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Resumo

A ria de Aveiro influenciou a ocupação humana do centro de Portugal dando origem a comunidades fortemente 

marcadas pelas actividades marítimas. As características naturais deste espaço resultaram num registo arqueo‑

lógico subaquático diversificado, constituído por quase uma dezena de sítios arqueológicos, e na formação de 

uma paisagem onde abundam elementos relacionados com actividades marítimas, nomeadamente portuárias. 

Com vista à integração cultural dos sítios subaquáticos, pretende ‑se abordar a evolução da laguna entre os séculos 

XV a XIX. Serão considerados aspectos económicos relacionados com o povoamento ou com o aproveitamento 

de recursos naturais. Procurar ‑se ‑à também caracterizar as alterações naturais e culturais na navegação lagunar, 

analisando o seu impacto na paisagem. Este estudo procura assim abordar o património cultural marítimo desta 

região, analisando também fontes escritas e iconográficas. 

AbstRAct

The Ria de Aveiro lagoon influenced the human occupation of central Portugal resulting in communities 

strongly related to maritime activities. Its natural features resulted in a diverse underwater archaeological 

record, of nearly a dozen archaeological sites, and the formation of a landscape with several elements related 

to maritime activities, mainly port activities. Searching the cultural integration of these underwater sites, 

we intended to approach the evolution of the lagoon between the XV to XIX, considering economic aspects 

related to the settlement and the use of natural resources. We will also try to characterize the natural and 

cultural changes in the lagoon, analyzing its impact on the landscape. Therefore, this study will approach the 

maritime cultural landscape in the lagoon, using also written and iconographic sources.

O estudo da Ria de Aveiro é um tema tratado há 
várias décadas, sobretudo no âmbito de estudos de 
geomorfologia costeira, ocupação do território e ex‑
ploração de recursos naturais. Vejam ‑se os diversos 
trabalhos históricos relacionados com a abertura da 
barra e o porto de Aveiro (Cunha, 1930; Cunha, 1959; 
Loureiro, 1904; Amorim, 2008c), os estudos de geo‑
morfologia e dinâmicas sedimentares (Corrochano 
& alii, 1999a, 1999b e 2000) ou os trabalhos mono‑
gráficos sobre a cidade de Aveiro medieval (Silva, 
1991) e moderna (Amorim, 1997b). No que diz res‑
peito à exploração de recursos naturais os trabalhos 
abrangem várias problemáticas que envolvem, por 
exemplo, estudos recentes sobre a biodiversidade 
e o ecossistema lagunar (Jemuce, 2008) ou estudos 
históricos relacionados com a pesca, as marinhas de 
sal ou a apanha do moliço (Amorim, 1997a; Amorim 

e Marnoto, 2001; Castro, 1943). Estudos mais re‑
centes têm dedicado atenção às comunidades ma‑
rítimas que se desenvolveram no seio da laguna 
e às artes da pesca (Garrido, 2001; Nunes, 2008; 
Sarmento, 2008). O património cultural constitui 
ainda tema introduzido em trabalhos monográficos 
sobre algumas localidades da ria, como por exem‑
plo a Monografia da Gafanha do Padre João Vieira 
Resende (1944) ou o ensaio geo ‑histórico sobre a 
Murtosa (Pereira, 1995), ou em publicações peri‑
ódicas como o Arquivo do Distrito de Aveiro ou o 
Boletim da Associação para o Estudo e Defesa do 
Património Natural e Cultural da Região de Aveiro, 
que reúnem uma série de artigos sobre temáticas re‑
lacionadas com a ria e a cidade de Aveiro. 
Nas últimas décadas, surgiram também vários es‑
tudos sobre os achados arqueológicos na laguna 
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(Alves & alii, 2001; Bettencourt e Carvalho, 2007‑
‑2008; Bettencourt, 2009; Coelho, 2009) ou sobre 
o património das localidades contíguas (Almeida e 
Fernandes, 2001), mas que não abrangem a diversida‑
de da paisagem cultural marítima lagunar. De facto, o 
conceito de paisagem cultural marítima define como 
objecto de estudo todo e qualquer vestígio cultural 
marítimo, quer se encontre em terra, quer se encon‑
tre no mar (Westerdahl, 1992). Esta abordagem rejei‑
ta a existência da fronteira terra na utilização humana 
do mar e defende um estudo integrado dos vestígios 
antrópicos relacionados com o espaço marítimo. O 
âmbito destes trabalhos deve assim ser alargado e 
incluir aspectos de natureza material, por exemplo 
vestígios arqueológicos ou património edificado, e 
de natureza imaterial, como conhecenças ou práticas 
comunitárias tradicionais. Através destes elementos, 
pretende ‑se não só apreender a paisagem edificada e 
visível, mas também intuir a paisagem cognitiva sub‑
jacente à paisagem física. 
Neste sentido, e dada a multiplicidade de proble‑
máticas de investigação abrangidas pelo conceito 
de paisagem cultural marítima, propusemo ‑nos 
apenas introduzir uma das temáticas relacionadas 
com a abordagem, deixando para outro trabalho 
mais exaustivo as restantes. Assim sendo, neste ar‑
tigo pretendemos abordar as evidências da navega‑
ção na laguna, considerando não só a sua evolução 
geo morfológica, mas também aspectos económicos 
relacionados com o povoamento ou com o aprovei‑
tamento de recursos naturais. 

