aspeto com o qual os arqueólogos se deparam muitas vezes, 
a reutilização em edifícios antigos, de elementos arquitetónicos 
ou inscrições de épocas anteriores, cuja utilidade e significado 
originais passaram a servir novos usos.

Coluna e ara permitem que imaginemos um templo romano 
no topo do antigo castro, mas podem também, as quatro colunas – 
certamente de fabrico mais meridional, atendendo à matéria-prima 
– ter sido «importadas» para nobilitar qualquer outro edifício 
posterior, eventualmente a «ermida», igreja alto-medieval que 
antecedeu a catedral.

COLUNAS
Rui Morais e António Manuel Silva

Colunas romanas / Vista do Reservatório
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Este conjunto de artefactos de argila participa na transformação 
de fibras de natureza vegetal e animal em produtos têxteis. Os 
cossoiros fazem parte dos fusos, assegurando a torção das fibras no 
processo de fiação. São elementos de um movimento em espiral, no 
qual emergem linhas: fios de diferentes espessuras. Os elementos 
de tear reorganizam esses fios em urdiduras, nas quais são lança-
dos, em vaivém, outros fios. Na diversidade do entrelaçamento 
dos fios surgem superfícies com diferentes graus de maleabilidade 
e extensão. Estes novos produtos – cordões, esteiras e tecidos – 
diversificam as formas, as texturas e os padrões com os quais se 
redesenham os espaços e as coisas; e com os quais se reinventa 
o modo de se apresentar os corpos. Estes discretos artefactos, 
no segredo e na criatividade dos seus movimentos, realinham e 
tecem laços sociais, reconfigurando, na pequenez da sua escala, 
a(s) identidade(s) e a(s) paisagens.  

COSSOIROS E PESOS DE TEAR
Sérgio Gomes
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Na diversidade morfológica deste conjunto de artefactos de granito 
há a sugestão do uso de diferentes energias, espaços de transfor-
mação e produtos. As mós implicam, frequentemente, lugares 
estruturados para acolher diferentes engenhos, onde as energias 
se desdobram em forças e movimentos centrípetos. A engrenagem 
mecânica de rodas giratórias contrasta com a fluidez do movimento 
sugerido pelos dormentes oblongos.  A sua, maior ou menor, porta-
bilidade permite recriar o entrelaçamento dos pequenos espaços; 
na sua dormência agitam-se diferentes moventes, trazendo consigo 
as forças e as movimentações de várias mãos. Nesta diversidade 
de artefactos, gestos e espaços joga-se, porém, com um mesmo 
princípio: o de fazer deslizar diferentes materiais entre superfícies 
polidas; e, no atrito desse deslizamento, transformar esses mate-
riais noutros bens: farinhas, óleos, granulados minerais e outras 
tantas refinadas substâncias que recriariam os quotidianos das 
comunidades.

ELEMENTOS DE MOAGEM
Sérgio Gomes

(em cima) Mó e muro romano / Intervenção arqueológica / 
Rua da Penaventosa 39 | PNV39.98
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Esta minúscula placa de xisto apareceu em trabalhos arqueológicos
no Largo dos Lóios, num depósito perturbado mas talvez corres-
pondente à Época Romana.

Mostra um conjunto de figuras gravadas que podem, segu-
ramente, interpretar-se como embarcações.

A tipologia dos barcos, permite atribuí-los à Idade do Ferro 
e provenientes de outros lugares, certamente do Mediterrâneo.

O xisto, com a vantagem de clivagem fácil e pouca resistên-
cia à incisão manual, não é a principal rocha do Porto, e ainda que 
apareça nas litologias durienses mais orientais é, na variedade 
aqui ilustrada, francamente comum no sul da Península Ibérica.

Este objeto parece ter sido preparado com intencionalidade 
e alisado como acabamento final.

