
 
 TR

A
B

A
LH

O
S

 D
O

 C
N

A
N

S
   

  
21 

      Fotos: Francisco Alves e Miguel Aleluia 

Francisco Alves e Eric Rieth 

As pirogas 4 e 5 do rio Lima 

Lisboa 2007 



    
 
 
 
 

   As pirogas 4 e 5 do rio Lima 
     
    Francisco Alves e Eric Rieth  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Trabalhos do CNANS, 21                                                                                                
   
 
Lisboa, 2007 
 
 
 
 
 
 
Adaptação gráfica: Francisco Alves, a partir da linha gráfica dos “Trabalhos do CIPA”.  



Francisco Alves e Eric Rieth                                                                                                             As pirogas 4 e 5 do rio Lima 

 
 

Trabalhos do CNANS, 21, 2007 
 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Prévia 

A desconformidade do presente número desta série com a respectiva data de publicação 
merece uma explicação.  

Inicialmente previsto publicar em 2004, o presente estudo correspondia exclusivamente à 
piroga nº 4. Mas mal ficou pronto, considerámos que não fazia sentido que ele não 
abrangesse a segunda piroga descoberta nas proximidades do sítio em que fora 
encontrada a primeira, durante uma segunda missão realizada no mês seguinte, 
justamente por ter entendido justificar-se uma derradeira prospecção do local, tanto mais 
que o achador nos indicara também ter visto mais para meio do rio um madeiro com uma 
forma estranha saindo verticalmente do fundo.  

O rio entretanto assoreara muito e andava-se de pé no local da busca. Em contrapartida, 
mesmo no local onde fora descoberta a primeira piroga, o aumento do caudal e da 
intensidade da corrente tivera o efeito de cavar um regueiro junto ao talude, deixando à 
vista um bordo daquilo que se confirmaria ser uma segunda piroga – tão antiga e, na sua 
diferença, tão original como a primeira. Publicar as duas simultaneamente era uma 
obrigação e um desafio. Que acabou também por constituir um empolgante aventura 
intelectual … com algumas dores de rins. 

A redacção final do presente trabalho ficou praticamente concluída na primeira metade de 
2007, pelo que se manteve a numeração e filiação iniciais, uma vez que a efectiva 
transição do CNANS-IPA para a DANS do IGESPAR se realizou a partir do segundo 
semestre. 

As vicissitudes sofridas pelo CNANS a partir de 2005 e as numerosas fases de 
reobservação e registo dos pormenores estruturais destas duas extraordinárias pirogas 
explicam, finalmente, a demora desta publicação. 

F. A. 
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Resumo 
Entre 2002 e 2003 foram descobertas e recuperadas no rio Lima, nas proximidades do eixo 
entre Lanheses, na margem norte, e do lugar da Passagem, de Moreira de Geraz do Lima 
na margem sul, duas pirogas monóxilas datando entre os séculos 4º e 2º a.C., que 
receberam a designação de Lima 4 e 5. Com efeito, desde os anos oitenta já tinham sido 
recuperadas neste rio três outras embarcações do mesmo tipo datando da época medieval, 
duas das quais perto desta mesma área. Estes achados estão claramente relacionados com 
uma tradição multimilenária desta área de passagem do rio, bem atestada como constando 
num itinerário dos caminhos da famosa peregrinação medieval de Santiago de Compostela. 

A piroga 4 do rio Lima apresenta, entre as suas mais assinaláveis características, a de ter a 
bombordo, no seu bordo de vante, uma tábua de enchimento ou reparação fixa ao flanco, 
topo a topo, pela técnica de encaixe, mecha e respiga, típica do modo de fixação das tábuas 
de casco dos navios da época clássica mediterrânica.  

A piroga 5 nunca chegou a navegar por nunca ter sido acabada devido à rachadura axial 
das suas extremidades, apesar das tentativas de calafetagem atestadas. 

 

Abstract 
Two dugouts dated to the 4th-2nd c. BC were located and recovered in Lima River (north of 
Portugal), near the axis Lanheses (Northern shore)-Passagem of Moreira de Geraz do Lima 
(Southern shore) between 2002 and 2003. They have been called Lima 4 and Lima 5 
because three others dugouts, dating from the Middle Age, were already recovered in this 
river, two of them near by. Those finds are clearly related with a multi-millenary tradition 
of this crossing area of the river which survived until a recent past and which is attested in 
one of the itineraries of the famous middle-age pilgrination of Santiago (Compostela’s 
Routes). 

Lima 4 dugout presents among their most remarquable characteristics a filling or repairing 
stake fixed edge to edge (abutted) to the top of its portside aft by mortise and tenon joint 
technique, typical of Classical Mediterranean ship hull stakes joinery.  

Lima 5 as never navigated just because she has never been finished due to the axial and 
radial splitting of its extremities, in spite of the attested caulking repairs. 
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A piroga 4 do rio Lima 

 

Introdução 
Em 17 de Março de 2002, junto à margem 
norte do rio Lima, nas proximidades de 
Lanheses, Viana do Castelo (Fig. 1), 
Francisco Pinto Agra, residente local, 
quando andava à pesca da lampreia (Fig. 2), 
descobriu a muito pouca profundidade uma 
piroga feita de um só tronco de árvore 
(monóxila). 

 

 

Fig. 1  – Localização do achado. 

 

Este achado levou o CNANS a desencadear 
várias missões entre 2002 e 2003 visando a 
sua recuperação, após o que, numa 
derradeira missão de prospecção neste último 
ano, acabou por ser descoberta uma segunda 
piroga no mesmo local1, e foi igualmente 
objecto de recuperação (Fig. 3). 
 

 

Fig. 2 – Francisco Pinto Agra, achador da piroga 4 do rio Lima e 
pescador de lampreias.  

 

O local do achado situava-se algumas dezenas de metros a montante da rampa de 
embarcadouro contígua do antigo cais desmantelado fronteiriço do Lugar da Passagem, 
cujos vestígios subaquáticos mais evidentes são os tijolos macissos, inteiros e 
fragmentados, dispersos ao longo de cerca de 10m ao longo da faixa marginal do leito do 
rio. 

As duas pirogas receberam a designação de Lima 4 e 5 por já terem sido recuperadas neste 
rio três outras, duas das quais, aliás, nas proximidades da mesma zona do rio (na área de 
Lanheses/Passagem/Geraz do Lima)2. 

Imediatamente após ter sido informado do seu achado, o CNANS efectuou uma missão de 
observação preliminar, tendo sido confirmado que a piroga se encontrava semienterrada e, 
ainda nesse ano, uma equipa do Centro3 efectuou numa segunda missão a protecção in situ da 
embarcação (Figs. 4 e 5), uma vez que a sua remoção e transporte exigia a construção de uma 
padiola metálica apropriada (em inox 316), que foi subsequentemente construída nas 
instalações do CNANS em Lisboa.  

                                                 
1  Por Miguel Aleluia, do CNANS. 
2 Sobre a piroga 1 ver Alves, 1986 e 1988. As pirogas 2 e 3 encontram-se ainda inéditas.  
3 Composta por Francisco Alves, Ricardo Rodrigo e Miguel Aleluia. 
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Fig. 3A – Perfil teórico de 
referência e planta do local do 
achado das pirogas 4 e 5 do rio 
Lima com a respectiva 
planimetria obtida por medições 
directas, corrigidas pela medição 
diferencial das cotas dos pontos 
extremos4: A, C e D: pontos de 
referência para ltrilateração, 
marcados nas extremidades das 
pirogas; o ponto B foi marcado no 
bordo de vante a bombordo, uma 
vez que o maciço de proa da 
piroga 4 se desprendera do 
restante corpo. P1 a P4: estacas 
de referência para trilateração; a 
estaca P4 foi colocada a eixo, no 
espaço entre o corpo da piroga 4 e 
o maciço de proa caído.  

 

 
 

 

A missão de recuperação e suas fases  
A missão de remoção da piroga 4 foi 
realizada entre 6 e 12 de Abril de 2003 pelo 
CNANS e incluiu as seguintes fases:  

1 - destapamento e limpeza por sugadora da 
parte não enterrada da piroga; 2 - remoção 
do sedimento que cobria o terço norte da 
piroga. Concluídas estas duas primeiras fases 
da intervenção, tornou-se evidente que a 
piroga 4 do rio Lima se encontrava em 
precário estado de conservação. Por um lado, 
faltava-lhe a metade traseira do flanco de 
estibordo, encontrando-se a popa semi-
degradada; e por outro, o maciço do “bico” 
de proa separara-se completamente do seu 
corpo devido às tensões sofridas pelas fibras 
da madeira, (Fig. 6); 3 - colocação de quatro 
 

 

 

Fig. 3B – Croqui do local e da sua envolvência (Miguel Aleluia). 

                                                 
4 Esta operação foi feita com recurso à fórmula H2=Cv2+Ch2 aplicável a um triângulo rectângulo (teorema de 
Pitágoras), em que H é a hipotenusa (correspondente à medição directa entre dois pontos), Cv é o cateto 
vertical (correspondente ao diferencial entre as cotas desses dois pontos calibrada com a do ponto de 
referência geral, uma vez que num sistema de pontos múltiplos, um deles têm de ser escolhido como 
referência.), e Ch é o cateto horizontal, cuja medida se pretende obter para efeitos de restituição planimétrica; 
a medida deste cateto é portanto igual à raiz quadrada de H2+Cv2. Este cálculo está na base de programas 
informáticos como o WEB de Nick Rule, o DMS (Direct Mesurement System), ou o Site Recorder, sendo que 
neste caso o programa de cálculo de restituição planimétrica constitui apenas uma das diversas ferramentas 
disponíveis para uma gestão arqueológica global de um sítio. 
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Figs. 4 e 5 – Colocação de uma manta de protecção em geotêxtil e de pequenos sacos de areia durante a missão preliminar de 
reconhecimento e protecção da piroga 4 do rio Lima (2002). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6 – Vista subaquática da piroga Lima 4 
com a zona de proa em primeiro plano (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7 – Fase do registo arqueográfico 
subaquático. 