1. o quAdRo geogRáfIco 

A navegação na Ria de Aveiro foi fortemente con‑
dicionada pela evolução geomorfológica da laguna 
ao longo dos séculos. Na verdade, a sua formação 
iniciou ‑se por volta do século X, altura em que se 
começou a desenvolver uma flecha arenosa, enrai‑
zada na zona de Espinho, para sul, atingindo uma 
expressão morfológica próxima da actual apenas 
em meados do século XVII. Com efeito, por vol‑
ta do século X, a região de Aveiro apresentava uma 
costa aberta, com uma baía exposta ao mar. Por vol‑
ta do século XII a restinga situava ‑se já a norte da 
Torreira e no século XV atingia a zona de São Jacinto. 
No século XVIII a barreira arenosa chegou a Mira, 
encontrando ‑se terminado o processo de formação 
lagunar (Corrochano & alii, 2000). Foram então cer‑
ca de sete séculos de transformações geomorfológi‑

cas, que condicionaram a navegação, influenciaram 
o sistema portuário da laguna e deixaram a sua mar‑
ca na paisagem e no modo de vida das populações 
locais que passaram de uma posição costeira para 
um espaço lagunar. 
O povoamento desta região foi, também por isso, 
marcado pelas transformações da laguna. Durante a 
época moderna a estrutura de povoamento foi pro‑
fundamente condicionada pela sua evolução. Por 
exemplo, às povoações de Ovar, Esgueira, Aveiro, 
Í lha vo, Vagos e Mira, circunscritas na Provedoria de 
A vei ro, foram sendo acrescidas novas áreas de povo‑
amento que ocuparam gradualmente as áreas baixas 
recentemente formadas pelo assoreamento progres‑
sivo da costa (Amorim, 2008c).
De entre estas, destacam ‑se as áreas da Gafanha, 
da Costa Nova e São Jacinto (concelhos de Ílhavo e 
Aveiro), hoje densamente ocupadas. A cartografia 
antiga destas áreas, do século XVII, apenas repre‑
senta algumas construções de carácter militar, reli‑
gioso ou pequenas povoações. Estes espaços eram 
então constituídos por extensos areais formados 
por dunas móveis expostas aos ventos, que foram 
sendo ocupados sobretudo a partir do século XVIII. 
De facto, a análise da cartografia de 1759 mostra ain‑
da nesta área uma paisagem árida, com excepção de 
uma zona em torno do Forte Novo representada aos 
retalhos, sinónimo de terrenos ocupados (Amorim, 
2008c, pp. 46). Noutra carta, também de 1759, são 
representadas marinhas nas proximidades do mes‑
mo forte (Amorim, 2008c, pp. 44 ‑45). Já o desenho 
de 1764 apresenta algum casario na zona mais a norte 
da Gafanha, próximo do Forte Novo e junto ao canal 
que vai para Aveiro, o que coincide com a carta de 
1759 (Amorim, 2008c, pp. 47). Apesar deste desen‑
volvimento, a cartografia do século XIX mostra ainda 
um povoamento disperso, embora uma planta da ria 
entre a Torreira e a costa de Mira de 1876 represen‑
te habitações ao longo da margem do canal de Mira 
(Amorim, 2008c, pp. 54 ‑55).
 