PLACA DE XISTO COM GRAVURA 
DE EMBARCAÇÕES 
Gabriel Pereira
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A INFÂNCIA DO DESENHO
Nuno Faria

Perguntamo-nos: como nasceu o desenho? De onde vem essa pul-
são, essa estranha operação que conjuga pensar e fazer?

O desenho nasceu antes da palavra desenho. O nome foi 
inventado muitos milhares de anos depois, 73.000 segundo as mais 
recentes descobertas, a datação estimada daquele que se crê ser 
o mais antigo desenho encontrado: refere-se a desígnio, projeto, 
antevisão. Em suma, quer dizer “ver antes de ver”. Dar a ver aquilo 
que vem, que existe mesmo antes de ser visto.

O desenho não nasceu da observação e não se reduz a uma 
prática de representação da realidade que nos circunda. O desenho 
vem do interior e é uma súmula de memória, descoberta, desejo e 
experiência. Não tem forma, nem responde ou reage a uma forma 
exterior.

Se nos comovemos perante estes fragmentos cerâmicos 
moldados e desenhados com as mãos é porque os reconhecemos. 
Ou porque nos reconhecemos neles.

Os símbolos e ornatos neles inscritos ou incisos, sulcados 
no barro ainda mole e húmido – pequenos traços, formas espira-
ladas, que se repetem em padrões ponderadamente compostos –, 
são a prova imanente de que o sentido de beleza, de cuidado e de 
exaltação da existência vêm desde há muito a par com o engenho 
e a função.

Fragmentos decorados castrejos / Vista do Rservatório
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ESTRADAS  
E CAMINHOS

ISABEL OSÓRIO

Quando em 1384 D. João I alargou o Termo do Porto a Gaia e Vila 
Nova, concluiu o projeto iniciado por D. Afonso IV com a constru-
ção da nova e imponente muralha em redor da cidade, estrategi-
camente posicionada sobre os principais eixos de ligação à região. 
O ato político do Mestre de Avis mais não foi que a formalização, 
necessária, de um ordenamento territorial na prática já existente, 
assente na densa rede de lugares e relações que gravitavam em 
torno de um centro que os ligava, pelo porto, ao resto do mundo.

Cidade e termo faziam parte da mesma paisagem, moldada ao 
longo dos séculos pela abundância de água, pela riqueza das terras 
e por um clima temperado pelo oceano, uma paisagem de elevada 
densidade humana que se diluía num povoamento disperso, onde 
abundavam vilas, lugares e casais, engrossando o “tronco antigo e 
robusto” da nação, de que fala Orlando Ribeiro. 

A vida no burgo dependia dos moradores dos lugares vizinhos. 
Eram eles que a abasteciam de produtos agrícolas, matérias-pri-
mas, animais e bens essenciais, pagando a taxa devida à entrada 
da cidade, regressando ao fim do dia ao seu lugar e à leira de onde 
retiravam uma parte do sustento. A muralha, descendo do cume 
dos dois morros – da Sé e dos Olivais – até ao rio, impressionava 
mais do que separava. Sem abastecimento e mão de obra a cidade 
não sobrevivia, e sem ela o território perdia o seu principal mercado 
e fonte de rendimento.

Neste vai e vem pelas estradas e caminhos se alimentava a 
cidade e uma vasta região. Adaptando-se à pendente do terreno 
e escapando, quando possível, aos inúmeros cursos de água, as 
estradas velhas de raiz romana revelaram uma impressionante 
resiliência ao nível do seu traçado, quase inalterado até aos dias 
de hoje. Eram vias carrarias, próprias para trânsito de carros (vulgo 
carroças) por onde circulava o grosso das mercadorias que entrava 
e saía da cidade; as vias que subiam das margens do Douro em 
locais afastados como Lordelo, Massarelos ou Campanhã, e os 
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caminhos que interligavam os lugares acabavam por se diluir no 
encontro de uma estrada do Porto.