 

pontos de referência periféricos, materializados por estacas, e recolocação na margem da estaca 
ponto 0, atendendo ao desaparecimento da que fora colocada no ano anterior; 4 - colocação de 
pequenas cruzes brancas, de plástico, pregadas no bordo; 5 - registo das respectivas cotas 
relativas; 6 - registo das medidas directas de triangulação entre as cruzes anteriormente 
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referidas e os pontos de referência periféricos e das respectivas cotas, com vista à 
restituição planimétrica do conjunto; 7 - realização do levantamento planimétrico à escala 
de 1:1 em faixas sobrepostas, referenciadas pelas pequenas cruzes de plástico branco 
pregadas no bordo; 8 - realização de um perfil longitudinal e de quatro perfis internos 
transversais (Fig. 7); 9 - execução do registo fotográfico sistemático, que incluiu o mosaico 
fotográfico da piroga in situ, na vertical (Fig. 8); 10 - colocação, ao lado da piroga, da 

 

Fig. 8 – Fotomosaico vertical subaquático da piroga 4. 

 

padiola de inox especialmente concebida 
para o efeito, dotada de anteparas laterais, 
uma das quais basculante, totalmente forrada 
e almofadada para servir de transporte de 
grandes peças delicadas; 11- escavação da 
piroga por baixo, de modo a desprender-se 
facilmente do sedimento subjacente (Fig. 9);  

 
Fig. 9 – Escavação da base de assentamento da piroga. 

 

12 - passagem de diversas cintas por baixo da piroga para ser levantada e colocada na 
padiola; 13 - a piroga foi então ligeiramente levantada, enfiada em manga plástica para 
evitar a sua desidratação durante o transporte (Fig. 10), sendo novamente colocada na 
padiola, que foi levantada a meia-água através do enchimento controlado de um balão a 
que fora suspensa (Fig. 11); 14 - o conjunto foi então rebocado 300m rio abaixo (Fig. 12), 
 

 

 
Fig. 10 – Embalagem da piroga em manga plástica para evitar a sua desidratação à superfície. Fig. 11 – Colocação da piroga na 
padiola metálica e seu levantamento até meia água com auxílio de um balão. 
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até à rampa existente na margem norte, fronteiriça do lugar da Passagem, a meio caminho 
da qual ainda se puderam observar, submersos, os vestígios dispersos do antigo cais dessa 
margem e  pequenas bateiras abandonadas (Fig. 13) – zona esta que continua sendo um 
local de desembarque, fundeadouro e estaleiro naval artesanal, assinalado pelos restos de  

 

 

Fig. 12 – Reboque do balão e da estrutura de transporte da piroga. Fig. 13 – Vida e morte de pirogas – e de bateiras. 

 

madeira aparelhada visíveis em 2002 (Fig. 14); 15 - chegada à rampa (Fig.15), a padiola 
com a piroga foi colocada em cima de um reboque de embarcação especialmente adaptado e 
imerso no local à altura conveniente (Fig. 16); 16 - o conjunto, devidamente acondicionado 
(Fig. 17), foi transportado para o CNANS em Lisboa, onde a piroga foi imersa em tanque 
próprio (Fig. 18). 

 

 

 
 
Fig. 15 – A chegada da 
piroga 4 à rampa. 
Fig. 16 – A recepção na 
rampa à chegada da piroga. 
Fig. 17 – A piroga 4 
embalada no atrelado, pronta 
a seguir para tratamento. 
Fig. 18 – As duas pirogas 
recuperadas em 2003 em 
preservação preliminar no 
CNANS. 
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Merece reparo o facto de as operações referentes aos pontos de 3 a 8 constituírem aquilo 
que se pode designar por uma “arqueografia cautelar in situ”, uma vez que todos os 
registos arqueográficos foram integralmente refeitos nas instalações do CNANS em 
condições adequadas e sem os constrangimentos próprios do meio subaquático (Fig. 19).  

 
 

 

 

 

 

 
 

Fig. 19 – Arqueografia da piroga 4 no CNANS. 
 

Durante esta missão Miguel Aleluia tentou localizar um fragmento de madeira, observado 
no ano anterior pelo achador mais para meio do rio, podendo eventualmente corresponder 
ao fragmento que faltava à piroga. Mas esta busca não teve êxito, mesmo após uma 
profunda escavação com sugadora no local em questão, devido provavelmente ao 
assoreamento entretanto verificado e ao índice de imprecisão decorrente do 
desaparecimento da estaca 0 (zero), colocada na margem em 2002 e que entretanto abatera. 

Merece finalmente referência ter sido efectuado pela primeira vez o registo de uma piroga in 
situ por sonar de varrimento lateral, com um expressivo resultado (Fig. 20)5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fig. 20 – Imagem de 
sonar de varrimento 
lateral da 4 do Rio 
Lima 2003 (HT).  

 

                                                 
5 Esta missão de geofísica, que se desenrolou em simultâneo com a fase prévia da recuperação da piroga, foi 
realizada por Ricardo Rodrigo, do CNANS, em colaboração com os geólogos Hélder Tareco e António Rina, 
com o apoio subsequente de Paulo Oliveira. 
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Dados de posição 
A piroga Lima 4 do rio Lima encontrava-se a cerca de 3m de profundidade e a cerca de 5m 
do talude da margem norte do rio, estando para ele virada de proa no azimute de 30º (Fig. 
3A). Estava ligeiramente inclinada entre 1 e 2 graus para vante e cerca de 2 a 4 para 
bombordo. Na ocasião da sua observação preliminar o seu terço de vante estava coberto 
pelo sedimento. 

A posição absoluta do ponto 0 do sítio, situado na margem, tinha as seguintes coordenadas, 
tiradas por GPS (WGS 84): N 41º 43,658’, W 08º 40,372, e o ponto 0 distava 322m 
(medidos com fita) do eixo da rampa a poente do antigo “carregadouro” já desaparecido, 
do qual são ainda visíveis os vestígios submersos já referidos, e o qual dista 195m daquele 
ponto. 

 

Medidas de pormenor 
Comprimento total axial entre perpendiculares: 6,95m. 

Comprimento interno máximo entre os pontos limite da linha axial, no topo, nas duas 
extremidades: 6,03m. 

Comprimento axial entre os pontos limite da linha axial, no fundo, nas duas extremidades: 
5,3m. 

Largura máxima entre as partes externas dos flancos, aos 4,97m, medidos a partir da 
perpendicular externa da popa: 0,88m. 

Largura mínima entre as partes externas dos flancos, aos 2,565m, medidos a partir da 
perpendicular externa da popa: 0,84m. 

Largura máxima entre os bordos, aos 5,44m, medidos a partir da perpendicular externa da 
popa: 0,74m. 

Largura mínima entre os bordos, aos 5,9m, medidos a partir da perpendicular externa da 
popa: 0,70m. 

Altura máxima do maciço de extremidade de proa (bico), com o fundo da piroga pousado 
na horizontal): 0,80m. 

Altura da ponta do bico: 0,77m. 

Altura da extremidade de popa, com o fundo pousado na horizontal: 0,43m. 

Espessura dos flancos nos topos, antes do respectivo fechamento: cerca de 0,04m; no 
fundo, na zona central no eixo mediano: 0,07-0,09m. 

 

Relações dimensionais 

Tipo de relação dimensional Relação 

C/L (comprimento máx. / largura máx.) 6,95/0,88 = 7,9 

C/P (comprimento máx. / pontal máx.) 6,95/0,79 = 8,8 

L/P (largura máx. / pontal máx.) 0,88/0,79 = 1,1 
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Descrição morfológica 
A piroga Lima 4 (Figs. 21 e 22) encontra-se integralmente conservada no seu comprimento 
(embora tenha a extremidade de proa separada), estando o seu flanco de bombordo bem 
conservado em toda a sua extensão e o de estibordo apenas preservado na sua metade 
dianteira. Os seus dois lados são grosso modo paralelos e as suas extremidades de proa e 
popa são ovaladas, a primeira das quais é prolongada em bico. 

Em perfil longitudinal o fundo é praticamente horizontal em todo o seu comprimento. O 
maciço de proa ergue-se harmoniosamente em curva e contracurva, terminando esta em 
bico. O maciço de popa forma um ângulo de cerca de 75º com o plano do fundo e o eixo de 
ambas forma um ângulo de cerca de 50º com o plano do fundo. 

Em secção transversal a piroga Lima 4 apresenta o fundo chato e os flancos ligeiramente 
arredondados. 

 
Fig. 21 – A piroga Lima 4: vistas vertical, dos flancos, de proa e de popa (externa e interna). 
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Fig. 22 – Planta e secções transversais e longitudinal-axial da piroga Lima 4. 
 

Descrição estrutural 
A piroga Lima 4 é uma embarcação de estrutura monóxila, que foi talhada num tronco de 
carvalho alvarinho (Quercus robur L.)6. A parte do tronco em que foi talhada parece 
contudo não corresponder à parte inferior da árvore, atendendo aos numerosos nós 
presentes, distribuídos pelos dois flancos e pelo fundo (Figs. 23 e 24).  

 

Fig. 23 – Planta e alçados de localização dos nós mais expressivos patentes no corpo da piroga 4. 