2. A RIA de AveIRo eNquANto esPAço 
ecoNómIco 

O povoamento foi também influenciado pelas activi‑
dades económicas da população em torno da ria que, 
além da agricultura, se dedicava à exploração de sal, 
à pesca e à recolha do moliço. Estas actividades eco‑
nómicas, muitas vezes complementares e de carácter 
sazonal, marcaram também a paisagem lagunar. 
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A exploração de sal na ria é bem conhecida e está 
documentada desde o século X (sobre este assun‑
to ver, por exemplo, Silva, 1991, Amorim, 2008a). 
Esta actividade económica resultava de condições 
geográficas favoráveis. A vasta extensão de terrenos 
alagadiços e a constante salinidade da água consti‑
tuíram factores determinantes para a intensificação 
da produção de sal desde o século XIII (Rau, 1984). 
Com efeito, este produto, fundamental na conser‑
vação do pescado, abasteceu o norte de Espanha, 
nomeadamente a Galiza e Astúrias, durante os sé‑
culos XVI e XVII, e também o mercado holandês 
sobretudo após a Restauração (Amorim, 2008b; 
Antunes, 2008). 
Também a pesca constituiu uma das principais ac‑
tividades das povoações ribeirinhas, embora numa 
perspectiva complementar e por vezes de ocupação 
sazonal. Os vestígios desta actividade são escas‑
sos. No entanto, um mapa, possivelmente do sé‑
culo XVIII, recentemente descoberto na Torre do 
Tombo, representa a arte da pesca costeira pratica‑
da na costa da Torreira e de S. Jacinto (Pinto, 2011). 
Aqui uma embarcação arrasta uma ponta da rede, a 
partir de terra, descrevendo um círculo, que depois 
vai fechar novamente em terra. A rede é mantida à 
superfície por bóias. Depois ambas as extremidades 
da rede são puxadas à força de braços pelos pesca‑
dores, fechando o cerco ao peixe e trazendo ‑o até à 
margem (sobre a pesca na costa de Aveiro no século 
XVIII ver, por exemplo, Amorim, 1997a). 
O carácter sazonal desta actividade levou à criação 
de ocupações costeiras, também elas sazonais, que 
no mapa referido surgem representadas por tendas, 
e cujos paralelos mais recentes serão os palheiros 
dos pescadores, existentes, por exemplo, na Costa 
Nova, na Vagueira ou em Mira, referidos na carto‑
grafia do princípio do século XX (Direcção Geral 
dos Trabalhos Geodésicos e Topográficos, Carta de 
Portugal 1/50000, folhas 9 ‑C e 10 ‑C). 
A actividade piscatória tinha no entanto um carác‑
ter internacional. De facto, ainda no século XVI, o 
levantamento de 1552 sobre a frota de Aveiro do‑
cumenta, entre os 72 navios no rol da vila, alguns 
com destino à Terra Nova para a pesca de bacalhau 
(DGARQ/TT, CC, p. I, mç. 87, nº 115). No início do 
século XVII, oito naus da região estavam na pesca 
do bacalhau na Terra Nova, referindo ‑se que esta ac‑
tividade era uma das principais ocupações dos mari‑
nheiros das vilas de Aveiro e de Esgueira (DGARQ/
TT, CC, p. I, mç. 115, nº17).

3. A NAvegAção NA lAguNA

A navegação na ria faz ‑se por canais, designados ca‑
les e esteiros. A cale é um canal onde se pode navegar 
com qualquer maré. Nos esteiros só se pode navegar 
na preia‑mar, porque na baixa ‑mar não existe água 
suficiente (Dias, 1996). 
Partindo desta diferença procurámos caracterizar as 
principais vias de navegação na ria nos séculos XVIII 
e XX. Pretendemos também determinar as alterações 
à morfologia da ria, numa época em que a barra ainda 
não estava definida e tendia a assorear e a migrar cada 
vez mais para sul. 
Neste exercício comparámos alguma da vasta car‑
tografia histórica produzida durante os trabalhos de 
abertura e melhoramento da barra de Aveiro, entre 
os séculos XVIII e XX. (Amorim, 2008c; Amorim 
e Garcia, 2008). Concluímos que os canais que sur‑
gem sempre referenciados são os de Mira, S. Jacinto 
Espinheiro e da Cidade1 (Figura 1). Seriam estes os 
principais cursos de água navegáveis, que davam 
acesso aos portos no interior da laguna desde início 
da Época Moderna, embora seja a partir da segunda 
metade do século XVIII e até ao século XX que a sua 
representação cartográfica é precisa.
Com efeito, as sucessivas alterações da posição da 
barra, cada vez mais a sul de Aveiro, tornavam o ca‑
nal de Mira muito importante, pois era através dele 
que se navegava para o mar. O canal de S. Jacinto 
permitia aceder a Ovar, o porto mais a norte da la‑
guna, e a cale do Espinheiro subia até ao rio Vouga. 
O canal da cidade (ou da vila) dava acesso a Aveiro.
As dinâmicas da navegação na ria nos últimos seis 
séculos ficaram também documentadas em diversos 
vestígios arqueológicos relacionados com a navega‑
ção que, desde a década de 1970, têm vindo a ser regis‑
tados, quer em terra, quer debaixo de água (Figura 3). 
Os primeiros vestígios arqueológicos conhecidos fo‑
ram descobertos em 1973, identificando ‑se restos de 
um navio (1) presumivelmente do século XIX junto ao 
Farol da Barra (Bettencourt, 2009). A esta descoberta 
sucederam ‑se, na década de 1990, o sítio de naufrágio 
Ria de Aveiro A, em 1992, e os restos das embarcações 
Ria de Aveiro E e F. O primeiro corresponde a um pe‑