Pelas portas do Olival, de Carros e de Cimo de Vila chega-
vam, respetivamente, as estradas de Vila do Conde – passando 
por Cedofeita – que se juntava à de Braga, Guimarães e Penafiel; 
ao entrar no burgo, a toponímia ajustava-se: Rua da Ferraria de 
Cima, Viela da Cividade e Rua de Cimo de Vila. Nas artérias que 
subiam dos cais instavam-se oficinas e fundições, porta sim porta 
não com armazéns de tudo o que havia e ainda não havia, vindo 
das Índias e das Áfricas, do Brasil, dos portos do Mediterrâneo e 
do mar do Norte. 

Fora de portas, ao longo das estradas prosperavam e diversifi-
cavam-se negócios e mesteres, atentos aos rendimentos e necessi-
dades da clientela, em particular os grandes mosteiros, os clérigos 
da Sé. Em carroças ou no dorso das mulas, às costas ou sobre a 
cabeça, as cargas iam e vinham, cruzando-se com romeiros em 
peregrinação aos lugares santos, só parando à passagem da pro-
cissão, ou da morte, levada em tábuas. Tábuas que faltaram sobre 
o ribeiro de Mijavelhas, onde se achou a preciosa carga do Campo 
24 de Agosto.

Escultura de S. João Baptista / Intervenção arqueológica / Antiga Casa da Câmara | CC.00
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Não é comum encontrarem-se objetos inteiros, mas sim fragmen-
tados, aquilo a que vulgarmente chamamos cacos. Algumas das 
vezes é possível, através da colagem de vários fragmentos, recu-
perar parte ou a totalidade do objeto, como se observa em alguns 
exemplares nesta exposição.

A longevidade dos materiais cerâmicos faz com que sejam 
dos melhores e mais seguros instrumentos de datação relativa dos 
contextos arqueológicos escavados. Através deles conseguimos 
conhecer a sucessão e os tipos de ocupação dos espaços onde são 
recuperados: usos/funções; hábitos de consumo; alimentação e 
higiene; classes sociais de antigos moradores ou ocupantes; modas 
e gostos de cada tempo; etc. Por outro lado, as mesmas cerâmicas 
representam as evoluções técnicas e tecnológicas próprias da sua 
época, do momento em que foram produzidas, informam-nos 
sobre redes comerciais, importações/exportações, mercados de 
consumo e abastecimento da Cidade, centros produtores coevos 
locais, regionais e internacionais, etc. Enfim, de tudo um pouco 
nos falam os singelos cacos! O estudo das cerâmicas arqueológi-
cas de cada período constitui, por isso, uma das especialidades da 
investigação arqueológica.

CERÂMICAS ARQUEOLÓGICAS
Laura Sousa

Entre os 1238 fragmentos resgatados da obra de alargamento do 
Parque de Estacionamento Subterrâneo da Praça de Lisboa, rea-
lizada entre 2000 e 2001, destacam-se os de faiança comum, isto 
é, com um corpo cerâmico em chacota (de argila branca, caulino) 
revestido completamente por um vidrado opaco estanífero. 

O nome deriva de Faenza, cidade da Toscana, onde, no início 
do século XVI, se desenvolveu uma relevante produção de louça 
vidrada. Entre os séculos XVI e XVIII fixaram-se três centros de 
produção de faiança em Portugal: Lisboa, Coimbra e Vila Nova 
(de Gaia). Descobertas recentes apontam para a existência de 
oficinas também em Aveiro. Fontes documentais sugerem que o 
ofício também se teria estabelecido no Porto durante esse período, 
porém, até à data, não foram identificados vestígios desta atividade. 

Ao contrário das outras louças, denominadas comuns e vidra-
das (de chumbo), a faiança foi desde logo aplicada a serviço de 
mesa, cuidados de higiene e botica (farmácia). A proliferação de 
oficinas de louça malegueira e, a partir de 1763, a criação das fábricas 
de louça fina, a primeira das quais estabelecida em Massarelos, no 
Porto (que se assumirá como um dos principais centros produtores 
nacionais), permitiram o seu consumo generalizado e a diversidade 
de formas e funções que chegaram até aos nossos dias.

