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Paulo Jorge Rodrigues nasceu a 6 de Julho de 

1963 na margem sul do Tejo, concelho de 

Almada, onde também cresceu, filho único de Elisa 

Pinho Rodrigues Cabrito e de Mário Rodrigues, mili-

tante anti-fascista e jornalista.

Paulo Jorge Rodrigues iniciou a sua actividade na 

arqueologia subaquática em 1984, após a frequên-

cia do curso de mergulho amador promovido pelo 

Centro Português de Actividades Subaquáticas, quando 

era ainda estudante universitário. Nesta fase, parti-

cipou numa missão de levantamento no fundeadouro 

de Tróia e na missão de salvaguarda e recuperação 

dos despojos do navio francês L’Océan, naufragado 

em 1759 junto à praia de Salema, em Vila do Bispo, 

sob direcção de Francisco Alves, à data Director do 

Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa. 

Após uma passagem pelo curso de Direito na Univer-

sidade Livre, licenciou-se em História na Universidade 

Lusíada em 1990. A partir desse momento, Paulo 

Jorge Rodrigues inicia a sua actividade profissional 

como arqueólogo subaquático na Câmara Munici-

pal de Almada, Divisão de Museus, onde coordenou 

uma equipa de investigação dedicada ao estudo das 

embarcações tradicionais do Tejo para uma futura 

exposição sobre a temática. 

Em 1993 realiza o curso de mergulho profissional 

pelo Institut National de Plongée Profissionnelle et d’In-

tervencion en Milieu Aquatique et Hyperbare em Mar

sella, completando assim a sua formação como mer-

gulhador profissional. 

Em 1995, Paulo Jorge Rodrigues inicia o seu traba-

lho nas várias tutelas do Património, como o Museu 

Nacional de Arqueologia (MNA), o Instituto Português 

do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR) e 

o Instituto Português de Arqueologia (IPA), através do 

seu Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Suba-

quática (CNANS). Nesse âmbito desenvolveu diver-

sos trabalhos de investigação, avaliação, acompa-

nhamento, salvaguarda, protecção e divulgação do 

património arqueológico náutico e subaquático. Des-

taca-se, em primeiro lugar, a direcção dos trabalhos 

de registo e levantamento do naufrágio do Cais do 

Sodré, desenvolvidos em 1995. Participou também 

nas diversas campanhas de escavação em São Julião 

da Barra.

Já no âmbito do CNANS, participou nas escava-

ções dos vários naufrágios da Ria de Aveiro e em 

intervenções no rio Arade. Coordenou e participou 

em projectos de investigação e em missões de ava-

liação e salvamento de espólios subaquáticos e de 

embarcações naufragadas ao longo da costa por-

tuguesa, nomeadamente no Inventário do património 

náutico do concelho da Moita, na verificação de restos 

de naufrágios no rio Cávado (em Esposende) e no 

rio Arade (Portimão), na verificação de achados em 

Sines, Almograve e cabo Sardão e nas interven

Paulo Jorge 
Pinho Rodrigues
    nota biográfica
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ções preventivas realizadas no âmbito dos projectos 

do novo Porto de Peniche, de Melhoria da Acessibili-

dade e Segurança da Barra do Douro, de interven-

ção na Concha de S. Martinho do Porto, entre outros. 

Ainda no CNANS, Paulo Jorge Rodrigues representou 

Portugal em algumas reuniões internacionais, como o 

Comité de Pilotagem do Projecto ANSER – Antigas 

Rotas Marítimas Mediterrânicas, já no início do novo 

milénio. Destaca-se também a condução da entre-

vista ao Mestre Lopes, do Estaleiro Naval do Gaio, 

um dos últimos estaleiros tradicionais de construção 

naval nas margens do Tejo. 

O Navio do Cais do Sodré, identificado no decurso 

das obras de alargamento da rede do metropolitano 

de Lisboa, frente Cais do Sodré, datado da segunda 

metade do século XV, início do XVI, foi porventura o 

projecto mais trabalhado por Paulo Jorge Rodrigues, 

tendo desenvolvido, entre 1995 e 2002, de forma 

intermitente, diversos trabalhos de acompanhamento 

arqueológico, escavação, registo e investigação 

desta importante embarcação.

Em 2002, concluiu o Diplôme d’Études Approfondies 

(DEA) em Archéologie des Temps Historiques, na Uni-

versité Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), iniciando de ime-

diato o processo de doutoramento na mesma univer-

sidade, ambos sobre o naufrágio do Cais do Sodré, 

em Lisboa.

Ao longo destas duas décadas como profissional do 

Património Subaquático, Paulo Jorge Rodrigues cru-

zou-se com diversas individualidades ligadas a esta 

área como Francisco Alves, ex-Director do Museu 

Nacional de Arqueologia e do ex-Centro Nacional de 

Arqueologia Náutica e Subaquática, que o chamou a 

integrar diversas equipas de investigação e de salva-

guarda deste património; e Eric Rieth, seu orientador 

de DEA e de doutoramento, com quem estagiou em 

França e com quem trabalhou em diversos contextos 

de arqueologia náutica e subaquática. Paulo Jorge 

Pinho Ribeiro morreu em 21 de Novembro de 2008.
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    Nota prévia
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Nos anos 90 do século passado, numa fase 
anterior à generalização dos procedimen-

tos de arqueologia preventiva e à proliferação 
da atividade arqueológica sob contrato, o então 
Instituto Português do Património Arquitectónico 
e Arqueológico (IIPAR) celebrou com o Metropo-
litano de Lisboa um protocolo de colaboração, 
com vista à salvaguarda do património arqueo-
lógico, no âmbito das vastas obras de expansão 
da rede de metro na cidade. Nesse âmbito, entre 
1994 e 1997, decorreram numerosas interven-
ções arqueológicas desenvolvidas por equipas 
do IPPAR, com financiamento daquela empresa.

No decurso de uma dessas intervenções de 
acompanhamento arqueológico, na futura esta-
ção de metro do Cais do Sodré, em Abril de 
1995, foi identificada uma estrutura naval, res-
tos de uma embarcação, num momento que se 
veio a revelar histórico para a arqueologia náu-
tica portuguesa. Na sequência do achado, o 
IPPAR contratou o arqueólogo náutico e suba-
quático Paulo Jorge Pinho Rodrigues para proce-
der à sua escavação, o que veio a ocorrer entre 
Abril e Julho do mesmo ano.

Após escavação e recolha, os elementos do 
navio foram transportados para os armazéns da 
Av. da Índia, nessa altura utilizados pelo IPPAR 
como depósito de espólio arqueológico. Alguns 
anos mais tarde, ainda em 1996, neste mesmo 
local foi instalado o Centro de Operações de 
Arqueologia Subaquática (COAS), estrutura de 
missão constituída no âmbito do Ministério da 
Cultura com o objetivo de proceder à interven-
ção subaquática em São Julião da Barra e pre-
paração do Pavilhão de Portugal na Expo 98. 
O COAS veio contudo a extravasar este obje-
tivo, uma vez que se constituiu no embrião do 
futuro Centro Nacional de Arqueologia Náutica 
e Subaquática (CNANS), criado em 1997, no 
âmbito do então Instituto Português de Arqueo-
logia (IPA). Saliente-se que o arqueólogo Paulo 

Jorge Pinho Rodrigues foi colaborador perma-
nente do CNANS/IPA, desde a sua criação.

Assim, a partir de 1997, os destroços do navio 
do Cais do Sodré integraram o abundante espó-
lio naval à guarda do CNANS/IPA, passando 
este importante contexto de arqueologia náutica 
a constituir um dos principais projetos daquele 
organismo público. Esta realidade está expressa 
na apresentação em Setembro de 1998, em Lis-
boa, no International Symposium on Archaeology 
of  Medieval and Modern Ships of  Iberian-Atlantic 
Tradition, de um primeiro estudo sobre o naufrá-
gio (Rodrigues & alii, 2001).

Este projeto prosseguiu, contando aliás com a 
colaboração do Institute of  Nautical Archaeology 
da Texas A & M University, mas principalmente 
em âmbito académico por Paulo Jorge Pinho 
Rodrigues, na realização do seu Diplôme d’Étu-
des Approfondies em Archéologie des Temps His-
toriques, na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Este projeto foi promovido pelo próprio CNANS, 
na pessoa do seu então Diretor, Francisco Alves, 
e contou com a orientação académica do Prof. 
Doutor Eric Rieth, especialista em navios medie-
vais e modernos e também consultor científico 
do CNANS durante toda a sua existência. De 
referir ainda que os trabalhos académicos de 
Paulo Jorge Pinho Rodrigues decorreram em Lis-
boa, devido ao acordo entre a Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne e a Universidade Nova de 
Lisboa (através da sua Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas), associadas para este efeito. 
Assim, o DEA viria a ser defendido em 2003, em 
Paris, dando-se início de imediato aos trabalhos 
de doutoramento, com o objetivo de aprofunda-
mento da investigação sobre o mesmo tema.

Após a conclusão do DEA, no CNANS chegou 
a estar prevista a sua publicação em língua 
inglesa. Contudo, a grande instabilidade institu-
cional que se viveu nos anos seguintes, bem como 
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a intenção de prosseguir com a investigação no 
âmbito de doutoramento, motivaram o adia-
mento da edição. 

Malogradamente, Paulo Jorge Pinho Rodrigues 
faleceu muito precocemente, em 2008. O seu 
doutoramento nunca veio a ser concluído. E a sua 
tese de DEA permaneceu inédita e em situação 
de grande inacessibilidade para os investigado-
res interessados. Um grupo de colegas e amigos 
acalentou desde 2008 a intenção de promover 
a edição deste trabalho, atendendo ao seu ele-
vado interesse científico, bem como à vontade 
de honrar a memória e o legado deixado pelo 
seu autor.

Em Abril de 2009, Elisa Pinho Rodrigues Cabrito, 
mãe de Paulo Jorge Pinho Rodrigues (sua única 
herdeira legal) procedeu à doação de um con-
junto vasto de documentação (digital e em 
papel) e bibliografia ao CNANS. Entre este 
espólio encontravam-se um exemplar impresso 

da dissertação de DEA (em português) e alguns 
CD’s contendo os ficheiros originais, bem como a 
versão francesa efetivamente entregue e defen-
dida. Estes materiais foram reunidos no CNANS, 
na perspetiva de se encontrar uma possibilidade 
de publicação. 

A DGPC é, por “sucessão” institucional, a enti-
dade responsável por todo o projeto de inter-
venção e investigação que levou à elaboração 
deste trabalho de investigação. Os trabalhos 
de investigação que estão na base desta dis-
sertação, em todas as suas fases, decorreram 
sob enquadramento direto de instituições ante-
cedentes, em competências e atribuições, da 
DGPC (IPPAR e IPA). E principalmente é notório o 
elevado interesse da publicação deste trabalho 
científico, inédito, tão importante e inacessível. 
Assim, a DGPC decidiu promover esta edição na 
agora reativada série monográfica.

(DGPC)
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2.
    Prefácio
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L’origine de cette monographie publiée par la 
Direction Générale du Patrimoine Culturelle du 
ministère de la Culture du Portugal dans la col-
lection «Trabalhos de Arqueologia» remonte au 
mois d’avril 1995, durant les travaux souter-
rains d’élargissement du réseau du métro de Lis-
bonne, dans l’obscurité, le bruit et la poussière 
d’une galerie. Conservée sur une partie impor-
tante de sa longueur (24 m), l’épave d’un grand 
navire était alors découverte dans une zone cor-
respondant à l’ancienne rive droite fossile du 
Tage. Les épaves, en effet, ne se trouvent pas uni-
quement sous l’eau mais aussi en terre ! Datée 
par le radiocarbone de la seconde moitié du XVe 
siècle-début du XVIe siècle, l’épave de Cais do 
Sodré donna lieu à une difficile fouille de sauve-
tage de plusieurs mois placée, à la demande de 
l’IPPAR, sous la direction scientifique de l’archéo-
logue Paulo Jorge Pinho Rodrigues, l’auteur de 
cet ouvrage. Compte tenu de l’importance scien-
tifique de l’épave, la décision fut prise, une fois 
la fouille achevée, d’en réaliser un démontage 
intégral. Toutes les pièces de charpente - quille, 
carlingue, membrures, serres, vaigres, guirlandes, 
bordé …, sans oublier un fragment de la manuelle 
du gouvernail (une découverte exceptionnelle), 
furent méthodiquement prélevées et transportées 
dans les locaux de qui allait devenir le CNANS/
IPA, au 136 Avenida da Índia, une adresse qui, 
grâce aux compétences, au dynamisme, au cha-
risme et au renom international de son directeur, 
le Dr. Francisco Alves, allait devenir une adresse 
connue de toute la communauté archéologique 
internationale. 

C’est sous la toiture de cette ancienne caserne 
transformée en un haut lieu de recherche et de 
conservation du patrimoine archéologique nau-
tique portugais que fut réalisé sous la direction 
de Paulo Jorge, par une équipe internationale 
d’étudiants en archéologie, dont des étudiants 
américains de la Texas A&M University (College 
Station), le long et méticuleux travail de relevés 
et d’enregistrement des vestiges architecturaux 
de l’épave de Cais do Sodré. Face à la remar-
quable et volumineuse documentation accumu-
lée au cours de ces mois de travail, c’est à Paolo 
Jorge qu’est revenue, après la phase de terrain, 
la responsabilité scientifique d’analyser les don-
nées archéologiques, de les comparer avec celles 
issues d’autres fouilles, de les inscrire dans une 
problématique historique, de revenir sur les don-
nées premières pour compléter, conforter ou, au 
contraire, corriger les résultats de ces mois de 
réflexions. Travail de recherche d’un archéologue 
solitaire, mais nullement isolé scientifiquement, en 
contact quotidien avec ses collègues du CNANS/
IPA d’alors et aussi, avec nombre d’archéologues 
du monde entier … dont l’auteur de cette intro-
duction. Et puis, après le temps de l’étude, est 
intervenu celui de l’écriture qui est en effet celui 
d’un travail vraiment solitaire, marqué par des 
phases d’hésitation, de doute, de découragement 
mais, également, de moments d’enthousiasme, de 
bonheur, de satisfaction. 

Le résultat de cette rédaction se traduisit, tout 
d’abord, sous la forme d’un important mémoire 
de Diplôme Avancé d’Etude (DEA) en archéolo-
gie présenté sous ma direction en octobre 2002 
devant un jury de professeurs d’archéologie 
antique et médiévale de l’Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne (Institut d’Histoire de l’Art et 
d’Archéologie). Tous les membres du jury considé-
rèrent que ce mémoire soutenu par Paulo Jorge 
Pinho Rodrigues était remarquable et qu’il méri-
tait d’être classé au premier rang de tous ceux 
présentés lors de cette session d’examen 2002 
du 3e cycle universitaire de la Sorbonne. C’est sur 
la base de cette étude, revue, corrigée et com-
plétée à la lumière des dernières avancées de 
la recherche archéologique que Paulo Jorge a 
publié la monographie que j’ai l’honneur et le très 
grand plaisir de présenter, honneur et plaisir mais 

Eric Rieth
Directeur de recherche émérite au Centre National 
de la Recherche Scientifique
LaMOP
Chargé du département d’archéologie navale du 
Musée national de la Marine
Ancien conseiller scientifique du CNANS
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aussi profonde émotion car Paulo Jorge est parti 
pour une «ultime navigation dont on ne revient 
pas» un jour d’hiver 2008, lui qui avait beaucoup 
navigué sur des voiliers au temps de sa jeunesse. 

Il est de coutume d’affirmer avec force que toute 
fouille archéologique qui n’est pas publiée n’a 
jamais été faite. Les mots et les images de la 
publication représentent, en effet, la mémoire 
de la fouille. Même si les vestiges, démontés et 
préservés, de l’épave de Cais do Sodré existent 
toujours, il est certain que seul le discours scienti-
fique, écrit et illustré, est en mesure de restituer 
l’histoire, dans toutes ses dimensions techniques, 
économiques, sociales, culturelles, de l’épave. 
Or, cette restitution est essentielle pour faire 
connaître les résultats de l’étude à la commu-
nauté scientifique nationale et internationale. Elle 
l’est également pour transmettre, plus largement, 
l’histoire de cette épave aux citoyens portugais. 
Ce nécessaire retour et partage de la connais-
sance relève de la responsabilité de tout archéo-
logue et, d’une façon plus générale d’ailleurs, de 
tout chercheur. 

Revenons à présent à l’épave de Cais do Sodré 
qui, avec le fragment de l’extrémité arrière du 
navire du XIVe siècle de Corpo Santo et des 
pièces de charpente pré-façonnées du chantier 
naval médiéval de la Praça do Municipio, est une 
illustration, parmi d’autres, des possibilités de 
découvrir dans le contexte terrestre d’une fouille 
urbaine de sauvetage des vestiges de navires. 
A ces trouvailles faites en terre s’ajoutent celles, 
plus classiques, réalisées en milieu sous-marin 
telle celle de la présumée «nau» des Indes, la 
Nossa Senhora dos Mártires (1606), coulée dans 
les bouches du Tage et fouillée sous la direction 
du Prof. Dr Filipe Vieira de Castro (TAMU, TX), 
et du caboteur anonyme du milieu du XVe siècle 
d’Aveiro A fouillé sous la direction du Dr. Fran-
cisco Alves. 

Comme cette monographie intitulée « Estudo 
do cavername do navio do Cais do Sodré » le 
démontre d’une façon exemplaire, l’épave de 
Cais do Sodré appartient, au même titre que les 
épaves d’Aveiro A et de la Nossa Senhora dos 

Mártires mais à une échelle différente (caboteur 
dans un cas, navire de long cours dans l’autre) , à 
une même tradition architecturale qualifiée d’Ibé-
ro-Atlantique et qui fût en 1998 le thème d’un col-
loque international organisé à Lisbonne sous la 
direction du Dr Francisco Alves. Cette expression 
quelque peu hermétique signifie que, tant du point 
de vue de sa géographie que du point de vue de 
son histoire, le «territoire» architectural Ibéro-At-
lantique est porteur d’une culture technique par-
ticulière marquée par des manières spécifiques 
de concevoir et de construire les bateaux, s’agis-
sant d’un modeste «batel» du Tage comme d’une 
grande «nau» des Indes. En d’autres termes, la lec-
ture faite par Paolo Jorge des varangues tout par-
ticulièrement, dont certaines portent des marques 
et des chiffres gravés dans le bois révélateurs de 
la chaîne opératoire constructive, a mis en évidence 
une part du savoir et du savoir-faire mis en œuvre 
dans le chantier naval d’où a été lancé, à la fin du 
Moyen Age, le navire de Cais do Sodré. 

Point important à souligner: si les données archéo-
logiques ont servi d’assises à l’analyse du sys-
tème constructif du navire de Cais do Sodré, il 
est certain que les sources écrites portugaises, en 
l’occurrence les traités d’architecture navale du 
Père Fernando Oliveira (1580), de João Bap-
tista Lavanha (c. 1610) et de Manoel Fernandez 
(1616), ont fourni nombre de « clefs » de lecture 
historique de l’épave. Cette confrontation qui, 
méthodologiquement n’est jamais simple, entre les 
faits archéologiques et les documents écrits, est 
très présente dans l’étude de Paulo Jorge. Sens 
de l’observation et souci du détail propres à l’ar-
chéologue, connaissance et maîtrise des traités 
d’architecture navale particulières à l’historien se 
trouvent ici harmonieusement réunis.

Deux questions importantes se posent. La pre-
mière est celle des particularismes, ou supposés 
tels, spécifiques à l’épave de Cais do Sodré par 
rapport aux caractéristiques, de dimension géné-
rale, décrites dans les traités d’architecture navale 
comme, par exemple, le type d’about franc entre 
les éléments de la quille ou la forme relativement 
plate de la carène. La seconde concerne les rela-
tions entre ces caractéristiques et celles relevant 
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du concept de tradition Atlantique tel qu’il a été 
défini, sur la base des données archéologiques, 
par Thomas Oertling. Comment interpréter ces 
particularismes architecturaux ? Traduisent-ils 
une pratique régionale de construction ? Sont-ils 
à relier à une famille spécifique de bateaux de 
tradition Ibéro-Atlantique ? Témoignent-ils d’une 
différence de modes de production entre chan-
tier naval privé et chantier naval royal ? Bref, 
les interprétations qui apparaissent à la lecture 
de l’ouvrage débouchent sur une réflexion qui 
dépasse les limites de la simple description archi-
tecturale à laquelle se bornent trop souvent les 
publications portant sur la fouille d’une épave.

Une dernière remarque s’impose. Si l’épave de 
Cais do Sodré appartient, par son lieu de décou-
verte et sa probable origine, à l’histoire maritime 
du Portugal, elle se rattache, par les questions 
qu’elle suscite et les réponses qu’elle fournit au 
sujet de la tradition Ibéro-Atlantique de construc-
tion navale, à l’histoire de l’ensemble des nations 
maritimes de l’arc Atlantique.

Cette double perspective de lecture est constam-
ment présente dans le livre de Paulo Jorge Pinho 
Rodrigues, reflet d’une aventure scientifique d’un 
jeune archéologue à l’avenir si prometteur qui 

n’oubliait pas son attirance pour la mer et ses sou-
venirs de navigateur à la voile des toutes proches 
années de jeunesse. Cette sensibilité à l’univers 
nautique est la dimension « invisible », partagée 
cependant par tous ceux qui ont une expérience 
et un passé de navigation, qui rend si présente 
et vivante cette épave de Cais do Sodré sortie 
de l’oubli un jour d’avril 1995 dans une galerie 
sombre du métro de Lisbonne.

Juin 2019-novembre 1998. Onze années 
séparent ce moment où j’achève d’écrire cette 
introduction et la disparition tragique de Paulo 
Jorge. Quelques jours avant sa mort, j’ai eu la 
grande joie de revoir Paolo Jorge, le « petit 
Paolo » comme nous l’appelions avec tant affec-
tion sur les nombreux chantiers de fouille aux-
quels il avait participé en France, et d’écouter sa 
remarquable communication sur le maître-char-
pentier de marine de Gaio, Mestre Lopes, lors du 
colloque organisé à Ílhavo en hommage au Pro-
fesseur Octávio Lixa Filgueiras. 

Paulo Jorge est parti pour toujours. Mais il 
demeure bien présent dans mon cœur et restera 
présent au sein de la communauté scientifique 
portugaise et internationale par cette publication 
de l’épave de Cais do Sodré.
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Cumpre-me agradecer o convite formulado pela 
Arq.ta Paula Araújo da Silva, Directora-Geral da 
Direcção-Geral do Património Cultural, através da 
Dr.ª Maria Catarina Gomes Coelho, Directora do 
Departamento dos Bens Culturais daquela Direc-
ção-Geral, tendo em vista redigir texto introdutó-
rio à presente obra. Apraz-me, ainda, felicitá-la 
por a ter escolhido para retomar a publicação 
da importante série “Trabalhos de Arqueologia”.

O Estudo do Cavername do navio do Cais do Sodré 
da 2ª metade do século XV/ inícios do século XVI 
constitui a versão portuguesa da dissertação de 
curso tendo em vista a obtenção de D.E.A., em 
Archéologie des Temps Historiques, apresentada, 
em 2003, na Université Paris I – Sorbonne, pelo 
saudoso Paulo Jorge Pinho Rodrigues. Tal tra-
balho efectivou-se no âmbito de protocolo, que 
implementei graças a solicitação do Dr. Fran-
cisco Alves, entre a instituição do ensino superior 
mencionada e a Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, assim 
permitindo ao seu autor realizar a componente 
lectiva daquele curso em Lisboa, sob minha orien-
tação, frequentando seminários do Mestrado em 
História e Arqueologia dos Descobrimentos e da 
Expansão, sendo a componente não lectiva, assim 
como a defesa da tese realizada na universidade 
francesa mencionada, com a orientação do Pro-
fessor Eric Rieth, especialista de renome interna-
cional em Arqueologia Náutica e Subaquática.

A investigação que o autor desenvolveu baseou-se 
na descoberta, durante escavação arqueológica 
ocorrida entre Abril e Julho de 1995, de navio 
atribuído aos inícios da modernidade e identifi-
cado durante as obras de construção da estação 
de metropolitano do Cais do Sodré e áreas adja-

centes. Trata-se da primeira grande interven-
ção no âmbito de Arqueologia Náutica, na área 
urbana de Lisboa, que pôs à vista testemunhos, 
entre outros, de embarcação na zona onde teria 
existido, durante as Idades Média e Moderna, 
estaleiro de construção naval. O achado referido, 
e o estudo que lhe conferiu grande significado 
histórico e arqueológico, por certo contribuíram 
para a criação, no ano seguinte, do Centro Ope-
racional de Arqueologia Subaquática (COAS), 
que haveria de dar origem, em 1997, ao Centro 
Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática 
(CNANS), cujo desempenho se tornou incontorná-
vel naquela área da Arqueologia.

As intervenções arqueológicas, tanto no navio 
do Cais do Sodré,  como na nau  Nossa Senhora 
dos Mártires e, em particular, a exibição desta 
última no Pavilhão de Portugal na Expo 98, cha-
mou a atenção do poder político, sensibilizando-
-o para a valorização do riquíssimo  patrimó-
nio náutico e subaquático nacional, tantas vezes 
esquecido, originando a implementação de nova 
área de investigação no nosso país, nomeada-
mente na Nova FCSH, onde o Dr. Francisco Alves 
leccionou durante quase uma década, até à sua 
aposentação.

Importa, ainda, não esquecer que os trabalhos 
ocorridos no Cais do Sodré foram possíveis gra-
ças a protocolo então inovador, implementado 
entre o antigo Instituto Português do Património 
Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR) e o Metro-
politano de Lisboa, com o objectivo de salvaguar-
dar os testemunhos arqueológicos e patrimoniais 
que surgissem no âmbito da expansão da rede 
de metro. Aqueles seriam realizados por técni-
cos do IPPAR, assim como por arqueólogos contra-
tados propositadamente para o efeito, e, entre 
eles, o Dr. Paulo Jorge P. Rodrigues, que, de modo 
empenhado e muito activo, que eram característi-
cas suas, encarou tal trabalho, assim como outros 
que desenvolveu em Arqueologia não como mera 
obrigação, mas com grande profissionalismo e 
paixão.

Para a realização da escavação arqueológica 
da embarcação do Cais do Sodré, o arqueó-

Rosa Varela Gomes
Docente de Arqueologia na NOVA FCSH
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logo responsável e autor da presente monogra-
fia reuniu equipa pluridisciplinar, tendo em vista 
não só o trabalho no terreno, desde a escava-
ção ao registo gráfico e fotográfico, mas, tam-
bém, à sua remoção e ulterior conservação, sendo 
este aspecto tantas vezes descurado, ainda hoje, 
em trabalhos da mesma índole. Neste sentido ali 
trabalharam arqueólogos, técnicos de arqueolo-
gia e de conservação e restauro, desenhadores 
e especialistas em distintas áreas e, entre eles, 
o Professor Filipe Castro do Institute of Nauti-
cal Archaeology da Texas A &M University, Dr. 
Francisco Alves, a quem se deve a salvaguarda 
de boa parte do património arqueológico suba-
quático nacional, assim como os Doutores Paula 
Queiroz, Wim Van Leeuwaarden e José Mateus, 
responsáveis pelo imprescindível estudo arqueo-
botânico das madeiras identificadas, assim como 
leque diversificado de outros investigadores, 
essenciais para o desenvolvimento do trabalho 
arqueológico, nenhum deles esquecido pelo autor.

O espólio recuperado foi estudado, em Belém, 
nas antigas instalações do CNANS (onde hoje 
funciona o Museu dos Coches), tendo sido, ulte-
riormente, levado para armazém alugado para o 
receber e, presentemente, guarda-se em espaço 
preparado para acolher testemunhos arqueoló-
gicos náuticos e subaquáticos na zona Oriental 
de Lisboa.

A presente obra reúne a investigação desenvol-
vida durante e após a intervenção arqueológica 
no terreno, tendo sido organizada em seis capí-
tulos. No primeiro são apresentados os trabalhos 
realizados; no segundo as datações absolutas; no 

terceiro elabora-se a descrição dos componen-
tes das partes integrantes do navio, com alguma 
interpretação; no quarto procede-se à identifica-
ção das espécies de madeiras utilizadas na cons-
trução do navio, a partir dos resultados arqueo-
botânicos, e o capítulo seguinte, antecedendo as 
conclusões, estuda o modelo construtivo utilizado. 
O texto é acompanhado de muito boa documen-
tação gráfica e fotográfica, assim como por rela-
tórios de diferentes especialistas e termina com 
bibliografia actualizada. 

Os resultados obtidos e apresentados permitiram 
contribuir não só para a história daquele local da 
cidade, como para o conhecimento dos recursos 
materiais, técnicos e formas usadas em embarca-
ção pertencente a período fulcral da expansão 
marítima portuguesa, com a chegada por mar ao 
Oriente e dando os primeiros passos ao início da 
globalização.

O falecimento prematuro do Paulo Jorge P. Rodri-
gues, em 2008, impediu-o de concretizar dois dos 
seus sonhos, sendo um deles a publicação da sua 
dissertação de D.E.A., em Archéologie des Temps 
Historiques, e outro o prosseguimento da investi-
gação conducente à tese de doutoramento. O pri-
meiro, embora tardiamente e apesar dos esforços 
que empreendemos para o realizar, vê, agora, 
a luz do dia. Esperamos que o trabalho exem-
plarmente desenvolvido pelo seu autor continue, 
através de outros investigadores, prosseguindo-se 
os estudos de área com importância identitária 
para o nosso País e de que o livro em boa-hora 
agora publicado representa significativo marco 
histórico.
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A estrutura jazia longitudinalmente, a toda a lar-
gura da galeria, de 24 m, tendo sido seccionada 
nas extremidades da proa e da popa respectiva-
mente, a norte e a sul, pelas paredes de betão. 
Apresentava a meio uma largura máxima de 5 m.

As obras foram interrompidas na sequência desta 
descoberta, tendo-se iniciado imediatamente 
os trabalhos de salvamento arqueológico. Estes 
foram enquadrados ao abrigo de um protocolo 
existente entre o Instituto Português do Patrimó-
nio Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR) e a 
empresa Metropolitano de Lisboa, e realizados 
sob a direcção do autor, especificamente contra-
tado para o efeito, uma vez que os serviços de 
arqueologia daquele Instituto não dispunham de 
pessoal com experiência em arqueologia náutica. 
Os trabalhos tiveram lugar entre Abril e finais 
de Julho desse ano e corresponderam ao que 
habitualmente se designa por uma intervenção 
arqueológica de emergência.

Depois de desmantelado, o achado foi deposi-
tado num armazém das antigas Oficinas Gerais 
do Exército em Belém, onde à data se encontrava 
sedeado o Centro Nacional de Arqueologia Náu-
tica e Subaquática (CNANS)1.

Entre essa data e o final da primavera de 1996 os 
destroços do navio do Cais do Sodré, que tinham 
sido mantidos permanentemente encharcados 

durante toda a fase de salvamento, foram deixa-
dos ao abandono, acabando por secar, perden-
do-se irreversivelmente muito do extraordinário 
potencial informativo de que eram portadores, 
por ausência de uma adequada política patrimo-
nial. Recorde-se que na altura se encontrava em 
vigor legislação que privilegiava a recuperação 
de elementos do património arqueológico suba-
quático segundo uma lógica comercial, em detri-
mento da valorização do seu estudo e preser-
vação, de acordo com os mesmos princípios que 
regiam a arqueologia terrestre2.  

Em 1996, em consequência de alterações políticas 
decorrentes das eleições legislativas do ano ante-
rior, foi criado o Centro Operacional de Arqueo-
logia Subaquática (COAS) que, sob a direcção 
do Dr. Francisco Alves foi encarregue de realizar 
a escavação da nau portuguesa Nossa Senhora 
dos Mártires, naufragada em 1606 à entrada 
de Lisboa, aquando da viagem de regresso da 
Índia. O espólio desta escavação serviu de base 
à exposição do Pavilhão de Portugal durante a 
Expo’98 de Lisboa. Em 1997, através de uma 
nova lei orgânica (Decreto-Lei n.º 117/97, de 
14 de Maio) foi criado o Instituto Português de 
Arqueologia (IPA), organismo encarregue da ges-
tão do património arqueológico e, na sequência 
o COAS deu origem ao CNANS, que passou a 
ser o serviço competente do IPA, no domínio do 
património arqueológico náutico e subaquático. 

1 - Em 2009, o CNANS foi transferido para o Mercado Abastecedor de Lisboa (MARL), em Loures, onde se encontra actualmente e 
estrutura do navio do Cais do Sodré. Prevê-se a sua nova transferência para Xabregas durante o corrente ano.
2 - Decreto-Lei n.º 289/93, de 21 de Agosto, que aprova o regime jurídico do património cultural subaquático.

Em Abril de 1995, durante as obras de desobstrução da galeria 
da nova estação do Metropolitano de Lisboa do Cais do Sodré, 
a equipa encarregue de realizar o acompanhamento arqueoló-
gico foi surpreendida pela descoberta de uma enorme estrutura 
de madeira correspondente a um navio manifestamente antigo.
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Daí em diante, todo e qualquer espólio arqueo-
lógico de âmbito náutico e subaquático passava 
a estar sob superintendência do CNANS. Gra-
ças a este novo enquadramento legal foi pos-
sível relançar, com carácter plurianual, o pro-
jecto de registo e estudo do navio do Cais do 
Sodré. Recorde-se que o CNANS, por circunstân-
cias várias, se especializou no domínio do estudo 
arqueológico de navios portugueses da época 
dos Descobrimentos e da Expansão. A tal ponto 
que, em 1998, o seu trabalho foi coroado com 
a organização em Lisboa do “Simpósio Interna-
cional – Arqueologia dos Navios Medievais e 
Modernos de Tradição Ibero-Atlântica”, coor-
denado pelo Dr. Francisco Alves, tendo contado 
com a presença dos maiores especialistas mun-
diais na matéria (Alves, 2001).