                                                 
6 A identificação foi feita por Paula Queiroz, do Centro de Investigação em Paleoecologia e Arqueociências 
do Instituto Português de Arqueologia (Queiroz, 2008), identificação que é a mesma, para 5 das 9 amostras 
retiradas de diferentes partes da piroga 4, a saber, do maciço do bico, de duas das linguetas da tábua de 
remendo (uma solta e uma in situ), e de cada barra-tirante. Ver nas pgs. 15 e 23 o que respeita às restantes. 
Nos ‘Comentários’ finais do seu trabalho esta investigadora refere que “As madeiras utilizadas na construção 
das Pirogas IV e V do rio Lima correspondem a espécies arbóreas nativas da flora portuguesa”. 
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Fig. 24 – Fotos individuais dos nós referenciados. 
 

Estes nós, que estão patentes desde a zona da popa até à proa, são 
correspondentes a ramos orientados no sentido popa-proa, permitem 
concluir que a piroga foi talhada com a proa do lado da copa da 
árvore (Fig. 25).  

A presença deste numeroso conjunto de nós indicia, por outro lado, 
em termos fito-sociológicos e ambientais, que a árvore em questão 
não provirá de um contexto de bosque cerrado – caso em que as 
espécies arbóreas concentram os ramos na copa, deixando o tronco 
livre. Esta característica indica também que a matéria-prima 
disponível não seria a melhor, atendendo a que qualquer nó da 
madeira constitui uma alteração da sua textura fibrosa e densidade, o 
que, obviamente, dificulta o talhe. Com efeito, estes nós representam 
pontos de fragilização da estrutura da embarcação, o que explica a 
necessidade de “cauterizar” o maior nó da vante do flanco de 
estibordo, removendo-o, arredondando o buraco feito (Figs. 9 e 21-
bombordo, 26 e 27) e fechando-o por uma tampa/bujão 
aproximadamente cilíndrico (Figs. 28 e 29), feita de amieiro (Alnus 
glutinosa (L.) Gaertner. (Queiroz, 2008). Este buraco circular tem um 
diâmetro máximo de 14,8cm e mínimo de 14,6cm e tem o seu centro 
situado a 51cm do plano de assentamento da embarcação e a 4,35m 
do plano da popa. A tampa de madeira é mais grossa do que a 
espessura do flanco, tendo sido removida por estar quase solta.  

 

Fig. 25 – Esquema de uma piroga                                   
inserida na árvore de origem,                                   

os nós correspondendo aos ramos 

 

 

 
Figs. 26 e 27 – Foto e desenho da abertura circular da 
vante de estibordo. 
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Figs. 28 e 29 – Fotos e desenhos da tampa do precedente ofício. 

 

O cerne e o alburno 

O eixo do cerne da árvore da qual a piroga 4 foi talhada encontra-se ligeiramente 
descentrado do eixo longitudinal da embarcação, estando à popa ligeiramente situado a 
estibordo deste e, inversamente, à proa, a bombordo, apresentando-se ligeiramente 
inclinado para baixo no sentido popa-proa (Fig. 30).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 30 – Orientação do eixo do cerne em planta, em perfil axial e em secções transversais. 
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O alburno está bem patente nos dois flancos embora mais expressivamente na vante do 
flanco de estibordo, tanto na sua face externa, em forma de manchas claras em faixa (Fig. 
21c), como na face interna (Fig. 31), no primeiro caso sendo mais longas do que no 
segundo. No flanco de bombordo as manchas de alburno são sobretudo visíveis a meio da 
embarcação e no topo do seu bordo, mesmo à vante (Fig. 21b). 

 

 

Fig. 31 – Vista do afloramento do alburno na face interna de estibordo, à vante. 
 

Deste modo, atendendo a que se conhece a localização do cerne e de uma parte substancial 
do alburno, o que se traduz respectivamente nas posições do centro e da periferia da secção 
teórica mínima da árvore, torna-se possível estimar o seu presumível diâmetro mínimo, que 
corresponde a cerca de 0,9m (Fig. 32). 

 

 

 

 

 
 

Fig. 32 – Diâmetro teórico da árvore de onde foi talhada a piroga Lima 4. 

 

Tipologia 

Podendo classicamente ser considerada uma piroga de fundo chato e flancos arredondados, 
a piroga Lima 4 do rio Lima, de acordo com o quadro tipológico actualmente considerado 
o mais rigoroso, por basear-se na relação formal do fundo do espécime com a posição do 
cerne da árvore – tipologia estabelecida pelo arqueólogo suíço Béat Arnold – enquadra-se 
no seu tipo A-1/5-C[1]7 (Arnold, 1996: 11) (Fig. 33). 

 
 

 

 

 
Fig. 33 – Tipologia da piroga Lima 4 segundo Arnold. 

                                                 
7 Entendemos dever designar este subtipo com o acrescento [1] porque dos dois referidos por Arnold ele é o 
que efectivamente corresponde à piroga 4 do rio Lima, ao ter bem marcado externamente no encolamento 
uma aresta viva que assinala a transição do fundo externo perfeitamente aplanado (chato) para os flancos 
ligeira mas claramente encurvados. 



Francisco Alves e Eric Rieth                                                                                                             As pirogas 4 e 5 do rio Lima 

 
 

Trabalhos do CNANS, 21, 2007 
 

18

Descrição de pormenor 

A extremidade de proa 

A extremidade da proa da piroga Lima 4 do rio Lima destaca-se pela sua originalidade ao 
ser prolongada horizontalmente em forma de bico ou focinho, presumivelmente de um 
animal aquático, como um golfinho (Figs. 22 e 34) – representação que é reforçada pela 
existência de um olhal circular que atravessa de lado a lado o respectivo maciço.  

 

Fig. 34 – O maciço de proa. 

 

Este olhal, com cerca de 3,4-3,9cm de diâmetro (num e noutro lado), além de ter uma óbvia 
funcionalidade, expressa nos dois lados por um acentuado desgaste na sua parte dianteira, 
possui aparentemente não só uma função estética mas também um aparente significado 
simbólico. Com efeito, além do seu significado estético-funcional, este olhal evoca uma 
representação zoomórfica (ao evocar os olhos de um animal com bico ou focinho) de aparente 
significado apotropaico, que remete para um mito imemorial da História da Humanidade: o do 
golfinho, benfazejo mamífero marinho, amigo dos homens, guia dos mareantes e salvador de 
náufragos (Fig. 35), certamente então bem conhecido por frequentar as águas do rio Lima 
nesta zona – na época seguramente muito menos assoreada e portanto sob maior influência 
oceânica do que hoje em dia, graças a fluxos de maré de muito maior amplitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 35 – Representação de um dos quatro golfinhos (um de cada lado de cada face)  de um cepo de chumbo de uma âncora da época 
romana recuperado por José Lopes Ribeiro no mar de Ancão (entre o Arcanzil e o cabo Espichel), depositado no Museu do Mar Rei D. Carlos 
da Câmara Municipal de Cascais.   

 

Embora este pormenor possa assim ser interpretado como uma expressão estético-simbólica, 
na realidade, o significado funcional de um orifício deste género e neste preciso local de uma 
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embarcação não pode obviamente ser desvalorizado, por servir fundamentalmente para passar 
um cordame ou uma vara horizontal para a sua amarração e arrastamento (Fig. 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 36 – Desenho representando uma piroga monóxila em álamo a ser arrastada por intermédio de um cabo passado no olhal da proa por 
um Índio do grupo Oto, da tribo Sioux, numa margem do rio Missuri. Desenho de Rudolf Friedrich Kurz, de 1851. In Roberts and Shackleton, 
1988: 84. 

 

Este pormenor formal e funcional encontra-se atestado em pirogas que datam na Europa desde 
a Idade do Bronze (Arnold, 1995-I: 94-95) – nas quais se exprime frequentemente numa 
protuberância sem aparente significado estético-simbólico, como acontece com as pirogas de 
Barton II, Preston 1 do Reino Unido e Paihola da Finlândia (McGrail, 1978ii, Figs. 6, 38 e 
135), assim como com as de Cudrefin, Vaud, Suiça, do final da Idade do Ferro/início da Época 
romana (100 a.C/100 d.C.) (Arnold, 1995: 106 e 1996: 64) (Fig. 37), e de Federsee 2, Bade-
Wurtenberg, Alemanha, datada do fim do Bronze final (Arnold, 1995: 86) (Fig. 38). 

 
 

 

 

 
Fig. 37 – Piroga com olhal de proa de Coudrefin, Vaud, Suiça (segundo Arnold, 1995: 106). Fig. 38 – Piroga de Federsee 2, Bade-Wurtenberg, 
Alemanha (segundo Arnold, 1995: 86). 
 

Por sua vez, as representações zoomórficas desta parte extrema da proa de embarcações 
monóxilas conhecidas na Europa, aparentadas com as da piroga Lima 4 do rio Lima, parecem 
não corresponder exclusivamente a este género de animal aquático, como ilustram os exemplo 
da piroga de Loch Arthur I, da Escócia, datada entre os meados do séc. 2º a.C. e o séc. 2º d.C., 
(McGrail, 1978ii, Fig. 112 e Mowat, 1996: 52-53) (Fig. 39), assim como da piroga de Vully le 
Bas-Sugiez, Friboug, Suiça, sem datação referenciada (Arnold, 1996: 82) (Fig. 40). 
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Seja finalmente referido que a rotura entre o corpo da piroga Lima 4 e o seu maciço de 
proa, que foi encontrado caído rigorosamente à vertical da sua posição original, se deveu 
ao facto de esta zona de proa corresponder justamente à parte do tronco de árvore talhada 
para formar o bico, o que implicou o seccionamento em oblíquo da textura fibrosa longitudinal. 

 

Fig. 39 – Piroga de Loch Arthur I, da Escócia, datada entre os meados do séc. 2º A.C. e o séc. 2º D.C, cuja parte terminal de proa tem a forma 
de uma cabeça de anima, oculada (segundo Mowat, 1996: 52-53). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 40 – Piroga de Vully le Bas-Sugiez, Friboug, Suiça, cuja parte terminal de proa tem igualmente a forma de uma cabeça de animal, 
oculada (segundo Arnold, 1996: 82). 