1. A designação utilizada para o mesmo canal pode variar, 

por exemplo, o canal de Mira, como hoje é designado, to‑

mou os nomes de cale Grande, em 1759 e canal da Barra 

Velha, em 1858 (Amorim, 2008c, p. 46; Amorim e Garcia, 

2008, p. 54). 
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queno navio de tradição ibero ‑atlântica dos séculos 
XV ou XVI, com uma carga de cerâmica de fabrico 
regional (Figura 2) (Alves & alii, 2001; Bettencourt e 
Carvalho, 2007 ‑2008; Carvalho e Bettencourt, 2012). 
O segundo foi descoberto em 1999 no âmbito 
das prospecções efectuadas aquando das obras da 
SIMRIA, e corresponde a um núcleo de pedras de 
lastro, um pequeno fragmento de cavername data‑
do do século XV e cerâmica. Por seu lado, Aveiro F, 
descoberto durante uma campanha de dragagens no 
Porto de Aveiro em 2002, corresponde a vestígios 
de uma embarcação com características de origem 
mediterrânica datada do século XV ou XVI e onde 
foram identificados destroços do navio, peças de 
poleame, lastro e pequenos fragmentos de cerâmi‑
ca (Rodrigo, 2002; Bettencourt, 2009). Mais recen‑
temente foram ainda encontrados vestígios de um 
navio construído em casco trincado denominado 
Aveiro G, datado dos séculos XIV ou XV com ca‑
racterísticas que o filiam na construção naval do no‑
roeste europeu, nomeadamente biscainha (Alves e 
Ventura, 2005; Bettencourt, 2009).
Além dos vestígios náuticos, diversos achados isola‑
dos documentam actividades marítimas na periferia 
da cidade de Aveiro, como por exemplo um astrolá‑
bio junto à antiga Lota com a data de 1575 gravada e 
cerâmicas que parecem corresponder a vestígios de 
diversos naufrágios e de actividades portuárias, das 
quais se devem destacar as numerosas formas de açú‑
car (Coelho, 2013). Este conjunto de achados disper‑
sos, aparentemente perturbados por dragagens nos 
anos 70 do século XX, tem vindo a ser identificado no 
Canal Principal, no sítio designado por Ria de Aveiro 
B ‑C. Entre os materiais identificados, além da cerâ‑
mica comum semelhante aos exemplares recupera‑
dos em Aveiro A, contam‑se ainda fragmentos de 
cachimbos de caulino, faianças, anforetas e vidrados 
de sal alemão (Coelho, 2009; Bettencourt, 2009).
A dispersão espacial destes sítios indica que os nau‑
frágios ocorreram em áreas de acesso à cidade de 
Aveiro (Figura 3). Mais expressiva torna ‑se a sua 
distribuição considerando a sua cronologia: os sí‑
tios mais antigos, Ria de Aveiro G e F (séculos XIV 
a XV), encontram ‑se por altura da entrada na barra 
em 1500; o sítio Ria de Aveiro A (séculos XV ‑XVI) 
localiza ‑se no canal de Mira, que na altura dava aces‑
so à barra, que desde finais do século XVI até ao sé‑
culo XVIII foi sempre descendo para sul. 
Exceptuam ‑se os vestígios do navio localizado nas 
fundações do Hotel da Barra, que presumimos esta‑