A partir de 2001, o projecto do navio do Cais do 
Sodré teve um impulso decisivo ao contar com a 
colaboração do Institute of  Nautical Archaeology 
da Texas A&M University, que por iniciativa do 
Prof. Doutor Luís Filipe Castro, todos os anos envia 

alunos de mestrado do seu programa de arqueo-
logia náutica, para, no CNANS, sob a coordena-
ção do signatário, realizarem o registo e desenho 
à escala 1:1 e 1:10 das peças do navio, que ilus-
tram o trabalho.

Na sequência do estudo preliminar dos destro-
ços do navio do Cais do Sodré, e depois de ter 
constatado a qualidade informativa que os des-
troços detêm, pensei fazer a minha graduação 
académica em torno desta problemática. Colo-
quei a questão ao Dr. Francisco Alves, que de 
imediato manifestou o seu regozijo pela ideia. 
Conversei com o Prof. Doutor Eric Rieth que, na 
qualidade de especialista de navios medievais e 
pós-medievais dá consultoria científica ao CNANS 
em diversos projectos, também manifestou a sua 
satisfação e o seu interesse pela iniciativa e acei-
tou assumir a responsabilidade pela orientação 
da mesma. Assim, o presente trabalho de DEA é 
o embrião da publicação final dos destroços do 
navio do Cais do Sodré, implícita na futura dis-
sertação de doutoramento de seguida iniciada. 
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É com enorme dificuldade, dado o meu parco 
vocabulário, que consigo encontrar o adequado 
agradecimento ao Director do Centro Nacional 
de Arqueologia Náutica e Subaquática, meu 
velho amigo Dr. Francisco Alves, por insistente-
mente, e pacientemente, ter acreditado e incen-
tivado na realização do estudo dos destroços 
do navio do Cais do Sodré, e à minha volta ter 
criado condições para que tivesse podido redigir 
o presente trabalho. É também com dificuldade, 
por achar que nunca é suficiente a expressão da 
minha gratidão para com o meu director de DEA, 
Prof. Doutor Eric Rieth que, desde a primeira 
hora, se mostrou interessado e entusiasmado em 
levar por diante esta tarefa. Não posso tam-
bém deixar de expressar o meu agradecimento 
às Universidades de Paris I e Nova de Lisboa, 
por terem aceite o acordo que permitiu que 
eu desenvolvesse todo o meu trabalho em Lis-
boa. Aproveito para manifestar o meu agrade-
cimento pela prova de confiança e apreço que 
a Prof.ª Doutora Rosa Varela Gomes me deu ao 
insistir para que eu frequentasse sob sua orien-
tação as disciplinas inerentes ao acordo estabe-
lecido entre Universidades.  

Ao meu amigo Prof. Doutor Luís Filipe Vieira de 
Castro, que, graças ao seu impulso institucional 
junto do INA, fez com que anualmente, desde 
2001, alunos do programa de arqueologia náu-
tica da Texas A&M University desenhassem a 
esmagadora maioria dos elementos do caver-
name do navio do Cais do Sodré, e dessa forma 
tornar o presente estudo em realidade. Também 
a ele é devido o meu agradecimento por pes-

soalmente se ter empenhado de forma exímia 
na tarefa de passar em arte final e de ter dado 
tratamento informático a todos os desenhos 
agora tornado públicos, assim como à incansável 
leitura do texto, que motivou um contacto diário 
inesquecível e divertido.

É o momento de exprimir todo o meu agrade-
cimento ao Prof. Doutor Kevin Crisman, por ter 
sido o responsável do envio do enorme “bata-
lhão” de alunos do programa de arqueologia 
náutica da Texas A&M University. Quero tam-
bém agradecer a todos eles o empenho e pro-
fissionalismo com que desempenharam as suas 
funções. Assim aqui fica o meu agradecimento e 
abraço a: Dante Bartoli, Sarr Cox, Katie Custer, 
Peter Eric Flynn, Gustavo Garcia, Sara Hoskins, 
Michael Jones, Erika Laanela, Anthony Randolph 
e Carrie Sowden.

Tenho de manifestar a minha gratidão para com, 
a Doutora Paula Fernanda Queiroz, o Doutor 
Wim Van Leeuwaarden e o Doutor José Mateus, 
do núcleo de Arqueo-botânica do CIPA3 pelo 
resultado muito expressivo e clarificador do tra-
balho desenvolvido em torno da identificação 
das madeiras do navio do Cais do Sodré, ao 
permitir o esclarecimento de inúmeras questões.

Quero expressar o meu enorme e profundo 
agradecimento ao meu querido amigo Ricardo 
Rodrigo, pela interminável disponibilidade e 
paciência que revelou em ter passado os últimos 
tempos totalmente sintonizado com o tratamento 
informático e gráfico do presente trabalho. 

3 - Centro de Investigação em Paleoecologia Humana e Arqueociências; centro de investigação que funcionou no IPA entre 2000 e 
a sua extinção, em 2007.

A conclusão do presente trabalho, como é óbvio, por várias e dife-
rentes razões, não teria sido possível sem o esforço e empenho de 
um conjunto de pessoas a quem eu não posso deixar de exprimir a 
minha sentida gratidão.
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Também não posso esquecer o encorajamento 
dado e a cumplicidade manifestada pelo meu 
grande amigo João Gachet Alves, que, nas últi-
mas semanas, proporcionou um vivo debate que 
não posso deixar de relevar, em torno da cons-
trução naval portuguesa. 

De forma muito particular quero expressar o 
meu agradecimento ao meu amigo Dr. Pedro 
Caleja, meu companheiro de discussão na fase 
inicial do projecto. 

Um grande e caloroso abraço é devido aos 
meus queridos amigos do Instituto Português 
de Arqueologia, Dr.ª Cidália Duarte, Dr. Nuno 
Vasco Oliveira e Dr.ª Sónia Gabriel, que pacien-
temente, e com sugestões qualitativas, deram um 
forte contributo para melhorar a qualidade lite-
rária do presente texto. 

Quero também agradecer à Dr.ª Dina Pinheiro 
do Instituto Português de Arqueologia que de 
imediato se prontificou a fazer a revisão biblio-
gráfica do texto.

Paralelamente, quero expressar o meu agrade-
cimento à antiga direcção do Departamento de 
Arqueologia do IPPAR, e em particular ao Dr. 
Fernando Real e ao Dr. Clementino Amaro, que 
em 1995 acharam que eu era a pessoa certa 
para realizar o salvamento dos destroços do 
navio do Cais do Sodré. Do mesmo modo não 
posso esquecer a excelente “ponte” estabe-
lecida pelo Dr. Paulo Oliveira entre a equipa 
de terreno e a direcção do IPPAR. Quero igual-
mente expressar a enorme admiração que tenho 
para com a administração, engenheiros e técni-
cos da empresa Metropolitano de Lisboa que, na 
altura, transformaram em realidade os meus sus-
piros de lamentações por ausência de condições 
para realizar o salvamento dos destroços do 
navio do Cais do Sodré. Tenho obrigatoriamente 
de agradecer e prestar homenagem à equipa 
que comigo realizou o salvamento do navio do 
Cais do Sodré. Assim, afectivamente, é com sau-

dade que recordo o trabalho desenvolvido pela 
Dr.ª Ana Vale, Dr. João Marques, Rui Mergulho, 
Paulo Pacheco, Vitor Santos e Paulo Figueiredo. 
A eles se deve o salvamento do navio do Cais 
do Sodré. 
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mento por ter feito a arte final dos desenhos em 
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tica e subaquática tem a sua própria especifici-
dade e como tal merece um tratamento particu-
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res momentos da minha vida profissional. 

Seria injusto da minha parte se não agrade-
cesse calorosamente a todos os meus colegas do 
CNANS, pela paciência que revelaram ao terem, 
literalmente, aturado em determinados momen-
tos o meu mau génio. Pois, para eles aqui fica o 
meu grande abraço de gratidão. Ainda assim, 
tenho de o sublinhar ao meu velho amigo Miguel 
Aleluia pela experiência que detém, sempre 
colocada à disposição, pela solidez da sua ami-
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construção do navio do Cais do Sodré. Ao Dr. 
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sem esquecimento me informa das novidades 
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ção Silva e à Rute Caleja. E uma outra aqui fica 
ao companheirismo do António Sá.

Nesta hora, não podia esquecer os incentivos 
dados pelo Dr. Jean-Yves Blot e pela Dr.ª Maria 
Luísa Blot, assim como a mais-valia que sempre 
representa qualquer das suas críticas. Obrigado 
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demissão dos assuntos familiares. A ela o meu 
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5.
   Escavação e registo
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Fig. 1: Mapa de localização do 
achado arqueológico.

Fig. 2: Vista geral do sítio 
arqueológico.

5.1. 
Descrição dos trabalhos 
de registo 
e remoção do achado

Os destroços do navio do Cais do Sodré 
foram encontrados em Abril de 1995 na 
galeria da nova estação do Metropoli-
tano de Lisboa (Rodrigues & Vale, 2000; 
Rodrigues & alii, 2001), zona que cor-
responde ao aterro da Boavista, feito 
em meados do século XIX (Fig. 1). O 
achado pertence ao fundo de um casco 
de tabuado liso, de grandes dimensões, 

de um navio manifestamente antigo (Fig. 2). 
A estrutura foi descoberta durante o desentulha-
mento mecânico da galeria. Encontrava-se posi-
cionada longitudinalmente a toda a largura da 
galeria, que aí tinha 24 m, e apresentava uma lar-
gura máxima de 5 m. Foi seccionada nas extremi-
dades de proa e de popa pelas paredes laterais 
de betão. Estava disposta perpendicularmente ao 
rio, aproximadamente no sentido norte-sul, com a 
proa para norte. Encontrava-se adornada para 
estibordo (leste) com a quilha quase na horizon-
tal, pelo que o seu lado de bombordo estava mais 
bem conservado do que o de estibordo. O achado 
encontrava-se no meio dos sedimentos, a uma pro-
fundidade de entre -5 e -6,5 m, assente no leito da 
antiga margem do rio Tejo (Figs. 3 e 4).
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Na parte central, entre um ponto situado a 11 
m da parede sul e a 65 m da parede norte, 
o cavername havia sido arrancado pela esca-
vadora antes da percepção da descoberta, 
ficando apenas preservado o tabuado do casco 
e a quilha. Em contrapartida, na extremidade 
de popa conservaram-se 23 cavernas com a 
maioria dos respectivos braços, e na extremi-
dade de proa conservaram-se 19 cavernas com 
alguns dos braços (Figs. 5 e 6).
Depois de concluída a desobstrução do entulho 
que cobria a carena do navio, o que deu lugar 
ao aparecimento de um escasso espólio, foi feita 
a etiquetagem dos diversos elementos da estru-
tura. Só então se iniciou o desenho em planime-

tria à escala 1:10 das fases sucessivas de expo-
sição e desmontagem da estrutura, que foram 
completadas por registos fotográficos: forro 
interior, sobrequilha e escoas; sobre o caver-
name e tabuado de casco (1.ª fase); cavername 
e tabuado de casco (2.ª fase); quilha e tabuado 
de casco (3.ª fase) (Figs. 5, 6 e 7). 
O registo planimétrico foi referenciado a um 
plano horizontal definido por três fios paralelos 
espaçados de 1 m, colocados longitudinalmente 
ao longo do eixo do navio (Fig. 8). Um ponto 
zero convencional com a cota absoluta de -4,23 
m foi colocado na parede sul da galeria. Foram 
tiradas cotas ao longo das três fases de registo 
de 0,5 em 0,5 m.

Refazer

Refazer
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Fig. 3: Croqui do plano dos destroços do navio do Cais do Sodré in situ.
Fig. 4: Croqui do corte transversal dos destroços do navio do Cais do Sodré in situ.
Fig. 5: Plano geral dos destroços do navio do Cais do Sodré.
Fig. 6: Plano geral do cavername do navio do Cais do Sodré.
Fig. 7: Plano geral do forro exterior do navio do Cais do Sodré.

Refazer
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5.2. 
Descrição dos 
trabalhos do registo 
individual das peças 
do cavername

No CNANS, entre o final de 2000 e Julho 2002, 
realizaram-se os trabalhos de registo individual 
de todas as peças do cavername do navio do 
Cais do Sodré, e o Prof. Dr. Luís Filipe Castro 
,da Texas A&M University, entre Julho e Setem-
bro último, procedeu ao seu tratamento gráfico e 
informático4.
As faces de proa e de popa das cavernas foram 
desenhadas à escala 1:1, enquanto que o topo e 
a base foram registadas à escala 1:10.
Para se efectuar o registo à 
escala 1:1, as peças foram 
previamente limpas e assina-
ladas com agulhas nos bura-
cos dos pregos. Depois de se 
colocar sobre a caverna uma 
mesa de cantoneira, coberta 
com papel Mylar, o desenho 
era feito com o auxílio de um 
ponteiro laser colocado na 
vertical, fixo a uma pequena 
estrutura (Fig. 9).
Numa zona, contígua à ante-
rior, foi utilizada uma bancada 
com 5 m de comprimento e 1,5 
m de largura, para efectuar-
-se o registo à escala 1:10 do 

Fig. 8: Os quatro eixos de referência ao 
registo arqueológico.

4 - Em data posterior à redacção deste texto, a equipa da Universidade do texas liderada por Luís filipe Castro publicou um 
trabalho sobre o bufrágio do Cais do Sodré (Castro & alii, 2011) (nota do editor.
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Fig. 9: O ponteiro laser utilizado no desenho à escala 1:1.
Fig. 10: Registo de uma caverna à escala 1:10.
Fig. 11: Redução dos desenhos à escala 1:1 para a escala 1:10.

topo e da base de cada uma das cavernas. O topo 
e a base das cavernas foram desenhados à escala 
1:10 em consequência da considerável profundi-
dade que apresentam quando colocadas naquelas 
posições. Tendo em conta essa profundidade, a pos-
sibilidade de erro num desenho feito por meio de 
um ponteiro laser aumenta, uma vez que é extrema-
mente difícil encontrar a verticalidade. Deste modo, 
um erro milimétrico a 20 cm pode tornar-se gros-
seiro a 60 cm ou 70 cm (Fig. 10).
Nos desenhos incluiu-se o registo de todas as marcas 
de construção, a numeração e o veio da madeira.
Os desenhos feitos à escala 1:1 foram reduzidos 
para escala 1:10 sobre um acrílico quadriculado 
(Fig. 11). 
Depois de todos os desenhos estarem à escala 
1:10, foram passados a arte final, digitalizados 
e tratados informaticamente na actual disposição.
Como é referido na introdução ao Catálogo das 
Cavernas do navio do Cais do Sodré (ver capí-
tulo 11), a disposição das várias faces na pran-
cha de desenho foi baseada no critério de pri-
vilegiar a face de projecto das cavernas. Deste 
modo, na prancha dos desenhos, a face de pro-
jecto das cavernas é colocada em baixo. Refira-
-se, a propósito, que a face de projecto é a que 
está sempre voltada para a secção mestra do 
navio. Assim, a face de projecto das cavernas de 
proa é a de popa, e das de popa é a de proa. 
E, na prancha de desenho, para que as hastes 
de bombordo e de estibordo coincidissem, a face 
oposta à face de projecto foi colocada em posi-
ção invertida. 
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  Datação dos vestígios
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Foram enviadas duas amostras de 
madeira, uma do tabuado e uma do 
cavername, para datação por radio-
carbono no Laboratório de Isótopos 
Ambientais do Instituto Tecnológico 
Nuclear, que forneceram os resulta-
dos apresentados no Quadro 1. 

O relatório laboratorial sublinhava que “(...) Ao cali-
brar a data obtida fazendo uso da curva de Stuiver e 
Pearson (“Radiocarbon 35 (1), 1993, pp. 1–23) obtém-
-se a intersecção em 1449 cal AD e os seguintes inter-
valos: para 1 sigma: 1438 – 1478 AD; para 2 sigma: 
1424 – 1516 cal AD, 1590 – 1622 cal SD. Aos interva-
los correspondentes aos sécs. XVI e XVII, quer para esta 
data quer para a anterior, é-lhes atribuída uma probabi-
lidade muito pequena. O barco deverá, pois, ser datado 
da 2ª metade do séc. XV ou dos inícios do séc. XVI”.

Não podendo alhear-me da minha qualidade de 
arqueólogo do CNANS, devo aqui fazer referên-
cia ao facto do Centro ter vindo a encontrar algu-
mas dificuldades em integrar cronologicamente os 
achados, em consequência de uma sistemática pre-
cocidade que os resultados teimam em apresentar, 
independentemente do laboratório que realize a 
análise. Deste modo, o CNANS adoptou como filo-
sofia relativamente a novos casos, enviar amostras 
para dois laboratórios e fazer nova recolha de 
amostras relativamente aos achados já datados e o 
seu envio para dois laboratórios diferentes.
Assim, é neste contexto que se vão realizar novas 
datações às madeiras da estrutura do navio do Cais 
do Sodré.
Por fim, não podemos de deixar de referir, mesmo 
que os resultados venham a ser revistos com esta 
opção, que o radiocarbono tem as suas limitações 
para épocas tão chegadas a nós, e que só com a 
dendrocronologia se poderá ter uma noção concreta 
da importância cronológica destes achados. Neste 
sentido, o CNANS está a desenvolver esforços, jun-
tamente com o CIPA, para instalar em Portugal uma 
unidade de frio tendo em vista iniciar um projecto de 
recolha de amostras para futuros estudos dendrocro-
nológicos das madeiras do território português5.

Referência do laboratório Natureza da amostra Tipo Idade (BP)

Sac-1334 Tábua de casco Madeira 400 ± 40

Sac-1335 Caverna Madeira 430 ±  45

Quadro 1: Resultados das datações por radiocarbono.

5 - Infelizmente, em consequência do processo de fusão entre 
o IPA e o IPPAR, anunciado em 2002 e concretizado em 2007, 
este projecto foi concretizado.
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7.1.
Elementos longitudinais 
da estrutura do navio

7.1.1. Quilha

A quilha era constituída por quatro 
troços justapostos e estendia-se ao 
longo dos 24 m da extensão dos 
destroços (Fig.12). Durante a sua 
remoção os troços das extremida-
des fracturaram-se, sendo que o de 
popa fora já danificado por uma 
broca de injecção de betão para 
a construção da laje do pavimento 
da galeria. 

O primeiro troço, fracturado, tem 2,97 m e situa-
va-se entre as cavernas C154 e C144. O segundo 
tem 7,57 m e situava-se entre a caverna C144 
e um ponto a 12,2 m da parede norte, onde já 
não subsistia cavername. Entre este ponto e entre 
as cavernas C96 e C95 desenvolvia-se o ter-
ceiro troço, com 3,39 m. O quarto troço, igual-
mente fracturado, tem 8,48 m (3,84 m + 4,64 m), 
e situava-se entre aquelas cavernas e a parede 
sul do lado da popa.
A quilha do navio do Cais do Sodré, com os seus 
diversos troços ligados simplesmente por encosto 
topo a topo, sem escarvas nem indícios de qual-
quer sistema de pregadura a ligá-los, está fora 
das normas habituais, constituindo um caso singu-
lar entre os exemplos conhecidos internacional-
mente (Figs. 13 e 14). Esta característica parece 
atestar à primeira vista um sistema de coesão 
longitudinal pouco robusto, aparentemente não 
vocacionado para uma navegação transoceânica. 
De referir no entanto, que este sistema de ligação 
topo a topo, muito raro, se encontra atestado no 
pequeno navio cabotador Culip VI (Palou & alii, 
1998, pp. 119–120), datado dos finais do século 
XIII–inícios do XIV. Neste caso na ligação da qui- Fig. 12: Junção dos troços da quilha do navio do Cais do Sodré.
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lha com a roda, aqui reforçado por três 
pregos colocados obliquamente (Fig. 15). 
De salientar igualmente a referência a 
este tipo de união topo a topo de segmen-
tos da quilha num manuscrito francês anó-
nimo, datado de cerca de 1691, que refere 
a este propósito, “(...) On les joint ensem-
ble sans liaison et sans empature, les mettant 
simplement bien juste bout à bout, parce que 
l’on a vu par expperience que la qualité des 
chevilles Qui les traversent à l’endroit des 
madiers pourroient les faire éclater se rencon-
trant à celuy des empatures, et quelles sont 
plus fortes portant simplement les unes con-
tre les autres par leurs extremitéz.” (Traité 
de la Construction des Galères, f.º 10.)6 
(Fig. 16).
Nas suas faces de contacto, topo a topo, 
todos os troços da quilha apresentam na 
zona mediana, horizontalmente, a toda a 
largura, imediatamente abaixo da aresta 
inferior dos alefrizes, um entalhe de sec-
ção semicircular, mais ou menos em meia-
-cana, com 2,5 cm de diâmetro, aparen-
temente funcionando como juntas do tipo 
acqua-stop (fig. 13).
A quilha apresenta uma secção qua-
drangular com uma largura de 25 cm e 
altura de 27 cm. Morfológica e dimensio-
nalmente é bastante similar à de outros 
destroços de navios de tradição ibero-
-atlântica (Oertling, 1989a, 2001; Alves, 
1998), como na de Cattewater, que tem 
uma largura no topo de 21,5 cm, máxima 
de 29 cm, e uma altura de 30 cm (Redk-
nap, 1984, p. 21), de Western Ledge, que 
apresenta uma secção de 25 cm (Watts, 
1993, pp. 110–111), e do navio San Este-
ban, que tem uma largura de 31 cm, e 

Fig. 13: Topo de um dos troços de quilha.
Fig. 14: Quilha
Fig. 15: Corte longitudinal do cabator Culip VI, com des-
taque para a junção topo a topo da quilha com a roda 
(croqui cedido por Eric Rieth).

6 -  Uma outra referência a este tipo de junção encontra-se no fl.º 20 do mesmo manuscrito. Referência documental gentilmente 
cedida pelo Prof. Doutor Eric Rieth.
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uma altura de 27 cm (Rosloff & Arnold III, 1984, 
p. 291). Dimensões inferiores, mas semelhantes 

na forma, verificam-se nos destroços de 
Molasses Reef, em que a quilha apresenta 
uma largura de 20 cm, calculada através 
da fêmea do leme (Oertling, 1989b, p. 
239) e de Highborn Cay, em que esta tem 
uma largura de 16.5 cm e uma altura de 
21 cm (Oertling, 1989c, p. 246).
O alefriz da quilha do navio do Cais 
do Sodré situa-se 18 cm acima da base, 
definindo uma reentrância angular com 
cerca de 4 cm de profundidade e 8 cm 
de altura, cujo eixo horizontal, na parte 
mais funda, dista de cerca de 5,5 m da 
face superior. Em direcção às extremi-

dades o plano superior desta reentrância do ale-
friz bascula progressivamente aproximando-se da 
vertical, permitindo que nesta zona a tábua de 
resbordo se encaixe praticamente nesta posição, 
enquanto a meia-nau se dispõe na horizontal.

7.1.2. Contra-roda

Muito próximo da proa do navio, a 80 cm da parede 
norte, sobre a quilha, encontrava-se uma peça com 2,2 
m de comprimento que servia de enchimento e reforço 
interior desta parte da estrutura (Figs. 17 e 18).

Fig. 16: Gravura do manuscrito Traté de la Construc-
tion des Galères (1691, 2.ª parte, fl.º 10), onde se pode 
observar a mesma morfologia de topo da quilha.
Fig. 17: Pormenor do plano do forro exterior com a con-
tra-roda em destaque.
Fig. 18: Contra-roda.

REFAZER
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Esta peça tem uma largura de 22,5 cm e uma altura 
de 15 cm. Na sua face superior apresenta de cada 
lado, simetricamente, rasgos com 5 cm de largura, des-
tinados ao encaixe de cavernas, distando entre si de 
80 cm. Como se referirá adiante, também as caver-
nas C154, C156 e C158 apresentam simetricamente 
na base as saliências laterais correspondentes àqueles 
rasgos (Fig. 29). 

7.1.3. Sobrequilha

A sobrequilha (fig. 5), feita em várias partes, encon-
trava-se bem preservada nas duas extremidades do 
navio, desenvolvendo-se ao longo de 4 m à proa e de 
6,3 m à popa (Fig. 19). Apresenta uma secção com 27 
cm de largura e 26 cm de altura. A face inferior tem 

uma típica forma denteada para o encaixe e trava-
mento do cavername do navio. 
Era composta de vários troços ligados entre si por 
escarvas horizontais, de dente (Figs. 20 e 21). Quatro 
destes troços encontravam-se preservados: um a norte, 
dois a sul e um outro encontrado fora de contexto.
O fragmento da sobrequilha norte situava-se entre as 
cavernas C154 e a C141. Mede aproximadamente 4 
m, e possui na face superior, a 4 m da parede, uma 
cavidade em rampa com 7 cm de largura e 60 cm de 
comprimento cujo fundo se desenvolve em plano incli-
nado até à superfície, desde o talão (a norte), que 
tem 3 cm de profundidade. Este rasgo possui a meio 
uma cavidade quadrada, mais larga, com 12 cm de 
lado. Este fragmento apresenta ambas as extremida-
des fracturadas. 
A sul, o segmento da sobrequilha mais próximo desta 

Fig. 19: Corte longitudinal da zona da 
popa do navio do Cais do Sodré.
Fig. 20: Escarva da sobrequilha.
Fig. 21: Escarva da sobrequilha.
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extremidade tem 1,3 m de comprimento e encontra-
-se preservado na íntegra. Situa-se entre as cavernas 
C78 e C80 e possui na sua extremidade norte uma 
escarva de dente, horizontal, cuja superfície de con-
tacto está virada para baixo, sobrepondo-se assim 
à face correspondente da escarva do segmento 
seguinte.
O troço da sobrequilha a sul, mais distante desta 
extremidade, tem 4,88 m de comprimento, cobre as 
cavernas entre a C81 e a C92, e termina em frac-
tura. Este fragmento apresenta, a 4 m da parede sul, 
uma outra cavidade, com cerca de 14 cm de com-
primento, 6 cm de largura e 3 cm de altura. Nesta 
cavidade encontrava-se ainda in situ, em posição 
vertical, um pé-de-carneiro incompleto, de secção 
quadrada com 10 cm de lado, que se encontrava 
assim encastrado num alargamento desta cavidade. 
As escarvas dos vários troços da sobrequilha apre-
sentam características e dimensões similares. Têm 
um comprimento total de 70 cm, dos quais 24 cm 
na extremidade, correspondem ao dente, que tem 4 
cm de altura. A espessura (altura) da escarva é de 
18 cm na sua secção inicial, de 9 cm na secção cor-
respondente ao plano da face interna do dente (4 
cm correspondendo à altura do dente propriamente 
dita), e de 12 cm na extremidade (Figs. 20 e 21).
O quarto e último fragmento de sobrequilha, com 
2,6 m de comprimento, foi removido pela escava-
dora, tendo sido encontrado fora da estrutura do 
navio. Possui numa das extremidades uma escarva 
idêntica às anteriores, e na sua face superior apre-
senta alguns pormenores dignos de destaque. A 13 
cm da extremidade, em que é visível a escarva, tem 
uma cavidade com 50 cm de comprimento, 7 cm de 
largo e 2 cm de profundidade. Muito próximo da 
outra extremidade que termina em fractura pode-
-se observar uma outra cavidade com 22 cm de 
comprimento, 6 cm de largo e 4 cm de profundi-
dade, não sendo no entanto seguro o seu compri-
mento devido à fractura.
Estas cavidades maiores, que se encontram quer no 
troço da zona norte quer no quarto segmento da 
sobrequilha, com 60 cm e 50 cm respectivamente, 
têm paralelo nas cavidades idênticas existentes 
na sobrequilha do navio Ria de Aveiro A (Alves & 
alii 2001a, p. 336; 2001b, p. 26). Também foram 
encontradas cavidades similares na sobrequilha da 
fragata portuguesa Santo António de Tanna, nau-
fragada em 1697 em Mombaça, no Quénia (Percy, 
1977, pp. 332, 333, fig. 2), rasgos que aqui têm 
40 cm a 60 cm, bem como na sobrequilha do San 
Diego (L’Hour, 1994, pp. 144–146), neste caso com 
apenas 20 cm a 25 cm de comprimento. Estas cavi-
dades parecem ter servido de encaixe das mechas 

dos pés-de-carneiro, de sustento dos vaus da pri-
meira coberta.
É de salientar a não preservação na sobrequilha de 
qualquer parte relacionada com a carlinga ou com o 
buraco do pé de mastro, como se encontra atestado 
em outros casos de navios da mesma tradição tec-
nológica como em Highborn Cay (Oertling, 1989c, 
pp. 247, 249, fig. 3 e fig. 6), Cattewater (Redknap, 
1984, pp. 30–32, fig. 9 e fig. 19), San Juan (Grenier, 
1988, pp. 71, 75, 76), Rye A (Lovegrove, 1964, pp. 
117, fig. 1) e Western Ledge (Watts, 1993, pp. 111, 
112, figs. 2, 10 e 11). 
Assim, e para além da existência das cavidades que 
serviam para encaixe da mecha dos pés-de-carneiro, 
a sobrequilha do navio do Cais do Sodré caracteri-
za-se essencialmente:
a) Pelo seu típico denteado, como se encontra 
atestado em diversos destroços de navios de tradi-
ção ibero-atlântica, e não só, em que esta peça se 
encontra preservada, nomeadamente no navio Ria 
de Aveiro A (Alves & alii 2001a, p. 336; 2001b, p. 
26), Highborn Cay (Oertling, 1989c, pp. 247, 249, 
fig. 3 e fig. 6), Cattewater (Redknap, 1984: pp. 30, 
32, fig. 9 e fig. 19), San Juan (Grenier, 1988: pp. 71, 
75, 76). Rye A (Lovegrove, 1964: p. 117, fig. 1) e 
Western Ledge (Watts, 1993 pp. 111, 112, figs. 2, 
10 e 11);
b)  Por apresentar, aproximadamente de três 
em três cavernas, fortes cavilhas de ferro, com 3 cm 
de diâmetro, que trespassam as cavernas e a qui-
lha. Esta característica é comum à sobrequilha do 
navio Ria de Aveiro A que, sensivelmente de quatro 
em quatro cavernas, apresenta também uma cavilha 
de ferro com 2,5 cm de diâmetro e que, tal como no 
navio do Cais do Sodré, trespassa a caverna e a qui-
lha. Esta característica também se encontra presente 
noutros casos, conhecidos, de navios de tradição ibe-
ro-atlântica, como em Highborn Cay, em que de qua-
tro em quatro cavernas se pode observar uma forte 
cavilha que termina na quilha (Oertling, 1989c, pp. 
246, 247, fig. 3), em Cattewater onde se pode ver 
no único fragmento de sobrequilha existente, com três 
fortes cavilhas de ferro, espaçadas entre si 1,5/1,8 
m, o equivalente a três ou quatro cavernas (Redknap, 
1984, p. 29, figs. 19 e 32), e em Western Ledge, 
em que é visível, de quatro em quatro cavernas, uma 
grande cavilha de ferro que partia da sobrequilha 
(Watts, 1993, p. 113);
c) Por possuir contrafortes na presumível zona 
da carlinga (sobre a caverna C98);
d) Por possuir longas cavidades na face supe-
rior, em plano inclinado, destinadas ao encaixe de 
pés de carneiro.
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7.1.4. Escoas

Em ambos os bordos do navio do Cais do Sodré encon-
travam-se preservados restos de escoas de secção 
aproximadamente quadrangular, com 18 cm de lar-
gura e 17 cm de altura (Fig. 5). 
Na extremidade de proa (norte), a bombordo, existia 
apenas um fragmento de uma escoa (ENB), com 2,6 
m de comprimento, a 1,2 m da parede norte, que se 
unia com a buçarda através de uma escarva (adiante 
descrita).
Na extremidade de popa (sul) existiam duas escoas 
de cada lado. A bombordo, ambas se desenvolviam 
a partir de 1 m da parede. A interna (ES1B) estava 
preservada numa extensão de 10,6 m, e a externa 
(ES2B), ao longo de 9,5 m. As escoas de estibordo 
desenvolviam-se a partir da parede. A interna (ES1E) 
estava preservada numa extensão de 5,5 m, e a 
externa (ES2E) ao longo de 2 m.
As escoas compunham-se de diversos troços ligados 
por intermédio de escarvas de dente, horizontais, sem-
pre com o troço de popa sobre o da proa. As escarvas 
dos diversos troços das escoas apresentam caracterís-
ticas e dimensões similares, sendo morfologicamente 
iguais às da sobrequilha (Figs. 20 e 21). Têm um com-
primento total de 60 cm, dos quais 20 cm, na extre-
midade, correspondem ao dente, que tem 2 cm de 

altura. A espessura (altura) da escarva é de 17 cm na 
sua secção inicial, de 5 cm na secção correspondente 
ao plano da face interna do dente (2 cm correspon-
dendo à altura do dente propriamente dito), e de 5 
cm na extremidade. 
As escoas de sul, de ambos os bordos, encontravam-
-se separadas por uma tábua de forro interior que, 
curiosamente, é feita de uma madeira nitidamente 
diferente da utilizada no restante forro (fig. 55) (ver 
capítulo 7).
Para finalizar, merece ser referido que todos os casos 
de navios de tradição ibero-atlântica conhecidos, 
à excepção do de Cattewater (Redknap, 1984, p. 
99, fig. 55), têm escoas cobrindo a zona de fixação 
caverna/braço (fig. 22).  

7.1.5. Buçarda

Entre os elementos mais significativos da estrutura 
interna do casco do navio do Cais do Sodré encon-
tra-se a buçarda (fig. 5). Esta peça apresenta uma 
forma de Y, quando vista em plano, com funções de 
reforço às extremidades e ligação das escoas e do 
bordo à roda de proa, fazendo deste modo a tran-
sição das estruturas, algo complexas, nesta zona do 
navio (fig. 23).  