FAIANÇAS DE  UM ATERRO  
DA RUA DO CARMO
Laura Sousa
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S. Bento da Avé Maria foi o principal mosteiro feminino da regra 
em Portugal, não só em número de professas como na monumen-
talidade das suas arquiteturas. Séculos de labor artístico que uma 
ideia de progresso, cega e surda, fez desaparecer em poucos anos, 
em nome do futuro que chegava sob a forma de uma locomotiva. 

Em 1517, D. Manuel I obteve do Papa Leão X autorização para 
anexar as comunidades religiosas de Vila Cova, Tuias, Rio Tinto 
e Tarouquela num novo mosteiro, invocando a sua situação de 
abandono. A escolha do local recaiu sobre o Porto, junto à Porta de 
Carros e ao troço da muralha que subia à ermida de Santo Ildefonso, 
iniciando-se a obra logo em 1518. Quando as monjas entraram na 
cidade em procissão solene, no ano de 1535, do Venturoso restava 
apenas a divisa, o símbolo da esfera armilar, esculpida em ornatos 
de pedra nas paredes do mosteiro. 

Tudo indicia que o bloco insculpido com a esfera e a cruz de 
Cristo retirado da fachada de um armazém, tenha pertencido àquele 
cenóbio quinhentista: a sua iconografia e datação; a proximidade 
dos locais e das datas de demolição do convento e edificação do 
armazém. Já as belas pilastras, em talha policroma, é quase certo 
que pertenciam a um frontal barroco do espaço conventual, obra 
de finais do século XVIII, quando a presença dos pequenos anjos 
alegrava o coração das noviças.

S. BENTO DA AVÉ MARIA
Isabel Osório

Em 1331, a Câmara troca umas possessões em Oliveira do Douro 
e em São Pedro de Fins, da Maia, por propriedades no Morro do 
Olival. Cada lote de terreno cedido pagava um foro (renda) anual 
ao município. Com a construção da muralha gótica, parte destes 
lotes ficaram intramuros e um número considerável foi aforado 
aos moradores da judiaria, cuja fundação em terrenos municipais 
foi imposta por D. João I.

Com o decorrer dos séculos, tornou-se imprescindível a orga-
nização do tombo municipal para um melhor controlo dos bens e 
propriedades. Assim, a partir de 1614, foi criada uma inscrição “F. 
A ‘CAMARA” a colocar na padieira das portas das casas que paga-
riam foro ao município. No seu conjunto seriam 425 habitações, um 
terço extramuros e dois terços próximo da Porta do Olival, nas ruas 
de S. Miguel, das Taipas, de S. Bento da Vitória, dos Caldeireiros, 
de Trás e de Belomonte.

A inscrição “F[oreira] à Câmara” apresenta-se de várias for-
mas: abreviada ou com sinais de abreviatura; cortada pelo passar 
do tempo ou da mão humana; com ou sem acentuação. 

F. A ‘CAMARA
Orquídea Félix
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Fundado em 1491, o Convento dos Cónegos de São João Evangelista, 
vulgarmente conhecidos por Lóios devido à cor azul do hábito, foi 
considerado um dos mais ricos da cidade do Porto. 

 O abandono do convento, a invasão destruidora durante o 
Cerco do Porto (1832), a demolição do edifício religioso e posterior 
urbanização deste local, fez desaparecer todo o riquíssimo espólio 
das artes decorativas associadas à arquitetura, como os altares de 
pedra e talha, os túmulos das famílias nobres, esculturas, pinturas, 
mobiliário, e demais ornamentos e alfaias litúrgicas, e nem mesmo 
o chafariz do claustro em mármore branco resistiu à incúria. Todos 
estes valores iconográficos foram destruídos ou aproveitados nas 
obras públicas para entulhos, sendo possível que no futuro apa-
reçam outros fragmentos escondidos, como os encontrados na 
intervenção arqueológica realizada no local entre 2007 e 2009.  