 

As barras-tirantes 

A embarcação, perto da extremidade da proa, é atravessada de lado a lado por duas tábuas 
justapostas, de secção aproximadamente rectangular, que morrem no exterior, e cuja 
função parece ter sido a de um tirante ou vau (Figs 41 e 42).  
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 41 – Fotos do tirante-vau transversal de proa, feito de duas barras de madeira. 
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Fig. 42 – Desenhos de uma das barras- 
tirantes transversais de proa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas tábuas ficam de fora das alhetas dos flancos, cerca de 12 e 9cm a bombordo e cerca 
de 7 e 6,5cm a estibordo (Figs. 21, especialmente as 21d-e). A mais larga, de vante, é 
rectangular e sobrepõe-se ligeiramente à segunda. Esta é mais estreita do que a primeira, 
sendo mais larga a bombordo do que a estibordo, demonstrando funcionar como travão e 
de modo a assegurar a perfeita união das duas, que teria de ser feita através da sua inserção 
em esforço (por martelagem), no sentido de bombordo para estibordo.  

Os buracos dos dois lados são aproximadamente rectangulares e medem em média entre 14,3 
e 15,3 x 6cm a bombordo e entre 14,5 e 15,5 x entre 4 e 5,5cm a estibordo (Fig. 43 e 44). 

 

 
Figs. 43 e 44 – Fotos e desenhos dos buracos dos flancos em que estavam inseridas 
as barras-tirantes. 

 

 

 

 
 

É bastante rara esta utilização dos dois elementos 
estruturais que atravessam a parte superior dos flancos na 
extrema vante do corpo de uma piroga e que desempenham 
conjuntamente a função de barras-tirantes transversais, 
como que um vau, de modo a contrariar a natural tendência da madeira a abrir e fender 
nesta zona de fechamento dos flancos. Na Europa está no entanto atestada a utilização 
deste princípio desde a Idade do Ferro (Arnold, 1995, I: 115), embora aqui as barras-
tirantes sejam normalmente inseridas nos próprios maciços das extremidades, de modo a 
contrariarem o estalamento da madeira nestas zonas, habitualmente mais frágeis. 
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As bitolas de espessuras 

Um outro pormenor muito interessante da piroga Lima 4, patente no seu fundo, consiste no 
conjunto de três fiadas longitudinais de quatro orifícios quadrangulares, correspondendo a 
buracos-bitola de espessura – 12 ao todo – preenchidos pelas respectivas buchas (Figs. 21a e 
22a).   

O processo técnico para o controlo da espessura na fase final da escavação do interior de 
um tronco de árvore através das bitolas de espessuras é especialmente adaptado ao 
desbaste de uma superfície plana num espaço “fechado”, como é o caso do fundo interno 
de uma piroga monóxila. Este processo consiste na furação prévia, numa face previamente 
aplanada do tronco de árvore, que vai corresponder ao fundo externo ou base de 
assentamento, de orifícios (buracos) com uma profundidade equivalente à espessura 
pretendida. Deste modo, o desbaste do lado oposto, até chegar ao seu fundo interno, passa 
a ser facilmente controlável, por poder ser interrompido no preciso momento e no exacto 
nível em que aqueles furos aparecem. Esta técnica de controlo de espessuras por via destes 
buracos-bitola, é frequentemente citada na bibliografia internacional sobre a construção 
monóxila, embora no caso da piroga Lima 4 eles tenham uma secção quadrangular e não 
circular, como é habitual. Contudo, os buracos-bitola de espessura de secção quadrangular 
estão atestados desde a Idade do Bronze Final (Arnold, 1995, I: 76), embora sejam mais 
comuns a partir da Idade do Ferro (Id.: 115). 

As buchas dos buracos-bitola patentes no fundo interno da piroga 4 apresentam-se 
perfeitamente embutidas, niveladas e aplanadas, as respectivas superfícies apresentando-se 
em perfeito estado de conservação (Fig. 45).  
 

Fig. 45 – Os doze buracos-bitola de espessura tapados com buchas, 
patentes no fundo interno. 

 

 

 
Fig. 46 – Os dois buracos-bitola vazados das respectivas buchas, 
mostrando as diferentes orientações da sua inserção. 

 

Na fiada longitudinal central os buracos são verticais. Em contrapartida, nas duas fiadas 
laterais, aproximadamente simétricas, os buracos são oblíquos, isto é, estão transversalmente 
inclinados para o exterior (para baixo e para fora), visto corresponderem ao encolamento (Fig. 46). 
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Aliás, confirmando esta observação, na sequência da remoção da bucha A2, verificou-se que 
a profundidade (correspondente à espessura) do orifício, na sua face interna, isto é, 
correspondente ao fundo, era de 7,5cm, e a do lado do arranque do flanco, correspondente ao 
ângulo do fundo, de 5cm; 

Observou-se ainda que as buchas tinham sido inseridas de dentro para fora, o que se deduziu 
das diferenças de secção das suas duas extremidades. Com efeito, embora as secções das 
bitolas de espessura, medidas na face interna do fundo variassem aleatoriamente entre 2 e 5 
cm, tanto no comprimento como na largura, na sua esmagadora maioria as respectivas 
secções internas são maiores do que as externas (Fig. 47).  

 

Eixo longitudinal 

Eixo transversal 

1 2 3 4 

C     interior 

        exterior 

5x4 

4x3 

2x3 

3x3 

4x4 

3x3 

2x3 

3x3 

B    interior 

        exterior 

5,5x4 

3x3,5 

3x4,5 

3x3 

3,5x4 

3,5x3,5 

3x4,5 

3,3,5 

A     interior 

        exterior 

4,5x4,5 

4x3,5 

2,5x3 

2,5x2,5 

3x2,5 

2,5x2,5 

3x3,5 

3x2,5 

          

Fig. 47 – Secções comparadas dos buracos-bitola de controlo de espessuras da piroga 4 do rio Lima. 
 

De salientar, por sua vez, que a recuperação da bucha B1 permitiu observar que ela é 
constituída por três peças, a que poderíamos chamar, respectivamente, a bucha propriamente 
dita, o “calce” e o “freio” (Figs. 48 e 49); em que o calce desempenha a função de bucha de 
enchimento secundário, e o freio, como o nome indica, a de travão – como é pratica 
imemorial, tanto em cavilhagens como no encabamento de ferramentas. De salientar que as 
três partes constitutivas desta bucha são feitas de borrazeira/salgueiro negro (Salix atrocinerea 
Brot. (Queiroz, 2008), podendo inferir-se que as restantes serão da mesma espécie. 

 
ProaPopa 
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Seja finalmente referido que as bitolas de espessuras da fiada longitudinal central se dispõem 
mais ou menos segundo um eixo correspondente aproximadamente ao do cerne da árvore, e 
que no interior da piroga não existia qualquer indício, qualquer marca ou vestígio de outro 
tipo que lhes pudesse estar associado (de fixação ou encosto, por exemplo, de um banco ou 
de um reforço). 

 

A tábua de remendo do bordo  

Um dos pormenores mais extraordinários da piroga Lima 4 do rio Lima – e que valeu o 
palpite premonitório de ela poder datar da época clássica mediterrânica – é o de possuir 
uma tábua de remendo no bordo de vante, a bombordo, como que a nivelar o bordo. Esta 
tábua estava fixada topo a topo na espessura do bordo, e a ele solidamente fixada em três 
pontos pelo sistema de encaixe, mecha e respiga (Figs. 21a e 22a, 50, 51 e 52). 

 

Fig. 50 – Miguel Aleluia com a tábua de 
remendo do bordo de bombordo, vante, 
patenteando os seus três pontos de união 
com o bordo da piroga, através do processo 
técnico dito por encaixe, mecha e respiga, 
típico da antiguidade clássica mediterrânica. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fig. 51 – Desenhos da tábua de remendo do 
bordo, fixa a este por encaixe, mecha e 
respiga. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 52 – Fotos dos 3 pontos de união                                   

por encaixe, mecha e respiga. 
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Da ré para a vante, em secção, o primeiro encaixe mede 11,1x1,7/2cm, e a mecha (a 
lingueta) 8,8x1,3cm; no segundo, distante de 31cm do primeiro, o encaixe mede 
10,2x1,7/1,9cm, e a mecha 8,2x1,6cm; e no terceiro, distante de 41,2cm do segundo, o 
encaixe mede 9,8x1,5/1,2cm e a mecha 10x0,9/1,1cm. Nos três casos as cavilhas de secção 
circular que lhes asseguram a respigagem atravessam-nas de fora a fora. No exterior (e no 
mesmo sentido), as cavilhas são quase todas, na realidade, de secção mais ovalada do que 
circular e têm diâmetros horizontais de 1,4/1,5 – 1,6 e 1,6/1,7cm; e diâmetros verticais de 
1,7/1,8 – 1,8 e 1,6cm. No interior têm diâmetros horizontais de 1,2/1,3 – 1,4/1,5 e 1,4cm; e 
diâmetros verticais de 1,5/1,6 – 1,6/1,7 e 1,2/1,3cm. Estas medidas mostram claramente que 
todas as cavilhas foram inseridas de fora para dentro, ao contrário das bitolas de espessuras. 

 

Comentário 

O modo de fixação da tábua de enchimento da piroga Lima 4 do rio Lima corresponde 
exactamente ao sistema de assemblagem das tábuas do forro do casco dos navios da 
antiguidade clássica mediterrânica (Figs. 53 e 54).  

 
Fig. 54 – Montagem do tabuado da réplica do navio de Kyrenia (Chipre), do séc. 4º 

a.C., fixo pelo processo de encaixe, mecha e respiga. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 53 – Esquema de uma união entre duas tábuas pelo 
processo técnico dito por encaixe, mecha e respiga. 