Fig. 22: Interior dos destroços do navio Cat-
tewater (RedKnap, 1984, p. 99).
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A buçarda tem 1,7 m de comprimento, 60 cm de 
envergadura máxima na extremidade dos seus bra-
ços, cerca de 45 cm de largura a meio comprimento, 
e 30 cm na extremidade da proa. Os dois braços 
têm 23 cm de largura na raiz e 13 cm nas extremida-
des, onde se apresenta fracturado. A sua espessura 
(altura) varia entre 25 cm e 29 cm, uma vez que na 
sua face superior o talhe é tosco e irregular. 
Os braços da buçarda apresentam escarvas nas 
extremidades, cujas faces de contacto se encon-
tram viradas para cima, em ligeira obliquidade 
para dentro, o que corresponde à posição termi-
nal das escoas. As extremidades das escoas sobre-
põem-se assim às escarvas da buçarda através 
das faces superiores das extremidades desta, que 
se encontram igualmente escarvadas, terminando 
ambas por um dente (Fig. 20). Estas escarvas têm 
42 cm de comprimento, tendo o dente da buçarda 
20 cm e o das escoas 22 cm. 
A face superior da buçarda apresenta de ambos 
os lados, simetricamente, ao longo dos seus bor-
dos externos, quatro concavidades aproximada-
mente circulares com diâmetros variáveis entre 7 
cm e 10 cm, correspondentes às áreas vestibula-
res das cabeças de cavilhas e dos pregos. Assim, 
a contar de norte (roda), a primeira e terceira 
cavidades correspondem a cavilhas com cerca de 
3 cm de diâmetro, e a segunda e quarta, a pre-
gos cuja secção, junto da cabeça, é de aproxima-
damente 2 cm, e a meio, cerca de 1,5 cm.

7.1.6. Tabuado de forro interior
Do lado da proa (norte), e a bombordo, longitudinal-
mente, existiam seis fragmentos de tábuas de forro 
interior, três grandes e três pequenos. Do lado de esti-
bordo apenas subsistiam duas tábuas (Fig. 5).
Do lado da popa (sul), a estibordo, ao longo de 5/7 
m a partir da parede, dispunham-se quatro fiadas de 

tábuas de forro interior, encaixa-
das entre a sobrequilha, que subsis-
tia ao longo de mais de 6 m desde 
a parede, e a primeira escoa, que 
terminava junto à parede sul. Entre 
a primeira e a segunda escoa, era 
visível uma quinta tábua de forro, 
aparentemente feita de uma espé-
cie de madeira diferente das res-
tantes, como foi referido.
Nesta extremidade (sul), a bom-
bordo, ao longo de 9 m a par-
tir da parede, igualmente entre a 
sobrequilha e a primeira escoa, 
subsistiam três fiadas de tábuas 
do forro interior bem conserva-

das; uma quarta encontrava-se preservada entre 
as duas escoas; e uma quinta, fragmentada, era 
também visível a todo o comprimento das outras, 
para além da segunda escoa. Tal como no outro 
bordo, a tábua que se situa entre as escoas parece 
ser de uma espécie de madeira diferente. 
Merece ser sublinhado que a existência de fiadas 
de tábuas de forro interior é característica da cons-
trução naval ibero-atlântica, verificável em todos 
os casos conhecidos, à excepção do navio Ria de 
Aveiro A e do San Diego. 

7.1.7. Tabuado de forro exterior

O tabuado de casco do navio do Cais do Sodré 
encontrava-se mais bem preservado do lado de 
bombordo do que de estibordo (Fig. 5). Apresen-
tava uma largura mínima, conservada, de cerca 
de 2 m na zona da proa, junto à parede, e uma 
máxima de 4,5 m do lado da popa, aproximada-
mente a 6 m da parede sul. Nalguns locais do lado 
de estibordo na extremidade norte encontravam-se 
oito fiadas de tábuas preservadas, enquanto que 
do lado de bombordo, a sul, era possível atestar 
a presença de nove fiadas de tábuas. O número 
total de fiadas de tábuas preservadas na íntegra 
ascende a uma dezena. Desde a parede norte e 
ao longo de 7 m, conservaram-se três fiadas de 
tábuas de casco do lado de estibordo, enquanto 

Fig. 23: Buçarda in situ.
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a bombordo registaram-se entre seis a sete fia-
das. No espaço que medeia entre 7 m da parede 
norte e 9 m da parede sul (parte central do navio), 
conservaram-se uma a duas fiadas de tábuas de 
casco a estibordo, e sete a oito a bombordo. Ao 
longo de 9 m, contados a partir da parede sul, 
existiam seis fiadas de tábuas de estibordo e nove 
de bombordo.
As tábuas apresentam comprimentos diversos, 
podendo atingir cerca de 8 m, e larguras variá-
veis entre 20 cm e 50 cm. A espessura máxima do 
tabuado de casco é de 8 cm e a mínima 7 cm. 
Todas elas eram fixadas com dois ou três pregos 
por baliza, em função da sua largura. Nas extre-
midades eram fixadas com mais um prego do que 
no vão, ou seja, as que levavam dois pregos por 
baliza, tinham três nas extremidades, e as que leva-
vam três, tinham quatro.
As tábuas de resbordo do navio do Cais do Sodré 
apresentam a meia-nau cerca de 35 cm de largura, 
com um chanfro de 5/6 cm e uma espessura idên-
tica ao resto do tabuado de casco. Ambas são fixa-
das às cavernas por três pregos.

7.2. 
Pinção

Do lado da popa (sul), a 
bombordo, a cerca de 5 m 
da parede, sobre as fiadas 
de tábuas 2 e 3 de forro 
interior, apareceu um frag-
mento de um pinção com o 
seu anel terminal, destinado 
ao enfiamento da cana do 
leme, em perfeito estado de 
conservação (Fig. 5).
Esta peça tem 75 cm de com-
primento, tendo a parte ane-
lar cerca de 29 cm de com-
primento máximo, 7 cm de 
espessura, e o orifício 14 cm 
de diâmetro. Nesta parte da 
peça, as paredes laterais 
exteriores medem cerca de 
8.5 cm de altura, sendo arre-
dondadas nas extremidades, 
e tendo uma superfície plana 
na zona central, com cerca 
de 5 cm. Nesta parte da 
peça, a toda a volta, exis-
tem vestígios de vários pre-

gos com cerca de 6 mm de secção, sugerindo que 
seria forrada ou acrescida de outro elemento. A 
cana propriamente dita teria cerca de 8 cm de 
diâmetro (Fig. 24).
O pinção do navio do Cais do Sodré é um vestígio 
excepcional pela sua raridade e significado. É o 
mais antigo testemunho arqueológico conhecido 
à escala internacional, de um tipo específico de 
aparelho de manobra que precedeu o de leme 
de roda (Fig. 25). 
Com efeito, até à data, a mais antiga referên-
cia arqueológica desta natureza remonta ao iní-
cio do século XVII, e provém do Wasa, naufra-
gado em 1628 (Steffy, 1994, pp. 149–151, figs. 
5–25), embora desde o século XVI as fontes docu-
mentais atestem o uso deste tipo de aparelho em 
navios de grande porte (Howard, 1979, pp. 55, 
57, fig. 74). Aliás, até agora, este tipo de apa-
relho de manobra era tido explicitamente como 
inexistente no século XV (Howard, 1979, p. 22).

Não tem qualidade

Fig. 24: Pinção in situ.
Fig. 25: Desenho ilustrando o funcionamento do pin-
ção, segundo Jean Boudriot, 1978, p. 61).
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7.3. 
Pregadura

O navio do Cais do Sodré apresenta dois tipos de 
pregadura: pregos e cavilhas, ambos de ferro, não 
possuindo qualquer cavilhame de madeira, ao con-
trário do que acontece no navio do Corpo Santo, 
no navio Ria de Aveiro A, em Molasses Reef, em 
Highborn Cay, em Cattewater, no San Juan e em 
Western Ledge.
Os pregos, de secção quadrada tinham 2 cm junto à 
cabeça e 1,5 cm no corpo. As cavilhas possuíam um 
diâmetro de 3 cm.
Como referido, as várias fiadas de tábuas de forro 
interior e de casco eram fixadas com dois pregos às 
cavernas com e três às extremidades, conforme a 
largura das tábuas. 
Os pregos eram assim utilizados para fixar o forro 
interior e exterior ao cavername. Eram também utiliza-
dos para fixar as cavernas à quilha, as cavernas aos 
braços, as escoas às cavernas e aos braços, neste caso 
alternando com cavilhas. A sobrequilha apresenta 
também na face superior, lateralmente, alguns pregos. 
De sublinhar, como já foi referido, que no pinção se 
observa a presença de um outro tipo de pregos, bas-
tante mais pequenos, com cerca de 6 mm de secção.
Relativamente às cavilhas que partem da sobre-
quilha, e atravessam as cavernas, terminando na 

quilha, não é possível ter a percepção correcta da 
forma como acabam na face inferior da quilha, uma 
vez que esta se encontra bastante degradada. 
Também existem cavilhas que fixam as escoas às 
extremidades das cavernas, tal como já referido.

7.4. 
Cavername

7.4.1. Descrição e caracterização

No topo norte da estrutura (proa), ao longo de 
6 m, sobreviveram 19 cavernas (C140 a C158, de 
sul para norte), bastante danificadas nas extremi-
dades, sobretudo a estibordo, e faltando na maior 
parte dos casos os braços.
Do lado oposto, a sul (popa), ao longo de 10 m, 
sobreviveram 24 cavernas (C100 a C77 numeradas 
de norte para sul). A caverna C77 encontrava-se 
parcialmente embutida na parede de betão, pelo 
que ficou no sítio. Deste modo, apenas foram recupe-
radas 23 cavernas. Quase todas as cavernas do lado 
de bombordo eram prolongadas por braços, excep-
ção feita da C80 e C79. Do lado de estibordo, só 
existiam braços preservados entre as cavernas C77 e 
a C89, com excepção da C82 e C84 (Fig. 6).

Peças N.º pregos Tipo de pregos Local de entrada

Caverna pré-dese-
nhada à quilha

2 Cabeça 2 cm Corpo 1,5 cm Face de projecto da 
caverna junto à base

Caverna não pré–dese-
nhada à quilha

1 Idem Idem

Caverna pré-dese-
nhada ao braço

3 Idem Face de projecto da 
caverna, junto ao côvado

Caverna ao tabuado 
exterior

2 ou 3* Idem Pelo forro exterior

Caverna ao tabuado 
interior

2 ou 3** Idem Pelo forro interior

Quilha/sobrequilha 1 cavilha 3 cm Topo da sobrequilha até à 
base da quilha, de 3 em 3 
cavernas

Escoas / cavername / 
forro exterior

2 Cavilhas de 3 cm
Pregos de 2 e 1,5 cm***

?***

* Dependendo da largura das tábuas de forro exterior ou interior, o tabuado é fixado à caverna com dois ou três pre-
gos. Na extremidade do tabuado, ele é fixado ao cavername com um prego a mais que no vão.
** Ao contrario do forro exterior, o forro interior não é fixado a todas as cavernas. Contudo, segue o mesmo padrão de 
um prego a mais na extremidade que no vão.
*** O padrão de pregadura da escoa aos outros elementos ainda não foi devidamente estudado. No entanto, cons-
tata-se a presença, aos pares, de cavilhas e pregos na fixação da escoa ao cavername e ao forro exterior.

Quadro 2: Pregadura do navio do Cais do Sodré.

7 -  Refira-se já, no entanto, que o cavername do navio do Cais do Sodré foi dividido em dois grupos em consequência das 
diferentes características técnicas apresentadas. Assim o 1º grupo, das cavernas pré-desenhadas, situa-se a meio do navio e com-
preende as cavernas da popa C100 a C86, e da proa C140 a C142).
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Entre todas as peças do cavername apenas se encon-
travam inteiras as C154, C91 e C78. A maior caverna 
do 1.º grupo (ver adiante)7, a C100, apesar de não 
estar  integralmente preservada, apresenta uma lar-
gura máxima de 4,8 m, dimensão que corresponde a 
uma meia-largura original de bombordo de 2,55 m e 
a uma altura axial de 30 cm. Das cavernas preserva-
das, a C100 é a que se encontrava mais próximo da 
caverna-mestra (tendo marca IIII gravada). 
Por sua vez, a mais pequena das cavernas conserva-
das do 1.º grupo, do lado sul, a C86, apresenta uma 
largura máxima preservada de 3,1 m, dimensão que 
corresponde a uma meia-largura original do lado de 
estibordo de 1,55 m e uma altura axial de 40 cm. 
Trata-se aqui, em contrapartida, da última caverna 
do 1.º grupo, a mais distante da caverna-mestra 
(tendo a marca XVIII gravada).
Do lado norte, a maior caverna, a C142, apresenta 
uma largura máxima de 2,25 m, que corresponde a 
uma meia-largura de 1,20 m, não totalmente pre-
servada do lado de EB, e uma altura axial de 37 
cm. Por sua vez, a mais pequena, a C140, apresenta 
uma largura máxima preservada de 2,05 m, dimen-
são que corresponde a uma meia-largura de 1,55 m, 
não totalmente preservada do lado de bombordo, e 
uma altura axial de 39 cm.
Das cavernas das extremidades, que correspondem 
ao 2.º grupo (adiante referido), a maior do lado norte, 
a C143, apresenta uma largura máxima preservada 
de 2,55 m, que correspondente a uma meia-largura 
de 1,55 m, não totalmente preservada, do lado de 
estibordo, e a uma altura axial de 39 cm; do lado sul, 
a maior, a C84, apresenta uma largura máxima pre-
servada de 3,75 m, correspondente a uma meia-lar-
gura a bombordo de 1,7 m, e a uma altura axial de 
43 cm. Tal como a caverna do lado norte, não apre-
senta nenhuma das hastes preservadas na íntegra. 
Por sua vez, a mais pequena das cavernas do lado 
norte, a C154, apresenta uma largura máxima pre-
servada de 0,95 m, correspondente a uma meia-lar-
gura original a estibordo de 0,45 m e uma altura 
axial de 45 cm; por sua vez, do lado sul, a mais 
pequena das cavernas, a C78, apresenta uma lar-
gura máxima preservada de 1,35 m, correspondente 
a uma meia-largura original de 0,7 m e uma altura 
axial de 48 cm. Sublinhe-se que estas duas últimas 
cavernas encontram-se preservadas na íntegra.
A espessura longitudinal (largura) da secção das 
cavernas, obtida in situ, antes da secagem das 
madeiras, variava entre 15 cm e 25 cm, sendo em 
média de 19,3 cm. Nas cavernas situadas a norte, 
variava entre 15 cm e 25 cm, com uma média de 
19,8 cm, enquanto, do lado sul, a variação era de 
15 cm e 22,5 cm, com uma média de 18.8 cm. Refi-

ra-se, no entanto, que eram poucas as cavernas de 
espessura mínima, variando a maioria entre 22 cm 
e 24 cm (fig. 6). Pode considerar-se um padrão de 
19/20 cm para a espessura do cavername do navio 
do Cais do Sodré. 
A espessura vertical (altura) da secção das caver-
nas do 1.º grupo, a sul (C100 a C86), variava entre 
28 cm e 33 cm, enquanto a norte (C140 a C142) 
variava entre 35 cm e 37 cm. No 2.º grupo estes 
valores variavam entre 31 cm e 45 cm a norte, e 35 
cm e 48 cm a sul.
Valores idênticos, verificaram-se nos destroços do navio 
de Cattewater, com 20 cm de secção (Redknap, 1984), 
no San Juan, com 20/22 cm (Grenier, 1989), no San 
Esteban, com 21/25 cm (Rosloff & Arnold III, 1984), e 
em Emanuel Point Ship, 20/20cm (Smith, & alii, 1997-
98). Os outros casos de tradição ibero-atlântica apre-
sentam valores mais modestos, como Molasses Reef, 
com 16 cm (Oertling, 1989), e Highborn Cay, com 14 
a 18 cm de largura e 15 a 18 cm de altura (Oertling, 
1989). As cavernas do San Diego, que era um navio 
de porte considerável (300 toneladas), tinham entre 
15,5 cm e 19 cm (L’Hour, 1994). 
Nos destroços de navios recentemente descobertos 
em Portugal, estes valores situam-se entre os 15 cm e 
16 cm no caso do Corpo Santo (Alves, Rieth & Rodri-
gues, 2001, p. 411), embora neste caso a amostra-
gem seja muito reduzida e se trate apenas de três 
picas. No navio Ria de Aveiro A, a largura das caver-
nas é de 12 cm em média, embora possa atingir 19 
cm (Alves & alii, 2001a, p. 331; Alves & alii, 2001b, p. 
23). Em contrapartida, no caso da nau Nossa Senhora 
dos Mártires estes valores são bastante superiores — 
trata-se de uma nau da Índia — aqui as larguras das 
cavernas atingem 24/26 cm (Castro 2000; Castro, 
2001a, p. 389; Castro, 2001b, p. 161).
As dimensões da malha eram rigorosamente as mes-
mas das espessuras das cavernas. Ou seja, a malha 
era em média de 20 cm e 19 cm, respectivamente à 
proa e à popa, uma vez que este espaço era preen-
chido, na totalidade pelos braços, que tinham a 
mesma espessura das cavernas. 
As cavernas C154, C150, C146, C144, C142 e 
C140 à proa, e as C98, C96, C93, C90, C87, C84, 
C82 e C79 à popa, apresentavam todas um orifício 
vertical, axial, contendo vestígios de uma cavilha de 
ferro de secção circular, com cerca de 3 cm de diâ-
metro, que as brochava à sobrequilha e à quilha —
sistema de fixação fundamental para assegurar a 
coesão da estrutura. 
Merece ser assinalada numa das cavernas preser-
vadas mais próximas de meia-nau, a C98, na face 
voltada para a popa, em ambas as hastes, sime-
tricamente, a 50 cm do eixo, a existência de um 
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entalhe rectangular, na vertical, a toda a altura da 
caverna, com uma profundidade de 5 cm, e uma 
largura de 25 cm. Durante os trabalhos iniciais de 
registo e desobstrução, era visível in situ, exacta-
mente sobreposto sobre a haste de bombordo desta 
caverna, originalmente entalado entre a escoa e 
a sobrequilha, um contraforte, que apresentava a 
toda a altura, e com as mesmas dimensões do ante-
rior, um entalhe rigorosamente equivalente ao exis-
tente na caverna em que assentava (fig. 26). Este 
contraforte media 1,3 m de comprimento, 20 cm de 
largura e 18 cm de altura. Não apresentava qual-
quer indício de pregadura; estava, portanto, como 
já vimos, adossada à sobrequilha (a qual não sub-
sistiu nesta zona), e à escoa interior (E1B) 
que apresenta justamente um entalhe para 
a receber. Sobre a haste de estibordo da 
caverna existiria uma peça igual, uma vez 
que, deste lado, a caverna também apre-
senta um entalhe do mesmo tipo. Este tipo 
de contrafortes, utilizados no reforço late-
ral da carlinga do mastro principal, apa-
rece em Highborn Cay (Oertling, 1989c, p. 
247, fig. 3), em número de três: em cada 
lado da sobrequilha, na zona da carlinga, 
e entre esta e as escoas. Também no San 
Juan (Grenier, 1988, p. 71) e em Western 

Ledge (Watts, 1993, p. 109, fig. 10) aparecem con-
trafortes nesta zona do navio, embora nestes últimos 
casos estas peças sejam diferentes, uma vez que 
apresentam uma forma triangular. Em Higborn Cay 
têm a forma de um triângulo rectângulo, enquanto no 
navio do Cais do Sodré têm a forma de um rectângulo 
(fig. 27).
As cavernas C140, C141, C142, C144, C145 e C148, 
a bombordo, do lado da proa (norte), e da C100 à 
C89, do lado da popa (sul), apresentam nas respecti-
vas bases um embornal (Fig. 28) atravessando-as lado 
a lado, destinado ao escoamento das águas. Do lado 
da popa, as cavernas C96 e C95, e as C91 e C90, 
apresentam mais um embornal, a respectivamente 55 

Fig. 26: Entalhe do contraforte e da caverna C98. 
Fig. 27: Contrafortes dos navios: Highborn Cay, Westrn Ledge e Juan Juan (Oertling, 1989c, 
p. 247; Watts, 1993, p. 111 e Grenier, 2001, p. 281).
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cm e 65 cm do eixo. Estes embornais têm uma forma 
trapezoidal e apresentam uma altura entre 2 cm 
e 4 cm. Na base têm uma altura que varia entre 4 
cm e 7 cm na face voltada para a proa, e entre 5 
cm e 6 cm na voltada para a popa. No topo e em 
ambas as faces apresentam uma largura com menos 
1 cm que a respectiva base. Estes embornais estão 
normalmente distantes do eixo da quilha cerca de 
20 cm. No grupo de cavernas do lado da proa esta 
distância é de 30-45 cm, excepto na C148, em que 
este valor é de 25 cm.
Merece também ser destacado que as cavernas 
C154, C156 e C158 situadas à proa, possuem na 
base, lateral e simetricamente, duas saliências que 
serviam para encaixar nos rasgos existentes na con-
tra-roda (fig. 29). Saliente-se ainda que, longitudi-
nalmente, a base destas três cavernas desenvolve-
-se em plano inclinado, levantando-se à medida que 
se aproxima da proa. 
Finalmente, e como particularidade, refira-se que as 
cavernas C81 e C78 do lado da popa apresen-
tam as hastes de bombordo separadas do resto da 
caverna (figs. 89 e 92), sendo fixas por intermédio 
de um encaixe talhado na madeira reforçado por 

dois pregos de ferro. Na caverna C81 não sobrevi-
veu a referida haste de bombordo.
Do ponto de vista funcional, o cavername do navio 
do Cais do Sodré distribui-se em dois grupos distintos 
(fig. 30), característica que se pode verificar melhor a 
sul do que a norte por razões de preservação:
a) O 1.º grupo é composto pelas cavernas pré-de-
senhadas; (C100 – C86/sul e C140 – C142/norte), 
cuja função era de definir a forma e a capacidade do 
navio;
b) O 2.º grupo é constituído pelas cavernas “de 
enchimento”, assim designadas por João Baptitsta 
Lavanha na sua obra O Livro Primeiro de Architectura 
Naval (1608-1616/1996: 58, fl.º 72v.º), que cor-
respondem aos exemplares C85 a C77, do lado sul, 
e C143 a C158, do lado norte, cuja função era de 
preencher e fechar as extremidades do navio.
O 1.º grupo de cavernas apresenta as seguintes 
características:
a) Números romanos gravados (fig. 31). Do lado sul 
a C100 apresenta a marca correspondente ao número 
IIII e vai em crescendo até à C86 que, por sua vez, 
tem a marca do número XVIII. A norte apenas é visí-
vel a marca XVIII na C142, na C41 só se vê o VII da 

Fig. 28: Pormenor da caverna na zona embornal.
Fig. 29: Pormenor da base da caverna C156 com destaque para as saliências 
laterais.
Fig. 30: Plano geral do cavername do navio do Cais do Sodré destacando os 
dois grupos de cavernas.
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marca XVII, enquanto na C140 não é possível identifi-
car qualquer vestígio de marca, uma vez que a haste 
da caverna, onde provavelmente estava gravada, já 
não se encontra preservada.
Fernando Oliveira é o primeiro autor que descreve 
o princípio sobre o qual assentam tais marcas, muito 
embora, posteriormente, João Baptista Lavanha e 
Manoel Fernandes retomem esta questão. No capítulo 

oitavo da sua obra, O Liuro da Fabrica das Naos, o 
padre Fernando Oliveira refere a propósito da cons-
trução de uma nau com 600 toneis e dezoito rumos 
de quilha, que “(...) quando pedem, ou mandão que lhe 
fação hua nao de seyscentos toneys, sabem os carpen-
teyros, que hão de lançar a quilha de dezoyto rumos, dos 
quaes resulta hua nao daquelle porte, pella conta que 
abayxo faremos” (Oliveira, 1580/1991, p. 86); mais 
adiante acrescenta: “(...)  E hão de ser tantas cauernas 
de cada parte destas, quãtos rumos tem a quilha toda. Se 
a quilha toda teuer dezoyto rumos, cada grãminho des-
tes teraa dezoyto cauernas, & não mays (...)” (Oliveira, 
1580/1991, p. 95).
As cavernas graminhadas, ou seja, pré-desenhadas, 
com vista à definição da forma da zona central da 
carena, eram numeradas a partir da caverna mestra, 
para a vante e para a ré. Tudo aponta assim para 
que o navio do Cais do Sodré tivesse 18 rumos de 
quilha, ou seja 27,72 m (1 rumo = 1,54 m, segundo 
Barata, 1989), ao apresentar do lado da popa as 
últimas 15 cavernas com marcas, das 18 inicialmente 
numeradas, e do lado da proa as últimas 3, de um 
mesmo número de 18.
b) Duas marcas paralelas na zona axial, que desig-
námos de traços de astilhas (ver adiante neste capí-
tulo a alínea a) Traços de astilhas) (Fig. 32), corres-
pondendo às arestas do topo da quilha, feitas igual-
mente a cinzel e, do mesmo modo, na face de vante 
das cavernas de sul e na face de ré das de norte, isto 
é, simetricamente, ambas voltadas para a casa-mes-
tra. Todas têm estas marcas à excepção da C86. 
c) Marcas horizontais, que designámos de traço 
horizontal (ver adiante neste capítulo a alínea b) 
Traço horizontal), junto à extremidade das cavernas 
(fig. 33), feitas entre meia caverna e a base, no ponto 
limite correspondente ao fundo da caverna. Estas mar-
cas podem se observadas nas cavernas C142, C100, 
C99, C97, C95, C91, C90, C88, C87 e C86.
d) Marcas verticais, que designámos de traço ver-
tical do côvado (ver adiante neste capítulo a alínea 
c) Traço vertical do côvado) (fig. 34), junto à extre-
midade da caverna, da base até meia caverna, indi-
cando a zona do côvado. O verdadeiro significado 
destas marcas ainda é obscuro8 (ver adiante a alínea 
d) Algarismos gravados; o ponto 6.4.3. Significado 
das marcas das cavernas pré-desenhadas; e o ponto 
6.4.4. Significado da numeração nas cavernas pré-de-
senhadas). Estas marcas aparecem representadas nas 
cavernas C100; C99, C91, C90 e C87.
e) O macho de um malhete junto das extremida-
des das suas hastes (Fig. 35), constituindo excepção 

Fig. 31: Números gravados numa das cavernas pré-desenhadas.
Fig. 32: Traços de astilhas indicando a zona de assentamento na quilha.
Fig. 33: Traço horizontal indicando o limite do fundo da caverna. 
Fig. 34: Traço vertical do côvado e traço horizontal.

desfocada

8 - A análise ao significado da presença destas marcas no cavername pré-desenhado do navio do Cais do Sodré vai ter, mais 
adiante, capítulo próprio. Não podíamos, no entanto, deixar de fazer esta referência à sua presença, para se poder compreender 
na globalidade o significado da divisão entre os dois tipos de cavername do navio do Cais do Sodré.
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única a C93, que apresenta em contrapartida uma 
fêmea — o que, curiosamente, também se verifica 
nos destroços do navio dos meados do século XV 
da Ria de Aveiro A (Alves & alii, 2001a, p. 330, 
2001b, p. 22). Todos estes malhetes se desenvol-
veriam na face virada para as extremidades do 
navio, não tendo sido possível registar a sua pre-
sença nas cavernas da zona norte, dado o seu mau 
estado de preservação.
Estes malhetes têm uma forma trapezoidal, à 
excepção dos presentes nas cavernas C92 e C89, 
que têm uma forma de losango. 

Do lado de bombordo os malhetes são visíveis 
em todas as cavernas, excepção feita à C90 por 
não se encontrar preservada nesta zona. Do lado 
de estibordo apenas se podem observar malhe-
tes nas cavernas C87, C88, C90 e C91. A sua 
profundidade, sempre pouco expressiva, varia 
entre 1,5 cm e 2 cm. As larguras no topo e na 
base diferem sensivelmente, definindo quase 
sempre trapézios bem pronunciados, ao contrá-
rio do verificado nos destroços da Ria de Aveiro 
A, estando de acordo com alguns dos exemplos 
clássicos da tradição ibero-atlântica, como em Cat-
tewater (Redknap, 1984, p. 26, figs. 14, 18 e 54), 
em Molasses Reef (Oertling, 1989b, pp. 232–233), 
em Highborn Cay (Oertling, 1989c, p. 249), ou em 
Western Ledge (Watts, 1993, p. 112), em que o 
padrão tem uma forma acentuadamente trapezoi-
dal (Fig. 36).
A dimensão destes malhetes não parece atestar um 
padrão regular, eventualmente pré-definido. No 
topo apresentam larguras que variam entre 11 cm 
e 23 cm, enquanto na base variam entre 17 cm e 
31 cm. A maior escarva observada encontra-se na 
caverna C97, a bombordo, e tem 23 cm no topo e 
31 cm na base. A menor encontra-se na caverna 
C95, a bombordo, e tem 11 cm no topo e 17 cm 
na base. Manoel Fernandes é o único autor clás-
sico português que explicitamente refere este sis-
tema de reforço de ligação entre peças do caver-
name, ao referir no Livro de Traças de Carpinta-
ria (1616/1989), a propósito da construção de 
um patacho de 17 rumos, que este “(...) tera o 
braço d’emcolamento polla Cauerna tres palmos, e 
da Cauerna pollo braço os mesmos tres palmos, e 
malhetarão a Cauerna no braço (...)” (Fernandez, 
1616/1989, p. 48, fl.º 17). Contudo, na obra de 

Fig. 35: Esquema de fixação caverna/braço do navio do 
cais do Sodré.
Fig. 36: Sistema clássico de fixação caverna/braço dos 
navios ibero-atlânticos, segundo Thomas Oertling (1989c, 
p. 250).
Fig. 37: Sistema clássico de organização do cavername 
dos navios ibero-atlânticos (montagem de Miguel Aleluia).
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Antonio Gaztañeta “Arte de fabricar Reales”, escrita 
entre 1687 e 1691, existe uma gravura onde se 
pode ver em plano uma caverna fixada a um braço 
por meio de uma escarva típica da construção naval 
ibero-atlântica (Gaztañeta, 1608-1691/1992, 2.º 
vol., p. 67, fl.º 75) (Fig. 46).
f) Um sistema de fixação caverna/braço, na zona 
sul, que é feito através de três pregos de ferro, ao 
contrário do que é habitual neste sistema de constru-
ção em que se utiliza pregos e cavilhas de madeira 
(Figs. 37 e 38). Voltamos a chamar a atenção para 
a gravura acima referida da obra de Antonio Gaz-

tañeta, onde se pode observar um sistema de pre-
gadura de fixação da caverna ao braço exacta-
mente igual ao aqui exposto (Fig. 46). Os pregos 
têm uma secção de quase 2 cm na cabeça e 1,5 cm 
na parte mediana, que foram pregados da caverna 
para o braço. Nas cavernas norte, apesar de não 
ser possível verificar o número de pregos utiliza-
dos para a fixação, uma vez que as cavernas não 
se encontravam preservadas em todo o seu com-
primento, verificou-se que o sentido da fixação, tal 
como a sul, é feito da caverna para o braço. Impor-
tante será acrescentar que em todos os pares se 

verifica que os pregos estão 
colocados perfeitamente na 
horizontal.
Torna-se assim evidente que 
a organização da estru-
tura foi feita de modo a 
que as cavernas ficassem 
sempre voltadas para meia 
nau, à frente dos braços. 
Este género de colocação 
da estrutura transversal, em 
que a caverna fica sempre ‘a 
olhar’ para meia-nau, com o 
respectivo braço adossado 
(Fig. 39), é sistematicamente 
utilizada em navios de tra-
dição ibero-atlântica, como 
se pode verificar em Higborn 
Cay (Oertling, 1989c, p. 
249), Cattewater (Redknap, 
1984, pp. 26, 28), San Juan 
(Grenier, 1988, p. 75) e em 
Western Ledge (Watts, 1993, 
p. 112 e fig. 10);
g) Um sistema de fixação 
à quilha que, em todas as 
cavernas deste 1.º grupo, é 
feito em oblíquo através de 
dois pregos que entram num 
socalco feito previamente na 
face que está voltada para 
meia-nau, próximo da base 
da caverna (Fig. 40). Estes 
pregos têm uma secção igual 
à dos acima referidos a pro-

pósito das ligações de reforço dos malhetes. 
O 2.º grupo de cavernas destaca-se pelas seguin-
tes características:
a) Ausência de marcas ligadas ao processo 
de concepção e de construção;
b) Ausência de malhetes;
c) Ausência de traços de fixação dos braços 

Fig. 38: Local de entrada dos dois pregos que fixavam a 
caverna à quilha.
Fig. 39: Colocação de armadouras para definição das 
formas do navio para além das cavernas pré-desenha-
das, segundo João Baptista Lavanha (1608–1616/1996, 
fls.º 77v.º e 78).
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às cavernas. Estas seriam assim colocadas sobre a 
quilha sem os braços, daí não ser necessário mais 
de um prego axial. Os braços seriam assim colo-
cados posteriormente, apenas quando parte do 
tabuado do casco já estivesse colocado. A ausên-
cia de pregadura para fixar os braços às caver-
nas, nestas balizas ‘de enchimento’, parecem indi-
ciar que, a partir das almogamas até às extremi-
dades, de proa e popa, o navio do Cais do Sodré 
foi construído com o auxílio de armadouras que 
eram colocadas da roda de proa até ao cadaste, 
em número que podia ir até quatro (Fig. 41);
d)  Um sistema de fixação à quilha constituído por 
um só prego. Com efeito, tanto do lado sul, como 
do lado norte (aqui sendo curioso), este sistema 
de fixação à quilha, é feito por intermédio de 
um único prego colocado num socalco talhado na 
face voltada para a proa. 