 Este Escudete em granito com inscrição em letra gótica 
minúscula, provavelmente datado do 1.º quartel do século XVI, 
apareceu em 1924 no decorrer de obras numa loja do Largo dos 
Lóios n.os 15-17. O Dr. Pedro Vitorino fez uma leitura possível da 
pedra mutilada: “[…] D. Rodrigo Pereira nosso venerável irmão 
restaurou (ou inaugurou) o padroado desta capela[…]”, referindo 
ainda que seria filho do 3.º Conde da Feira, falecido no ano de 1553. 

 

LÓIOS
Luís Aguiar Branco
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A colegiada de S. Martinho de Cedofeita, na Idade Média, situava-se 
num fértil subúrbio da cidade, na confluência de dois regatos que 
lhe serviam de suporte e iam alimentar a Ribeira dos Moinhos, para 
os lados de Vilar. A sua localização estratégica era ainda acentuada 
pela posição de “sentinela” do burgo, à margem da estrada de Braga 
e a escassas centenas de metros da porta do Olival.

O templo de Cedofeita é de origem muito remota, como o 
próprio nome o atesta. Ainda hoje se veem na igreja esculturas 
correspondentes a diversas fases da sua existência. As duas peças 
em exposição nada têm a ver, do ponto de vista estilístico, com os 
capitéis da nave, da autoria da equipa de mestre Soeiro, nos finais 
do século XII. Eles apresentam afinidade com capitéis mais antigos, 
como os do claustro de S. João de Almedina e, sobretudo, com certos 
detalhes de seus congéneres da Sé de Braga. Mas com a diferença 
de não possuírem astrágalo, o que os aproxima antes aos capitéis 
dos arcos cegos da capela-mor da própria igreja de Cedofeita. Isto 
leva a pensar que terão pertencido ao templo sagrado pelo bispo  
D. Pedro de Braga, a 28 de agosto de 1089, eventualmente à pri-
mitiva fresta da cabeceira.

CAPITÉIS DA IGREJA  
DE CEDOFEITA
Manuel Real
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Dessa outra cidade subterrânea, revelaram as obras do Metro, a 
“Mãe d’Água de Mijavelhas”, estratificação arquitetónica de estru-
tura espiralada, que foi crescendo em área, altura e abrangência 
urbana, ao longo de cinco séculos. Ela própria Obra Pública de 
raiz, inicialmente de impulso municipal mas captadora do envol-
vimento régio. Autêntica “Terceira Margem” da ribeira, na entrada 
da “Estrada para Valongo e Além”, de “Chafariz” do Fernão Lopes 
passou a “Arca” dos Homens-bons do Porto Renascentista” e 
de “Arca” a “Reservatório do Campo Grande”. No conjunto, foi 
ganhando forma de verdadeira Matrioska de pedra, captadora 
e distribuidora de mananciais. Enfim, “mãe d’água e de pedra”, 
acolhida no interior da Estação de 24 de Agosto, numa perpetuação 
da espiral arquitetónica.

CAMPO 24 D’AGOSTO
Iva Botelho 

De repente, por meados de maio de 2000, começavam a desfiar-
-se outros mistérios encerrados nas pedras da Mãe d’água. Aos 
13 desse mês, assomava à luz do dia um excepcional conjunto de 
louça de uso doméstico que contava com faianças, vidrados de 
chumbo e louça comum de barro, remontante ao século XVII, que 
forrava o fundo de uma grande taça lajeada. A importância deste 
conjunto de louça advinha também das condições da deposição 
deste conjunto, que terá acontecido simultânea e possivelmente 
em condições acidentais – arrastado por uma enxurrada de terra e 
pedras – e portanto num momento preciso e não diluído na diacro-
nia deste lugar. Sintomático da natureza acidental desta formação 
será a presença relativamente elevada de matéria orgânica de tipos 
variados tais como ramos com folhinhas novas como só existem 
na Primavera, castanhas e nozes, certamente do Outono anterior, 
cascas de cocos de outras paragens e solas de sapatos, dando-nos 
outras pistas sobre o meio ambiente envolvente e, inclusive, a Época 
do Ano em que tal acidente aconteceu: num dia de Primavera mais 
atormentado!... E as solas dos sapatos? Ali ao lado, bem ficava a 
Estrada para Valongo e Além… 