 

Com efeito, este típico processo de construção naval desta época e desta área cultural, 
encontra-se atestado no Mediterrâneo desde a Idade do Bronze, uma vez que o exemplo 
mais antigo deste tipo de assemblagem – completa8 – encontra-se atestado nos destroços 
do navio de Uluburun, na Turquia, datado do século XIV a.C. (Pulak, 2003). 

Seja referido que esta foi a segunda vez, aliás no mesmo ano, em que apareceram pela 
primeira vez em Portugal elementos estruturais de embarcações ou navios de madeira 
atestando a técnica de assemblagem de duas peças pelo método de encaixe, mecha e 
respiga. Com efeito, em 2002, no estuário do rio Arade, na margem esquerda (Ferragudo, 

                                                 
8 Entendendo-se por completa a respigagem de uma mecha encaixada através de uma cavilha de madeira, 
frequentemente cilíndrica ou ligeiramente tronco-cónica. De salientar que este mesmo sistema – incompleto – 
isto é, através de encaixe e mecha, mas sem respigagem, está atestado desde os meados do 5º milénio a.C. no 
contexto nilótico (barco de Quéops 1). 
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Lagoa), em frente ao castelo de S. João, no sítio arqueológico subaquático designado 
convencionalmente GEO 1, apareceu um fragmento de tábua atestando esta técnica de 
carpintaria naval (Figs. 55 e 56)9, achada isoladamente, isto é, não inserida em qualquer 
contexto arqueológico (Alves, 2005).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 55 e 56 – Foto e desenho de um fragmento de tábua descoberto em 2002 no rio Arade igualmente patenteando três pontos 
de união por encaixe, mecha e respiga. 

 

Datação por radiocarbono 
Duas amostras da piroga 4 do rio Lima foram enviadas para datação por radiocarbono para 
a empresa Beta Analytics, Inc. de Miami, EUA. A primeira foi retirada da parte mais 
degradada da alheta de estibordo. A segunda foi tirada da tábua de enchimento do bordo de 
                                                 
9 Foi descoberto por Tiago Fraga, que integrava uma equipa, sob a responsabilidade de Alberto Machado, 
composta por elementos da associação GEO e do Museu Municipal de Portimão, duas entidades que 
integravam o projecto ProArade, lançado em 2001 pelo CNANS.  
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vante de bombordo, no intuito de tentar esclarecer se este acrescento seria ou não 
contemporâneo da embarcação propriamente dita. Os resultados destas datações foram os 
seguintes: 
 

Amostra Piroga 4-01 

Identificação: Beta-178528. 

Datação convencional: 2220 ± 40 BP. 

Datação calibrada: 2 sigma (95% de probabilidade: Cal BC 390 a 180 (Cal BP 2340 a 2130); 1 
sigma (68% de probabilidade: Cal BC 370 a 200 (Cal BP 2320 a 2150): Fig. 57. 
 

Amostra Piroga 5-02 

Identificação: Beta-178529. 

Datação convencional: 2220 ± 40 BP. 

Datação calibrada: 2 sigma (95% de probabilidade: Cal BC 380 a 160 (Cal BP 2330 a 2120); 1 
sigma (68% de probabilidade): Cal BC 360 a 190 (Cal BP 2320 a 2140): Fig. 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figs. 57 e 58 – Gráficos das curvas de datações de duas amostras retiradas da piroga, feitas pelo método do radiocarbono, exprimindo a 
correlação entre datas de calendário e das datas calibradas, em cujos eixos se representam os limites das faixas de probabilidade cronológica. 
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Conclusões específicas 
A primeira conclusão a tirar em resultado das datações de radiocarbono da piroga Lima 4 
do rio Lima, é a de que se pode presumir que as suas duas partes estruturalmente 
diferenciadas, o corpo propriamente dito e a tábua de enchimento, são contemporâneas.  

Mas isto quer dizer apenas que as duas partes pertencem ao mesmo período de utilização. 
Com efeito, estas datações não permitem inferir o momento preciso da colocação da tábua, 
apesar de não parecer provável que este remendo tenha sido colocado no início da sua 
utilização, eventualmente em resultado de uma falha da madeira ou do talhe no momento 
da construção da piroga, parecendo mais provável que ele tenha sido colocado a posteriori, 
em virtude da usura do bordo nesse local. Mas nunca se saberá ao certo no estado actual 
dos métodos de datação. 

Por sua vez, a par da cronologia apontada, e maugrado o importante espectro de imprecisão 
que lhe está associado, este insólito pormenor técnico, específico e típico da carpintaria 
naval mediterrânica antiga, veio contribuir para a extraordinária importância desta piroga, 
dos pontos de vista arqueológico e histórico, como testemunho de uma indiscutível 
influência da tradição de construção naval, típica da época clássica mediterrânica, na 
carpintaria naval indígena. 

A este propósito, Brindley e Lanting concluem o artigo citado, referente à mónóxila 
compósita irlandesa de Lough Lane, referindo que: “The boat itself can be considered on 
the basis of its construction and rarity as arguably either an import or built by someone 
versed in the Mediterranean shipbuilding tradition, i.e. a Mediterranean settler in 
Ireland.” (: 70). Esta última hipótese suscita a evocação de que o rio Lima, de onde 
provém o achado em apreço, foi justamente o palco, nos meados do século II a.C. de uma 
das maiores catástrofes históricas do povo calaico-lusitano – a da sua derrota em 153 a.C. 
perante as legiões e a armada de Décimo Junio Bruto (cognominado o Calaico). 
Sublinhemos contudo que não é necessário evocar um tal acontecimento para explicar a 
influência supra-referida. Mais de três milénios de relacionamento marítimo mediterrânico-
atlântico largamente atestados arqueologicamente são suficientes para considerar 
perfeitamente normal uma tal influência cultural e, portanto, nomeadamente, técnica. 
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A piroga 5 do rio Lima  

Introdução 
Após a recuperação da piroga Lima 4 o CNANS decidiu realizar uma missão adicional de 
prospecção, no intuito de localizar a peça de madeira fragmentada, vista mais ao largo pelo 
achador no rio, a cerca de 10/15 m da margem, e que se admitiu poder corresponder à parte 
em falta do bordo de estibordo daquela embarcação10. 

A constatação imediata foi a de que nas seis semanas que haviam decorrido desde a 
primeira missão se verificara uma profunda alteração no caudal do rio, no seu regime de 
correntes e de assoreamento. Este assoreamento acentuara-se, aliás, no meio do rio, onde 
se passou a ficar de pé, com água pelo peito. Simultaneamente, a corrente aumentara 
significativamente junto à margem norte, junto à qual se localizava o sítio original da 
piroga Lima 4, tendo provocado o recuo do talude devido ao seu progressivo abatimento. 
Miguel Aleluia observou então em mergulho que ao longo e na base deste talude se tinha 
cavado por erosão da corrente um acentuado valado, que decidiu prospectar mais 
atentamente. 

Observou assim, pouco depois, que na base 
do talude, debaixo de uma raiz de árvore 
derrubada mesmo junto ao sítio de origem 
da piroga Lima 4, sobressaía o dorso uma 
tábua romba, aparentemente afeiçoada, 
numa extensão de cerca de 30cm. 

Após uma breve limpeza manual, 
verificando que se tratava de uma peça de 
grande dimensão, continuou a escavação 
com auxílio de uma sugadora. Uma hora 
depois de ter sido removido o sedimento de 
cobertura, estava exposta uma significativa 
parte de uma nova piroga, cuja parte 
inicialmente exposta correspondia ao bordo 
oeste da sua extremidade sul, a embarcação 
estando atravessada no valado, 
perpendicularmente à margem (Fig. 59).  

 
Fig. 59 – Croquis da piroga 5 in situ e da sua envolvência                   

(Miguel Aleluia). 

 

A missão de recuperação e suas fases 
Nessa tarde, com o auxílio de duas sugadoras, continuou a escavação no exterior da piroga, 
que estava ligeiramente adornada para bombordo (para leste), podendo ser constatado, 
aparentemente, o seu excelente estado de conservação. 

Esta escavação revelou-se extremamente morosa por incidir sobre uma área de fundão, 
com os taludes em permanente deslizamento e, tal como no caso da piroga Lima 4, o 
                                                 
10 Esta missão foi realizada entre 19 e 23 de Maio de 2003 por uma equipa composta por Paulo Oliveira, 
Miguel Aleluia e Luís Filipe Castro, reforçada a partir de 21 por Pedro Caleja, Pedro Gonçalves e Gustavo de 
Carvalho. 
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sedimento envolvendo a piroga 5 estava juncado de ramos e troncos de arbustos, árvores e 
de fragmentos de turfa, por vezes de grandes dimensões. Nos dias seguintes fez-se a 
escavação simultânea de todo o sedimento contíguo externamente e do acumulado no 
interior da embarcação (Fig. 60). 
 

Fig. 60 – Vista subaquática da piroga 5 durante a sua exposição 
inicial. 

 

 

 

 

 

 
 

Seguiram-se todas as fases já retratadas a 
propósito da piroga 4, que no terreno 
culminaram com o registo arqueográfico in 
situ, no termo do qual foi igualmente realizado 
o respectivo mosaico fotográfico (Fig. 61) e, 
já nas instalações no CNANS, providenciada a 
sua imersão de conservação preventiva (Fig. 18) 
e, subsequentemente, o começo da sua 
arqueografia de pormenor (Figs. 62 e 63). 

 

 

Fig. 61 – Fotomosaico vertical subaquático da piroga 5. 