rem numa zona exterior à laguna até ao século XIX. 
Outros vestígios relacionados com a navegação e 
que constituem marcas na paisagem são as fortifica‑
ções. Com efeito, o acesso às vilas e cidades era ge‑
ralmente vigiado por sistemas defensivos, quer na 
via terrestre, quer na via marítima. Estes complexos 
articulavam ‑se para defesa do território e controle 
económico e fiscal dos bens transaccionados. 
Na laguna estão documentadas duas fortificações  ‑ 
o Forte Velho e o Forte Novo – embora surjam tam‑
bém referências a uma torre que terá existido junto à 
entrada da barra (c. 1584) e a uma guarita para aviso à 
navegação no século XVIII. 
O Forte Velho surge representado na cartografia dos 
séculos XVIII e XIX, produzida no âmbito dos es‑
tudos para melhoramento da barra, como o de senho 
de c.1764 do cônsul holandês em Aveiro (Amo  ‑ 
rim, 2008c, p. 47), onde se indica que estaria demo‑
lido. Encontra ‑se também num levantamento de 
1759 dos franceses François Hiacinte de Polchet e 
Louis d’Alincourt e no mesmo ano na “Planta da 
Ria de Aveiro desde a bouca Vouga athe a Barra….” 
(Amorim, 2008c, p. 44, 45 e 47). Aparece ainda numa 
carta de 1778 copiada por Silvério Augusto da Silva 
em 1876 e no século XIX é retratado na planta de 1856 
elaborada pelo mesmo (Amorim, 2008c, pp. 128,129). 
De um modo geral, este forte é situado na Vagueira 
e constituía um ponto de referência à navegação, so‑
bretudo porque marcava a posição da barra, que entre 
os anos de 1643 e 1838 se foi localizando ora a norte, 
ora a sul desta estrutura (Cunha, 1959, p. 27).
Verificámos, no entanto, a existência de uma discre‑
pância na localização desta estrutura. Em dois mapas 
do século XVIII o Forte Velho surge em frente a São 
Jacinto, e não junto à Vagueira, como na cartografia 
acima referida. Trata ‑se do mapa encontrado nos 
arquivos da Torre do Tombo e publicado por Pedro 
Pinto (2011), sem cronologia precisa (c. XVIII), e do 
Projecto de abertura do Porto de Aveiro elaborado por 
Carlos Mardel (c.1756; Amorim, 2008c, p. 114). No 
primeiro caso, o Forte está na margem da Gafanha, 
oposta a S. Jacinto, e mesmo em frente ao sítio da 
“Barra Antiquíssima do Anno 1500”. Na mesma car‑
tografia, além do “Forte Velho”, surge outra estrutu‑
ra militar designada “Forte Moderno”, situada pró‑
ximo da Lagoa de Mira, que corresponderia, grosso 
modo, ao Forte Velho representado na cartografia de 
oitocentos. Mais ainda, próximo do Forte Moderno, 
vem referida a “Barra Velha”, numa posição mais 
interior e mais a norte da referida estrutura. O Forte 
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Moderno marca ainda a paisagem após a entrada 
na barra, posicionando ‑se no canal de acesso à bar‑
ra aberta e em utilização. No segundo caso, o Forte 
Velho surge também frente a S. Jacinto com a refe‑
rência da ermida de Nossa Senhora das Areias.
Estas diferenças na posição da fortificação podem 
estar relacionadas com uma utilização anterior da 
estrutura, ou com a existência de um forte mais anti‑
go naquela área. Com efeito, em 1802, o Engenheiro 
Luis Gomes de Carvalho, responsável pelos traba‑
lhos da barra, menciona o achado de uma lápide du‑
rante as obras, com o ano de 1643 inscrito (Amorim, 
2000, p. 616). O topónimo sobreviveu, sendo que o 
levantamento cartográfico 1:25000 de 1975 coloca ‑o 
na ilha da Mó do Meio (IGeoE, col. Continente, série 
M888, folha 184). 
O Forte Novo encontra ‑se representado na mesma 
cartografia que referimos para o Forte Velho, embo‑
ra no desenho de 1764 o autor mencione que estaria 
inacabado (Amorim, 2008c, p. 47). Com efeito, já em 
1759 o capitão ‑mor de Ílhavo, João de Sousa Ribeiro, 
alertava para a necessidade de se acabar o Forte Novo, 
ao qual faltava apenas uma pequena cortina, para de‑
fesa e vigilância da barra. A preocupação resultava 
da falta de meios dos pilotos da barra para adquirir 
embarcações de modo a controlar e rebocar os navios 
que entravam na ria (Amorim, 2008c, p. 117). Esta 
estrutura militar, localizava ‑se mesmo à entrada da 
barra nova, aberta em 1808, e controlava a entrada na 
ria, na confluência do canal de Mira com o canal de S. 
Jacinto. Hoje em dia parte desta estrutura sobrevive 
conhecida como Forte da Barra. 
Além destas estruturas militares, a paisagem estava 
marcada por outros elementos importantes para a 
navegação, como a capela da Senhora dos Navegantes 
e o cruzeiro em São Jacinto, várias vezes cartografa‑
dos entre os séculos XVII e XIX. No seu conjunto, 
estas estruturas serviram como referencial geográfi‑
co. Por exemplo, a torre na barra de Aveiro, descrita 
num alvará régio de 29 de Maio de 1584, quando já se 
encontrava em ruína, era utilizada para demarcar a 
zona de franquia e ancoragem dos navios que entra‑
vam na ria. O monarca decidia então que a referên‑
cia da franquia para os navios que entravam na barra 
passava a ser a capela da Senhora dos Navegantes nas 
areias de São Jacinto e o cruzeiro junto a ela (Cunha, 
1959, p. 7). Com efeito, na representação da costa 
de Portugal, entre Viana e o Mondego (c.1583), por 
Lucas Waghenaer, é visível um edifício, semelhan‑
te a uma igreja, na língua de areia correspondente a  