“O DEPÓSITO 005. MEMÓRIA 
RECUPERADA DE UM ACIDENTE“
Luís Filipe Gomes e Iva Botelho
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Implanta-se num terraço fluvial do rio Tinto, potenciando a sua 
utilização agrícola, facto que não terá sido alheio à comunidade 
que aqui se instalou por um período breve de tempo, durante o 3.º 
milénio AC. É um habitat de carácter não monumental, do qual 
apenas se preservaram estruturas em negativo. Apresentava uma 
zona central com cabanas e pequenos abrigos, sendo delimitado 
por paliçadas junto das quais se encontravam a maioria das fossas 
de armazenamento. Na zona mais a sul, encontravam-se estruturas 
de combustão e uma área de talhe. A presença de instrumentos 
de sílex negro testemunha contactos peninsulares com vista à 
obtenção desta matéria-prima. Os fragmentos de cerâmica incisa 
metopada (também designada tipo Penha) encontrados no inte-
rior das estruturas parecem ter sido manuseados num contexto de 
negociação social e identitária. Com efeito, a cerâmica tipo Penha 
ocorre em distintos territórios da bacia hidrográfica do Douro e 
em outras regiões do noroeste peninsular, indiciando um diálogo 
entre as diferentes comunidades que a partilharam.

O ARQUEOSSÍTIO 
DO LAGARTEIRO
Carla Stockler
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MORRO DA PENAVENTOSA

1
Garrafa
Recipiente para gin, com a 
gravação de uma embarcação 
e a inscrição “J.O.H./G[EB]
ROEDERS JANSEN/[RO]
TTERDAM.” (Holanda) 
Grés
Séc. XIX
SNT25.97 | Rua de Santana, 25

Panela
Louça comum preta
Cerâmica
Séc. XIX
SNT25.97 | Rua de Santana, 25

2
Pedra gravada 
Estela funerária (?)
Granito 
Cronologia indeterminada 
Avenida de D. Afonso Henriques, 
c. de 1950

3
Tampa de sepultura com 
inscrição e armas dos Bubaldes 
ou Baldaia 
Granito
Séc. XVI 
Sé do Porto

4
Púcaro  
Louça comum vermelha
Cerâmica
Séc. XVIII
CMGJ.94 | Rua de D. Hugo - Casa 
Guerra Junqueiro

5
Caçoila 
Louça comum vidrada
Cerâmica
Séc. XVIII
CMGJ.94 | Rua de D. Hugo -  
Casa Guerra Junqueiro

6
Prato
Majólica com decoração  
e blu graffito ao centro  
(Montelupo, Itália)
Cerâmica
Séc. XVI
BAI50.12 | Rua da Bainharia, 50-52

7
Asa de sítula
Cobre
Época Romana
INF19.15 | Rua do Infante  
D. Henrique, 19-29

Cadinhos de fundição
Cerâmica
Séc. XIX
BAN70.96; BAI109.97; HUG.84 | 
Rua da Bainharia, 70; 109;  
Rua de D. Hugo, 5
 
Molde de fundição (metade) 
Ardósia
Época Medieval (?)
MIR99.12 | Rua de Miragaia, 
99-106

Antoniniano (bolhão), 265-267 
d.C., Roma
Galiano (260-agosto 268)
ILD.07 | Igreja de Lordelo do Ouro

Viveiros, 2021
Teatro do Frio
Instalação e vídeo, som estéreo, 
loop

Sondagens Sonoras, 2021
João Pais Filipe
Som, 16 vias com ritmo 21/16

*
Carranca de fonte (Natividade?)
Granito
Séc. XVII
Proveniência desconhecida

1

*
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16
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7