Conclui-se, portanto, que se trata de dois con-

juntos de balizas completamente distintos. O 
primeiro corresponde às balizas pré-desenha-
das (graminhadas), que eram pré-montadas por 
inteiro antes de serem fixadas à quilha. Nestas, os 
braços fixavam-se às cavernas com o auxílio de 
malhetes em rabo de minhoto, reforçados através 
de uma tripla pregadura de ferro, antes de serem 
colocadas e pregadas duplamente sobre a qui-
lha. Com efeito, como é característico da concep-
ção “esqueleto primeiro” (skeleton first), a coesão 
da estrutura, nomeadamente atendendo à dimen-
são e peso de cada baliza, implicava a existência 
de uma sólida pregadura longitudinal e vertical. 
A análise aos vários aspectos técnico-construtivos, 
globais e particulares, presentes nos destroços do 
navio do Cais do Sodré permite-nos inscrevê-lo 
na família, já muito mencionada, dos navios de 
tradição ibero-atlântica (Oertling, 1989a, 2001). 
O conceito de Atlantic Vessel, criado por Thomas 
Oertling, através do excelente trabalho feito em 

Fig. 40: Esquema indicando o local das marcas gravadas nas cavernas pré-desenhadas (Montagem de Ricardo Rodrigo).
Fig. 41: Esquema representativo da forma como foram tiradas as medidas correspondentes à redução do fundo e ao levantamento 
das cavernas (Montagem de Ricardo Rodrigo).
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torno do levantamento sistemático das principais 
características deste género construtivo a partir 
das evidências arqueológicas disponíveis, tendo 
permitido criar um padrão relativamente a este 
tipo de navios, foi alargado a Ibero-Atlântico por 
Francisco Alves, num artigo onde faz a filiação 
das recentes descobertas de navios feitas em Por-
tugal naquela família construtiva (Alves, 1998). O 
navio do Cais do Sodré apresenta um conjunto de 
características que se insere perfeitamente den-
tro dos padrões criados por T. Oertling (2001): 
conjunto de cavernas no centro do navio que são 
previamente fixas antes de pregadas à quilha, 
demonstrando que foram pré-desenhadas; pre-
gadura transversal a fixar cavernas e braços; 
presença de malhetes nas cavernas; sobrequi-
lha fixa ao topo das cavernas, trespassando-as 
até à quilha; escoas sobre a zona de junção da 
caverna/braço; contrafortes; forro interior, pelo 
menos entre a sobrequilha e as escoas; e tábua 
de resbordo em bisel.
Portanto, do ponto de vista técnico-estrutural, 
o navio do Cais do Sodré inscreve-se na famí-
lia construtiva dos navios ibero-atlânticos, que 
assenta num princípio de construção de esqueleto 
— primeiro, com alguns elementos longitudinais 
assumindo uma certa relevância durante o acto 
construtivo, como é o caso das escoas que servem 
de reforço longitudinal a uma determinada zona 
da estrutura transversal.

7.4.2. Descrição dos 
números e marcas de 
construção gravados nas 
cavernas pré-desenhadas

As marcas representadas nas cavernas pré-dese-
nhadas do navio do Cais do Sodré estão relacio-
nadas com determinados procedimentos constru-
tivos, consequência de um bem definido projecto 
de concepção. A análise que agora se inicia tem 
como objectivo tentar identificar e filiar o sistema 
de concepção, bem como o princípio e modo de 
construção do navio do Cais do Sodré. Assim, as 
marcas podem dividir-se em: traços de astilhas; 
traço horizontal, indicando o ponto da redução do 
fundo e do levantamento da caverna; traço ver-
tical do côvado, provavelmente relacionado com 
o arco do braço; numeração sequencial feita com 
números romanos que indicam a posição de cada 
peça na ordem das cavernas pré-desenhadas.
Os quatro tipos de marcas, traço de astilhas, traço 
horizontal, traço vertical do côvado e numeração, 

apenas marcam presença nas cavernas pré-dese-
nhadas. Encontram-se sempre representadas na 
face de projecto; nas cavernas de popa encontram-
-se na face de proa e nas de proa na face de popa. 
Para além de se encontrar voltada para a secção 
mestra — livre dos braços — a face de projecto é 
aquela onde está representada toda a informação 
de concepção referente à peça (fig. 40).

a) Traços de astilhas
Trata-se de dois traços paralelos feitos a toda 
a altura da zona axial da caverna que definem 
a zona de assentamento na quilha e, por conse-
guinte, o eixo da peça. Na linguagem antiga de 
marinha a zona da caverna que assentava na 
quilha era designada por astilhas: “... se atra-
vuese uma recta linea que he o espaço que asenta 
sobre a quilha chamado Astilha “  (Lavanha, 
1608–1616/1996, p. 52, fl.º 68). Os dois traços 
estão separados por 25 cm e o seu posiciona-
mento coincide com as arestas da quilha, sempre 
na face da peça voltada para a secção mestra. 
Estes traços são feitos com uma serra, ou com a 
ajuda de uma régua. Apresentam uma espessura 
e profundidade similares, em torno dos 2 mm. 
Na caverna C86 não existe qualquer resto dos 
dois traços iniciais.
Nas cavernas C100, C99 e C94, os traços encon-
tram-se pouco visíveis, uma vez que já não apre-
sentam a profundidade inicial.
Estão parcialmente e razoavelmente visíveis nas 
cavernas C95, C89 (traço de bombordo), C140 
(traço de bombordo), C141 e C142. 
Nas restantes cavernas, C98, C97, C96, C93, 
C92, C91, C90, C88 e C87, os traços encon-
tram-se visíveis. Inclusivamente, nalgumas destas 
cavernas os traços permanecem quase integrais, 
como é o caso nas C97, C96, C91, C90 e C87.

b) Traço horizontal do fundo da caverna
O traço horizontal aparece representado perto 
das extremidades das cavernas (Fg. 33 e 44). 
Apresenta-se quase sempre perpendicular às 
astilhas, desenvolvendo-se desse modo entre o 
meio do corpo da caverna e a sua base, no ponto 
que corresponde ao final do fundo da caverna e 
ao início do arco de ligação ao braço. Por con-
seguinte e dado o seu posicionamento, este traço 
assinala o valor correspondente ao levantamento 
da peça e ao da redução do fundo da caverna – 
desenvolveremos este assunto mais à frente. 
À excepção do traço utilizado na numeração, 
todos os outros traços existentes nas cavernas 
pré-desenhadas apresentam uma espessura e 
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profundidade similares, em torno dos 2 mm, e 
todos eles são feitos com um serra ou com a ajuda 
de uma régua.
Este traço marca presença nas cavernas C100, C99, 
C97, C95, C91, C90, C88, C87, C86 e C142. Em 
virtude do estado de degradação da maioria das 
cavernas não nos é possível confirmar se o traço é 
uma característica comum a todas ou apenas das 
cavernas por nós assinaladas.
A caverna C142 é a almogama de proa. O traço 
horizontal tem 20 cm de comprimento. Aparece 
representado na haste de bombordo a 1,07 m 
do eixo da peça e apresenta um levantamento 
de 65 cm.
Na caverna C100 vê-se uma fenda com vestígios 
de tinta branca, igual à de outras marcas, num 
ponto coincidente com o fim do fundo da caverna 
e o início do arco do côvado. Aceitando o facto, o 
local do traço encontra-se representado na haste 
de bombordo a 205 cm do eixo e apresenta um 
levantamento de 44 cm (Quadro 4). 
Na caverna C99 o traço está representado na haste 
de bombordo ao longo de 45 cm, a 2,01 m do eixo 
e apresenta um levantamento de 45 cm.
O traço da caverna C97 está representado na haste 
de bombordo e mede 20 cm. Apresenta-se a 1,98 m 
do eixo da peça e tem um levantamento de 44 cm. 
Na caverna C95, em virtude da peça se encontrar 
degradada na haste de bombordo junto à base não 
é possível observar o traço na sua totalidade. Vê-se 
apenas o ponto de partida do traço e numa extensão 
de 18 cm. Assim, para calcular a redução do fundo 
da caverna e o respectivo levantamento prolongou-
-se o traço horizontal e a linha da base da caverna 
até ser encontrado um ponto de intercepção, que 
dista 1,83 m do eixo da caverna e levanta 47 cm.
Nas cavernas C91 e C90 o traço é visível na haste 
de estibordo, respectivamente a 1,58 m e 1,50 m 
do eixo e com um levantamento de 54 e de 52 cm. 
O traço horizontal da caverna C91 mede 20 cm, 
enquanto o da C90 mede 30 cm. 
Na caverna C88 o traço encontra-se a 1,30 m do 
eixo e apresenta um levantamento de 55 cm.
O traço horizontal marca presença em ambas as has-
tes da caverna C87, a 1,29 m do eixo e com um 
levantamento de 60 cm a bombordo, e a 1,22 m do 
eixo e com um levantamento de 61 cm a estibordo. 
O traço da haste de bombordo mede 30 cm e o da 
haste de estibordo mede 25 cm. 
A almogama de popa corresponde à caverna 
C86. Nesta caverna o traço também aparece 
representado na haste de estibordo, mede 35 cm, 
está a 1,17 m do eixo e apresenta um levanta-
mento de 60 cm.

c) Traço vertical do côvado
O traço vertical, como já foi referido, aparece 
gravado na face de projecto, entre as extremi-
dades da caverna e a zona do traço horizontal. 
Marca presença nas cavernas C100, C99, C91, 
C90 e C87) (Figs. 33 e 44).
Também foi salientado acima que estes traços 
apresentam uma espessura similar à sua profun-
didade, em torno dos 2 mm. Dada a sua redu-
zida dimensão não nos parece que estes traços 
tenham sido feitos com auxílio de uma serra, mas 
talvez com a ajuda de uma régua e por meio de 
um canivete.
Muito provavelmente estes traços indicam o ponto 
a partir do qual o fundo da caverna tem o mesmo 
arco (C100, C99 e C 91) ou forma (C90 e C87) 
que o braço correspondente. Este assunto também 
será desenvolvido mais adiante.
Na caverna C100 o traço vertical mede 6 cm e 
está representado na haste de bombordo a 2,26 
m do eixo.
Na caverna C99 o traço vertical encontra-se gra-
vado na haste de bombordo a 2,24 m do eixo e 
mede 12 cm. 
O traço vertical existente na haste de estibordo 
da caverna C91 apresenta-se a 1,74 m do eixo 
e mede 8 cm.
Nas cavernas C90 e C87 o traço vertical apre-
senta-se a bombordo e respectivamente, encon-
tra-se a 1,69 e 1,34 m do eixo da peça e mede 
5 e 4 cm. 
Como se pode constatar, o traço vertical só apa-
rece em cavernas que apresentam o traço hori-
zontal, à excepção das C142, C95, C91 e C86. 
Saliente-se, no entanto, que as cavernas C142 e 
C95 não se encontram preservadas para além do 
traço horizontal, e que as cavernas C91 e C86 
apresentam nessa zona um estado acentuado de 
degradação. 

d) Números gravados
As cavernas pré-desenhadas apresentam números 
romanos gravados na face de projecto, indicando 
deste modo a posição que cada peça ocupava 
na sequência deste grupo (Fig. 42). Os núme-
ros encontram-se sempre representados entre a 
zona axial e os pregos de fixação da caverna ao 
braço (Fig. 40).
Estes números parecem ter sido feitos sem auxílio 
de régua e por pessoas diferentes, dada a nítida 
diferença de traço existente entre alguns deles.
A espessura do traço dos números varia entre 3 e 
1 mm, o mesmo acontecendo com a profundidade. 
Refira-se que nalguns casos os números, ou parte 
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deles, apresentam dois tra-
ços paralelos que distam 
entre si de 1 a 5 mm.
Apenas as cavernas C94 
e C140 não apresentam 
qualquer indício da existên-
cia de números. Saliente-se, 
no entanto, o seu acentuado 
estado de degradação nos 
possíveis locais de posicio-
namento dos números.
Nas cavernas de popa, a 
numeração cresce sequen-
cialmente desde o número 
IIII gravado na caverna 
C100 até ao número XVIII 
representado na caverna 
C86.
À proa apenas as três últi-
mas cavernas pré-desenha-
das sobreviveram, corres-
pondendo aos números XVI, 
XVII e XVIII.
Assim, do conjunto do caver-
name original do navio do 
Cais do Sodré faltam três 
cavernas à popa e quinze 
à proa, além da(s) caver-
na(s) mestra(s).
Estes números fazem parte 
do conjunto das característi-
cas comuns a todas as peças 
do grupo das cavernas pré-

Caverna Levantamento da 
caverna

Redução do fundo da caverna Traço do côvado

C142* 65 cm 107 cm -

C100 44 cm 205 cm 226 cm

C99 45 cm 201 cm 224 cm

C97 44 cm 198 cm -

C95 47 cm 183 cm -

C91 54 cm 158 cm 174 cm

C90 52 cm 150 cm 169 cm

C88 55 cm 130 cm -

C87 60 cm(BB) / 61 cm (EB)** 129 cm(BB) / 122 cm(EB)** 134 cm

C86* 60 cm 117 cm -

* A caverna C142 é a almogama de proa e a caverna C86 a almogama da popa.
** Nesta caverna existiam dois traços horizontais, pelo que os valores são diferenciados de acordo com o bordo onde se encontram 
através da sigla BB (Bombordo) ou EB (Estibordo).

Fig. 42: Números gravados nas cavernas pré-desenhadas.

Quadro 3: Quadro de valores das cavernas pré-desenhadas tirados a partir do traço horizontal e do vertical (ver na Fig. 41 o método 
utilizado para aferir os valores).



58

-desenhadas, já enumeradas no capítulo anterior e 
que permitiram filiar os destroços do navio do Cais 
do Sodré na família dos navios ibero-atlânticos.

Descrição dos números no cavername da proa
Na caverna C140 não é visível qualquer traço de 
numeração. Refira-se, no entanto, que a haste de esti-
bordo se encontra totalmente destruída. Na sequência 
caber-lhe-ia o número XVI.
A caverna C141 apresenta aquilo que resta do 
número XVII. Pode ver-se na haste de bombordo a 50 
cm do eixo um V, com traço duplo e relativamente bem 
conservado, e II traços desordenados sem o tamanho 
original. A leitura do número faz-se da direita para a 
esquerda.
Na caverna C142 (almogama de proa) vê-se na 
haste de bombordo a 40 cm do eixo o número 
XVIII bastante bem conservado, próximo do topo 
da peça. Este número não tem o normal sentido 
de leitura, isto é, encontra-se invertido com o X 
entre o V e os III traços, tendo uma leitura normal 
o XV, mas com III traços do lado esquerdo.

Descrição dos números no cavername da popa
A caverna C100 apresenta na haste de estibordo 
o que resta do número IIII. A 65 cm do eixo da 
caverna vê-se com dificuldade um conjunto de 
três traços, onde nitidamente falta um traço no 
meio deles.
Na haste de bombordo da caverna C99, a 80 cm 
do eixo, vê-se o número V, que apresenta um traço 
paralelo do lado esquerdo. Conserva o tamanho 
original e está relativamente bem conservado.
A caverna C98 apresenta na haste de estibordo, 
a 45 cm do eixo, o que resta do número VI. 
Apresenta-se bastante degradado e com leitura 
inversa, da direita para a esquerda. O número 
tem um outro igual, incluso na parte interior 
direita. O número I do VI encontra-se bastante 
mal conservado. O conjunto deste número revela 
um certo desequilíbrio, estando o I mais junto à 
base e o V mais próximo do topo. 
Na caverna C97 pode-se ver na haste de esti-
bordo, a 35 cm do eixo, o número VII invertido. 
No entanto, nessa posição o número apresenta o 
normal sentido de leitura, da esquerda para a 
direita. Este número conserva o seu tamanho ori-
ginal o que permite verificar a existência de um 
certo desequilíbrio da posição do V face aos dois 
outros números, parecendo que foram feitos em 
momentos diferentes. 
A caverna C96 apresenta, na haste de bombordo, 
a 40 cm do eixo, o número VIII com o V inver-
tido, tendo deste modo leitura da direita para a 

esquerda. Apresenta-se em razoável estado de 
conservação e com o seu tamanho original pre-
servado. Encontra-se mais próximo do topo que 
da base.
Na caverna C95 vê-se muito mal o que resta do 
V do número VIIII. Encontra-se representado na 
haste de estibordo a 45 cm do eixo, equidistante 
do topo e da base da caverna.
Na caverna C94 não se consegue testemunhar 
nenhum traço da existência de número. Sequen-
cialmente, o número desta caverna seria o X.
A caverna C93 apresenta, na haste preservada 
de bombordo, a 80 cm do eixo, o número XI, com 
o normal sentido de leitura. O número X tem traço 
duplo. Não está preservado na íntegra e encon-
tra-se degradado na parte inferior. O traço cor-
respondente ao número I apresenta-se demasiado 
inclinado relativamente ao sentido do X, dando tam-
bém, neste caso, uma impressão de desequilíbrio de 
um número face ao outro.
A caverna C92 tem o número XII gravado na haste 
de bombordo a 70 cm do eixo. Este número apre-
senta o sentido normal de leitura, da esquerda para 
a direita. Revela equilíbrio no tamanho e posiciona-
mento dos números. Os números II apresentam traço 
duplo, sendo o da direita mais profundo que o da 
esquerda.
Na caverna C91, na haste de estibordo, a 30 cm do 
eixo, pode ver-se representado o número XIII, com a 
leitura no sentido normal. Os números revelam equilí-
brio face ao tamanho, equilíbrio esse que não é man-
tido relativamente ao posicionamento; o número X 
está um pouco afastado dos restantes números.
Na C90 o número XIIII está representado em posição 
invertida na haste de estibordo, a 25 cm do eixo. Este 
número encontra-se preservado na íntegra e apre-
senta traço duplo. Também neste caso existe um equi-
líbrio face ao tamanho dos números mas um desfa-
samento relativamente ao seu posicionamento — o 
número X está afastado e inclinado em relação aos 
restantes quatro traços.
Na caverna C89 o número XV vê-se muito mal em 
virtude do seu mau estado de conservação. Encon-
tra-se gravado na haste de bombordo, a 30 cm do 
eixo. O número X apresenta traço duplo e, apesar de 
tudo, vê-se melhor que o V. Do número V apenas se 
vê uma parte dos dois traços perto da zona do seu 
vértice. Refira-se que este número está numa posição 
invertida.
A caverna C88 apresenta, na haste de estibordo, a 
40 cm do eixo, o número XVI gravado. Este número 
encontra-se relativamente bem conservado, apesar 
do X estar cortado num dos seus traços. Está colo-
cado mais próximo do topo da caverna e em posição 
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invertida e, nessa posição apresenta o 
sentido normal de leitura. O X encon-
tra-se ligeiramente inclinado relativa-
mente ao eixo do número. O V tem 
outro número V incluso, e apresenta um 
outro traço paralelo no exterior.
Na caverna C87 pode ver-se, a 55 
cm do eixo, na haste de bombordo, o 
número XVII gravado. Apresenta um 
razoável estado de preservação e 
encontra-se colocado mais perto da 
base da caverna que do topo. Neste 
caso, ou o número está todo em posição 
invertida, e tem leitura da direita para 
a esquerda. Se considerarmos apenas 
o V em posição invertida tem leitura 
no sentido normal. Um dos traços dos 
números X e V apresenta um segundo 
traço não paralelo, fazendo lembrar 
um compasso quase fechado. O I que 
se encontra colocado mais perto do V 
tem um segundo traço paralelo.
A caverna C86 é a almogama de 
popa. Apresenta gravado, na haste 
de bombordo, a 30 cm do eixo, o 
que resta do número XVIII. O número 
encontra-se representado muito perto 
do topo da caverna e está muito mal 
preservado. Apenas é possível obser-
var com alguma clareza o número X. 
Do número V só resta um traço e parte 
do vértice. Para além destes números, 
veem-se muito mal os pequenos traços 
dos números I. Encontra-se em posição 
invertida, mas com leitura no sentido 
normal, da esquerda para a direita.
Relativamente à numeração que acabámos de des-
crever quatro comentários têm de ser feitos (Fig. 42):
a)  O número IV não é representado na sua forma 
convencional. No caso do navio do Cais do Sodré 
é reproduzido com quatro traços (IIII). Na caverna 
C100, correspondente ao número IIII, podem ser 
vistos apenas três traços por causa do estado de 
degradação da peça. No entanto, é suficiente para 
perceber que o quatro era representado por qua-
tro traços. Este tipo de numeração é coerente em 
todo o navio, sendo comprovado na caverna C90, 
que corresponde ao número XIIII, e na C95, relativa 
ao número VIIII, onde se vê o que resta do V, sendo 
portanto perceptível que o número nove era repre-
sentado por um V e quatro traços (IIII).
A adopção desta solução tem a vantagem de não 
existir possibilidade de engano na leitura do VI e 
do XI. Deste modo, no estaleiro, as cavernas com 

aquela representação só podem corresponder, aos 
números seis e onze, não havendo possibilidade de 
serem o quatro ou o nove, tendo em conta que eram 
muitas vezes representados em leituras inversas ou 
(e) em posição invertida;
b)  Na maioria dos casos o número V é represen-
tado em posição inversa. Em onze cavernas com o 
número cinco, apenas quatro estão na posição cor-
recta face ao solo; 
c)  Quase todos os números têm leitura inversa, à 
excepção dos números XI, XII e XIII. Não contámos 
nesta análise com os números IIII e V, por razões 
óbvias, nem com o VIIII, por apenas se poder 
observar parte do que resta do número V;
d)  A distribuição dos números pelas hastes das 
cavernas, entre bombordo e estibordo, não obe-
dece a nenhum padrão. Verifica-se, no entanto, 
que não são colocados mais que duas vezes con-
secutivas no mesmo bordo (Quadro 4).

 Bombordo        Estibordo 
     

 
 

C 142 ΛXIII 40 cm     

C 141 IIV(X) 50 cm     

C 140       

       

       

       

C 100     65 cm II(I)I 
C 99 V 80 cm     
C 98     45 cm IV 
C 97     35 cm IIΛ 
C 96 ΛIII 40 cm     
C 95     45 cm V(IIII) 
C 94       
C 93 XI 80 cm     
C 92 XII 70 cm     
C 91     30 cm XIII 
C 90     25 cm IIIIX 
C 89 ΛX 30 cm     
C 88     40 cm IΛX 
C 87 XΛII 55 cm     
C86 (I)IIΛ

X 
30 cm  

 
 

 

       
       

 

Quadro 4: Esquema da representação dos números gravados nas cavernas pré-dese-
nhadas em referência à haste da caverna (Bombordo/Estibordo), à distância ao eixo 
da caverna e à sua posição de leitura.
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7.4.3. Significado das 
marcas das cavernas 
pré-desenhadas

As marcas existentes nas cavernas pré-desenhadas do 
navio do Cais do Sodré encontram-se sistematicamente 
posicionadas de forma orientada - traços verticais na 
zona axial de todas as cavernas, à excepção da C86 
(almogama de popa); traços horizontais nas cavernas 
C142, C100, C99, C97, C95, C91, C90, C88, C87 
(2) e C86; e traços verticais nas cavernas C100, C99, 
C91, C90 e C87, junto às extremidades (fig. 43). Os 
pontos da caverna onde as marcas foram gravadas 
correspondem aos pontos utilizados como referência 
durante o acto construtivo das cavernas pré-desenha-
das (fig. 38 e 39). 
Os traços verticais paralelos colocados na zona axial 
das cavernas definem a zona de astilhas. Estas mar-
cas intervêm no processo construtivo indicando o eixo 
da peça.
O traço horizontal gravado junto à extremidade da 
peça define o limite do fundo da caverna. O fundo 
da caverna corresponde ao espaço existente entre 
a base de assentamento na quilha e o traço horizon-
tal. Refira-se que as peças pré-desenhadas do navio 
do Cais do Sodré apresentam a zona do fundo total-
mente plana.  
O traço vertical do côvado, tal como o nome indica, 
faz referência na peça ao ponto da zona do côvado. 
A primeira referência à existência de marcas de cons-
trução nas cavernas pré-desenhadas que nos é conhe-
cida encontra-se no Livro Primeiro da Architectura 
Naval de João Baptista Lavanha, escrito em 1608 e 
1616.
João Baptista Lavanha, ao descrever o processo de 
construção de uma nau de quatro cobertas, refere que 
todas as cavernas pré-desenhadas devem ser marca-
das com um escopro, do topo à base, no eixo, nas asti-
lhas e no côvado: “...Depois com um escopro se asinale a 
recta MS, meyo da cauerna e outras duas que terminão 
a Astilha apartadas desta MS. meyo palmo de cada 
parte, que fazem a largura da Quilha, e asi se asinale 
mais com o mesmo escopro a recta OP. Covado. para 
que laurada a cauerna pellos traços que por este modo 
se deitarão e asinaladas estas fique perfeita” (Lavanha, 
1608–1616/1996, p. 52, fl.º 68v.º) (Fig. 44).
Em finais do século XVII dois outros documentos fazem 
alusão à presença de marcas gravadas nas caver-
nas situadas entre almogamas. A obra de Antonio 
de Gaztañeta Yturribalzaga Arte de Fabricar Real, 
escrita entre 1687 e 1691, representa em duas 
gravuras cavernas situadas entre almogamas que 
têm marcas muito parecidas com as encontradas nas 

peças do navio do Cais do Sodré (Gaztañeta, 1687–
1691/1992, pp. 59, 67, fl.º 71 e 75) (Figs. 47 e 48), 
e o Traité de la construction des galères de 1691, refere 
o seguinte: “On trace le second côtè (b.d.c.) de la mesme 
maniere que le premier... et apres avoir aussy marqué les 
poincts de la ligne d’escoue, on marque sur le madier des 
poincts des deux côtez de l’estelle qui donnent la largeur 
de la quille et le mileiu de la quille en divisant laditte lar-
geur en deux parties egales par une ligne perpendicu-
laire... on tire ensuitte les lignes d’escoue des pointcts d’es-
coue marquéz come il a été dict cy devant”  (Traité de la 
construction des galères, c. 1691/1983, p. 17).

Fig. 43: Plano do cavername com a distribuição das 
cavernas com traço horizontal (-) e vertical (I).
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Deste modo, João Baptista Lavanha e o autor do Traité 
des construction des galères referem-se ao mesmo tipo 
de marcas que se encontram posicionadas no mesmo 
local da caverna, dois traços indicando a zona de 
astilhas: “outras duas que terminão a Astilha aparta-
das desta MS. meyo palmo de cada parte, que fazem 
a largura da Quilha” e “on marque sur le madier des 
poincts des deux côtez de l’estelle qui donne la largeur 

de la quille”; um outro colocado no eixo da caverna: 
“...Depois com um escopro se asinale a recta MS, meyo 
da cauerna” e “et le mileiu de la quille en divisant laditte 
largeur en deux parties egales par une ligne perpendi-
culaire...”; e um terceiro traço no côvado: “e asi se asi-
nale mais com o mesmo escopro a recta OP. Covado” e 
“on tire ensuitte les lignes d’escoue des pointcts d’escoue 
marquéz come il a été dict cy devant”. 

Como se pode verificar, as marcas das cavernas 
pré-desenhadas do navio do Cais do Sodré são 
bastante parecidas com as que acabamos de refe-
rir. Apenas diferem no facto de a marca do côvado 
não ser feita a toda a altura, e de as cavernas 
não apresentarem qualquer marca a eixo, como 
é proposto pelos dois documentos acima referidos. 
Apesar de pequenas diferenças, estamos em pre-
sença do mesmo tipo de marcas, com o mesmo sig-
nificado. Elas servem de referência a determina-
dos procedimentos construtivos que têm como base 
a concepção de navios feita através de diagra-
mas, e a posterior utilização de moldes, a partir do 
desenho da caverna mestra, para traçar as caver-
nas entre almogamas9.
No entanto, saliente-se que os dois documentos 
acima mencionados não fazem referência à colo-
cação de qualquer marca na zona limite do fundo 
da caverna, tal como encontramos nas cavernas do 
navio do Cais do Sodré. Contudo, Lavanha refere-
-se a esse ponto como a zona limite do fundo da 
caverna, durante a descrição que faz do processo 

de traça das cavernas pré-desenhadas a partir do 
molde da caverna mestra “e tirado o Graminho se 
marcara a Cauerna pella forma, da parte de dentro. 
MNOR, e pella parte de fora ZPX. ate o ponto X. 
do qual ponto H. se marcara com a mesma forma, 
leuantada [sic]  e posta de maneira que redon-
deando uenha a demandar os dittos dous pontos X, 
H. E o mesmo se faça da outra banda;...” (Lavanha, 
1608–1616/1996, p. 53, fl.º 69) (fig. 45). Como 
se pode verificar, o ponto X referido na descrição 
equivale ao local do traço horizontal das caver-
nas do Cais do Sodré; no entanto, o erudito por-
tuguês em nenhum momento do seu manuscrito 
faz alusão a que se traçasse uma marca nessa 
zona. 
É na obra de Gaztañeta (1687–1691/1992), 
a Arte de Fabricar Reales, que se encontra para-
lelo relativamente ao traço horizontal colocado 
no limite do fundo das cavernas. Duas cavernas 

Fig. 44: Molde da caverna mestra e régua de graminho. No molde da caverna mestra 
estão assinaladas as marcas utilizadas no processo construtivo, segundo João Baptista 
Lavanha (1608–1616/1996, fl.º 68).

Fig. 45: Funcionamento do molde da caverna e da régua de graminho para desenhar a 
almogama, segundo João Baptista Lavanha (1608 –1616/1996, fl.º 69).

Fig. 46: Nesta gravura, Gaztañeta mostra duas cavernas com as marcas gravadas, 
necessárias ao procedimento da joba. O autor assinala com uma seta o ponto onde o 
molde de braço pivota (Gaztañeta, 1687–1691/1992, fl.º 75).

9 - O sistema de cálculo proporcional através de diagramas dos valores correspondentes à redução do fundo e ao levantamento das 
cavernas situadas entre almogamas, e a consequente construção dessas cavernas por meio de moldes que reproduzem a figura da 
caverna mestra, é referenciado pela primeira vez na documentação italiana do século XV – Fabrica di galere c. 1410; Libro de Zorzi 
Trombetta de Modon, c. 1445; e Regioni antique spettanti all’arte del mare et fabriche de vasselli; manoscritto nautico del sec. XV. O 
testemunho arqueológico mais antigo da utilização do molde da caverna mestra para construir as cavernas situadas entre almog-
amas é o navio do século XI de Serçe Liman, encontrado na Turquia (Steffy, 1991). Ver o balanço feito por Eric Rieth na sua obra Le 
Maître-gabarit, la Tablette et le Trébuchet (Rieth, 1996a). Esta problemática tem sido desenvolvida por vários autores, entre os quais 
destacamos Damianidis (1991), Bellabarba (1988 e 1993), Sarsfield (1984 e 1989), Barker (1991) e Eric Rieth (1996 e 2000).
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representadas nas gravuras do fólio 75 apresentam 
uma marca horizontal, igual às que marcam pre-
sença, em bom número, nas cavernas pré-desenha-
das do Cais do Sodré (Fig. 46).
Segundo Gaztañeta, esta marca assinala o fundo 
da caverna, mas sobretudo, serve de referência 
à colocação do molde utilizado para efectuar o 
desenho do braço, através da execução da mano-
bra construtiva designada por joba, como se pode 
ver na gravura do fólio 71 (Fig. 47)10. A joba é um 
procedimento construtivo que consiste em pivotar o 
pé do braço para o exterior, dando origem a uma 
forma mais aberta do navio e a um consequente 
aumento da sua capacidade. Este alargamento é 
determinado pela largura, pré-estabelecida, do 
convés. Embora a sua utilização pareça simples, 
a introdução da joba deu origem a significativas 
modificações nos procedimentos da construção de 
navios feitos através de moldes, como se verá mais 
à frente.
Tendo em conta a presença desta marca na maioria 

das cavernas pré-desenhadas do Cais do Sodré, é 
legítimo pensar que este procedimento construtivo 
marcou presença na traça dessas cavernas.  
Para melhor se compreender todas as razões (que 
adiante exporemos) pelas quais pensamos que o 
navio do Cais do Sodré foi construído através da 
utilização da joba, importa em primeiro lugar defi-
nir a construção por moldes, atestada pela pre-
sença do conjunto das marcas, e em segundo lugar 
caracterizar a construção por moldes com a utiliza-
ção da “Joba”. Só então, através das diferenças e 
das exigências técnicas de cada um dos procedi-
mentos, colocar como hipótese futura de trabalho a 
filiação do navio do Cais do Sodré.
O conjunto de marcas existentes nas cavernas pré-
-desenhadas do navio do Cais do Sodré permite, 
para já, inscrevê-lo nos navios construídos através 
da utilização de moldes feitos a partir do desenho 
da secção mestra. 
Na obra do Padre Fernando Oliveira de 1580, o 
Livro da Fabrica das Naus, primeiro tratado de cons-

Fig. 47: Nesta gravura, Gaztañeta mostra como é definido o traçado da almogama de proa. Utiliza o arco da caverna mestra e introduz 
o valor da joba (Gaztañeta, 1687–1691/1992, fl.º 71).