 

Figs. 62 e 63 – Arqueografia da piroga 5 no CNANS. 
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Dados de posição 
A piroga 5 estava acentuadamente (cerca de 30º) adornada para bombordo com a proa mais 
afundada (cerca de 10º) e encontrava-se na imediata proximidade do sítio de origem da 
piroga Lima 4, a jusante, aproximadamente à mesma profundidade, embora orientada na 
direcção oposta (Figs. 3A e B e 59). Com efeito, estava aproximadamente na perpendicular 
do talude da margem norte11, com a sua extremidade de popa bem mais perto dele do que a 
piroga Lima 4. Esta extremidade distava cerca de 5m da extremidade de proa da piroga 4, 
enquanto que as respectivas extremidades do lado da margem distavam entre si de cerca 
2m, fazendo assim os eixos das duas um ângulo com cerca de 25º. 

Apesar da grande proximidade das duas embarcações e da coincidência genérica das suas 
datações, é óbvio que destes dados não pode ser inferida uma estrita contemporaneidade 
nem tirada nenhuma conclusão sobre a génese dos respectivos modelos de perda e/ou de 
formação de jazida. 

 

Medidas de pormenor 
Comprimento total axial entre perpendiculares: 5,975m. 

Comprimento interno máximo entre os pontos limite da linha axial, no topo, nas duas 
extremidades: 5,51m. 

Comprimento axial entre os pontos limite da linha axial, no fundo, nas duas extremidades: 
4,68m. 

Largura máxima entre as partes externas dos flancos: 0,99m (aos 1,04m, medidos a partir 
da perpendicular externa da proa: 0,97m). 

Largura mínima entre as partes externas dos flancos: 0,76m (aos 5,32m, medidos a partir 
da perpendicular externa da proa: 0,77m). 

Largura máxima entre os bordos, aos 1,04m, medidos a partir da perpendicular externa da 
proa: 0,795m. 

Largura mínima entre os bordos, aos 5,32m, medidos a partir da perpendicular externa da 
proa: 0,69m. 

Altura máxima do maciço de extremidade de proa, com o fundo da piroga pousado na 
horizontal): 0,755m. 

Altura máxima da extremidade de popa, com o fundo pousado na horizontal: 0,585m. 

Altura máxima nos flancos: 0.665m. 

Espessura média dos flancos: c. 0,07m. 

Espessura dos flancos nos topos, nas zonas de contacto com as protuberâncias terminais: c. 
0,09m. 

Espessura axial do fundo: entre 0,06m (vante) e 0,135m (ré). 

Espessuras axiais das rodas - de proa: 0,195m; de popa: 0,285m. 

Dimensões das protuberâncias terminais. Proa face sup.: c = 0,15m; l = 0,12m (máx./perto 
da extremidade)/0,115m (mín./no arranque); a=0,22m. Popa: c bombordo = 0,135;  
                                                 
11 Este talude entretanto abatera desde a precedente intervenção, como foi já referido, razão porque foi 
colocada uma nova estaca de referência do sítio, a cerca de 6m para norte de P0, que foi chamada P1. 
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estibordo = 0,15m; l = 0,105m (máx./perto da extremidade)/0,11m (mín./no arranque); a=18. 

Dimensões do olhal da protuberância de proa 0,06m x 0,06m, descentrado a 0,08m do 
extremo, a 0,025 do arranque, a 0,07 do topo e a 0,075 da base. 
 

Relações dimensionais 

Tipo de relação dimensional Relação 

C/L (comprimento máx./largura máx.) 5,975/0,99 = 6 

C/P (comprimento máx./pontal máx.) 5,975/0,665 = 9 

L/P (largura máx./pontal máx.) 0,99/0,665 = 1,5 

 

Descrição morfológica  
Em planta, a piroga 5 está integralmente conservada, tanto no comprimento como na 
largura (Figs. 64 e 65).  

 
Figs. 64 – A piroga Lima 5: vistas vertical, dos flancos, de proa e de popa (externa e interna). 
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Fig. 65 – Planta e secções longitudinal-axial e transversais da piroga Lima 5. 
 

As suas extremidades, de forma arredondada, são prolongadas por uma protuberância de 
secção aproximadamente quadrangular, uma das quais apresenta um olhal ou óculo 
transversal, pormenor de simetria terminal 
que a torna única, sem paralelo na 
bibliografia consultada, aliás essencialmente 
referente ao quadro geográfico europeu.  

Os dois flancos, rectilíneos não são 
paralelos, alargando progressivamente em 
direcção à extremidade oculada. Em corte 
longitudinal os fundos interno e externo são 
praticamente planos ao longo de quase toda 
a extensão, embora, como descreveremos 
adiante, o interno, ao contrário do externo, 
que prima pela sua perfeita planura (Fig. 66), 
apresente áreas, sobretudo laterais, com 
espessuras excessivas e irregulares, que 
indiciam o seu inacabamento, e de que são 
expressão as secções ilustradas na Fig. 65.  

 
 

Fig. 66 – Vista do talhe plano, “fresco” e esmerado,                               
do fundo externo da piroga 5 do rio Lima. 
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Perto das extremidades o fundo externo levanta-se ligeiramente. A extremidade oculada 
possui, tanto internamente como externamente, uma inclinação com cerca de 55º 
relativamente ao plano horizontal do fundo. A outra extremidade apresenta uma 
obliquidade externa de cerca de 75º e interna de cerca de 65º, também relativamente àquele 
plano. Em secção transversal (o contorno externo e interno), a piroga tem o fundo chato e 
os flancos ligeiramente arredondados. 

 

Orientação funcional 
Diferentemente da piroga Lima 4, cuja dissimetria morfológica das extremidades permite 
sem ambiguidade de associar a proa à extremidade que termina em forma de bico oculado 
e que apresenta ligeiros traços de desgaste derivados presumivelmente ao uso de cordame 
(Figs. 67), e cuja popa é desprovida de qualquer apêndice, a piroga 5 tem as suas 
extremidades muito menos diferenciadas.  

 

 

Figs. 67 – Vista do olhal de proa, de estibordo e de bombordo. 

 

Em primeiro lugar, existe uma extremidade cuja inclinação é significativamente menos 
pronunciada que a outra, que é quase vertical, característica que é mais comum na 
geometria arquitectural da grande maioria das embarcações em geral. Em segundo lugar, a 
extremidade oculada apresenta uma perfeita concordância entre o perfil interno e externo, 
enquanto que a extremidade quase vertical está afeiçoada interiormente, apresentando uma 
espécie de banco, o que é perfeitamente consistente com a função de uma popa. 
Finalmente, o facto de existir um olhal transversal numa das protuberância, que deveria 
naturalmente ter a mesma função do da piroga Lima 4, confirma a consideração de que a 
respectiva extremidade corresponde à proa. 

Esta orientação levanta no entanto uma objecção. Com efeito, a extremidade assimilável à 
proa é bem mais larga do que a considerada como sendo a popa. Ora, é tradicionalmente 
admitido na arquitectura monóxila que a proa orientada para a copa da árvore é mais 
estreita que a popa, que é dirigida para a cepa. Como precisa François Beaudouin: “Cette 
orientation est un choix architectural et fonctionnel consistant à donner plus de volume à 
l’arrière du bateau qu’à son avant ” (Beaudouin, 2004 : 30). Este autor acrescenta contudo 
que as embarcações monóxilas com extremidades ogivais descobertas no Baixo Loire “(…) 
sont la seule exception à cette règle dans l’état actuel de nos connaissances.” (id.). 

A piroga 5 do rio Lima poderia ilustrar, em contexto ibero-atlântico, uma outra excepção a  



Francisco Alves e Eric Rieth                                                                                                             As pirogas 4 e 5 do rio Lima 

 
 

Trabalhos do CNANS, 21, 2007 
 

35

esta regra. Esta inversão da orientação tradicional das extremidades poderá estar 
relacionada com a propulsão “estática”, à vara, na parte de trás da embarcação. Nesta 
configuração propulsiva, o volume menos portant desta extremidade, tende ao 
afundamento do casco sob o peso do manobrador e a favorecer a estabilidade direccional 
da piroga (Beaudouin, 2004: 32-33). Aquando da escavação da piroga 4 do rio Lima 
tivemos oportunidade de observar uma situação análoga. Nessa terça-feira, 8 de Abril de 
2004, vimos um pescador de pé na extremidade pontiaguda (de proa) de um barquinho, 
típico do rio Lima, avançando à vara com a popa de painel por dianteira. 
 

Descrição estrutural 
A piroga Lima 5 é uma embarcação integralmente monóxila sem elementos ou arranjos 
acrescentados (ao contrário da piroga Lima 4), que foi talhada, como esta, num tronco de 
carvalho alvarinho (Quercus robur L.)12. Também ao invés da piroga Lima 4, que possui 
ao longo de todo o seu comprimento vestígios de nós correspondentes ao arranque de 
ramos, a piroga 5 não apresenta qualquer traço de nós, característica que poderá indicar 
que o tronco de árvore no qual foi talhada corresponderia a uma parte inferior do tronco. 
Esta ausência de nós poderá também significar que o carvalho proviria de um espaço 
florestal cerrado, induzindo um desenvolvimento maior da ramagem na parte superior do 
tronco. 

Como na piroga Lima 4, a piroga 5 apresenta largas placas de afloramento do alburno, 
neste caso na face externa dos seus flancos, e em particular na sua parte dianteira do bordo 
de bombordo (Figs. 68) e no ângulo de fundo externo de estibordo (Fig. 69).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figs. 68 e 69  – Afloramentos do alburno no bordo de bombordo, à vante, e no ângulo de fundo externo de estibordo. 

 
                                                 
12 Ver nota 6. 
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Esta presença de alburno é uma evidência da utilização máxima do diâmetro da árvore, 
levando à redução máxima das perdas do material bruto (o tronco) e ao seu aproveitamento 
máximo no material obrado ou produto final (o casco monóxilo). Para além do mais, as 
duas extremidades estão fissuradas em estrela, radialmente, segundo a orientação dos raios 
medulares do carvalho, como se pode observar nas vistas internas e externas das suas 
extremidades (Figs. 64), as quais atestam praticamente o seu desaparecimento do coração 
da árvore. Esta fissuração muito importante, assim como os espaços da medula inexistente 
foram colmatados com lascas de madeira, aparentemente no intento de calafetagem (Fig. 70, 
em cima), uma das quais foi identificada como sendo de azinheira (Quercus rotundifolia Lam.) 13. 