S. Jacinto. Também no desenho da entrada na bar‑
ra de Aveiro do Atlas de Pedro Teixeira de Albernaz 
(c.1634) estão representados na zona de São Jacinto 
a capela de Nossa Senhora da Conceição e o que 
pensamos que poderá corresponder a um cruzeiro 
(Amorim, 2008c, p. 43). O mesmo acontece na carta 
de Viana a Aveiro (c.1638) de Willem Blaeu, onde se 
encontra, por altura de S. Jacinto, um edifício desta‑
cado (Amorim, 2008c, p. 39). 
A existência de uma guarita para aviso da navegação 
surge na descrição dos trabalhos de abertura da bar‑
ra conduzidos pelo capitão ‑mor de Ílhavo em 1757. 
Tratava ‑se de uma construção em madeira, com 80 
palmos de altura, que o oficial tinha construído às 
suas expensas para substituir uma antiga, erguida 
por ordem da Câmara de Aveiro (Amorim, 2008c, p. 
116). A estrutura constituía uma marca na paisagem 
que servia como referência aos navios que entravam 
na barra. Em 1865, 1874 e 1890 vamos encontrar o 
topónimo na cartografia dos projectos de melho‑
ramento da barra, situado no areal da Costa Nova, 
próximo da barra actual (Amorim, 2008c, pp. 154‑
‑155, 162 ‑163; Amorim e Garcia, p. 57)2. 

4. coNsIdeRAções fINAIs

A aproximação à paisagem cultural marítima da Ria 
de Aveiro veio revelar a diversidade e complexida‑
de de temas a tratar – evolução da ria, povoamento, 
economia marítima ou funcionamento do porto, 
por exemplo. A informação necessária ao seu estu‑
do resulta de trabalhos arqueológicos, mas também 
de fontes escritas, iconográficas ou tradições orais, 
com metodologias de análise distintas e necessa‑
riamente interdisciplinares. No entanto, esta linha 
de investigação, agora iniciada, mostra ‑se essencial 
à integração cultural dos sítios arqueológicos suba‑
quáticos descobertos nas últimas décadas e poderá 
constituir também um instrumento para a valori‑
zação integrada do património marítimo da laguna. 

2. Neste momento da investigação não nos é possível esta‑

belecer qualquer outra relação entre a estrutura e o topóni‑

mo nem tecer mais considerações acerca da mesma.
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Figura 1 – Pormenor da entrada da barra na ria de Aveiro e principais canais. (Plano hydrographico da barra e porto da ria 
de Aveiro por A.M. dos Reis e C.A. Costa 1887 – Biblioteca Nacional de Portugal C.C. 1443 A.)
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Figura 2 – Cerâmicas do navio Ria de Aveiro A (José Bettencourt).
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Figura 3 – Localização dos sítios arqueológicos na laguna.