10 - A joba é um procedimento construtivo utilizado na Construção Naval por meio de moldes. Com todos os pormenores técnicos, 
a joba é referenciada pela primeira vez em Espanha nas Ordenanzas 1613 e mais tarde é distintamente ilustrada na obra de 
Antonio Gaztañeta (Gaztañeta, 1688–1691). No entanto, anteriormente, já lhe havia sido feita referência por Tomé Cano em 
1611 e por Juan de Veas: Probalemente sea Juan de Veas, con sus nuevas teorías, el introductor de la joba como modificación del mé-
todo de cosntrucción. Es difícil precisarlo. Lo cierto es que en la Real Orden del 16 de junio de 1618 (Recopilación de las Leyes de los 
reynos de Yndias, tomo 8, apud Fenández González, Apestegui & Miguelez García, 1992, p. 23). Em Portugal, tem a designação 
de espalhamento e é mencionado pela primeira vez por Manuel Fernandez em 1616 no Livro de Traças de Carpintaria (Fernandes, 
1616/1995, p. 37, fl.º 10) – ver o excelente trabalho de Eric Rieth sobre o assunto (Rieth, 1996b). Em francês o termo é conhecido 
por “trébuchement” e foi magnificamente estudado no trabalho que Eric Rieth deu à estampa sobre a concepção não gráfica de 
carenas da Idade Média ao século XIX, Le Maître-gabarit, la Tablette et le Trébuchet (Rieth, 1996a). A menção escrita mais antiga 
que se conhece ao procedimento é feita na documentação veneziana do século XV (Rieth, 1996a, cap. 9).
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trução naval escrito em português, é descrito todo 
este procedimento, que se inicia pela definição das 
principais dimensões do navio através do compri-
mento da quilha: “... Por tanto quando pedem, ou 
mandão que lhe fação h~ua não de seyscentos toneys, 
sabem os carpenteyros, que hão de lançar a quilha de 
dezoyto rumos, dos quaes resulta h~ua nao daquelle 
porte, pella conta que abayxo faremos” (Oliveira, 
1580/1991, p. 86). Mais à frente, Fernando Oli-
veira, vai tomando conhecimento das principais 
medidas do navio, através de um jogo proporcio-
nal com origem nos dezoito rumos de quilha: “...De 
maneyra que se a quilha teuer dezoyto rumos em com-
prido, a largura da nao teraa de seys atee oyto, & 
quasi outro tanto, pouco menos, que a largura” (Oli-
veira, 1580/1991, p. 86) (Fig. 48). Até que chega 
a um determinado momento onde explica a razão 
da escolha dos dezoito rumos de quilha “...Tomey 
para exemplificar nesta pratica o numero de dezoyto 
rumos, por que se pode diuidir em terças, & sextas, 
& duodecimas, & outras partes cõuenientes pera as 
compartições desta fabrica”. Como se pode concluir, 
Oliveira não podia ser mais claro relativamente 
às razões da escolha dos dezoito rumos de quilha: 
poder ter todas dimensões facilmente deduzíveis a 
partir da quilha.
Depois de definidas as dimensões das partes mais 
importantes do navio, o construtor tem de saber 
quantas cavernas-mestras vai utilizar, assim como o 
número de cavernas a colocar entre as almogamas. 
Segundo Oliveira, um navio com dezoito rumos de 
quilha tem três cavernas mestras, e tantas cavernas 
entre almogamas quantos rumos tem de quilha, ou 
seja dezoito para a proa e outras tantas para a 
popa “... As que estão no plão antes que se os gra-

minhos comecem aleuantar, se chamão cauernas mes-
tras. Estas em nauios pequenos de quinze rumos pera 
bayxo não deuem ser mays ~q h~ua soo: & de quinze 
atee dezoyto duas: & da hy para cima tres, & não 
mays por grandes que sejão: (...) E hão de ser tan-
tas cauernas de cada parte destas, quãtos rumos tem 
a quilha toda. Se a quilha toda teuer dezoyto rumos, 
cada grãminho destes teraa dezoyto cauernas, & não 
mays, mas antes menos, se parecer bem ao mestre, 
para b~e de acrec~etar o delgado, & desabafar o 
enchimento” (Oliveira, 1580/1991, pp. 94–95).
Chegado este momento, o construtor vai calcular a 
redução do fundo e o levantamento progressivo das 
cavernas entre almogamas. Oliveira propõe que 
esse cálculo seja feito através de um diagrama, 
que em português tem a designação de “graminho”. 
Aponta três possibilidades para o tipo de graminho, 
aconselhando o “graminho de beesta” com forma de 
meia-lua:  “Fazem este instrumento per tres maneyras: 
das quaes a mays facil, & milhor, se faz debayxo de 
h~u semicirculo” (Oliveira, 1580/1991, p. 95)11. 
A partir daqui, o construtor traça no chão um risco 
com a dimensão do valor estipulado para compartir 
pelas cavernas entre almogamas, ou seja, esse traço 
terá a dimensão correspondente à do levantamento 
total nas almogamas, geralmente diferente à proa 
e à popa, e procede da mesma forma em relação 
à da redução do fundo, também normalmente dife-
rente para a popa e para a proa. Depois, com um 
compasso faz um semicírculo em torno desse traço, 
que vai ser dividido em tantas partes quantas as 
cavernas para compartir. Dessas linhas, traçam-se 
outras para o centro do semicírculo até ao traço ini-
cialmente feito. O resultado obtido será uma escala 
de valores proporcional (fig. 49). Oliveira explica 

Fig. 48: Nesta gravura, o padre Fernando Oliveira define o pontal (altura do navio até à primeira cobertura), a boca (largura do navio na 
primeira coberta) e o comprimento do fundo da caverna mestra, a partir do comprimento da quilha (Oliveira, 1580/1991, fl.º 71).

11 - Em português os diagramas tinham a designação de graminho, em Oliveira, Lavanha e Fernandes.
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este procedimento da seguinte forma: “...Tomão 
h~ua tauoa estreyta a modo de fazquia, ou regoa de 
carp~eteiros, bem aplanada, & lançãlhe pello meyo 
ao longo, hum risco dereyto. Nesta tauoa, ou regoa 
assinão o tamanho da compartida, se he de hum 
par ou par e meyo, ou quantoquer que seja. E sobre 
esta quantidade lanção hum semicirculo, pondo o 
pee do compasso sobre o risco do meyo: o qual 
fica sendo semidiametro daquelle semicirculo, & 
parteo pello meyo em dous quadrantes. Estes qua-
drantes se diuidem, cadahum delles ~e tantas par-
tes yguaes, quantas hão de ser as compartições do 
graminho: as quaes serão tantas, como são os pares 
~q toma o graminho, conu~e a saber, dezoyto, ou 
mays, ou menos, ou quantas for~e necessarias. As 
partes destes quadrantes, hão de ter seus numeros 
escriptos, tantos em hum quadrãte como no outro, 
começando no semidiametro, & acabando nos 
braços do semicircolo: por que assi procede esta 
obra, comçãdo das compartições mays pequenas: 
as quaes respondem aso arcos mays obliquos dos 
quadrantes, que estão onde esses quadrãtes come-
ção a dobrar sobre as linhas dereytas. Despoys do 
sobreticto semicircolo ser ordenado sobre a regoa 
& semidiametro ~q fica dicto, onde estaa a quan-
tidade da compartida, & os seus quadrantes ser~e 
diuididos, & numerados: das diuisões delles se lan-

ção linhas dereytas dhum pera outro, respondendo 
os numeros dhum aos outros seus semelhãtes do 
outro: os premeyros aos premeyros, & os segun-
dos aos segundos: & assy os seguintes, cadah~us 
a seus semelhãtes hão de responder pellas dictas 
linhas. As quaes hão de atrauessar per cima da 
compartida: na qual assinão as compartições do 
gramminho milhor compassadas, & reguladas, que 
per outra alg~ua das maneyras acostumadas. Das 
quaes logo faremos menção: mas premeiro ponha-
mos aqui a figura desta” (Oliveira, 1580/1991, 
p. 96) (Fig. 49).
Este método permite encontrar as escalas de 
valores que fornecerão as formas do navio pre-
tendidas, originando uma linha curva — esten-
dendo-se entre a caverna mestra e as duas almo-
gamas — que resulta da redução do fundo das 
cavernas e do levantamento dos pontos extre-
mos das mesmas. Uma vez que a escala indica 
o valor de cada caverna, é necessário chegado 
este momento fazer o molde da caverna-mestra 
onde é colocada na base e junto ao eixo a escala 
de valores respeitante à redução do fundo da 
caverna. O resultado do levantamento das caver-
nas é posto separadamente numa régua com a 
largura da quilha. 
O padre Fernando Oliveira explica primeiro o 

Fig. 49: O Graminho de besta é o diagrama aconselhado por Fernando Oliveira para calcular o valor do levantamento e da redução do 
fundo da caverna (Oliveira, 1580/1991, fl.º 93).
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processo referente ao levantamento das caver-
nas entre almogamas, “O modo de gramminhar 
o fundo aleuantandoo pera popa, & pera proa 
atee as almogamas, he desta maneyra. Premeyro 
assentão as cauernas de h~u ponto todas: por 
que nenh~ua dellas entra no grãminho. E despoys 
de assentadas aquellas cauernas, põe a forma do 
gramminho aleuantada sobrellas, em pee, co a pre-
meyra compartição pegada com o plão, sem se 
metter antrelles espaço alg~u: & na altura, onde 
uem o alto desta premeyra compartição, a ly fazem 
uir a face da premeyra cauerna do grãminho: e 
onde uem o alto da segunda compartição, faz~e 
uir a face da segunda cauerna. E per este modo 
assentão todas as cauernas do gramminho: o qual 
se acaba na almogama: digo cadah~u na sua: por 
que em ambos no da popa & no da proa, se ha 
de fazer da mesma maneyra, cadahum com a sua 
forma, como logo direy: por que cada compartida 
de deferente quantidade, requere sua forma” (Oli-
veira, 1580/1991, p. 99). Depois indica como 
se deve calcular e proceder à redução do fundo 
das cavernas: “...O modo de recolher o fundo he 
este ~q mostrarey logo aqui em h~ua soo quarta: 
& basta em h~ua soo, por ~q todas quatro reco-
lhem per hum modo, & todas t~e as compartidas 
yguaes: & sabido como, & quanto h~ua recolhe, 
sabese como, & quanto recolhem as outras. E o 
como he desta maneyra. Fazem premeyro a forma 
das cauernas em h~ua regoa tamanha como a 
metade da cauerna mestra: na qual tomão a terça 
parte della, ou ametade, como aqui tomaremos. E 
nesta ametade assynão as compartições do gram-
minho, pella arte que acima ensinamos: tantas, 
quantos são os pares da mestra atee a almogama. 
Esta forma assy assinada lanção sobre a premeyra 
cauerna alem das mestras, pera a popa ou pera 
a proa, para onde quiserem: por que tãto monta 
para h~ua parte como para a outra: por quãto, 
como fica dicto, todos os gramminhos destes reco-
lhimentos do fundo são h~us. (...) Finalm~ete lan-
çada a forma sobre a premeyra cauerna, cortão 
aquella cauerna pella premeyra compartição, & a 
segunda pella segunda, & a terceira pella terceira: 
& assy as outras per sua ordem atee o cabo” (Oli-
veira, 1580/1991, pp. 102, 103). Como se veri-
fica, Oliveira propõe que os procedimentos cons-
trutivos relativos da redução do fundo e levan-
tamento das cavernas seja feito separadamente, 
uma vez que os valores para a redução do fundo 
são iguais para a proa e para a popa, e que 
os valores do levantamento são diferentes, con-
soante se pensa na proa ou na popa do navio, 
dando origem a formas diferentes entre almoga-

mas. Refira-se, finalmente, que o padre Fernando 
Oliveira não faz qualquer menção à existência de 
marcas nas cavernas a utilizar no processo cons-
trutivo. Parece que a sua obra tem dois níveis de 
desenvolvimento; o teórico, onde o processo con-
ceptual é bastante aprofundado; o prático, onde 
os procedimentos construtivos parecem desfasa-
dos, como se fosse possível dissociar os procedi-
mentos relativos ao levantamento e à redução dos 
fundos das cavernas. Por outro lado, o molde da 
caverna-mestra apenas é proposto para o dese-
nho do fundo da caverna, onde não é incluído 
como seria normal parte do arco correspondente 
ao braço. Por último, relativamente ao tema das 
marcas das cavernas que estão ligadas a este 
tipo de procedimentos construtivos, a sua pre-
sença é ignorada, embora as manobras construti-
vas propostas refiram os pontos correspondentes 
aos da localização dessas marcas. Referimo-nos 
ao eixo, zona do levantamento e da redução do 
fundo da caverna. Mais à frente, Oliveira refere 
a zona do côvado, como aquela onde a caverna 
começa a levantar e a definir o arco respeitante 
ao do braço “...Chamão couado onde a cauerna 
começa fazer uolta para cima. A qual uolta ha de 
fazer em redondo, & não em canto dereyto: digo 
dereyto, de linhas dereytas, posto que seja obtuso, 
ou rombo, quanto quer que seja. (...) O redondo 
he mays capaz, & mays espedido, & parece milhor. 
Do couado para cima chamão braço. Este tambem 
há de uoltar em redondo, pellas mesmas rezões: & 
do seu couado ha de começar a fazer sua uolta, 
de maneyra, que uolta dambos seja h~ua mesma, 
feyta com hum rol, & sobre hum mesmo centro: de 
tal modo, que desdo couado uaa o braço tendo 
forma circular” (Oliveira, 1580/1991, p. 106), 
onde igualmente não faz qualquer menção à 
existência de marca nessa zona. 
João Baptista Lavanha, ao descrever a construção 
de uma nau de quatro cobertas, refere pormeno-
rizadamente todos os procedimentos, sobretudo 
os construtivos. Nessa descrição, Lavanha enuncia 
que devem ser feitas marcas com um escopro nos 
pontos mais importantes da caverna, o que faz 
do Livro Primeiro da Architectura Naval a fonte 
escrita mais antiga que se conhece fazendo alu-
são à existência de marcas nas cavernas entre 
almogamas, com uma função ligada ao processo 
construtivo.
O processo de concepção de navios é o mesmo 
do de Oliveira, ou seja, o cálculo do valor pro-
porcional da redução do fundo das cavernas e 
do seu levantamento é feito através de diagra-
mas, que o autor também designa por graminho. 
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Assim, é feito um graminho para o levantamento 
da caverna que funciona numa régua indepen-
dente, e um outro para a redução do fundo da 
caverna que é reproduzido na base do molde 
da caverna mestra. Depois de feito o molde da 
caverna mestra e de acertado com a régua do 
graminho respeitante ao valor do levantamento 
das cavernas, tem início o processo construtivo 
(Fig. 50), “...O que asinalado na forma e orde-
nado o graminho, Ponha se a ditta forma MNOP 
sobre o pao que com ella se há de marcar e che-
gue se a taboa do graminho a ella de maneira que 
a linha EF uenha dereita com a linha MS do meyo 
da cauerna e a linha BA. Do graminho esteja bem 
ajustada com a linha VST; e sem se mouer nenh~ua 
cousa desta postura, asinalem se na madeira os 
pontos do graminho JK para marcar a cauerna 
mestra...” (Lavanha, 1608–1616/996, p. 51, fl.º 
68). Mais à frente descreve o procedimento de 
traçar as cavernas situadas entre as almogamas, 
à quais lhes chama cavernas de conta, “...As outra 
Cauernas de conta que como hauemos ditto são. 
10. Cinco de cada parte da Mestra, para traça das 
quaes se fizerão os cinco pontos no Graminho. se 
marcão pello mesmo modoque a mestra mudando 
o Graminho. e pondo a sua linha. EF. no ponto da 
cauerna que se quer marcar que aquelle sera o 
meyo da ditta Cauerna o qual se asinallara com o 
escopro. com um recta linha, E asi mais tomando no 
ditto Graminho os pontos da mesma Cauerna, e asi-
nalados na madeira, marca la per elles. De que se 
segue, que tanto quanto uma cauerna he menor que 

outra, tanto Leuanta mais que elle na Astilha o que 
ueremos na figura seguinte, da derradeira cauerna 
que he a da Almogama, na qual se faz o exemplo 
desta traça. Porque se pora a linha EF. do Graminho 
sobre o derradeiro ponto. GT. asinalado na forma 
da Cauerna, por esta ser a derradeira cauerna (...) 
e logo se asinalarão na madeira os derradeiros 
pontos do Graminho. HL, que competem as mesmas 
derradeiras Cauernas (que são as da Almogama) 
e tirado o Graminho se marcara a Cauerna pella 
forma, da parte de dentro. MNOR, e pella parte de 
fora ZPX. ate o ponto X. do qual ponto ao ponto 
H. se marcara com a mesma forma, leuantanda e 
posta da meneira que redondeando uenha a deman-
dar os dittos dous pontos X, H. E o mesmo se faça 
da outra banda” (Lavanha, 1608–1616/1996, pp. 
51–53, fls.º 68v.º e 69). No processo construtivo 
que Lavanha descreveu é colocada uma régua de 
graminho por baixo do molde da caverna mes-
tra. O desenho de cada caverna é feito em sin-
cronia pelos dois instrumentos, régua de grami-
nho e molde da caverna mestra. Num movimento 
o molde desloca-se colocando o ponto preten-
dido, neste caso o GT que diz respeito à almo-
gama, alinhado com linha central EF desenhada 
na tábua, provocando a redução do fundo da 
caverna. O traço do graminho correspondente ao 
levantamento da almogama é o último da escala, 
ponto que Lavanha refere como H, donde vai sair 
o traço do desenho até ao ponto limite do fundo 
da caverna, por ele designado de ponto X. 
Este sistema construtivo tem algumas diferenças 

relativamente ao descrito 
por Oliveira. Aqui existe um 
movimento simultâneo dos 
dois instrumentos, do grami-
nho do levantamento e do 
molde da caverna mestra, 
ficando logo traçado o dese-
nho da caverna pretendida. 
Em Oliveira, o sistema cons-
trutivo é descrito em sepa-
rado: primeiro o levanta-
mento das cavernas e depois 
a redução do fundo. Ficamos 
sem saber a razão por que 
assim o faz, um sistema cons-
trutivo desta natureza, expli-
cado e aplicado separada-
mente parece-nos um pouco 
estranho!
Voltando à questão central, 
quando descreve a traça 
da caverna mestra, Lava-

Fig. 50: Cálculo do valor da redução do fundo e do levantamento das cavernas através do graminho 
e a sua aplicação no acto construtivo (desenho de Filipe Castro).
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nha refere que sejam feitas marcas nos principais 
pontos das cavernas: “...Depois com um escopro 
se asinale a recta MS, meyo da cauerna e outras 
duas que terminão a Astilha apartadas desta MS. 
meyo palmo de cada parte, que fazem a largura 
da Quilha, e asi se asinale mais com o mesmo esco-
pro a recta OP. do do Couado. Para que laurada 
a cauerna pellos traços que por este se deitarão e 
asinaladas estas linhas fique perfeita.” (Lavanha, 
1608–1616/1996, p. 52, fl.º 68v.º). Portanto, 
sugere que sejam feitas duas marcas verticais no 
eixo da caverna, a toda altura, indicando a lar-
gura da quilha e uma outra junto à extremidade, 
também a toda a altura da caverna, indicando o 
côvado. Nas cavernas do navio do Cais do Sodré 
também existem as duas marcas no eixo indi-
cando a largura da quilha, assim como um traço 
vertical na zona do côvado. No entanto, a pre-
sença do traço horizontal dá indicações de um 
procedimento construtivo diferente do descrito 
por Baptista Lavanha.
Deste modo, no sistema construtivo descrito por 
Lavanha, existem três pontos fundamentais: o cen-
tro da caverna assinalado com marca, o côvado 
também assinalado com marca e o ponto do fundo 
da caverna, que não tem a presença de marca. 
É aqui que o sistema difere do verificado no Cais 
do Sodré. O ponto limite da zona do fundo da 
caverna não é assinalado por uma marca. O autor 
identifica-o como o ponto X quando pretende tra-
çar a almogama na descrição que reproduzimos 
acima, e que agora recordamos essa passagem: 
“...se marcara a Cauerna pella forma, da parte de 
dentro. MNOR. E pella parte de fora ZPX. ate o 
ponto X. do qual ponto ao ponto H. se marcara com 
a mesma forma, leuantada e posta de maneira que 
redondeando uenha a demandar os dittos dous pon-
tos X, H.” (Lavanha, 1608–1616/1996, p. 53, fl.º 
69). Pensamos que a ausência de marca naquela 
zona se justifica pelo facto daquele ponto não 
ser tão decisivo no acto construtivo quanto o do 
navio do Cais do Sodré, uma vez que não inter-
vém nos procedimentos de construção porque 
o desenho das cavernas mantêm o mesmo arco 
para além desse ponto. No entanto, e em con-
trapartida, o côvado é assinalado com um traço 
vertical, assumindo assim uma maior importância 
aquela zona da caverna. Ora, o traço vertical 
serve precisamente de referência à colocação 
do molde do braço que, através de um escorre-
gamento para a cabeça da caverna, compensa 
o excessivo fecho do braço na sua extremidade 
para assegurar uma maior abertura à boca do 
barco, sobretudo na zona da proa: “...He porem 

necesario um aduertimento que na forma do Braço 
da linha do Couado OP. para cima, se asinalem, 
como na forma da Cauerna os pontos do Grami-
nho PS, para por elles se marcarem os couados dos 
cinco Braços. Das cinco Cauernas de Conta que uão 
da mestra para a Proa somente e não os da Popa 
porque estes sem nenh~u resguardo se hã de mar-
car e laurar pella forma do braço o que se faz para 
hir a não Abrindo da cauerna mestra para a proa, 
mais do que uay para a Popa e asi os couados dos 
Braços da primeira caurena se asinalão pello pri-
meiro ponto do Graminho nesta forma asinalado, 
Os couados dos braços da segunda Cauerna se asi-
nalarão pellos pontos do Graminho, e asi os mais 
de maneira que os Couados dos Braços da derra-
deira Cauerna da Amogama de proa, se asinala-
rão pella linea TS, que he a do derradeiro ponto 
do Graminho” (Lavanha, 1608–1616/1996, pp. 
54–55, fls. 69v.º e 70) (Fig. 51). Estamos, por-
tanto, em presença de um sistema onde os braços 
das cavernas de proa são marcados com um traço 
vertical no côvado, igual ao das cavernas, e com 
uma escala proporcional, onde o braço escorrega 
até ao ponto em que ambas as linhas OP se inter-
ceptam, não havendo qualquer alteração ao arco 
inicial. Contudo, este sistema permite dar maior 
manga ao navio na parte da proa. Cruz Apeste-
gui, especialista que fez um excelente comentá-
rio técnico ao documento de Gaztañeta, refere-
-se ao método de Lavanha da seguinte forma: “... 
Para Lavanha la grúa del genol se define com inde-
pendencia de la de la varenga. Su forma responde, 
a modo de plantilla, a la del círculo del genol, base 
del trazado de la cuaderna maestra, y su utilización 
se basa en las variaciones de su colocación según 
la varenga en que se situe, adaptándose a la marca 
correspondiente de una pequeña regleta que a tal 
efecto incorpora. Al situar sobra cada varenga los 
genoles que le corresponden, según su número de 
ordem dentro de las varengas de cuenta, habrá que 
hacer coincidir la marca correspondiente de la grúa 
del genol com el plano que remata las cabezas de 
varenga. (...) El efecto que se consigue sobre los 
genoles es el de disminuir su altura a la vez que se 
gana manga según se avanza hacia proa” (Fernán-
dez, Apestegui & Miguélez, 1992, p. 28).
Conclui-se assim que o sistema construtivo de 
Lavanha, apesar de ser baseado na construção 
sobre moldes, não incorpora determinados pro-
cedimentos presentes na construção do navio do 
Cais do Sodré. As marcas de cavernas indicadas 
por Lavanha apontam para um processo constru-
tivo baseado em moldes, onde o arco das caver-
nas não é alterado, tal como conclui Apestegui 
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no estudo que fizemos referência: “...En su manus-
crito, fechado en torno a 1616, no se utiliza la joba 
dentro del conjunto de las grúas que definen el barco. La 
ausencia de la joba motiva que todos los genoles salgan 
com el mismo ángulo desde las cabezas de varenga (Fig. 
52). Las varengas, por este motivo, salen com todas las 
cabezas iguales, es decir, manteniendo el mismo ángulo 
respecto al plan” (Fernández, Apestegui & Miguélez, 
1992, p. 22). A zona limite do fundo da caverna não 
é assinalada por uma marca porque o traçado da 
peça a partir daí não sofre alterações. Trata-se de um 

ponto importante na definição das formas do navio, 
mas que não intervém nos procedimentos construtivos 
em virtude do traçado das cavernas não se alterar a 
partir desse ponto.
As marcas das cavernas do navio do Cais do Sodré, 
como já referimos atrás, encontram paralelo nas das 
gravuras apresentadas no fólio 75 da obra de Gaz-
tañeta, Arte de Fabricar Reales. Nessas gravuras estão 
representadas duas cavernas que apresentam mar-
cas de Astilhas no eixo, um traço horizontal na extre-
midade e números romanos no seu corpo. Gaztañeta, 

Fig. 51: Molde de braço utilizado no sistema proposto por J. Baptista Lavanha, onde se observa as marcas do graminho (Lavanha, 1608–
1616/1996, fl.º 69v.º).
Fig. 52: Demonstração do sistema de Lavanha; escorregamento do molde de braço para a cabeça da caverna (Fernández, Apestegui & 
Miguélez, 1992, p. 23).
Fig. 53: Em consequência do procedimento da joba é necessário sobredimensionar os madeiros utilizados para talhar as cavernas (Fernán-
dez, Apestegui & Miguélez, 1992, p. 28).
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nestas gravuras, ilustra os pontos de referência exis-
tentes nas cavernas do seu procedimento constru-
tivo. Existe uma outra gravura onde é representada 
a manobra da Joba através de um molde com uma 
seta indicando o local que serve de apoio ao pivotar 
do procedimento da Joba. Esse local corresponde ao 
ponto onde termina a marca horizontal das cavernas 
que o autor fez questão também de indicar com uma 
seta (Fig. 46). 
Através de um conjunto de gravuras, Antonio Gaz-
tañeta ilustra os procedimentos construtivos com a utili-
zação da joba. Numa dessas gravuras é representado 
um molde de caverna com os procedimentos da joba 
e duas cavernas com as marcas necessárias aos seus 
procedimentos construtivos. No molde e nas cavernas é 
assinalado com uma seta o ponto de apoio à manobra 
da joba, como que a indicar tratar-se do ponto ful-
cral deste sistema construtivo e que, para além desse 
ponto, existe um outro procedimento que dá origem a 
um traçado diferente das cavernas. 
Ainda relativamente às gravuras, saliente-se outros 
aspectos bastante elucidativos do processo construtivo 
indicado por Gaztañeta. Na gravura da caverna de 
baixo existe uma espécie de régua de graminho colo-
cada na zona de assentamento na quilha, onde estão 
marcados os valores correspondentes ao levantamento 
das cavernas, o que demonstra um procedimento de 
cálculo por meio de diagramas, aplicado a um sistema 
construtivo por meio de moldes. 
Finalmente, salientem-se três aspectos da gravura do 
topo onde se observa em plano uma caverna fixa a 
um braço. Aí, verifica-se que as duas peças são fixadas 
por um sistema de escarva, tipo “rabo de andorinha”, 
característico dos navios ibero-atlânticos, reforçado 
por três pregos onde se vê claramente as suas cabe-
ças entrando pelo lado da caverna. Por agora, alu-
da-se apenas a que qualquer destes aspectos, repre-
sentados nas gravuras da obra de Gaztañeta, marca 
igualmente presença nas cavernas pré-desenhadas do 
navio do Cais do Sodré. Voltaremos ao assunto mais 
à frente, depois de caracterizarmos, sumariamente, os 
procedimentos construtivos mais relevantes da utiliza-
ção da Joba. 
A nossa exposição do procedimento da joba apoia-
-se no excelente comentário técnico que Cruz Apes-
tegui fez à obra de Gaztañeta, onde de forma clara 
explica todos os problemas técnicos inerentes à intro-
dução deste novo procedimento construtivo. A sua 
exposição só pode ser confirmada pela observação 
dos dois conjuntos de gravuras dos fólios 71 e 75 da 
obra de A. Gaztañeta, já que no seu manuscrito o 
autor apenas refere os valores a aplicar, mas não faz 
qualquer menção aos procedimentos técnicos usados. 
Sublinhe-se ainda que são das mais raras e clarifica-

doras representações gráficas da utilização da joba 
(Rieth, 1996a, p. 47).
A joba é um procedimento construtivo que, basica-
mente, consiste em pivotar o pé do braço para o 
exterior de forma a aumentar a manga do navio, 
modificando, assim, o ângulo de saída dos pés do 
braço (Figs. 53 e 47). Com a joba, a largura do 
navio ao nível das cobertas superiores evolui de 
forma diferente que o comprimento do fundo da 
caverna, deixando de existir o equilíbrio propor-
cional, uma vez que a joba funciona como elemento 
correctivo, tendo em vista um aumento de capaci-
dade e um melhor apoio lateral do navio ao nível 
da linha de flutuação (Rieth, 1996a, p. 47). Contudo, 
a introdução desta simples manobra vai provocar 
alterações significativas nos procedimentos construti-
vos, mantendo, no entanto, inalterável o sistema con-
ceptual. Os valores da joba, tal como os da redução 
do fundo e do levantamento das cavernas, também 
são calculados por meio de diagramas. 
Com a utilização da joba, o primeiro problema que 
se levanta durante o processo construtivo relacio-
na-se com a madeira que vai faltar na caverna em 
consequência do pivotar dos braços. Agora vai ser 
necessário sobredimensionar as cavernas de maneira 
a que após o movimento do braço se possa suprimir a 
madeira depois de encontrada a forma definitiva de 
cada caverna. Apestegui refere-se a este assunto da 
seguinte forma: “...El motivo de este cambio es precisa-
mente el tratar de solventar los problemas estruturales 
surgidos a partir de la introducción de la joba, para 
ello se intenta sobredimensionar las varengas lo sufi-
ciente como para que puedan absorber el giro del pie 
del genol” (Fernández, Apestegui & Miguélez, 1992, 
p. 29) (Fig. 53). 
Como se pode verificar, e de acordo com o mesmo 
autor, em consequência do pivotar dos braços, a 
redução e o levantamento do fundo da caverna são 
os únicos procedimentos independentes neste pro-
cesso. A joba é o que se passa entre o fundo da 
caverna e o ponto onde é aplicada. Agora neste 
espaço todos os movimentos estão interligados e 
dependem do valor estipulado pela joba: “... El 
processo de definición de las grúas comienza ahora 
por la obtención de la joba Y la Astilha Muerta, uni-
cas grúas que se mantienen independientes” (Fernán-
dez, Apestegui & Miguélez, 1992, p. 29). A zona 
da Astilha muerta é independente, já que a joba só 
se faz sentir a partir do ponto limite do fundo da 
caverna. 
Com a joba existe, portanto, um ponto de fronteira 
na definição da figura da caverna, tratando-se do 
ponto limite do fundo da caverna. Ora, entre o eixo 
e o limite do fundo da caverna, o traçado da mesma 
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não muda. A partir daquele ponto, com a introdu-
ção da “joba”, a traça da caverna vai sofrer uma 
alteração de acordo com o valor que ela estipula. 
Por esta razão, as cavernas vão ter uma marca hori-
zontal na zona limite do fundo que vai servir de 
ponto de referência ao apoio do pé do braço, a 
partir do qual cada uma das cavernas vai apresen-
tar um desenho diferente ao da anterior (Fig. 46).
Não podia ser mais clara a razão da necessidade 
de existir, neste sistema, uma marca ou traço hori-
zontal no ponto limite do fundo da caverna. Assim 
como, cada vez parece ser mais evidente que os 
procedimentos construtivos utilizados para traçar as 
cavernas do navio do Cais do Sodré, situadas entre 
almogamas, têm a ver com o uso da joba. Ou pelo 
menos, a aplicação da joba na traça das cavernas 
que têm a marca horizontal. 
O construtor vai ter necessidade, portanto, de 
sobredimensionar a altura dos madeiros das caver-
nas, não podendo talhá-los com as dimensões finais 
como acontecia no sistema de Lavanha: “El motivo 
deste cambio es precisamente el tratar de solventar 
los problemas estructurales surgidos a partir de la 
introducción de la joba, para ello se intenta sobredi-
mensionar las varengas lo suficiente como para que 
puedan absorbar el giro del pie del genol” (Fernán-
dez, Apestegui & Miguélez, 1992, p. 29) (Fig. 54).  
Consequentemente, a definição dos moldes a utilizar 
para desenhar as cavernas entre almogamas, tam-
bém vai ser feita de forma diferente. No sistema 
de Lavanha e de Oliveira, o molde da caverna e 
do braço apresentavam, respectivamente, as for-
mas da caverna mestra e o arco da caverna mestra. 
Agora, para saber quanto tem de sobredimensio-
nar os madeiros das cavernas, o construtor vai ter 
de fazer o molde de caverna pelo traçado mais 
aberto. Para isso é necessário construir o molde de 
braço, que é feito a partir do arco da caverna mes-
tra, com a novidade de ter uma parte plana junto 
do pé. Esta parte plana, vai servir de referência ao 
ponto de apoio para a manobra da joba (Fernán-
dez, Apestegui & Miguélez, 1992, p. 30).
Em seguida, a partir da figura da caverna mestra, 
com o molde de braço, introduz-se a joba correspon-
dente à almogama de proa, uma vez que é a que 
tem o valor mais alto, e obtém-se a figura do molde 
de caverna (Fig. 54). 
Portanto, o molde é feito com o fundo da caverna 
mestra e com o traçado almogama de proa, depois 
de introduzida a joba. O ponto de separação é o 
limite do fundo da caverna. Apestegui descreve 
esta manobra da seguinte maneira: “Para definir el 
varengue es necessario utilizar la grúa del genol, la 
joba de proaY el dibujo del cículo del genol, que osci-

laba entre los 6 codos y los 6 codos y ¾ de longitud. 
Marcado este punto en el arco, se colocaba, perpen-
dicular a la tangente al círculo en esse punto, la joba. 
Se hacía coincidir la primeira marca de la joba com 
el círculo y se hacía una señal en la posición corres-
pondiente a la marca de la cuadra de proa. (...) Com 
la grúa de genol en esta posición, se dibujaba en la 
arena la línea correspondiente al genol en la cuadra. 
La base de esta nueva línea, o pie del genol de la cua-
dra, era la que se tomaba para trazar la zona cor-
respondiente al pantoque de la grúa de la varenga” 
(Fig. 54). Mais à frente conclui, acrescentando “Este 
processo lo que pretendía era garantizar el que las 
varengas salieran sobredimensionadas. Se buscaba la 
posición más desfavorable del genol girado y sobre 
ella se sacaba la grúa de la  varenga. Esta necessi-
dad de obtener las condiciones más desfavorables es 
la que obliga a utilizar precisamente la joba de proa 
y no la de popa” (Fernández, Apestegui & Miguélez, 
1992, p. 30).
Depois de todos os moldes definidos, da caverna, 
braço e joba (escala de valor), tem início o processo 
de construção do navio.
Durante o acto construtivo, cada caverna é cortada 
e ajustada depois de introduzida a respectiva joba. 
Conclui-se que, neste sistema construtivo, a joba 
determina a movimentação do molde do braço, cujo 
pé se apoia no ponto limite do fundo da caverna 
pivotando para o exterior de acordo com o valor 
da joba dessa caverna. Existe maior dependência 
entre os instrumentos no acto construtivo (Fig. 54). 
Comparando as evidências arqueológicas com as 
representações que Antonio Gaztañeta faz da joba 
e com as próprias características descritas desse sis-
tema construtivo, temos que efectivamente as mar-
cas das cavernas do navio do Cais do Sodré, traços 
de astilhas, traço horizontal e numeração são muito 
idênticas, na forma, na representação e no posicio-
namento, às representadas nas cavernas das gravu-
ras da referida obra (Figs. 42 e 47).
Relativamente aos traços de astilhas e aos traços 
horizontais, de acordo com as gravuras e com as 