8
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2
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11
Gárgula com representação 
zoomórfica
Granito
Sécs. XV-XVI
Casa-torre da Rua dos 
Mercadores, 184

12
Aduelas de arcos geminados 
Granito
Séc. XV
Proveniência desconhecida

13
Fragmentos cerâmicos  
de bordos e asas 
Recipientes decorados com 
punções e linhas incisas
Cerâmica
Sécs. XI-XII 
PNV21.02; HPC.09 | Rua da 
Penaventosa, 21; Espaço público 
do Morro da Sé

Fragmentos cerâmicos de 
panças
Recipientes de armazenamento, 
decorados com cordões
Cerâmica
Sécs. XIV-XV
HPC.09 | Espaço público  
do Morro da Sé

Fragmentos de pichel 
Jarro com decoração incisa  
Cerâmica 
Centro oleiro de Prado/Cervães 
Sécs. XIII-XIV 
HUG.84 | Rua de D. Hugo, 5

14
Sepultura antropomórfica 
Necrópole medieval da Sé
Granito
Sécs. XIII-XIV
CMGJ.94 | Rua de D. Hugo –  
Casa Guerra Junqueiro

15
Fragmento de ânfora 
Cerâmica
30 a.C. – 70 d.C.
HPC.09 | Espaço público  
do Morro da Sé

16
Ara aos Lares Marinhos
Granito
Época Romana
Terreiro da Sé, 1940

17
Prato  
Louça comum
Cerâmica
Sécs. I-II d.C.
HUG.84 | Rua de D. Hugo, 5

Prato covo 
Louça comum
Cerâmica
Sécs. I-II d.C.
HUG.84 | Rua de D. Hugo, 5

18
Pucarinho 
Cerâmica
1.ª metade do séc. I d.C.
CC.86 | Antiga Casa da Câmara

19
Pesos de tear 
Cerâmica
Época Romana
HPC.09; SEB42.96  | Espaço 
público do Morro da Sé; Rua de S. 
Sebastião, 42-44

20
Cossoiros 
Cerâmica
Época Romana
PNV39.98; ALJ.96; HUG.84 | 
Rua da Penaventosa, 39; Rua do 
Aljube; Rua de D. Hugo, 5

21
Colunas  
Calcário
Época Tardo-romana
Terreiro da Sé, 1940

22
Lucernas 
Cerâmica
Sécs. III-IV d.C.
INF19.15; CI.94 | Rua do Infante  
D. Henrique, 19-29; Casa do 
Infante

Æ Follis (bronze), 336 d.C., 
Arles
Constantino I (306-337 d.C.)
CIV.90 | Morro da Cividade

Dinheiro (bolhão), Lisboa
D. Afonso IV? (1325-1357)
CMGJ.94 | Rua de D. Hugo –  
Casa Guerra Junqueiro

Ceitil (cobre), Ceuta (?)
D. Afonso V (1438-1481)
CMGJ.94 | Rua de D. Hugo –  
Casa Guerra Junqueiro 

Vintém - 20 réis (prata),  
N/D, Porto
D. Pedro II (1667-1683/1683-
1706)
F.87 | Castelo da Foz

Pataco - 40 réis (bronze),  
1826-1828, Lisboa
D. Pedro IV (1826)
PNV51.98 | Rua da Penaventosa, 
51

Prego
Metal
Cronologia indeterminada
PNV45.99 | Rua da Penaventosa, 
45

Copelas de amoedação
Osso de animal calcinado
Sécs. XVI-XVII
CI.91 | Casa do Infante

8
Estela funerária com tesoura 
Granito
Época Medieval
Terreiro da Sé, 1940

9
Lintel com inscrição gótica  
em baixo relevo
Elemento de padieira de portal
Granito
Séc. XV
Casa da Rua Escura (demolida)