 

Fig. 70 – Em cima: lasca de madeira 
denotando presumível tentativa de 

calafetagem; em baixo, amálgamas de fungo. 

 

 

 É verosímil que esta 
degradação das extremidades 
da piroga esteja na origem do 
abandono da piroga antes do 
seu acabamento, como 
adiante se referirá. A esta 
degradação das extremidades 
junta-se, com efeito, a 
degradação do seu fundo, 
atestada por longas e largas 
fendas seguindo 
aproximadamente o eixo medular. 

Como na piroga 4, embora em menor grau, o eixo do cerne da piroga 5 encontra-se 
ligeiramente descentrado do eixo longitudinal da embarcação, neste caso estando à popa 
ligeiramente situado a bombordo deste eixo e, inversamente, à proa, a estibordo, 
levantando-se ligeiramente no sentido popa-proa relativamente ao plano do fundo, do qual, 
curiosamente, se encontra muito próximo (Fig. 71) – o que coloca a questão que a seguir se 
levanta e para a qual não existe só uma resposta possível.  

Com efeito, atendendo a que se conhece a localização precisa do cerne, claramente 
definida através do estalamento no sentido raios medulares, tanto à proa como à popa e 
bem visível tanto interna como externamente, torna-se possível estimar o seu diâmetro 
mínimo teórico, isto é, baseado numa árvore cujo eixo, absolutamente linear, 
corresponderia ao eixo do cerne, como se representa através do insólito grande círculo a 
cheio da Fig. 72 (fruto da referida posição extremamente baixa do eixo do cerne, como foi 
referido), o que corresponderia, por um lado, a uma árvore com um diâmetro mínimo de  

                                                 
13 Ver nota 6. Paula Queiroz identificou uma das amálgamas recolhidas nas fissuras de estalamento como 
sendo parte de um fungo (Fig. 70, em baixo) caracterizado por “(…) um corpo micélio relativamente denso 
de hifas não septadas, semelhante ao talo espesso de alguns cogumelos xilófitos que parasitam madeira 
apodrecida. Assim não poderemos descartar a hipótese do desenvolvimento deste fungo a partir da piroga 
em processo de deterioração, podendo assim ser diacrónico da construção e utilização da mesma.”. Como 
esta hipótese, perfeitamente admissível, não foi inicialmente considerada e surge nas vésperas da edição da 
presente publicação, remetemos para futuras datações pelo radiocarbono (e que naturalmente incidirão também 
sobre uma das lascas de madeira retiradas conjuntamente), o esclarecimento desta questão. 
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cerca de 1,2m na sua parte mais larga e, por outro, a um inconcebível desperdício de 
matéria-prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 71 – Orientação do eixo do cerne em planta e perfis longitudinal e transversais. 

 

Acontece porém que dada a expressiva presença de placas de alburno no bordo de 
estibordo à vante (Figs. 68) e no ângulo externo do fundo do lado oposto (Fig. 69) 
ensaiámos tentativamente esboçar a tracejado aquilo que poderia representar 
hipoteticamente o verdadeiro diâmetro da árvore em que foi talhada a piroga 5. Esta 
hipótese leva assim a admitir que o cerne desta árvore não estaria em posição central e 
linear, em conformidade com o modelo teórico, mas estaria descentrado ou mesmo 
deformado, o que, apesar de já não pode ser comprovado é perfeitamente plausível, tendo 
aliás sido frequentemente observado em França por um dos AA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 72 – Diâmetro teórico da árvore da qual foi talhada a piroga Lima 5. 
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Tipologia 
Podendo, como a precedente, ser classicamente considerada uma piroga de fundo chato e 
flancos arredondados, a piroga Lima 5 do rio Lima, de acordo com o que já foi referido 
relativamente àquela piroga, enquadra-se igualmente no tipo A-1/5-C[1]14 de Arnold 
(1996: 11) (Fig. 33). 

 

Descrição de pormenor 

Bitolas de espessuras 

Uma primeira característica maior da piroga 5 é constituída pela existência de 7 buracos 
quadrangulares correspondendo a bitolas de espessura (Figs. 73 e 74), que são visíveis ao 
longo das partes externas do fundo em duas fiadas de três, aproximadamente simétricas, e 
um só na base da alheta de proa a estibordo, e que, apesar de serem cegos (isto é, de não 
terem sido abertos até ao fundo interno da piroga), foram tapados com buchas aplanadas e 
niveladas em relação ao seu fundo externo ou à sua face externa. 

 
Fig. 73 – Planta e dimensões da superfície de topo das sete buchas dos buraco-bitola cegos, seis delas patentes no fundo externo e 
um na parte externa da proa, a estibordo. 

 

A característica mais fundamental destes buracos-bitola reside justamente no facto de não 
atravessarem completamente a espessura do casco. Com efeito, nenhum destes buracos-
bitola está visível no interior do caso, isto é, não o atravessa, pelo que os designamos de 
buracos cegos. Noutros termos, esta ausência de qualquer traço destas buchas no interior 
da piroga significa que o talhe deste casco monóxilo foi realizado sem este dispositivo de 
controlo de espessuras, embora inicialmente tenha havido a intenção de recorrer a ele. Este 
abandono poderá explicar-se pela inutilização da embarcação, em resultado das várias e 
importantes fissuras entretanto surgidas nas extremidades e no fundo. Um indício 
arqueológico revelador deste inacabamento é a espessura muito importante do fundo, que 
atinge em certas zonas mais de 15cm, especialmente ao longo do lado de estibordo, 
particularmente nas extremidades, nomeadamente na de popa. Finalmente, uma das 
questões que se coloca é a das razões da presença singular, única, de um buraco-bitola 

                                                 
14 Vide nota 7. 
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cego na vante de estibordo, sem o correspondente, simétrico, de bombordo. Fica portanto 
no ar a questão: existiria uma relação entre esta presença única e o estado de inacabamento 
da piroga? A partir dos dados arqueológicos disponíveis presumimos que sim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 74 – Os sete buracos-bitola cegos, tapados com buchas. 

 

O inacabamento da piroga 5 

Além dos buracos-bitola cegos que, portanto, não asseguraram a sua função de controlo de 
espessuras, três séries suplementares de argumentos arqueológicos são reveladores de uma 
interrupção do processo de desbaste da piroga e do seu abandono. 

Em primeiro lugar, os encolamentos de bombordo e estibordo estão marcados externamente 
em ângulo vivo e regular. Ora, uma utilização da piroga teria necessariamente provocado 
uma progressiva usura dos encolamentos, que seria naturalmente traduzida numa 
suavização dos mesmos em virtude da permanente abrasão dos fundos da embarcação 
provocada pela areia das margens e dos numerosos bancos do rio.  

Em segundo lugar, a face externa do fundo e sobretudo a dos flancos da piroga, apresentam 
numa grande parte da sua superfície numerosos traços de trabalho – muito frescos e 
sucessivos – de uma ferramenta de talhe (machado ou enxó). No caso de uma embarcação 
monóxila efectivamente usada, tais traços são muito raramente visíveis na face externa do 
casco, excepto de forma pontual e residual. À erosão lenta e regular resultando do próprio 
uso de uma embarcação juntam-se os efeitos dos múltiplos choques, raspagens, etc., 
relacionadas com as manobras e operações de embarque e desembarque, alagem de redes, 
etc., que contribuem para o apagamento das marcas do talhe. Ora, é por sua vez também 
notória na piroga 5 a frescura e esmero do talhe do fundo externo (Fig. 66). Aliás, em regra 
geral, estas marcas subsistem melhor no interior do casco, nos flancos, perto dos do ângulo 
de fundo e das extremidades, e muito mais raramente no fundo, que é permanentemente 
pisado pela equipagem, e que está em contacto repetido e mais ou menos agressivo com o 
material transportado.  

Em terceiro e último lugar, a escavação interna da piroga apresenta dois níveis de 
inacabamento. No plano transversal, a metade estibordo está menos escavada e portanto 
está mais inclinada do que a de bombordo. Seja sublinhado que esta parte do fundo mais 
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escavada é a que possui um buraco-bitola cego. No plano longitudinal a metade de vante 
do casco apresenta-se mais escavada e mais arredondada do que a metade traseira, cujos 
planos de talhe apresentam arestas mais vivas.  

Finalmente, a evidência de tentativas para obstar ao estalamento das suas extremidades 
através do presumível preenchimento das fissuras permite concluir que foi o insucesso das 
mesmas que levou à interrupção definitiva do processo construtivo. Resta assim discorrer 
sobre o que terá estado na origem deste dispendioso contratempo, em definitivo não 
restando dúvidas que jamais se saberá qual a parte das responsabilidade na ocorrência: 
falha humana? Defeito da matéria-prima? Ou os dois factores conjuntos?  

A este propósito, desnecessário é evocar aquilo que hoje se conhece à escala mundial sobre 
a construção monóxila, quanto aos preceitos a observar, quanto à escolha da matéria-
prima, aos cuidados a ter para evitar a secagem da madeira em qualquer fase do processo 
de entreposto ou de utilização; e, nomeadamente, quanto ao seu tempo de imersão, prévio 
ao seu acabamento, que por vezes podia atingir um ou mais anos, ou mesmo várias décadas 
(McGrail, 1998: 62-63) – assim como dos cuidados a observar durante o próprio processo 
de acabamento – fase em que ficou justamente a piroga 5 do rio Lima. Aquela em que ela 
ficou para sempre parada no tempo como um engenho escangalhado antes mesmo de ter 
começado a funcionar. Neste plano parece ter a maior oportunidade rever e meditar sobre a 
cena da gravura seiscentista publicada por Arnold no vol. 1 da sua notável obra 
(1995:140), ilustrativa da construção de uma piroga à sombra (Fig. 75). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 75 – Gravura em que se observa uma piroga em construção, à sombra (segundo Arnold). 