Fig. 54: Pivotando o molde do braço com o valor da joba da almogama 
de proa obtém-se o traçado do molde da caverna (Fernández Gonzalez, 
Apestegui & Miguelez García, 1992, p. 29 e 30).
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características descritas sobre a utilização da Joba, 
é notório que estabelecem dois pontos fundamentais 
na definição da figura de cada peça, o que tam-
bém acontece com as cavernas pré-desenhadas do 
navio do Cais do Sodré. O espaço existente entre 
estas duas marcas equivale ao fundo da caverna 
e permanece inalterável no traçado nas gravuras 
representadas na obra de Gaztañeta, na descri-
ção atrás feita do processo construtivo com utiliza-
ção da joba, e o mesmo acontece com as caver-
nas do navio do Cais do Sodré. A partir do traço 
horizontal a figura das cavernas é sempre e conti-
nuamente diferente, nas gravuras representadas na 
obra de Gaztañeta, na descrição feita do processo 
construtivo com utilização da joba, e nas cavernas 
do navio do Cais do Sodré. Relativamente a este 
assunto diga-se que, entre as cavernas C100 e C91, 
existe um arco que evolui para o interior do navio, 
sendo na C100 mais acentuado e quase ausente na 
C91, na caverna C90 o traçado é neutro, a partir 
da C89 até à C86 (almogama de popa) a forma 
da caverna abre para o exterior (Figs. 42 e 47). 
Existe, portanto, uma marca que serve de referên-
cia a um ponto decisivo da definição das formas 
do cavername pré-desenhado do navio do Cais do 
Sodré, às cavernas representadas nas gravuras, e 
ao método descrito aplicando a joba, trata-se do 
traço horizontal. 
Além da presença de marcas possivelmente rela-
cionáveis com a utilização da joba ou espalhamento 
(Rieth, 1996b), existe uma outra evidência arqueo-
lógica que poderá estar ligada a esses procedi-
mentos construtivos, que é o facto dos buracos dos 
pregos de ligação caverna-braço se encontrarem 
cortados pelo topo. A localização dos buracos dos 
pregos, demasiado próxima do topo, só é justifi-
cável por um ajustamento da madeira depois de 
fixada ao braço, demonstrando a prévia sobredi-
mensão da madeira antes de definido o traçado 
final da caverna. Ora, como vimos atrás, uma das 
principais características da construção naval com 
utilização da joba consiste em sobredimensionar 
os madeiros das cavernas que vão ser colocadas 
entre almogamas. 
Resta, por agora, fazer menção ao traço verti-
cal colocado junto à extremidade das cavernas, 
C100, C99, C91, C90 e C87 que, à medida que 
nos aproximamos da caverna mestra, partindo da 
almogama, se afasta do traço horizontal. Poderá 
esta marca estar relacionada com o valor do movi-
mento ou ritmo do joba definido para as caver-
nas do navio do Cais do Sodré, colocadas entre 
almogamas? 
As questões agora colocadas, sublinhe-se, valem 

como ponto de partida na continuação das investi-
gações, tendo em vista uma melhor clarificação da 
problemática levantada.
Do ponto de vista arqueológico, este género de 
marcas, concepto-construtivas, encontra paralelo 
com as do cavername de dois navios de cabota-
gem tardo–medievais da região da Catalunha; um 
de finais do século XIII/inícios do século XIV, conhe-
cido como Culip VI, o outro da segunda metade 
do século XIV, conhecido como Sorres X (Raurich & 
alii, 1992). Mais tarde, em destroços de navios da 
Época Moderna, atesta-se a presença de marcas 
deste género no cavername da nau da Carreira 
da Índia Nossa Senhora dos Mártires (1606) e no 
da fragata francesa La Belle (final do século XVII).
Os dois primeiros casos, Culip VI e Sorres X, apre-
sentam marcas do mesmo tipo, axiais e laterais, de 
alto a baixo. Em relação às marcas das cavernas 
do navio Sorres X, apenas existe esta pequena, 
mas esclarecedora, referência: “La presència de 
marques gairebé passa desapercebuda a causa de 
la gran capa de crostam que cobria tot l’interior del 
buc. Fou durant el procés de desmuntatge i neteja de 
les peces del buc que aparegueren les marques dels 
medissos. (...) Les marques que han aparegut són de 
dos tipus, unes de centrals per a la bona collocació 
sobre l’eix lomgitudinal del buc, i un segon tipus al 
punt d’escua, a la zona que marca la fi del pla i del 
punt per on s’han de col.locar les escues. Marques 
d’aquesta mateixa classe han estat descobertes al 
derelicte de Culip VI...” (Raurich & alii, 1992, p. 37). 
Inclusivamente, o autor faz alusão à similitude das 
marcas de Sorres X com as encontradas em Culip 
VI. No navio Culip VI as marcas marcam presença 
nas cavernas situadas entre almogamas, de uma 
forma ordenada indicando sistemática e sucessi-
vamente os valores correspondentes à redução do 
fundo e ao levantamento da caverna. Refira-se 
que as marcas foram gravadas na face da caverna 
virada para a zona da secção mestra. Através do 
significado das marcas, os autores fazem alusão 
a um sistema de aplicação de moldes na constru-
ção do cavername deste navio, igual ao descrito 
por Lavanha na sua obra que temos vindo a fazer 
referência (Palou & alii, 1998, p. 159). Trata-se 
de um sistema de concepção sobre diagramas e 
de construção por meio de moldes, sem utilização 
da Joba, através do escorregamento do molde do 
braço para dar abertura ao navio na zona supe-
rior, cuja referência escrita é feita em inícios do 
século XVII por Lavanha, ali atestada arqueolo-
gicamente desde finais do século XIII/inícios do 
século XIV. Em relação aos testemunhos mais recen-
tes, da Época Moderna, temos que na nau portu-
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guesa Nossa Senhora dos Mártires aparecem marcas 
do tipo axial e na zona do côvado (Castro, 2001b, 
p. 159).
Num universo de dez cavernas preservadas, todas 
elas pré-desenhadas, três apresentam marcas verti-
cais axiais, ao centro e nas astilhas, e quatro apre-
sentam marcas verticais indicando o côvado. Neste 
caso, algumas cavernas apresentam três marcas 
axiais, que serviam de referência à colocação do 
molde para desenhar o fundo da caverna, que por 
sua vez encontra o limite no ponto das marcas ver-
ticais do côvado. Tipologicamente, estamos diante 
de marcas similares às encontradas no cavername 
dos outros dois navios; no entanto, o seu significado 
é ligeiramente diferente. Neste caso, tal como no 
navio do Cais do Sodré, o arco da caverna, para 
além da marca vertical, altera-se de caverna para 
caverna (Castro, 2001c). Estamos, portanto, diante 
de outro caso onde a marca assinala, não apenas 
a intervenção de outro instrumento, como nos casos 
dos navios tardo-medievais que acabámos de fazer 
referência, mas onde o instrumento se movimenta de 
forma diferente de caverna para caverna. Na traça 
destas cavernas pode ter sido utilizado um sistema 
parecido com o que lançámos como hipótese de tra-
balho para a construção do cavername do navio do 
Cais do Sodré, situado entre almogamas. 
No La Belle, de finais do século XVII, foram encon-
tradas inúmeras marcas de construção, assim como 
todas as cavernas situadas antes e depois da 
caverna mestra estão numeradas. A caverna mes-
tra corresponde ao número 0 (Castro, 2001b, p. 
161). Todo o cavername deste navio encontra-se 
actualmente em estudo, pelo que não é possível, no 
momento, acrescentar mais nada.
Deste modo, temos dois navios tardo-medievais do 
Mediterrâneo Ocidental que apresentam marcas 
demonstrando procedimentos construtivos similares 
aos descritos três séculos mais tarde por João Bap-
tista Lavanha na sua obra Livro Primeiro da Archi-
tectura Naval. Um navio, de finais do século XVII, 
que não revelou ainda todos os seus segredos, 
pelo que nada podemos acrescentar para além de 
fazer referência à existência de marcas construti-
vas. Finalmente, a nau portuguesa Nossa Senhora 
dos Mártires que dá algumas indicações da possibi-
lidade de utilização de um procedimento construtivo 
que sistematicamente altera o arco das cavernas 
para além da marca vertical, situada no côvado, 
podendo ter sido utilizada a joba na construção do 
seu cavername.
Portanto, no navio do Cais do Sodré, datado de 
finais do século XV/inícios do XVI, pode ter sido uti-
lizado um sistema construtivo que apenas é refe-

rido em documento um século mais tarde, nas Orde-
nanzas de 1613, e que só duzentos anos depois é 
ilustrado em documento, tal como o sistema descrito 
por Lavanha que está atestado arqueologicamente 
desde finais do século XIII.
Assim, a aplicação dos procedimentos construtivos 
relacionados ou parecidos com a Joba são mais 
tardios, dão-se num espaço geográfico diferente e 
em navios de maior porte, que os de procedimen-
tos relacionados com o sistema de João Baptista 
Lavanha.

7.4.4. Significado 
da numeração das cavernas 
pré-desenhadas

Das cavernas que sobreviveram aos trabalhos da 
retro-escavadora encontram-se as últimas quinze 
pré-desenhadas do lado da popa e, felizmente, as 
últimas três do lado de proa, o que confirmou tra-
tar-se de um navio com dezoito cavernas pré-de-
senhadas à proa e à popa, tendo em conta que 
as almogamas preservaram o número XVIII. Assim, 
as cavernas pré-desenhadas do navio do Cais do 
Sodré estão numeradas até às almogamas.
João Baptista Lavanha na sua obra Livro Primeiro 
de Architectura Naval faz menção a que as cavernas 
pré-desenhadas sejam gravadas com o respectivo 
número: “...e se asinalem com o escopro, como se fez na 
mestra e a cada Cauerna, se lhe ponha com o mesmo 
escopro o seu numero; primeira, segunda ou terceira etc, 
qual ella for para que se saiba onde se há de asentar e 
qual he o seu lugar” (Lavanha, 1608–1616/1996, pp. 
53, 54, fl.º 69 e 69v.º). Como já referimos acima, na 
gravura do fólio 75 da obra de Gaztañeta onde 
são evidenciados no fundo das cavernas os pontos 
de apoio para a execução da joba, o autor mostra 
duas cavernas pré-desenhadas com as duas mar-
cas de astilhas, a marca horizontal, e cada uma 
das cavernas apresenta um número, no caso o IIII 
e o VIII em posição invertida. Aquelas reproduzem 
quase na totalidade as cavernas do navio do Cais 
do Sodré, tais são as suas semelhanças. 
O padre Fernando Oliveira, apesar de referir a 
colocação de números nas cavernas pré-desenha-
das, ao descrever as dimensões de um navio de 600 
toneladas, faz menção a um navio de dezoito rumos 
de quilha. Acrescenta que esse navio devia ter tan-
tas cavernas pré-desenhadas quantos forem os seus 
rumos de quilha: “ Por tanto quando pedem, ou man-
dão que lhe fação h~ua não de seyscentos toneys, 
sabem os carpenteyros, que hão de lançar a quilha de 
dezoyto rumos, (...) E hão de ser tantas cauernas de 
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cada parte destas, quãtos rumos tem a quilha toda. 
Se a quilha toda teuer dezoyto rumos, cada grãmi-
nho destes teraa dezoyto cauernas, & não mays, mas 
antes menos, se parecer bem ao mestre, para b~e de 
acrec~etar o delgado, & desabafar o enchim~eto” 
(Oliveira, 1580/1991, p. 86 e 95).
Curiosamente, o número de cavernas pré-desenha-
das do navio do Cais do Sodré é dezoito. Partindo 
deste princípio, o navio do Cais do Sodré teria 18 
rumos de quilha, e uma capacidade de 600 toneys. 
Convertendo o rumo em metrologia actual, obtemos 
uma quilha de 27,32 m, tendo em conta que cada 
rumo equivale a 1,54 m (Leitão & Lopes, 1990, pp. 
468, 469).
Portanto, uma das primeiras alusões, na documenta-
ção escrita, à existência de números gravados nas 
cavernas pré-desenhadas data de inícios do século 
XVII, e é feita na referida obra de João Baptista 
Lavanha. Esta tradição mantém-se até, pelo menos, 
finais do século XVII, como se pode verificar nas 
gravuras apresentadas por Gaztañeta. Segundo 
Oliveira, um navio tinha tantas cavernas entre almo-
gamas quantos fossem os seus rumos de quilha. 
Segundo este testemunho, o navio do Cais do Sodré 
apresenta uma quilha de 18 rumos, ou seja, 27,32 
m. Refira-se que foram descobertos 24 m de quilha 
direita.
Também se encontra paralelo arqueológico para a 
numeração das cavernas. Em dois dos navios com 
que estabelecemos paralelo relativamente às mar-
cas anteriores, também marca presença a numera-
ção, aos quais se junta o navio Ria de Aveiro A. 
As cavernas do navio Culip VI apresentam núme-
ros gravados, assim como as cavernas do navio de 
cabotagem de meados do século XV Ria de Aveiro A 
e as da nau portuguesa Nossa Senhora dos Mártires.
Em Culip VI, grande parte das cavernas situadas 
entre as almogamas e a secção mestra apresen-
tam números romanos gravados, numa sequência 
em crescendo a partir das cavernas mestras. De um 
lado, o cavername apresenta numeração até ao 
XXVI, e do outro, até ao X. No lado que apresenta 
a sequência completa, existe uma caverna para 
além da almogama que tem numeração, trata-se 
da C139 com número XXVI. Do outro lado, só dez 
cavernas foram encontradas (Palou & alii, 1998, pp. 
169–177). 
Na Nossa Senhora dos Mártires, cinco cavernas pré-
-desenhadas apresentavam numeração, com os 
números III, IIII, V, VIIII e X (Castro, 2001b, p. 159). 
Em Ria de Aveiro A existem três cavernas com nume-
ração, a V, a XII e a XV (Alves & alii, 2001a, p. 
330; Alves & alii, 2001b, p. 21). Dentro do grupo 

das cavernas pré-desenhadas apenas se inclui a V, 
uma vez que a XII e a XV estão fora desse grupo. 
Portanto, trata-se de um caso particular onde sem 
margem para dúvida estas duas cavernas, apesar 
de se encontrarem fora do grupo de cavernas pré-
-desenhadas, evidenciam a existência pré-estabele-
cida de um ponto de referência no acto construtivo. 
Efectivamente, assiste-se a uma mudança de arco 
das cavernas a partir da XII e da XV (comunicação 
pessoal de Francisco Alves e Eric Rieth).
Relativamente aos aspectos formais da represen-
tação dos números nas cavernas do navio do Cais 
do Sodré também é encontrado paralelo nos navios 
que acabámos de referir. Assim, a representação 
do número quatro através de quatro traços (IIII) 
também é atestada nas cavernas do navio Culip VI 
(Palou & alii, 1998, p. 171, fig. 4), nas da Nossa 
Senhora dos Mártires (Castro, 2001b, p. 159) e na 
caverna representada numa das gravuras da obra 
de Gaztañeta (Fig. 46). A solução do número V em 
posição invertida é igualmente adoptada em Culip 
VI (Palou & alii, 1998, p. 170, fig. 85), Ria de Aveiro 
A (comunicação pessoal de Francisco Alves) e na nau 
Nossa Senhora dos Mártires (Castro, 2001b, p. 158). 
A propósito, refira-se que este tipo de representa-
ção era muito utilizada pelos carpinteiros de casas, 
que colocavam frequentemente o V em posição 
invertida (Palou & alii, 1998). O sentido de leitura 
invertido também se confirma em Culip VI (Palou & 
alii, 1998) e numa das cavernas representadas nas 
gravuras de Gaztañeta, que tem o número VIII em 
posição invertida (Fig. 46).
Concluindo, a numeração presente nas cavernas 
pré-desenhadas do navio do Cais do Sodré atesta 
que existia uma relação estreita entre a numeração 
das cavernas e a concepção e construção do navio.
Cada uma destas cavernas apresenta característi-
cas próprias, definidas no acto conceptual, aplica-
das no processo construtivo, e posteriormente orien-
tadas na colocação sobre a quilha através da sua 
numeração.
Esta característica, atestada arqueologicamente 
desde finais do século XIII no espaço do Mediter-
râneo ocidental, como estando ligada a processos 
de concepção de navio através de diagramas e 
de construção por meio de moldes, mantém-se pelo 
espaço atlântico em finais do século XV, inícios do 
século XVI. 
Refira-se, finalmente, que só mais tarde, já no século 
XVII, é referenciada na documentação escrita por-
tuguesa e espanhola a presença de números grava-
dos nas cavernas pré-desenhadas.
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Foram recolhidas amostras 
de madeira de várias partes 
da estrutura do navio para 
identificação das espécies 
arbóreas 

Leewaarden & Queiroz, 1999 
(Fig. 55).

Fig. 55: Identificação das espécies arbóreas.
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Das análises feitas à quilha, à sobrequilha, às 
escoas, ao cavername, às tábuas de casco, a parte 
do forro interior, ao contraforte e ao pé de car-
neiro, conclui-se que foi utilizada madeira de car-
valho alvarinho (Quercus faginea).
A análise feita à buçarda conclui que é feita de 
madeira de carvalho roble (Quercus robur). 
Em relação às análises ao forro interior colocado 
entre as duas escoas, o resultado obtido foi que 
a tábua de forro interior de estibordo é feita de 
madeira de pinheiro manso (Pinus pinea) e a tábua 
de forro interior de bombordo de pinheiro silvestre 
(Pinus sylvestris).
Finalmente, o pinção, elemento da extremidade do 
aparelho que manobra o navio, foi feito de madeira 
de pilriteiro (Crataegus monogyna).
Como podemos observar, a maioria das peças do 
navio do Cais do Sodré são de carvalho alvarinho 
(Fig. 55). Dos elementos estruturais longitudinais ape-
nas as duas tábuas de forro interior, colocadas entre 
as escoas, não são da família do carvalho alvarinho. 
A tábua de forro interior de estibordo é de pinheiro 
manso e a de bombordo é de pinheiro silvestre. A 
buçarda é feita de carvalho roble e o pinção de 
pilriteiro. A primeira observação a ser feita é que, 
quer os elementos transversais quer os longitudinais 
são feitos da mesma espécie. O que contraria o que 
é dito nas fontes escritas portuguesas sobre constru-
ção naval. Quer o Padre Fernando Oliveira n’ O Livro 
da Fabrica das Naus, escrito entre 1570 e 1580, quer 
João Baptista Lavanha no Livro Primeiro da Architec-
tura Naval, redigido entre 1608 e 1616, referem que 
a madeira mais indicada para a construção naval é: o 
sobreiro para o liame, parte que inclui quilha, cadaste, 
roda de proa e cavername; e o pinheiro manso para 
o tabuado (Oliveira, 1580/1991, pp. 63, 64; Lava-
nha, 1608–1616/1996, pp. 26–27, fl.º 48 e 48v.º). 
Portanto, não só contraria as fontes ao ter sido cons-
truído utilizando madeira da mesma espécie para 
o tabuado e cavername, como também as contraria 
na escolha da espécie. O carvalho alvarinho encon-
tra-se distribuído por toda a Península e a sua cul-
tura não ultrapassa os Pirinéus.  
Os resultados da análise de identificação das espé-
cies de madeiras de outros navios portugueses 
foram: no pequeno navio do século XIV do Corpo 
Santo, encontrado na zona ribeirinha de Lisboa, 
perto do sítio onde estava localizada a Ribeira das 
Naus, as madeiras são de sobreiro (Quercus suber) 
(Alves, Rieth & Rodrigues, 2001, p. 418); no navio de 

cabotagem de meados do século XV, conhecido como 
Aveiro A, as madeiras são carvalho roble (Quercus 
robur) (Alves & alii, 2001a, pp. 341, 342); e na nau 
da Índia Nossa Senhora dos Mártires, naufragada em 
1606 às portas de Lisboa, as madeiras utilizadas no 
cavername são de sobreiro (Quercus suber) e as uti-
lizadas no tabuado de casco são de pinheiro manso 
(Pinus Penea) (Castro, 2001b, p. 180)
Relativamente às espécies identificadas noutros 
navios ibero-atlânticos, Molasses Reef (final do 
século XV–início do XVI) (Keith & et alii, 1984, p. 
55), Highborn Cay (início do século XVI), Cattewa-
ter (início do século XVI) (Redknap, 1984, p. 119), 
Western Ledge (início do século XVI) (Watts, 1993, 
p. 120), Emanuel Point Ship (início do século XVI) 
(Smith, 1997–1998, pp. 117, 118), San Esteban 
(1554) (Arnold III & Weddle, 1978, p. 222) e San 
Juan (1565) (Grenier, 1988, p. 72; Steffy, 1994, p. 
256) são na sua maioria feitos de madeira de car-
valho roble. 
Conclui-se que o navio do Cais do Sodré utiliza uma 
espécie arbórea que contraria o que a documen-
tação portuguesa determina relativamente à esco-
lha das espécies de árvores a utilizar na constru-
ção naval. De igual modo, não encontra paralelo 
com os testemunhos arqueológicos da mesma tra-
dição construtiva. Na maioria dos outros casos é 
utilizada madeira de carvalho roble, onde se inte-
gra o navio Aveiro A. Apenas na nau portuguesa 
Nossa Senhora dos Mártires foi encontrado paralelo 
para o que vem referido na documentação portu-
guesa. O navio do Corpo Santo utiliza, na maio-
ria das peças, sobreiro, não havendo distinção entre 
tábuas de casco e cavername, concluindo-se que 
apenas respeita uma parte do que é referido na 
documentação.
Deste modo, e dada a vastidão da distribuição 
da cultura do carvalho alvarinho na Península 
Ibérica, dificilmente se conseguirá, por agora, 
filiar o navio do Cais do Sodré utilizando a espé-
cie arbórea.
Refira-se por último que, na continuação do pro-
jecto de estudo do navio do Cais do Sodré, deve 
ser feita a contagem dos anéis das madeiras uti-
lizadas no navio, para se poder mais tarde fazer 
as séries dendrocronológicas e simultaneamente 
determinar a idade dessas madeiras. Só depois 
de determinada a idade das árvores utilizadas e 
da sua datação por dendrocronologia, se poderá 
perceber a sua verdadeira origem.
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Assim, depois de encontradas as principais dimen-
sões e depois de definida a figura da caverna mes-
tra, é calculado o valor da redução do fundo, do 
levantamento e da joba de cada uma das almoga-
mas. Em seguida, o valor do comprimento do fundo 
das almogamas de proa e de popa é repartido, 
através de um diagrama, pelo número de cavernas 
pré-desenhadas. O mesmo será feito para calcu-
lar o levantamento das cavernas pré-desenhadas. 
Em seguida, é calculado o valor da joba da almo-
gama de proa, por ser o mais elevado. 
A partir do arco da caverna mestra é feito o molde 
de braço, que incluirá uma parte plana para servir 
de referência como ponto de apoio para aplica-
ção da joba.
Depois, é feito o molde de caverna com a figura 
do fundo da caverna mestra e o arco da almo-
gama de proa com joba.
Deste modo, com o valor do joba conhecido, e após 
a construção do molde de braço e do molde de 
caverna, tem início o processo construtivo.
O navio do Cais do Sodré foi construído das almo-
gamas para a caverna mestra, tendo em conta 
uma evidência: todas as cavernas pré-desenhadas 
do navio do Cais do Sodré são fixas à quilha pela 
face da caverna que está voltada para a secção 
mestra. 
Finalmente recorde-se que a utilização da joba 
determina a colocação do molde de braço, defi-
nindo assim o traçado do braço e da caverna cor-
respondente; ou seja, a construção é feita de cima 
para baixo, ao contrário do sistema apresentado 
por Oliveira e Lavanha.

Depois de todas as cavernas pré-desenhadas esta-
rem sobre a quilha, eram colocadas armadouras12, 
fixadas à roda-de-proa e ao cadaste, passando 
por vários pontos das cavernas pré-desenhadas, 
de modo a que o navio feche com a colocação das 
cavernas de enchimento. Esta etapa é exposta por 
João Baptista Lavanha da seguinte maneira: “Para 
se encher o mais espaço da Quilha com Cauernas, se 
poem uma cinta de pao (de meyo palmo de Largo e 
quatro dedos de groso, laurado por todas as faces à 
esquadria a qual se chama Armadoura) desde o del-
gado de Popa que he do ponto D. té o delgado de 
Proa, que he o ponto E, (o qual he como se dise nas 
regras geraes, a metade do delgado de Popa, e por-
tanto sera nesta Não. de 8. palmos ¾) e que pase 
por todos os Couados das Cauernas de Contaque 
estão asentadas ficando os traços dellas, pella façe 
de cima da Armadoura, como se uee na seguinte 
figura, em que a ditta Armadoura he DACBE. Pella 
qual e por outra, que se poem da outra parte, pel-
los mesmos lugares, se uay enchendo todo o mais 
espaço da Quilha com Cauernas chamadas enchi-
mentos. Dos quaes ums são abertos por serem lar-
gos e semelhantes às Cauernas, e outros Cerrados 
porque se uão estreitando, e formando o delgado 
da Não” (Lavanha, 1608–1616/1996, pp. 57–58, 
fl.º 72v.º).

Antes de expormos o modelo construtivo, importa esclarecer 
que ele é baseado no pressuposto de que foi utilizado o 
procedimento do joba, único processo que nos parece possível, 
tendo em conta as evidentes semelhanças entre as gravuras 
que o ilustram e as características das cavernas pré-desenha-
das do navio do Cais do Sodré.

12  Armadouras eram umas ripas de madeira colocadas da 
roda de proa ao cadaste, depois das cavernas pré dese-
nhadas estarem todas fixadas à quilha. Serviam para dar 
a forma do navio para além daquelas cavernas, de modo a 
poder-se desenhar as restantes cavernas e a fechar o navio.
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Apresentam atributos reconhecidos como carac-
terísticos da tradição de construção naval ibero-
-atlântica. Assim, o grupo das cavernas pré-dese-
nhadas possui malhetes em rabo de minhoto nas 
uniões caverna-braço, reforçados por pregadura 
de ferro. O navio era reforçado longitudinal-
mente por duas fortes escoas na zona do topo da 
união caverna-braço. As escoas eram travadas à 
carlinga, na casa-mestra, por poderosos contra-
fortes transversais. A sobrequilha apresenta um 
típico denteado, de modo a assentar no topo das 
cavernas que, com poderosas cavilhas de ferro, 
as fixava entre si e à quilha simultânea e ritma-
damente. A sobrequilha apresenta na sua face 
superior cavidades alongadas em plano incli-
nado, que serviam para o encaixe das mechas 
dos pés de carneiro destinados ao apoio dos 
vaus da primeira coberta. Todo o espaço entre a 
sobrequilha e as escoas era revestido de um chão 
de tabuado. 
Recorde-se agora que o frágil sistema de junção 
dos vários troços de quilha indica poder tratar-
-se de um navio de navegação costeira, tendo em 
conta a fragilidade longitudinal que esta carac-
terística introduz. No entanto, e partindo deste 
princípio, demonstra-se que as características 
construtivas de tradição ibero-atlântica não eram 
exclusivas de navios oceânicos. Provavelmente, 
trata-se de um sistema construtivo que foi alar-
gado a vários tipos de navios.
Portanto, tal como os ibero-atlânticos, o navio 
do Cais do Sodré assenta num princípio constru-
tivo de esqueleto primeiro, com alguns elementos 
longitudinais a intervir de forma activa no pro-

cesso construtivo, nomeadamente as duas escoas 
laterais.
Bastante significativos são os inúmeros pormeno-
res que marcam presença nas cavernas pré-dese-
nhadas do navio do cais do Sodré que ilustram os 
próprios princípios de concepção e de construção. 
A disposição das cavernas pré-desenhadas que 
dos dois lados “olham” sempre, simetricamente, 
para a casa-mestra, com os braços colocados 
atrás, demonstram que a colocação do caver-
name situado na zona central do navio foi feita 
das almogamas para a secção mestra. 
A presença sistemática de marcas concepto-cons-
trutivas e a numeração em crescendo a partir da 
secção mestra, permite, por sua vez, inscrever o 
navio do Cais do Sodré na concepção de navios 
através de diagramas e consequente construção 
por meio de moldes. 
Apesar de se integrar neste modelo construtivo, 
o traço horizontal junto do ponto que estabelece 
o limite do fundo da caverna, demonstra que o 
cavername do navio do Cais do Sodré foi, prova-
velmente, talhado utilizando determinados proce-
dimentos que alteram, em muitos aspectos, o sis-
tema clássico de Oliveira e Lavanha de constru-
ção por moldes. Referimo-nos à utilização da joba 
ou espalhamento. Como se verificou, são notórias 
as semelhanças do cavername pré-desenhado do 
navio do Cais do Sodré com as esclarecedoras 
gravuras apresentadas na obra de Gaztañeta, 
onde o autor ilustra o procedimento da joba ou 
espalhamento: presença de um traço horizontal 
que termina junto à base da caverna no ponto 
limite de definição do fundo dessa caverna; a 

Os destroços do navio do Cais do Sodré apresentam de uma forma 
bem definida um conjunto de características que permitem integrá-lo 
na família dos navios ibero-atlânticos. Entre os exemplos de dimen-
sões semelhantes de tradição construtiva ibero-atlântica, são sem 
dúvida dos mais antigos e, proporcionalmente, dos que chegaram até 
nós mais bem conservados. 
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alteração do traçado da caverna para além do 
referido traço; a presença de marcas paralelas 
no eixo da caverna definindo a largura da qui-
lha; todas as cavernas entre almogamas apre-
sentam número romano gravado que corresponde 
ao lugar que ocupam no seio do cavername pré-
-desenhado; e, finalmente, refira-se o facto de 
estas serem fixadas aos braços através de três 
pregos de ferro, tal como acontece nas cavernas 
do navio do Cais do Sodré. Para além da forte 
evidência arqueológica que constitui o facto dos 
buracos dos pregos, que fixam as cavernas aos 
braços, se encontrarem cortados pelo topo, o que 
poderá ser uma consequência directa da utiliza-
ção de determinados procedimentos relacionados 
com a joba ou espalhamento.  
A identificação deste procedimento construtivo 
dentro das cavernas pré-desenhadas do navio do 
Cais do Sodré, a confirmar-se, atesta arqueolo-
gicamente a utilização da joba ou espalhamento 
dentro do espaço ibérico desde finais do século 
XV/inícios do século XVI. 
Refira-se ainda o espectacular pinção de leme 
encontrado no interior da carena do navio do 
Cais do Sodré, que assim vem atestar uma das 
mais arcaicas utilizações deste tipo de aparelho 
de manobra, que só muito mais tarde viria a ser 
destronado pelo uso da roda de leme.
Conclua-se então, que o navio do Cais do Sodré, 
dada a antiguidade e as dimensões, se trata 
do exemplar mais antigo no género de tradição 
construtiva ibero-atlântica. Curioso é, apesar das 
elevadas dimensões, tratar-se possivelmente, de 
um navio de navegação costeira.  
Inscreve-se na família dos navios concebidos por 
diagramas e construídos por moldes, com a inter-
venção de determinados procedimentos no acto 
construtivo que provavelmente estarão ligados 
à utilização da joba ou espalhamento. Apresenta 
inúmeras e esclarecedoras semelhanças com o 
que é ilustrado na documentação espanhola de 
finais do século XVII, ao que acresce a utiliza-
ção de uma espécie de madeira característica 
de toda a Península Ibérica, o quercus faginea, 
cuja utilização é inclusivamente contrariada pela 
documentação portuguesa do século XVI e XVII. 