10
Fuste de coluna do pórtico 
românico da Sé
Granito
Séc. XII
Terreiro da Sé, 1927-1940

ESTRADAS E CAMINHOS

29
Memória recuperada  
de um acidente 

Taças
Faiança
Cerâmica
Último quartel do séc. XVII 

Prato
Faiança
Cerâmica
Último quartel do séc. XVII 

Bilha
Louça comum preta
Cerâmica
Último quartel do séc. XVII 

Prato
Faiança
Cerâmica
Último quartel do séc. XVII 

Fundo de taça 
Louça vidrada (Paterna/Manises, 
Espanha)
Cerâmica
Séc. XV

Fragmento de garrafa
Louça vermelha fina
Cerâmica
Último quartel do séc. XVII 

Moeda (?)
Metal
Último quartel do séc. XVII  
– séc. XVIII

Chave 
Metal
Séc. XVI

Esteio de madeira; coco
Matéria orgânica
Séc. XVI

MP-CVA02.00; MP-CVA03.00; 
MP-CVA04.02 ; MP-CVA05.02 
Campo Vinte e Quatro de Agosto

30
Cabeças de santo   
Cerâmica
Sécs. XVII-XVIII
CDF.01 | Igreja  
de S. Martinho de Cedofeita

31
Capitéis   
Granito
Finais do séc. XI
CDF.02 (Igreja de S. Martinho  
de Cedofeita)

32
Escudete com inscrição gótica   
Lápide alusiva ao padroado de 
uma capela no Convento de Santo 
Elói
Granito
Séc. XVI
Quarteirão das Cardosas - antigo 
Convento dos Lóios

33
Inscrição “F[.]A’CAMA[RA]”  
Fragmento de padieira com a 
referência “Foreiro À Câmara”
Granito
Séc. XVII
TRS117.16 (Rua de Trás, 117-121)

34
Anforetas 
Recipientes para armazenamento  
e transporte (Sul de Espanha)
Cerâmica 
Sécs. XVII-XVIII
BLM81.15 | Rua de Belomonte, 81

35
Esfera armilar com cruz de 
Cristo 
Granito
Séc. XVI 
BPM44.20 (Beco de Passos 
Manuel, 44)
Depósito do Grupo de 
Investimento Taga Urbanic  
na CMP

36
Pilastras de retábulo barroco   
Talha polícroma   
Madeira, gesso, folha  
de ouro e pigmentos
Séc. XVIII 
Convento de S. Bento  
da Avé Maria (?)

Fragmento de lucerna
Cerâmica
Sécs. I-II d.C.
HPC.09 | Espaço público  
Morro da Sé

Fragmento de candela 
Cerâmica
Sécs. IV-V d.C.
HPC.09 | Espaço público  
Morro da Sé

23
Taça, objetos de adorno  
e outros fragmentos 
Vidro 
Época Romana
RS-15.96; HPC.09; PNV39.98; 
SNT12.98; CMGJ.95; MIR.96 
| Rua de S. Sebastião; Espaço 
público do Morro da Sé; Rua 
da Penaventosa, 39; Largo do 
Colégio, 9-12; Rua de Miragaia

24
Placa com representação  
de embarcações  
Xisto
Idade do Ferro (?)
MSF.12 | Largo dos Lóios

25
Fragmentos decorados 
castrejos  
Cerâmica
Idade do Ferro
ALJ.96/97; PNV39.98; HUG.84; 
CMGJ.94; SNT12.98 (Rua do 
Aljube; Rua da Penaventosa,39; 
Rua de D. Hugo, 5;  Largo do 
Colégio, 12)

26 e 27
Mó. Dormente de mó oblonga  
Granito
Séc. II-I a.C. 
PNV57.98; HUG.84 | Rua da 
Penaventosa, 57; Rua de  
D. Hugo, 5

28
Fragmentos de vasos castrejos  
Cerâmica
Idade do Ferro
PNV21.02; ALJ.98 | Largo  
da Penaventosa, 21; Rua de  
S. Sebastião 42-44, Aljube 
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