 

Os pequenos orifícios no topo do bordo, à ré 

Com fortes dúvidas, e portanto com a necessária reserva crítica, mas por preocupação de 
exaustividade descritiva, entendemos no entanto dever assinalar na piroga 4 do rio Lima, a 
presença de numerosos, pequenos e irregulares orifícios no topo dos bordos de ré (Figs. 76), 
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na realidade bem mais numerosos a estibordo, embora a fragilidade destas partes terminais 
de topo dos bordos agravem as nossas dúvidas. Estas prendem-se com a dificuldade de 
interpretar a origem deste orifícios (antrópica ou natural) a partir dos dados de observação 
disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figs. 76  – Fotos dos orifícios do bordo de popa, eventualmente para fixação de uma tolda de circunstância (?). 

 
Admitiu-se inicialmente que se poderia tratar de vestígios de um ataque biológico à 
madeira, algo semelhante ao efeito do taredo navalis, embora neste caso sem qualquer 
traço residual. Mas porquê então, com esta intensidade, justamente só nesta parte de ré da 
embarcação? É certo que pode admitir-se que este fenómeno tenha ocorrido nas restantes 
partes do bordo que não chegaram até nós por se terem erodido. Mas pouco a pouco foi 
ressentida alguma fragilidade nesta hipotética justificação. Tanto mais que se nos afigurou 
natural que estes orifícios pudessem ter servido para a fixação dos bordos de um toldo 
amovível, destinado a proteger circunstancialmente pessoas e bens de ocasionais chuvadas. 
Aqui fica portanto expressa a nossa dúvida, remetendo nomeadamente para os especialistas 
de biologia flúvio-marítima o eventual esclarecimento desta questão. 

 

Datação por radiocarbono 
Uma amostra da piroga 5 do rio Lima, retirada de um fragmento destacado do bordo, foi 
enviada para datação por radiocarbono para a empresa Beta Analytics, Inc., de Miami, 
EUA. Os resultados desta datação são os seguintes: 
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Amostra Piroga 5 

Identificação: Beta-179656. 

Datação convencional: 2280 ± 50 BP. 

Datação calibrada: 2 sigma (95% de probabilidade): Cal BC 410 a 200 (Cal BP 2360 a 2150); 
1 sigma (68% de probabilidade): Cal BC 390 a 360 (Cal BP 2340 a 2310) e Cal BC 280 a 240 
(Cal BP 2230 a 2190): Fig.77. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 77 – Gráfico da curva da datação de uma amostra retirada da piroga, feita pelo método do radiocarbono, exprimindo a correlação 
entre datas de calendário e das datas calibradas, em cujos eixos se representam os limites das faixas de probabilidade cronológica. 

 

Conclusões específicas 
O interesse excepcional da piroga 5 reside no seu inacabamento num estádio já avançado 
da sua construção, em virtude do seu fissuramento sem possibilidade de reparação e 
estabilização das suas duas extremidades e do fundo. A única possibilidade que se oferecia 
ao construtor era a de recorrer a peças acrescentadas e juntas de acordo com técnicas 
construtivas que aparentemente desconhecia. Estas fissuras, com as suas consequências 
definitivas sobre o casco monóxilo, são muito reveladoras da estreita relação existente na 
arquitectura monóxila entre o material bruto e a estrutura acabada – a piroga pronta a 
navegar. 

Raras são as pirogas monóxilas arqueologicamente bem conservadas, que foram 
abandonadas antes de ser acabadas. Um dos melhores exemplos comparados, recentemente 
estudado, é em França o da piroga do século X d.C. de Le Soudenais 1, descoberta no rio 
Le Brivet, na Loire Atlantique, perto de Saint Nazaire (Devals, 2005). Como no caso da 
piroga 5 do rio Lima, a piroga de Le Soudenais 1 foi deixada inacabada num estádio 
avançado da sua realização em virtude de duas fendas longas e profundas no seu fundo. 
Este estado de inacabamento está atestado por uma espessura importante do fundo – 17cm 
– e por marcas de talhe muito numerosas no fundo interno. 

O estado de inacabamento da piroga 5 permite esquissar, por sua vez, a título de hipótese 
de trabalho, as eventuais sequências da cadeia operatória do talhe externo e interno do 
tronco de árvore utilizado. No estado actual de conservação da piroga, o trabalho na parte 
externa do fundo, nos ângulos do fundo, nos flancos e nas extremidades, parece ter sido 
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concluído, ou quase. Uma das evidências disto é a perfeita perfuração transversal da 
protuberância de proa. Sem dúvida que, num estádio anterior, difícil de precisar, a 
escavação interna já tinha começado. Com efeito, parece seguro que o seu prosseguimento 
ocorreu depois de a forma externa do casco ter sido definitivamente fixada. Difícil é definir 
quando é que os buracos-bitola foram abertos e tapados. De qualquer modo, é na fase final 
da escavação interna do casco que a cadeia operatória foi interrompida. 

Sem que seja possível avaliar com precisão, este prematuro abandono da piroga teve 
óbvias consequências materiais negativas por se tratar de um investimento perdido em 
materiais e trabalho, certamente representando um enorme prejuízo do duplo ponto de vista 
do construtor e do utilizador. É portanto toda uma dimensão económica que se esquissa 
através do inacabamento da piroga 5 do rio Lima, que faz dela, também, um documento 
histórico maior. 

 

Conclusão geral 
Apesar de os dois primeiros achados do género (e únicos durante cerca de um século) 
terem sido referenciados nos finais do século XIX por Estácio da Veiga (1889, III: 381 e 
1891, IV: 142)15, respectivamente no rio Mira e na enseada a norte de Peniche, as cinco 
pirogas até hoje achadas e recuperadas em Portugal desde os anos oitenta do século XX 
provêm do rio Lima. Curiosamente, quatro delas foram achadas numa área circunscrita, em 
torno dos lugares fronteiriços, da Passagem (na margem sul) e de Lanheses (na margem 
norte).  

Tal facto, atesta a função milenar de atravessamento do rio neste local, bem expressa após 
o achado das pirogas 4 e 5, pré-romanas, atendendo a que as três primeiras datam da época 
medieval, de entre o final do século 8º e o início do 11º (Fig. 78).  
 

 

Atributos 

Identificação 

Idades 

(anos BP) 

Datas calibradas Datação 

(séculos) 

Ref.ª de 
Laboratório 

Piroga 1 do rio Lima 

Lanheses-Passagem 
(jusante) 

 

1000 ± 40 

 

998-1031 cal DC 

 

Fim 10º / Início 11º 

 

ICEN - 20 

Piroga 2 do rio Lima 

Lanheses-Passagem 
(jusante) 

 

1240 ± 45 

Intersecção: 782 cal AD 

Intervalos: 1 sigma: 714-743, 760-879 cal AD  

2 sigmas: 674-891 cal AD 

 

Fim 7º / Fim 9º 

 

Sac - 1375 

Piroga 3 do rio Lima 
(Mazarefes) 

 

1160 ± 45 

Intersecção: 888 cal DC 

Intervalos: 1 sigma: 827-834; 865-900; 902-
965 cal AD 

2 sigmas: 778-991 cal AD 

 

Fim 8º / Fim 10º 

 

Sac - 1452 

 
Fig. 78 - Datações por radiocarbono das 3 primeiras pirogas descobertas (e recuperadas) no rio Lima 

 

                                                 
15 Referências citadas em Alves, 1996: 223 e 224. 
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Aliás, o historiador e arqueólogo medievalista Manuel Real, a propósito da descoberta da 
piroga 1 do rio Lima referenciou-nos que esse topónimo figurava num dos itinerários 
referentes à famosa peregrinação medieva a Santiago de Compostela. 

O notável conjunto das quatro pirogas do rio Lima, achadas entre as margens de Lanheses 
e de Moreira de Geraz do Lima nas proximidades do eixo dos antigos cais da Passagem (a 
1, a 2, a 4 e a 5), ao caracterizar pela primeira vez no território hoje português um espaço 
náutico microtópico preciso, veio por sua vez alargá-lo a um outro, relativamente mais 
vasto, que se estende por vários quilómetros a jusante, uma vez que a piroga 3 foi 
descoberta junto à Veiga de S. Simão, ínsua do rio Lima na área da Freguesia de 
Mazarefes, junto à nova ponte do IC1, já perto da foz, na margem direita (Norte), na qual 
se situa a cidade de Viana do Castelo.  

Seja finalmente referido que a perduração da tradição monóxila, já referenciada fontes 
escritas desde Estrabão (Geografia, III, 2, 3 e III, 3,7)16, relativas ao litoral atlântico da 
Península Ibérica e até ao século XVI para o Cantábrico (Casado Soto, 1975, I: 345-373)17, 
está documentada etnograficamente no alto Minho pelo barco das dornas (Fig. 79), ainda 
em uso nos meados do século XX (Lorenzo Fernandez, 1966)18.  

 
Fig. 79 – Barco de Dornas, do rio Minho, segundo J. Lorenzo Fernandez. 

 

O barco de Dornas – essa reminiscência do passado chegada praticamente até nós – deixa 
presumir que o futuro irá certamente colmatar na Península Ibérica a raridade dos 
testemunhos arqueológicos conhecidos, pertencentes a esta apaixonante tradição arquitectural 
náutica, milenar e universal.

                                                 
16 Id.: 227. 
17 Id. : 225-226. 
18 Id.: 225. 
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