Estas evidências fazem supor que, provavelmente, 
o navio do Cais do Sodré seja de influência cons-
trutiva espanhola. No entanto, a existência de 
uma metrologia manifestamente portuguesa que 
o navio apresenta — 18 rumos de quilha — per-
mite, por agora, associá-lo também a influências 
portuguesas. Refira-se ainda que, dadas as consi-
deráveis dimensões, o navio do Cais do Sodré foi 
muito provavelmente obra de um estaleiro real, 
onde deverão ter existido muitas semelhanças nos 
procedimentos construtivos. Inclusivamente, a obra 
de Gaztañeta pode reportar-se a um sistema 
que, dada a sua importância, era utilizado em 
estaleiros reais de ambos os países, e não ape-
nas em Espanha.
Portanto, só com a continuação da investigação é 
que se poderá obter mais alguma resposta para 
as questões que agora se levantam. Esta deverá 
incluir uma nova recolha de amostras para data-
ção por radiocarbono, enviada a pelo menos 
dois laboratórios diferentes, e a continuidade do 
registo e estudo das restantes peças de madeira 
do navio (nomeadamente os braços), com objec-
tivos centrados na busca de informação que con-
firme a utilização do espalhamento ou joba no sis-
tema construtivo e que promova a tentativa de 
uma melhor integração da metrologia. 
Por outro lado, é imprescindível continuar com 
o trabalho de registo das tábuas de casco, com 
recolha das dimensões de todas as peças, bem 
como, elaborar um estudo comparativo com a 
metrologia utilizada em Portugal e Espanha no 
século XVI.
Ao nível da arqueologia experimental, a conti-
nuidade do projecto passará pela tentativa de 
reconstituição do processo construtivo através da 
realização de uma maquete à escala 1:10; pos-
terior comparação com a documentação escrita 
portuguesa e espanhola; e finalmente, o desen-
volvimento do projecto “Cais do Sodré – Recons-
trução do navio”.
Só em presença de um plano de trabalhos que 
contemple estas vertentes e acções se poderá 
obter mais alguma resposta para as questões que 
agora se levantam. 
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11.
 
 Catálogo das Cavernas 
 do navio do Cais do Sodré
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Estas cavernas têm características próprias e dife-
rentes das cavernas de enchimento – as cavernas 
de enchimento são colocadas entre as almogamas 
e as extremidades do navio, servindo para fechar 
a embarcação. Essas características estão visíveis 
na face chamada de projecto, que nas cavernas de 
proa é a face de popa e nas cavernas de popa é a 
face de proa. Neste sistema organizativo, as caver-
nas pré-desenhadas ficam viradas para o centro 
do navio, com os braços adoçados na face voltada 
para as extremidades do navio.
Deste modo, a descrição das cavernas do navio 
do Cais do Sodré seguiu a mesma ordem da dis-
posição dos desenhos. Assim, privilegiou-se a face 
de projecto da caverna, ou seja, a face onde é 
indicado o seu número, traço horizontal, traço ver-
tical do côvado, marcas de assentamento na qui-
lha — traços de astilhas, lado por onde entram 
os pregos que as fixam aos braços e a face por 
onde entram os pregos que as fixam à quilha. Do 
conjunto das principais características das caver-
nas pré-desenhadas apenas os malhetes não estão 
presentes na face de projecto, tendo em conta, 
naturalmente, que serviam para fixar os braços à 
caverna, apresentando-se assim na face voltada 
para as extremidades.
Assim, as cavernas de proa apresentam a seguinte 
ordem na descrição: geral (descrição; dimensões 
(comp./larg.); face de proa; topo; face de popa; 
base; madeira/árvore; árvore/veio); enquanto as 

cavernas de popa apresentam esta ordem: geral 
(descrição; dimensões (comp./larg.); face de popa; 
topo; face de proa; base; madeira/árvore; árvore/
veio).
A sequência estabelecida para a apresentação 
dos desenhos foi baseada no critério de privile-
giar a face de projecto e manter sempre do mesmo 
lado as hastes de bombordo e estibordo nas qua-
tro representações. Daí que a face que não é a 
de projecto — não privilegiada na apresentação 
gráfica — apareça invertida.
Na descrição de cada campo, salienta-se primeiro 
as características gerais, caracteriza-se a zona 
axial, descreve-se de seguida o lado de bom-
bordo e por fim o de estibordo. 
Nos campos descrição e madeira/Árvore adoptou-
-se a mesma ordem: primeiro uma descrição geral, 
depois descreve-se a haste de bombordo e final-
mente a de estibordo. No campo descrição são indi-
cadas as características gerais da peça, se é de 
proa ou de popa, pré-desenhada ou não, quais as 
almogamas de proa e de popa, estado de preser-
vação e as que são trespassadas por cavilhas pro-
venientes da sobrequilha. 
Refira-se que todas as distâncias são tiradas em 
relação ao eixo da caverna. O eixo da caverna foi 
definido no ponto central situado entre as marcas 
paralelas gravadas na face de projecto.
Os campos madeira/árvore e árvore/veio foram 
escolhidos para completar a descrição da caverna, 

No navio do Cais do Sodré existe um determinado número de cavernas 
na parte central da carena que definem de forma clara o processo 
conceptual e construtivo do navio – o traçado das cavernas entre 
almogamas é feito a partir do molde da caverna mestra. No caso do 
navio do Cais do Sodré são trinta e seis cavernas entre almogamas, para 
além da secção mestra. 
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comentando a matéria-prima de que é feita, ou 
seja, tentar caracterizar a árvore, ou a parte 
da árvore que serviu para talhar a peça. Assim, 
tendo em vista a realização de um capítulo sobre 
esta matéria, foram tomadas as notas possíveis 
sobre: a forma como a árvore foi cortada tendo 
em vista o talhe de determinada caverna, onde 
se encontra o veio e a parte nova da árvore. No 
campo árvore/veio, inicialmente é referido qual 
é a maior das duas hastes. Depois, onde se situa 
o veio em cada uma das extremidades, seguindo 
o mesmo critério, primeiro bombordo e depois 
estibordo.
Relativamente aos entalhes e pregadura, são apre-
sentados os campos: fixação à quilha; fixação 
ao braço; malhetes; fixação do casco ao caver-
name; cavilha sobrequilha; outra pregadura; mar-
cas; embornal. A informação é completada, entre 
parêntesis, com o número de pregos, o bordo onde 
se encontram e a face por onde entram. Assinala-
-se o tipo ordinário de pregadura (casco e forro 
interior), onde nalguns casos é referido a exis-
tência deste tipo de pregadura no topo da zona 
axial, o que não deixa de ser curioso. No campo 
outra pregadura, primeiro é referido a existência 

dos pregos e cavilhas que atravessam a caverna, 
com a sua distância ao eixo pelo topo e pela base, 
posteriormente é assinalado entre parentes em 
que bordo é que se apresentam. Refira-se que o 
mesmo critério foi escolhido para as marcas e para 
o embornal.
Tendo em conta as especificidades das cavernas 
pré-desenhadas, incluiu-se um grupo suplementar 
de campos (marcas de pré-desenho) para as carac-
terizar: traços de astilhas, numeração e traço hori-
zontal – côvado e traço vertical – côvado.
Neste conjunto de campos, onde se assinala, ou 
não, a existência das características acima refe-
ridas, assinalam-se, entre parentes, o bordo onde 
se encontra a numeração. Nos campos referentes 
aos traços horizontal e vertical – côvado, são assi-
naladas as distâncias a que se encontram do eixo 
da peça (FC – Fundo da caverna) e a altura a que 
estão do plano da base de assentamento na quilha 
(LC – Levantamento da caverna).
Finalmente, nas Observações é assinalada qual-
quer característica de uma ou de outra caverna, 
ou um conjunto de características de um determi-
nado grupo de cavernas exterior à divisão pré-
-desenhadas ou não pré-desenhadas.
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11.1 

Cavernas de proa

Caverna 140/XVI

Geral
Descrição: Caverna pré-desenhada do lado de proa. Esta caverna encontra-se muito degradada. Sobreviveu uma 
parte considerável de bombordo, onde se vê dois dos pregos de fixação ao braço, ao contrário da haste de esti-
bordo que é insignificante. A face de popa da zona axial foi atingida por uma broca de jet. Esta caverna é tres-
passada por uma cavilha que entra pelo topo da sobrequilha e sai na base da quilha.
Dimensões (Comp./Larg.): 200 cm / 20 cm. 
Face de proa: Não se vê nenhum dos malhetes.
Topo: No eixo vê-se um dos pregos que fixavam o forro interior e o forro exterior ao cavername.
Face de popa: No eixo vê-se uma das marcas paralelas que servem de referência ao assentamento na quilha – tra-
ços de astilhas. Existem as duas cavidades paralelas onde entram, em oblíquo, os dois pregos que fixam a caverna à 
quilha. No entanto, apenas se vê a base da cavidade do lado de estibordo. Na haste de bombordo vê-se dois dos 
pregos de fixação ao braço. 
Base: A bombordo existe um embornal a 47 cm do eixo.
Madeira/Árvore: Desde a zona do eixo até meio da haste de bombordo vê-se parte nova 
da árvore no topo. Apesar da haste de estibordo estar quase toda degradada é 
possível perceber que o seu tronco é muito maior que o da haste de bom-
bordo. O veio sai para fora da caverna pelo lado de popa. Na 
extremidade do que resta da haste de estibordo cons-
tata-se que o veio da árvore sai pelo lado de 
popa entre o topo e a base.
Na extremidade da haste de 
bombordo o veio sai pelo topo 
junto à face de proa.
Árvore/Veio: EB é maior. BB, 
sai pelo topo, proa. EB, sai 
pela popa, meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: 2 pregos – 
cavidade prévia (popa).
Fixação ao braço: 2 pregos/
bombordo – cavidade prévia 
(caverna/popa).
Malhetes: 
Fixação do casco ao caver-
name: Topo/eixo – 1 prego.
Cavilha sobrequilha: Cavilha/
ferro.
Outra Pregadura: 
Marcas: 
Embornal: 47cm (BB).

Marcas de 
pré-desenho
Traços de astilhas: Marca de 
bombordo.
Numeração: 
Traço horizontal – côvado: 
Traço vertical – côvado: 
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Caverna 141/XVII

Geral
Descrição: Caverna pré-desenhada do lado de proa. Esta peça encontra-se bastante degradada. Ambas as hastes 
estão cortadas junto aos primeiros pregos de fixação ao braço.
Dimensões (Comp./Larg.): 220 cm / 20 cm. 
Face de proa:
Topo: Perto do eixo da haste de estibordo existem algumas marcas de carpinteiro.
Face de popa: Pode-se ver as duas marcas paralelas que servem de referência ao assentamento na quilha – traços 
de astilhas. Também estão visíveis as duas cavidades paralelas onde entram, em oblíquo, os dois pregos que fixam a 
caverna à quilha. Na haste de bombordo, a 50 cm do eixo, pode-se observar o que resta do número XVII, um V ao 
lado de dois traços um pouco desalinhados, que indicam a posição desta peça na sequência das cavernas pré-dese-
nhadas – Refira-se que na caverna seguinte vê-se de forma clara o número XVIII.
Base: Na haste de bombordo existe um embornal a 47 cm do eixo. No entanto, parece que este embornal não está 
acabado. O modo como foi feito, em cunha, onde só existe passagem pelo lado de popa até meio da secção da 
caverna, sugere que não desempenhou a função a que se destinava. 
Madeira/Árvore: A haste de bombordo é feita de um tronco maior que a de estibordo. 
Na extremidade da haste de bombordo o veio da árvore encontra-se na base perto da face de popa. Na extremi-
dade da haste de estibordo o veio está no topo não longe da face de popa.
Árvore/Veio: BB é maior. BB, base, popa. EB, topo, popa. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: 2 pregos – cavidade prévia (popa).
Fixação ao braço: 1 prego/bombordo e 1/estibordo 
– cavidade prévia (caverna/popa). 
Malhetes: 
Fixação do casco do cavername: 
Cavilha sobrequilha: 
Outra Pregadura: 
Marcas: Topo, 5 marcas a 
20/35 cm (EB).
Embornal: 47cm (BB).

Marcas de 
pré-desenho
Traços de astilhas: Parcial-
mente visíveis.
Numeração: Vê-se V, e II tra-
ços desalinhados a 50 cm 
(BB/popa).
Traço horizontal - côvado: 
Traço vertical – côvado: 

Observações
O embornal desta peça 
parece não estar acabado. 
O modo como é feito, em 
cunha, onde só tem passa-
gem pela popa até meio da 
secção da caverna, parece 
não consegue cumprir o 
papel a que se destina.
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Caverna 142/XVIII

Geral
Descrição: Caverna pré-desenhada do lado de proa. Almogama de proa. Esta caverna encontra-se bastante degra-
dada. Nas duas hastes vê-se apenas um dos pregos de fixação ao braço. Perto do eixo a haste de estibordo na 
face de popa foi atingida por uma broca de jet. Esta caverna é trespassada por uma cavilha que entra pelo topo da 
sobrequilha e sai na base da quilha.
Dimensões (Comp./Larg.): 225 cm / 21 cm. 
Face de proa:
Topo: Na haste de bombordo há um prego que atravessa a caverna do topo à base. Na haste estibordo existem 
três pregos que atravessam a caverna do topo à base.
Face de popa: Vê-se as duas marcas paralelas que servem de referência ao local de assentamento na quilha - traços 
de astilhas. Também se pode ver as duas cavidades paralelas onde entram, em oblíquo, os dois pregos que servem 
de fixação da caverna à quilha. Em ambas as hastes vê-se um prego de fixação da caverna ao braço. Na haste de 
bombordo, a 40 cm do eixo, vê-se o número romano XVIII que posiciona a peça na sequência das cavernas pré-de-
senhadas, assim como, a 107 cm do eixo, vê-se o traço horizontal que indica o ponto do comprimento do fundo da 
caverna e da altura do levantamento da mesma. Apresenta um levantamento de 65 cm.
Base: Na haste de bombordo existe um embornal a 40 cm do eixo e um prego que atravessa a caverna do topo à 
base. Na haste de estibordo existem três pregos que atravessam a caverna do topo à base.
Madeira/Árvore: Na haste de bombordo foi utilizado um tronco maior que na haste de estibordo. Esse tronco conti-
nuava pela esquina da base de assentamento da quilha para o lado de estibordo. Aliás, verifica-se que o veio da 
árvore encontra-se na base da haste de bombordo, e que o veio de estibordo está exactamente a meio da secção 
da caverna. Na haste de bombordo o veio da árvore encontra-se junto à base a meio da secção da caverna. Na 
haste de estibordo o veio encontra-se no meio da secção da caverna.
Árvore/Veio: BB é maior. BB, base, meio. EB, meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: 2 pregos – cavidade prévia 
(popa).
Fixação ao braço: 1 prego/bombordo 
e 1/estibordo – cavidade prévia 
(caverna/popa).
Malhetes: 
Fixação ao casco do cavername:
Cavilha sobrequilha: Cavilha/
ferro.
Outra Pregadura: 1 prego atra-
vessa topo/base (BB). Topo a 
98 cm, base a 101 cm (BB). 3 
pregos atravessam topo/base 
(EB). Topo a 80, 92 e 105 cm, 
base a 84, 98 e 107 cm (EB).
Marcas: 
Embornal: 40cm (BB).

Marcas de pré-desenho
Traços de astilhas: Parcialmente 
visíveis.
Numeração: Vê-se o número 
XVIII a 40cm (BB/popa). Almo-
gama de proa.
Traço horizontal - côvado: 107 
cm (FC) e 65 cm (LC) (BB/popa).
Traço vertical – côvado: 
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Caverna 143/XIX

Geral
Descrição: Caverna não pré-desenhada do lado de proa. Esta caverna apresenta-se bastante degradada, sobretudo 
a bombordo. A extremidade da face de popa da haste de bombordo foi atingida por uma broca de jet. Não apre-
senta traços de fixação aos braços.
Dimensões (Comp./Larg.): 255 cm / 21 cm. 
Face de proa: Tal como nas cavernas pré-desenhadas, no eixo desta peça existem duas cavidades onde entram, em 
oblíquo, os pregos que a fixam à quilha. Contrariando deste modo as características das cavernas deste grupo, que 
estão fixas à quilha apenas com um prego.
Topo:
Face de popa: 
Base:
Madeira/Árvore: O tronco utilizado na haste de estibordo é mais forte que o de bombordo. No início da haste de 
bombordo e ao longo de 50 cm ainda se vê uma parte do tronco com que é feita a haste de estibordo. Na extre-
midade da haste de bombordo o veio da árvore encon-
tra-se a meio da secção. Dada a dimensão do 
tronco na extremidade de estibordo o veio sai 
pelo topo.
Árvore/Veio: EB é maior. BB, meio. EB, 
sai topo, meio. 

Entalhes e 
pregadura
Fixação à quilha: 1 
prego – 2 cavidades 
prévias (proa). Salien-
te-se que, apesar de 
existirem duas cavi-
dades, tal como nas 
pré-desenhadas, a 
caverna é fixa apenas 
por um prego.
Fixação ao braço:
Malhetes:
Fixação do casco ao 
cavername:
Cavilha sobrequilha: 
Outra Pregadura:  
Marcas: 
Embornal: 

Marcas de 
pré-desenho
Não tem.
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Caverna 144/XX

Geral
Descrição: Caverna não pré-desenhada do lado de proa. Nesta peça ambas as hastes estão bastante degradadas 
nas extremidades. A haste de bombordo é mais forte que a de estibordo criando uma ideia de desequilíbrio. Esta 
caverna é trespassada por uma cavilha que entra pelo topo da sobrequilha e sai na base da quilha. Não apresenta 
traços de fixação aos braços.
Dimensões (Comp./Larg.): 215 cm / 23 cm. 
Face de proa: Vê-se a cavidade onde entra, em oblíquo, o prego que fixa a caverna à quilha. 
Topo:
Face de popa: Na haste de bombordo existem várias marcas de carpinteiro.
Base: Na haste de bombordo existe um embornal a 45 cm do eixo.
Madeira/Árvore: Como já foi referido, a haste de bombordo é feita de um tronco maior. Existe parte nova da árvore 
ao longo de toda a haste de estibordo atingindo, inclusivamente, o topo do eixo da caverna. Na extremidade de 
bombordo pode-se ver o veio quase a sair pela face de proa 
entre o topo e a base, situação que se mantém ao longo 
de toda a haste – a árvore foi cortada ao meio, ver-
ticalmente, dando a ideia de ter sido trabalhada 
e aproveitada para talhar duas cavernas. Na 
extremidade da haste de estibordo o veio 
está sensivelmente a meio da secção. 
Árvore/Veio: BB é maior. BB proa, 
meio. EB, meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: Prego – 
cavidade prévia (proa).
Fixação ao braço:
Malhetes: 
Fixação do casco ao 
cavername:
Cavilha sobrequilha: Cavilha/
ferro
Outra Pregadura:  
Marcas: Popa, 5 marcas a 
40/45 cm (BB).
Embornal: 45 cm (BB).

Marcas de 
pré-desenho
Não tem.
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Caverna 145/XXI

Geral
Descrição: Caverna não pré-desenhada do lado de proa. Esta peça encontra-se bastante degradada, sobretudo nas 
extremidades. Não apresenta traços de fixação aos braços.
Dimensões (Comp./Larg.): 190 cm / 18 cm. 
Face de proa: No eixo vê-se a cavidade onde entra, em oblíquo, o prego que fixa a caverna à quilha.
Topo:
Face de popa: Em ambas as hastes existem algumas marcas de carpinteiro.
Base: Na haste de bombordo vê-se um embornal a 30 cm do eixo.
Madeira/Árvore: O tronco utilizado na haste de estibordo é maior que o da haste de bombordo. Na haste de bom-
bordo o veio da árvore está mais ou menos a meio da 
secção da caverna. Na haste de estibordo e ao 
longo de toda a peça o veio da árvore tam-
bém se encontra mais ou menos a meio da 
secção.
Árvore/Veio: EB é maior. BB, meio. 
EB, meio. 

Entalhes e 
pregadura
Fixação à quilha: 
Prego – cavidade 
prévia (proa).
Fixação ao braço: 
Malhetes: 
Fixação ao casco ao 
cavername:
Cavilha sobrequilha:  
Outra Pregadura:  
Marcas: Popa, 5 a 
25/35 cm, 1 a 45 
cm (BB) e 8 a 0/25 
cm (EB). 
Embornal: 30 cm 
(BB).

Marcas de 
pré-desenho
Não tem.
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Caverna 146/XXII

Geral
Descrição: Caverna não pré-desenhada do lado de proa. Esta caverna encontra-se relativamente bem conservada. 
Perto da zona axial a haste de estibordo na face de popa foi atingida por uma broca de jet. A peça é trespassada 
por uma cavilha que entra pelo topo da sobrequilha e sai na base da quilha. Não apresenta traços de fixação aos 
braços.
Dimensões (Comp./Larg.): 180 cm / 18 cm. 
Face de proa: Nesta caverna a cavidade por onde entra o prego que fixa a peça à quilha está ligeiramente des-
caída para estibordo. Deste modo, e dada a fraca espessura da peça, o construtor optou por colocar a pregadura 
(cavilha da sobrequilha e prego de fixação à quilha) lado a lado estibordo/bombordo em vez do habitual enfia-
mento proa/popa. Este pormenor, revela que o construtor tem conhecimento prévio de quais as cavernas que são 
trespassadas pelas cavilhas da sobrequilha. 
Topo: Perto da extremidade da haste de bombordo pode-se ver 
um buraco de cavilha com 3 cm de diâmetro.
Face de popa:
Base: Na haste de bombordo existem dois buracos ali-
nhados no sentido proa-popa, um com 1,5 cm de diâ-
metro e o outro com 3 cm.
Madeira/Árvore: A haste de estibordo é feita 
de um tronco maior que a de bombordo. 
No topo da zona axial pode-se obser-
var parte nova da árvore que se 
estende um pouco por ambas as 
hastes. O veio da haste de bom-
bordo encontra-se próximo da 
face de proa, entre a base e o 
topo. O veio da árvore pode ser 
visto na face de popa na esquina 
da base de assentamento da 
quilha com a haste de estibordo, 
estendendo-se deste modo ao 
longo de toda a haste, demons-
trando que a árvore foi cortada 
verticalmente a meio, tendo a 
outra metade sido aproveitada 
para talhar uma outra peça.
Árvore/Veio: EB é maior. BB proa, 
meio. EB, proa, base. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: Prego – cavi-
dade prévia (proa).
Fixação ao braço: 
Malhetes: 
Fixação do casco ao cavername:
Outra Pregadura: Topo, 1 cavilha 
(3 cm) a 55 cm (BB). Base, 2 cavi-
lhas (3 cm e 1,5 cm) a 30 cm (BB).
Cavilha sobrequilha: Cavilha/ferro
Marcas: 
Embornal: 

Marcas de pré-desenho
Não tem.
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Caverna 147/XXIII

Geral
Descrição: Caverna não pré-desenhada do lado de proa. Esta peça encontra-se bastante degradada na haste de 
estibordo, e praticamente intacta na haste de bombordo. Não apresenta traços de fixação aos braços.
Dimensões (Comp./Larg.): 165 cm / 22 cm. 
Face de proa: Vê-se a cavidade onde entra, em oblíquo, o prego que fixa a caverna ao braço.
Base: A bombordo existe um buraco de cavilha com 3 cm de diâmetro e a estibordum outro com o mesmo diâmetro. 
Estas cavilhas entram até metade da secção da caverna.
Face de proa: 
Topo:
Madeira/Árvore: Nesta caverna, os dois troncos equivalem-se em 
robustez. Na zona axial, no topo e na face de popa da haste 
de bombordo, pode-se observar parte nova da árvore. 
Para talhar esta caverna a árvore foi cortada ao meio 
verticalmente, tendo a outra metade servido para 
fazer uma outra peça. Em ambas as hastes, o veio 
da árvore está muito próximo da face de proa, 
saindo por vezes da secção da caverna.
Árvore/Veio: BB e EB, proa, meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: Prego – cavi-
dade prévia (proa).
Fixação ao braço:
Malhetes: 
Fixação ao casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: 
Outra Pregadura: Base, 2 cavi-
lhas (3 cm), a 30 cm (BB) e a 20 
cm (EB). 
Marcas: 
Embornal: 

Marcas de pré-desenho
Não tem.
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Caverna 148/XXIV

Geral
Descrição: Caverna não pré-desenhada do lado de proa. Esta peça encontra-se bastante degradada, sobretudo na 
haste de estibordo. Não apresenta traços de fixação aos braços.
Dimensões (Comp./Larg.): 140 cm / 21 cm. 
Face de proa: Junto à base, vê-se a habitual cavidade onde entra, em oblíquo, o prego que fixa a caverna à 
quilha.
Topo: Na haste de estibordo existem duas marcas de carpinteiro.
Face de popa:
Base: Na haste de bombordo pode-se ver um embornal a 
25 cm do eixo.
Madeira/Árvore: A haste de bombordo era feita de 
um tronco maior que a de estibordo, dando inclusi-
vamente a ideia de um certo desequilíbrio. No 
topo da caverna pode-se ver a parte nova 
da árvore. Na base de assentamento da 
quilha vê-se o veio da árvore próximo 
da esquina de estibordo entre a 
face de proa e de popa. Tra-
ta-se do veio do tronco mais 
robusto que vem de bombordo. 
Na extremidade da haste de 
bombordo o veio encontra-
-se próximo da base entre a 
face de proa e de popa. Na 
extremidade da haste de esti-
bordo o veio encontra-se na 
base entre a face de proa e de 
popa. 
Árvore/Veio: BB é maior. BB 
base, meio. EB, base, meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: Prego – cavi-
dade prévia (proa).
Fixação ao braço: 
Malhetes: 
Fixação do casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha:  
Outra Pregadura:  
Marcas: Topo, 2 a 15 cm (EB).
Embornal: 25 cm (BB).

Marcas de pré-desenho
Não tem.
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Caverna 150/XXVI

Geral
Descrição: Caverna não pré-desenhada do lado de proa. Tal 
como a C78 e a C81 esta caverna é feita em hastes sepa-
radas, posteriormente ligadas por meio de uma escarva. 
A haste principal, de bombordo, sobreviveu. A haste 
abrange toda a parte de bombordo, o eixo e o arran-
que da haste de estibordo. Encontra-se um pouco 
degradada na extremidade. Curiosamente esta 
caverna é trespassada por duas cavilhas das 
que entram pela sobrequilha em vez de uma 
como é habitual. Sublinhe-se a forma como 
foram colocadas estas cavilhas, uma 
colada à outra, parecendo inclusiva-
mente que um dos buracos foi comido 
num terço pela colocação da segunda 
cavilha. Para esclarecer este caso 
observe-se a sobrequilha e a quilha 
nesta zona do navio. Não apresenta 
traços de fixação aos braços.
Dimensões (Comp./Larg.): 95 cm / 19 
cm. 
Face de proa: Vê-se a cavidade onde 
entra, em oblíquo, o prego que fixa a 
caverna à quilha.
Topo:
Face de popa: A bombordo vê-se uma 
marca de carpinteiro.
Base:
Madeira/Árvore: Vê-se que esta haste 
foi feita de um tronco que vinha da 
esquina da base de assentamento com 
a haste de estibordo. Se esta caverna 
fosse feita de uma só peça a outra 
haste seria secundária. Na extremi-
dade da haste de bombordo o veio da 
árvore sai fora da base entre a face 
de proa e de popa.
Árvore/Veio: BB, sai pela base, meio.

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: Prego – cavidade 
prévia (proa).
Fixação ao braço:
Malhetes: 
Fixação do casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: 2 Cavilhas/ferro. 
Parecendo que se sobrepõem (ver 
descrição).
Outra Pregadura:  
Marcas: Popa, 1 a 30 cm (BB).
Embornal: 45 cm (BB).

Marcas de pré-desenho
Não tem.



97

Estudo do Cavername do navio do Cais do Sodré da 2.ª metade do século XV/ inícios do século XVI

Caverna 152/XXVIII

Geral
Descrição: Caverna não pré-desenhada do lado de proa. Esta 
caverna encontra-se bastante degradada. A peça não foi muito 
trabalhada, uma vez que mais se assemelha com dois troncos 
de árvore em forma de Y. Não apresenta traços de fixação 
aos braços.
Dimensões (Comp./Larg.): 110 cm / 24 cm. 
Face de proa: 
Topo:
Face de popa: A partir desta caverna até à 
proa, todas apresentam na face de popa 
a cavidade onde entra, em oblíquo, o 
prego de fixação da peça à quilha.
Base: No eixo junto à face de proa pelo 
lado de estibordo é visível uma saliência 
em socalco com uma diferença de cota à 
volta dos 2 cm. O socalco tem uma lar-
gura de 2 a 2,5 cm, e um comprimento 
de 10 cm.
Madeira/Árvore: A haste de estibordo é 
feita de um tronco mais forte e robusto 
que a haste de bombordo. A diferença 
de dimensões é acentuada. Como já se 
viu, esta peça permaneceu com a forma 
original da árvore. Apenas a base de 
assentamento tem o talhe normal. Na 
extremidade da haste de bombordo o 
veio da árvore está no meio da secção. 
Na extremidade da haste de estibordo o 
veio encontra-se a baixo de meia secção 
entre a face de proa e de popa.
Árvore/Veio: EB é maior. BB, meio. EB, 
perto da base, meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: Prego – cavidade pré-
via (popa).
Fixação ao braço:
Malhetes: 
Fixação do casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: 
Outra Pregadura:  
Marcas: 
Embornal: 

Marcas de pré-desenho
Não tem.

Observações
Na base de assentamento, pelo lado de 
estibordo, na face de proa, é visível uma 
saliência em socalco com uma diferença 
de cota, do resto da base, à volta dos 2 
cm. O socalco tem uma largura de 2 a 
2,5 cm e um comprimento de 10 cm.
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Caverna 154/XXX

Geral
Descrição:Caverna não pré-desenhada do lado de proa. Encontra-se razoavelmente bem conservada. Esta caverna e as 
próximas até à proa, na base de assentamento na quilha, apresentam características diferentes das restantes (ver Base). A 
peça é trespassada por uma cavilha que entra pelo topo da sobrequilha e sai na base da quilha. Não apresenta traços de 
fixação aos braços.
Dimensões (Comp./Larg.): 95 cm / 23 cm. 
Face de proa:
Topo:
Face de popa: Junto à base vê-se a cavidade onde entra, em oblíquo, o prego que fixa a 
caverna à quilha. A meio da haste de bombordo vê-se duas marcas de carpinteiro.
Base: Na haste de bombordo e de estibordo vê-se um buraco de cavilha com 2,5 
cm de diâmetro. Lateralmente, e a toda a largura da caverna, na base de assen-
tamento na quilha, existem duas saliências que entravam nos buracos de uma 
outra peça colocada em cima da quilha na zona da contra-roda. Ainda na 
zona de assentamento na quilha esta caverna apresenta um degrau no 
sentido popa – proa, uma vez que metade da peça assenta no início da 
contra-roda.
Madeira/Árvore: Pode-se ver parte nova da árvore no topo da 
zona axial, bem como na face de proa da haste de bombordo. 
Na extremidade da haste de bombordo o veio da árvore está 
situado na base mais para o lado de proa. Na extremidade 
da haste de estibordo o veio está situado a meio da secção da 
caverna.
Árvore/Veio: BB, base, proa. EB, meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: Prego – cavidade prévia (popa).
Fixação ao braço:
Malhetes:
Fixação do casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: Cavilha/ferro.
Outra Pregadura: Base, 2 cavilhas (2,5 cm), a 15cm (EB) e a 
35 cm (BB). Na zona das saliências existem alguns pregos 
que vêm do exterior do casco, que trespassam a contra-roda, 
caverna e contra-roda.
Marcas: Popa, 2 a 25 cm (BB).
Embornal: 

Marcas de pré-desenho
Não tem.

Observações
Esta caverna juntamente com a C156 e a C158, constitui um 
grupo homogéneo no cavername do navio do Cais do Sodré. 
Assentam, as três, numa peça colocada sobre a quilha, na zona 
da proa do navio. Aliás, na sua base, apresentam umas saliên-
cias que ajudam à sua fixação, na peça de enchimento colocada 
sobre a quilha.
As três cavernas revelam grande robustez, largas, baixas e 
espessas. Indicam com clareza a forma desta zona do navio, que 
não deixa de ser surpreendente, baixa em forma de V, mas nas 
extremidades abre num ângulo acentuado para o exterior.
Esta caverna, na zona de assentamento na quilha, apresenta um 
degrau no sentido popa – proa, já que assentava no início da 
contra-roda, apanhando ainda o seu declive relativamente à 
quilha.
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Caverna 156/XXXII

Geral
Descrição: Caverna não pré-desenhada do lado de proa. Esta peça encontra-se um pouco degradada, mais a bom-
bordo que a estibordo. Apresenta na base assentamento da quilha as mesmas características que a caverna anterior. 
Sublinhe-se que esta peça é mais fechada que a última (C158), tendo em conta que se encontra no fundo do navio, 
ao contrário da última (C158) que por se encontrar tão à proa já está acima daquela zona. Não apresenta traços de 
fixação aos braços.
Dimensões (Comp./Larg.): 75 cm / 22 cm. 
Face de Proa:
Topo: Perto da extremidade de ambas as hastes existe um prego que atravessa a caverna.
Face de popa: Vê-se a cavidade onde entra, em oblíquo, o prego que fixa a caverna à quilha.
Base: Entre a face de proa e a face de popa esta peça já apresenta 
um sotamento considerável. Situa-se em plena zona de ascensão da 
quilha perto da proa do navio. Perto da extremidade de ambas 
as hastes existe um prego que atravessa a caverna. Em ambas as 
hastes existe também um buraco de uma cavilha de ferro com 3 
cm de diâmetro.
Madeira/Árvore: No topo da zona axial pode-se ver a 
parte nova da árvore. Em ambas as hastes o veio da 
árvore está a meio da secção da caverna.
Árvore/Veio: BB, meio. EB, meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: Prego – cavidade prévia (popa).
Fixação ao braço:
Malhetes:
Fixação do casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: 
Outra Pregadura: Nas duas extremidades, um prego 
atravessa a caverna. Base, 2 cavilhas (3 cm), a 20 cm 
(BB) e a 25 cm (EB).
Marcas: 
Embornal: 

Marcas de pré-desenho
Não tem.

Observações
Esta caverna juntamente, com a C156 e a C158, cons-
titui um grupo homogéneo no cavername do navio do 
Cais do Sodré. Assentam, as três, numa peça colocada 
sobre a quilha, na zona da proa do navio. Aliás, na 
sua base, apresentam umas saliências que ajudam à 
sua fixação, na peça de enchimento colocada sobre 
a quilha.
As três cavernas revelam grande robustez, largas, 
baixas e espessas. Indicam com clareza a forma desta 
zona do navio, que não deixa de ser surpreendente, 
baixa em forma de V, mas nas extremidades abre 
num ângulo acentuado para o exterior.
Refira-se que esta peça é mais fechada que a última 
(C158), o que se compreende tendo em conta que 
está nos fundos do navio, e a última (C158) situa-se 
numa zona tão à proa que já se encontra mais a cima 
dos fundos do navio, logo uma zona de maior aber-
tura entre as hastes.
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Caverna 158/XXXIV

Geral
Descrição: Caverna não pré-desenhada do lado de proa. Esta peça encontra-se praticamente intacta na haste de 
estibordo e um pouco degradada na zona de bombordo. Na base assentamento na quilha apresenta as mesmas 
características que as duas cavernas anteriores. Refira-se que esta peça é mais aberta que a anterior (C156). Está 
colocada tão à proa que já se encontra acima do fundo da carena, numa zona mais aberta que a da caverna ante-
rior. Nesta zona do navio a linha longitudinal que junto às extremidades da caverna sai para o exterior afunda de 
forma significativa. Nesta peça essa linha está a 30 cm de altura da zona de assentamento da caverna. Não apre-
senta traços de fixação aos braços.
Dimensões (Comp./Larg.): 80 cm / 22 cm. 
Face de proa:
Topo:
Face de popa: Vê-se que o prego de fixação desta peça à quilha entra em 
oblíquo, não tanto como o/os das outras cavernas. Este prego não entra em 
nenhuma cavidade feita previamente.
Base: Na base entre a face de proa e a face de popa observa-se um 
acentuado sotamento característico da zona do navio onde esta 
peça assenta.
Madeira/Árvore: Na base de assentamento na quilha vêem-se 
dois veios, um para estibordo e outro para bombordo, no 
alinhamento das respectivas hastes.
Árvore/Veio: BB, meio. EB, meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: Prego, não tão em oblíquo como nas 
outras cavernas (popa).
Fixação ao braço:
Malhetes:
Fixação do casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: 
Outra Pregadura: 
Marcas: 
Embornal: 

Marcas de pré-desenho
Não tem.

Observações
Esta caverna juntamente com a C156 e a C158, consti-
tui um grupo homogéneo no cavername do navio do Cais 
do Sodré. Assentam, as três, numa peça colocada sobre 
a quilha, na zona da proa do navio. Aliás, na sua base, 
apresentam umas saliências que ajudam à sua fixação, na 
peça de enchimento colocada sobre a quilha.
As três cavernas revelam grande robustez, largas, bai-
xas e espessas. Indicam com clareza a forma desta zona 
do navio, que não deixa de ser surpreendente, baixa em 
forma de V, mas nas extremidades abre num ângulo acen-
tuado para o exterior.
Refira-se que esta peça é mais aberta que a anterior 
(C156). Encontra-se situada tão à proa que já está acima 
dos fundos do navio, logo, numa zona mais larga que a 
da caverna C156.
Nesta zona do navio as linhas que saem para o exterior 
nas extremidades da caverna afundam de forma signi-
ficativa. Essas linhas, nesta caverna, estão a 30 cm de 
altura da zona de assentamento da caverna. 
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11.1  
Cavernas de popa

Caverna 100/IIII

Geral
Descrição: Caverna pré-desenhada do lado de popa. A haste de estibordo encontra-se bastante degradada. Bombordo 
completo. 
Dimensões (Comp./Larg.): 483 cm / 19 cm. Bombordo – 255 cm.
Face de popa: Na haste de bombordo é visível um malhete. 
Topo: No eixo existe um prego igual aos que são utilizados para fixar o forro interior e o forro exterior ao cavername do 
navio. Na haste de bombordo são visíveis algumas marcas de carpinteiro, assim como se pode ver um buraco de cavilha. Na 
haste de estibordo existem 3 pregos que atravessam a caverna do topo à base.
Face de proa: Pode-se observar de forma ténue, a toda a altura da peça, a existência de dois traços que indicam o local 
de assentamento na quilha: traços de astilhas. Nesta zona da caverna, próximo da base, existem duas cavidades paralelas 
onde entram, em oblíquo, dois pregos que fixam a caverna à quilha. Na haste de bombordo existem três pregos de fixa-
ção da caverna ao braço, enquanto que na de estibordo apenas existe um.
A bombordo, a 205 cm do eixo, pode-se observar o traço horizontal, que indica o ponto do comprimento do fundo da 
caverna e da altura do levantamento da mesma. Apesar de o traço não estar visível, no local existe uma fenda que apre-
senta traços de tinta no seu interior. Esta tinta é igual à que aparece em algumas marcas de carpinteiro e nas da numeração 
da caverna. Este ponto foi confirmado através da utilização de uma barra, onde se verificou que ele corresponde ao limite 
do fundo da caverna e ao início do arco do braço. Esta peça tem um levantamento de 44 cm. Ainda na haste de bom-
bordo, próximo da sua extremidade, a 226 cm do eixo, pode-se ver um traço vertical na zona do côvado, da base a meio 
da caverna. Na haste de estibordo, a 65 cm do eixo, vê-se três (II I) dos originais quatro números romanos que indicam a 
posição da peça na sequência das cavernas pré-desenhadas de popa.
Base: Na haste de bombordo existe, um embornal a 20 cm do eixo da peça, dois buracos de cavilha, e observa-se clara-
mente o sotamento da base da caverna que, a partir da zona do côvado, é mais acentuado. Na haste de estibordo vê-se 3 
pregos que atravessam a caverna.
Madeira/Árvore: Pode-se constatar que o veio da árvore “dança” pelas várias faces da peça, tornando claro que se trata 
de um tronco bastante torto. O tronco da haste de bombordo é mais consistente que o da haste de estibordo, o que provo-
cou uma maior degradação desta última haste. Na haste de bombordo, o veio da árvore está junto ao canto da base com 
a face de proa. Na extremidade da haste de estibordo vê-se o veio da árvore, sensivelmente a meio da peça. 
Árvore/Veio: BB no canto base e proa. EB a meio da secção.

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: 2 pregos – cavidade prévia (proa).
Fixação ao braço: 3 pregos/bombordo e 1/estibordo – cavidade prévia (caverna/proa).
Malhetes: Bombordo (popa).
Fixação ao casco do cavername: Topo/eixo – 1 prego.
Cavilha sobrequilha:
Outra Pregadura: Topo, 1 buraco cavilha (3cm) a 165cm (BB). Base, 2 buracos cavilha (3cm), a 125cm e a 182cm (BB). 
3 pregos atravessam topo/base (EB), pelo topo a 60, 107 e 147cm; pela base 71, 112 e 149 cm.
Marcas: Topo, 2 a 45/55 cm, e 4 a 130/145 cm (BB).
Embornal: 20 cm (BB).

Marcas de pré-desenho
Traços de astilhas: Vêem-se mal.
Numeração: III traços dos IIII originais a 65 cm (EB/proa).  
Traço horizontal – côvado: Extrapolado – existe restos de pintura – 205 cm (FC) e 44 cm (LC) (BB/proa). 
Traço vertical – côvado: 226 cm (BB/proa).
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Caverna 99/V

Geral
Descrição: Caverna pré-desenhada do lado de popa. A haste de bombordo encontra-se quase completa, mais bem preser-
vada que a de estibordo que se apresenta degradada. Perto do eixo a haste de bombordo na face de popa foi atingida por 
uma broca de jet. 
Dimensões (Comp./Larg.): 433 cm / 19cm. Bombordo – 257 cm.
Face de popa: Apenas sobreviveu o malhete da haste de bombordo. Nesta haste é possível ver, em baixo relevo, a marca onde 
o braço encosta.
Topo: Na haste bombordo existem algumas marcas de carpinteiro. A estibordo existem diversas marcas de carpinteiro, em 
maior número que na haste anterior. 
Face de proa: Pode-se observar de forma ténue, a toda a altura da peça, a existência de dois traços que indicam o local de 
assentamento na quilha- traços de astilhas. Na zona do eixo da caverna pode-se observar duas cavidades paralelas onde 
entram, em oblíquo, os dois pregos de fixação à quilha. Na haste de bombordo existem os três buracos de pregos que fixam a 
caverna ao braço, enquanto que na de estibordo apenas se vê um deles. A bombordo um dos buracos dos pregos encontra-se 
praticamente no topo da caverna, a tal ponto que a cavidade está cortada, demonstrando que as cavernas são afeiçoadas 
depois de colocadas na quilha. Ainda do lado de bombordo, a 80 cm do eixo, vê-se o número romano V que indica a sequên-
cia da peça no grupo das cavernas pré desenhadas. A 201 cm do eixo da peça e a 45 cm do fundo da caverna, pode-se ver 
bastante bem um traço horizontal que indica o ponto do comprimento do fundo da caverna e da altura do levantamento da 
mesma. A 224 cm do eixo, vê-se um traço vertical na zona do côvado, da base a meio da caverna. 
Base: Nota-se que o sotamento é superior a partir do côvado, tal como na caverna 100. 
Na haste de bombordo existe um embornal a 20 cm do eixo, bem como três buracos de cavilha. Na haste de estibordo existe 
um outro buraco de cavilha.
Madeira/Árvore: Esta caverna é feita de um único tronco de árvore. Na extremidade da haste de bombordo o veio está no 
canto da base com a face de proa, enquanto que na extremidade da haste de estibordo vê-se o veio da madeira a meio da 
peça. 
Árvore/Veio: BB no canto base e proa. EB a meio da secção. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: 2 pregos – cavidade prévia (proa).
Fixação ao braço: 3 pregos/bombordo e 1/estibordo – cavidade prévia (caverna/proa).
Malhetes: Bombordo (popa).
Fixação ao casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha:
Outra Pregadura: Base, 4 cavilhas (3 cm), 3 a 90 cm (BB) e 1 a 58 cm (EB).
Marcas: Topo, 2 a 100/110 cm, 4 a 120/135 cm (BB). Topo, 4 a 30 cm, + de 10 a 50/60 cm, e 5 a 70/80 cm (EB).
Embornal: 20 cm (BB).

Marcas de pré-desenho
Traços de astilhas: Vê-se mal.
Numeração: Vê-se razoavelmente o V a 80 cm (BB/proa).  
Traço horizontal – côvado: 201cm (FC) e 45 cm (LC) (BB/proa).
Traço vertical – côvado: 224 cm (BB/proa).

Observações
Na haste de bombordo, um dos buracos dos pregos de fixação ao braço está muito próximo do topo da caverna, de tal 
maneira que a cavidade do prego está cortada, comprovando que as cavernas são afeiçoadas depois de colocadas na qui-
lha. O mesmo acontece nas C95, C94, C92, C90, C88, C87 e C86. 
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Caverna 98/VI

Geral
Descrição: Caverna pré-desenhada do lado de popa. A haste de bombordo encontra-se completa, mais bem preser-
vada que a de estibordo. A haste de estibordo estava bastante degradada e na face de popa junto ao entalhe foi 
atingida por uma broca de jet. Esta caverna é trespassada por uma cavilha que entra pelo topo da sobrequilha e sai 
na base da quilha.
Dimensões (Comp./Larg.): 400 cm / 19 cm. Bombordo – 240 cm.
Face de popa: Na haste de bombordo vê-se um malhete. A cerca de 50 cm do eixo, em ambas as hastes, existe um 
entalhe a toda a altura da caverna. O entalhe de bombordo tem 25 cm de comprimento e apresenta uma profun-
didade de 5 cm. No de estibordo, como foi destruído por uma broca de jet, apenas se pode aferir os seus 7 cm de 
profundidade. Nas arestas destes entalhes e nas do malhete permanecem os vincos dos cortes do carpinteiro, onde se 
pode observar restos de pintura tal como nas marcas de numeração e nos “traços de graminho” de algumas cavernas.
Topo: Na haste de estibordo, perto da extremidade, existem algumas marcas de carpinteiro. 
Face de proa: Estão visíveis a toda a altura da peça os restos das duas marcas paralelas que servem de referência à 
zona de assentamento na quilha: traços de astilhas. Também existem duas cavidades paralelas onde entram, em oblí-
quo, os dois pregos que fixam a caverna à quilha. Na haste de bombordo pode-se ver os buracos dos três pregos de 
fixação da caverna ao braço. Na haste de estibordo, a 45 cm do eixo, vê-se mal o número romano VI que indica a 
posição da peça na sequência das cavernas pré desenhadas. 
Base: A bombordo vê-se um embornal a 20 cm do eixo.
Madeira/Árvore: Apesar de nas extremidades os veios da árvore estarem junto à base, na zona do eixo, na face 
de popa, constata-se a existência da parte nova da árvore, donde se conclui que os troncos utilizados na construção 
desta caverna fossem bastante tortos. Na extremidade da haste de bombordo o veio encontra-se fora base da peça. 
Na extremidade da haste de estibordo o veio encontra-se junto à base, entre a face de proa e a face de popa.
Árvore/Veio: BB, fora da base a meio. EB, na base a meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: 2 pregos – cavidade prévia (proa).
Fixação ao braço: 3 pregos/bombordo – cavidade prévia (caverna/proa).
Malhetes: Bombordo (popa).
Fixação do casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: Cavilha/ferro.
Outra Pregadura: 
Marcas: Topo, 2 a 100/105 cm e 5 a 115/120 cm (EB).
Embornal: 20 cm (BB).

Marcas de pré-desenho
Traços de astilhas: Quase inteiras.
Numeração: Vê-se mal o número VI a 45 cm (EB/proa).  
Traço horizontal – côvado: 
Traço vertical – côvado: 

Observações
Em ambos os bordos, a 50 cm do eixo, existe um entalhe regular a toda altura da caverna, com 25 cm de compri-
mento e uma profundidade entre os 5 e os 7 cm.
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Caverna 97/VII

Geral
Descrição: Caverna pré-desenhada do lado de popa. A haste de bombordo encontra-se completa, mais bem preservada 
que a de estibordo. A haste de estibordo encontra-se bastante degradada. Perto da numeração a haste de estibordo na 
face de popa foi atingida muito levemente por uma broca de jet.
Dimensões (Comp./Larg.): 400 cm / 24 cm /. Bombordo – 228 cm.
Face de popa: Vê-se o malhete da haste bombordo. Em ambas as hastes é possível observar um entalhe sotado a “rasgar” o 
topo da caverna. Os entalhes encontram-se a 85 cm do eixo da caverna. Têm de comprimento 15 cm, de altura 10 cm, e no 
topo da caverna uma profundidade de 2 cm.
Topo: No eixo existe um prego igual aos utilizados para fixar o forro interior e o forro exterior ao cavername do navio. 
Como já foi referido na face de popa, assinala-se a existência dos dois entalhes sotados.  
Face de proa: No eixo, vê-se os restos das habituais marcas paralelas, feitas a toda a altura da caverna, que servem de 
referência ao assentamento na quilha: traços de astilhas. A eixo, próximo da base, são visíveis as duas cavidades parale-
las onde entram, em oblíquo, dois pregos para fixar a peça à quilha. A haste de bombordo apresenta os buracos dos três 
pregos de fixação ao braço, assim como, a 198 cm do eixo da peça, vê-se o traço horizontal que indica o ponto do compri-
mento do fundo da caverna e da altura do levantamento da mesma. O levantamento é de 44 cm. Na haste de estibordo, a 
35 cm do eixo, vê-se o número romano VII que indica a posição da peça na sequência das cavernas pré desenhadas.
Base: Na haste de bombordo, a 20 cm do eixo, pode-se ver um embornal, assim como, um pouco mais distante do eixo, 
pode-se ver um buraco de cavilha.
Madeira/Árvore: Na haste de bombordo, o veio da árvore encontra-se no canto da base com a face de proa. Nesta extre-
midade da caverna pode-se constatar que o tronco utilizado apresenta uma zona de bifurcação, onde apenas se vê um dos 
veios. Na extremidade da haste de estibordo o veio está junto à base, entre a face de proa e a face de popa. 
Árvore/Veio: BB no canto base e proa. EB a meio na base. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: 2 pregos – cavidade prévia (proa).
Fixação ao braço: 3 pregos/bombordo – cavidade prévia (caverna/proa).
Malhetes: Parcialmente a bombordo. Aresta interior (popa).
Fixação ao casco ao cavername: Topo/eixo – 1 prego.
Cavilha sobrequilha:
Outra Pregadura: Base, 1 cavilha (3 cm) a 50 cm (BB).
Marcas: Topo, 3 a 70/80 cm, 4 a 90/95 cm, e 1 a 105 cm (BB).
Embornal: 20 cm (BB).

Marcas de pré-desenho
Traços de astilhas: Quase inteiras.
Numeração: Vê-se o número VII a 35cm (EB/proa).  
Traço horizontal – côvado: 198 cm (FC) e 44 cm (LC) (BB/proa).
Traço vertical – côvado:

Observações
Na face de popa a “rasgar” o topo podem-se ver dois entalhes em rampa, um de cada bordo, a 85 cm do eixo. 
Altura de 10 cm, comprimento de 15 cm e profundidade de 2 cm.
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Caverna 96/VIII

Geral
Descrição: Caverna pré-desenhada do lado de popa. Esta caverna encontra-se mais bem preservada a bombordo (3 
pregos) que a estibordo (1 prego). Perto do eixo a haste de bombordo na face de proa foi atingida por uma broca 
de jet. É trespassada por uma cavilha que entra pelo topo da sobrequilha e sai na base da quilha.
Dimensões (Comp./Larg.): 438 cm / 18 cm. 
Face de popa: Vê-se o malhete da haste de bombordo.
Topo: A bombordo e a estibordo existem três marcas de carpinteiro. Na haste de bombordo existe um buraco de 
cavilha com 3 cm de diâmetro. Na haste de estibordo existem dois buracos de cavilha com 2,5 cm de diâmetro.
Face de proa: A toda a altura da caverna vê-se as duas marcas paralelas que servem de referência ao local de 
assentamento na quilha: traços de astilhas. Também se pode ver as duas cavidades paralelas onde entram, em oblí-
quo, os dois pregos que servem para fixar a caverna à quilha. Na haste de bombordo vê-se os buracos dos três pre-
gos que servem de fixação ao braço, enquanto que na de estibordo apenas um desses buracos sobreviveu. Nesta 
haste, a 40 cm do eixo vê-se o número romano VIII que indica a posição da peça na sequência das cavernas pré 
desenhadas. A bombordo, com o auxílio de uma barra, tirou-se o ponto referente ao local do traço horizontal que 
corresponde ao local exacto onde termina o fundo da caverna e se inicia a zona do côvado. O ponto encontra-se a 
191 cm do eixo da caverna e tem um levantamento de 47 cm. 
Base: A bombordo existe um embornal a 20 cm do eixo. A estibordo vê-se outro a 55 cm do mesmo eixo.   
Madeira/Árvore: A caverna é feita do mesmo tronco. No eixo da peça, no topo e na face de popa, pode-se observar 
a parte nova da árvore, que se estende pela haste de estibordo. Na haste de bombordo o veio da árvore está na 
base, perto da face de proa. Na haste de estibordo o veio encontra-se na face de popa próximo da base. 
Árvore/Veio: BB base, próximo da proa. EB popa, próximo da base. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: 2 pregos – cavidade prévia (proa).
Fixação ao braço: 3 pregos/bombordo e 1/estibordo – cavidade prévia (caverna/proa).
Malhetes: Bombordo (popa).
Fixação ao casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: Cavilha/ferro.
Outra Pregadura: Topo, 2 cavilhas (2,5 cm), a 10 cm e 40 cm (EB), e 1 cavilha (3 cm) a 192 cm (BB).
Marcas: Topo, 3 a 60/75 cm (EB), e 1 a 90 cm (BB).
Embornal: 20 cm (BB) e a 55 cm (EB).

Marcas de pré-desenho
Traços de astilhas: Quase inteiras.
Numeração: Vê-se o número VIII a 40 cm (BB/proa).  
Traço horizontal – côvado: Extrapolado – 191 cm (FC) e 47 cm (LC) (BB/proa).
Traço vertical – côvado:
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Caverna 95/VIIII

Geral
Descrição: Caverna pré-desenhada do lado de popa. Esta caverna encontra-se bastante degradada nas extremidades, de 
tal forma que não é possível observar nenhum dos malhetes. A extremidade da face de popa da haste de bombordo foi 
atingida por uma broca de jet. 
Dimensões (Comp./Larg.): 375 cm / 18 cm. 
Face de popa:
Topo: Nas duas hastes, próximo da extremidade, vê-se uma cavilha que atravessa a caverna do topo à base. A bombordo 
e a estibordo vê-se diversas marcas de carpinteiro.
Face de proa: Pode-se observar o que resta das duas marcas de referência ao assentamento da peça na quilha – tra-
ços de astilhas. Próximo da base existem as duas cavidades paralelas onde entram, obliquamente, dois pregos que fixam 
a caverna à quilha. Em cada uma das extremidades vê-se um dos pregos de fixação ao braço. Na haste de bombordo 
o buraco do prego foi cortado pelo topo da caverna, demonstrando que as cavernas são afeiçoadas depois de coloca-
das na quilha de forma ao forro interior assentar convenientemente. Na haste de bombordo, a 1,83 m do eixo da peça, 
vê-se o traço horizontal que indica o ponto do comprimento do fundo da caverna e da altura do levantamento da mesma. 
A base da caverna está partida, deste modo o valor obtido correspondente ao local do côvado foi calculado a partir do 
ponto encontrado através do prolongamento do traço horizontal. Prolongou-se a linha do fundo da caverna bem como a do 
“traço”, e o ponto resultante dessa intercepção distava 1, 83 m do eixo. O levantamento também foi tirado a esse ponto, e 
deu 47 cm. Na haste de estibordo, a 45 cm do eixo, ainda se consegue ver o número V, entre algumas marcas indecifráveis. 
Esta caverna devia ter tido a marca VIIII.
Base: Nas duas hastes, próximo da extremidade, vê-se uma cavilha que atravessa a caverna do topo à base. Na haste de 
bombordo há um embornal a 20 cm do eixo e na haste de estibordo um a 55 cm do mesmo eixo.
Madeira/Árvore: O tronco de bombordo é maior. No topo, na haste de estibordo vê-se parte nova da árvore, e na de 
bombordo vê-se o veio a sair, o que sugere tratar-se de dois troncos diferentes. Na haste de bombordo o veio da árvore 
sai pelo topo da peça. Na haste de estibordo o veio encontra-se na base, ligeiramente para o lado da face de popa. 
Árvore/Veio: BB é maior. BB sai pelo topo, a meio. EB base, ligeiramente popa. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: 2 pregos – cavidade prévia (proa).
Fixação ao braço: 1 de cada bordo – cavidade prévia (caverna/proa).
Malhetes: 
Fixação ao casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha:
Outra Pregadura: 2 cavilhas (2,5 cm) atravessam topo/base. Topo a 140 cm, base a 143 cm (BB), e topo 174 cm, 
base 172 cm (EB).
Marcas: Topo, 1 a 10 cm e 10 a 55/105 cm (BB). Topo, 1 a 30 cm e 2 a 65/70 cm (EB).
Embornal: 20 cm (BB) e a 55 cm (EB).

Marcas de pré-desenho
Traços de astilhas: Parcialmente visíveis.
Numeração: Vê-se mal o V e II traços ao lado a 45 cm (EB/proa).  
Traço horizontal – côvado: Reconstituição – 183 cm (FC) e 47 cm (LC) (BB).
Traço vertical – côvado:

Observações
Na haste de bombordo, o buraco do prego de fixação ao braço está cortado pelo topo da caverna, comprovando que as 
cavernas são afeiçoadas depois de colocadas na quilha. O mesmo acontece nas C99, C94, C92, C90, C88, C87 e C86. 
O valor do “traço de graminho” foi calculado em função do seu prolongamento, juntamente com o prolongamento do fundo 
da caverna, até se encontrar um ponto de intercepção.
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Caverna 94/X

Geral
Descrição: Caverna pré-desenhada do lado de popa. A peça encontra-se mais bem preservada a bombordo (3 pregos) 
que a estibordo (2 pregos). Perto do eixo a haste de bombordo na face de proa foi atingida por uma broca de jet.
Dimensões (Comp./Larg.): 455 cm / 20 cm.
Face de popa: Apenas se vê o malhete de bombordo. As arestas laterais deste malhete estão vincadas com o mesmo tipo de 
traço com que são feitas as numerações e “traços de graminho”.
Topo: A bombordo pode-se observar algumas pequenas marcas de carpinteiro. Na haste de estibordo existe um prego que 
atravessa a caverna.
Face de proa: Esta face está bastante degradada por nela ter sido usada a parte nova da árvore, o que impede de obser-
var todos os pormenores de construção. Ainda é possível ver o que resta das duas marcas paralelas que servem de refe-
rência ao assentamento da peça na quilha: traços de astilhas. Também é possível observar o que resta das duas cavidades 
paralelas, onde entram, em oblíquo, os dois pregos que fixam a caverna à quilha. A bombordo existem os três pregos de 
fixação da caverna ao braço, e a estibordo dois. Saliente-se que os dois pregos de bombordo situados mais perto do eixo 
estão demasiado próximo do topo, demonstrando que as cavernas são afeiçoadas depois de colocadas na quilha. A bom-
bordo, com o auxílio de uma barra tirou-se o ponto referente ao local do traço horizontal que corresponde ao local exacto 
onde termina o fundo da caverna e se inicia a zona do côvado. O ponto encontra-se a 175 cm do eixo da caverna e tem 
um levantamento de 48 cm. Não é possível observar a numeração correspondente a esta caverna, que segundo a sequên-
cia é o X. Esta marca não se encontra presente, talvez por existir parte nova da árvore ao longo de toda esta face ou, 
então, por a peça ter sido atingida nessa zona por uma broca de jet.
Base: Na haste de bombordo vê-se um embornal a 20 cm do eixo da peça. Na haste de estibordo vê-se um prego que 
atravessa a caverna.
Madeira/Árvore: O braço de bombordo é feito de um tronco maior que o de estibordo. 
Refira-se que estes troncos eram bastante tortos. No eixo da haste de bombordo o veio da árvore está próximo da face de 
popa; na extremidade sai pelo canto do topo com a face de proa. O tronco utilizado na haste de estibordo tem mais tor-
ções do que o de bombordo, o veio a meio da haste encontra-se na face de popa junto à base, e na extremidade vai sair 
pelo topo junto à face de popa.
Árvore/Veio: BB é maior. BB sai pelo topo, proa. EB sai pelo topo, popa.

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: 2 pregos – cavidade prévia (proa).
Fixação ao braço: 3 pregos/bombordo e 2/estibordo – cavidade prévia (caverna/proa).
Malhetes: Bombordo (popa).
Fixação do casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: 
Outra Pregadura: 1 prego atravessa topo/base, topo a 52 cm e base a 60 cm (EB). 
Marcas: Topo, 2 a 70/75 cm e 5 a 105/115 cm (BB).
Embornal: 20 cm (BB).

Marcas de pré-desenho
Traços de astilhas: Vê-se mal em ambos os lados.
Numeração: 
Traço horizontal – côvado: Extrapolado – 175 cm (FC) e 48 cm (LC) (BB/proa).
Traço vertical – côvado:

Observações
Na haste de bombordo, dois dos buracos dos pregos de fixação ao braço estão cortados pelo topo da caverna, com-
provando que as cavernas foram afeiçoadas depois de colocadas na quilha. O mesmo acontece nas C 99, C95, C92, 
C90, C88, C87 e C86.
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Caverna 93/XI

Geral
Descrição: Caverna pré-desenhada do lado de popa. Esta peça encontra-se bastante fragmentada. A haste de bom-
bordo encontra-se destruída desde a extremidade até à zona do malhete (fêmea ao contrário dos outros). A haste 
de estibordo quase não existe por ter sido atingida por uma broca de jet na face de proa junto ao eixo. Esta caverna 
é trespassada por uma cavilha que entra pelo topo da sobrequilha e sai na base da quilha.
Dimensões (Comp./Larg.): 217 cm / 19 cm. 
Face de popa: Na haste de bombordo é visível uma parte do malhete. Refira-se que este malhete é fêmea, ao contrá-
rio de todos os outros. Parece que esta inversão (macho, macho – fêmea – macho, macho) também acontece noutros 
casos de despojos de navios da mesma tradição técnico-construtiva: Nossa Senhora dos Mártires e Aveiro A.
Topo: No eixo desta caverna pode-se ver um prego igual aos utilizados para fixar o forro interior e forro exterior ao 
cavername do navio. Na haste de bombordo pode-se ver várias pequenas marcas de carpinteiro. A estibordo existe 
um buraco de uma cavilha de madeira (única de madeira) que atravessa a caverna.
Face de proa: São visíveis as habituais marcas que servem de referência ao assentamento da caverna na quilha: tra-
ços de astilhas, assim como as duas cavidades paralelas por onde entram obliquamente os pregos, que servem para 
fixar a peça à quilha. Na haste de bombordo vê-se um dos pregos que fixam a caverna ao braço.
Na haste de bombordo, a 80 cm do eixo, é visível o número romano XI que indica a posição da peça na sequência 
das cavernas pré desenhadas.
Base: A bombordo vê-se um embornal a 20 cm do eixo. Na haste de estibordo, a 17 cm do eixo, pode-se ver duas 
cavilhas de madeira, uma sobre 1/3 da outra. Uma atravessa a caverna, a outra entra no corpo da caverna 7 cm. 
Estas cavilhas tinham 3 cm de diâmetro.
Madeira/Árvore: Na base de assentamento na quilha podem ver-se diversas bifurcações
Existe parte nova da árvore ao longo da base de estibordo e de grande parte da de bombordo, estendendo-se 
nesta haste um pouco pela face de proa. Na extremidade da haste de bombordo vê-se o veio da árvore no topo, 
entre a face de proa e a face de popa, um pouco mais descaído para a proa.
Árvore/Veio: BB, topo, meio/proa.

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: 2 pregos – 
cavidade prévia (proa).
Fixação ao braço: 1 prego/
bombordo – cavidade prévia 
(caverna/proa).
Malhetes: Bombordo (popa). 
Ao contrário dos outros, este 
malhete, é fêmea.
Fixação ao casco ao cavername: 
Topo/eixo – 1 prego. 
Cavilha sobrequilha: Cavilha/
ferro.
Outra Pregadura: 1 cavilha de 
madeira atravessa topo/base. 
Topo, a 15 cm, e Base, a 17 cm. 
Na base, 1/3 em cima desta 
cavilha há uma outra que não 
atravessa a caverna. 
Marcas: Topo, 4 a 50/65 cm, 1 a 
75 cm, e 2 a 100/105 cm (BB).
Embornal: 20cm (BB).

Marcas de pré-desenho
Traços de astilhas: Quase inteiras.
Numeração: Vê-se o número XI a 
80 cm (BB/proa).
Traço horizontal – côvado:
Traço vertical – côvado:
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Caverna 92/XII

Geral
Descrição: Caverna pré-desenhada do lado de popa. Esta peça encontra-se bastante degradada, sobretudo na zona 
axial onde apenas se preservou o topo, o que impede de verificar com clareza onde se situam os pregos de fixação à 
quilha. Na haste de bombordo, entre os pregos de fixação ao braço e o número da caverna, transversalmente a partir 
da base existe uma grande fenda na madeira que quase quebra a peça pelo topo. Ambos os bordos, 2 pregos.
Dimensões (Comp./Larg.): 375 cm / 21 cm.
Face de popa: Na haste de bombordo é possível observar apenas uma das arestas do malhete.
Topo: A peça na haste de bombordo e de estibordo apresenta pequenas marcas de carpinteiro.
Face de proa: A toda a altura da peça pode-se ver as duas marcas paralelas que servem de referência à zona de 
assentamento na quilha: traços de astilhas. Nesta caverna não se vê as cavidades dos pregos de fixação da caverna 
à quilha. Em cada uma das hastes, são visíveis dois dos três pregos de fixação da caverna ao braço. A estibordo, o 
buraco de um dos pregos de fixação ao braço encontra-se muito próximo do topo, demonstrando que algumas caver-
nas são afeiçoados depois de colocadas na quilha. Na haste de bombordo, a 70 cm do eixo, vê-se o número romano 
XII que indica a posição da peça na sequência das cavernas pré-desenhadas.
Base: Na haste de bombordo existe um embornal a 20 cm do eixo.
Madeira/Árvore: A estibordo, entre o eixo e o meio da haste, pode-se ver um ponto de encontro de vários troncos da 
árvore, daí que a peça se tenha degradado. Apenas no topo das extremidades é visível a parte nova da árvore, no 
mesmo ponto onde na base se vê o veio da árvore. Nas extremidades o veio da árvore encontra-se na base entre a 
face de proa e a face de popa. 
 Árvore/Veio: BB, base a meio. EB, base a meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: 2 pregos (proa).
Fixação ao braço: 2 pregos/bombordo e 2/estibordo – cavidade prévia (caverna/proa).
Malhetes: 1 aresta a Bombordo (popa).
Fixação do casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: 
Outra Pregadura:  
Marcas: Topo, 3 a 85/90 cm (EB) e 3 a 55/65 (BB).
Embornal: 20cm (BB).

Marcas de pré-desenho
Traços de astilhas: Quase inteiras.
Numeração: Número XII a 70 cm (BB/Proa).
Traço horizontal – côvado: 
Traço vertical – côvado: 

Observações
Na haste de estibordo, um dos buracos dos pregos de fixação ao braço está muito próximo do topo da caverna, de 
tal maneira que a cavidade do prego está cortada, comprovando que as cavernas são afeiçoadas depois de coloca-
das na quilha. O mesmo acontece nas C99, C95, C94, C90, C88, C87 e C86.
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Caverna 91/XIII

Geral
Descrição: Caverna pré-desenhada do lado de popa. Esta peça encontra-se razoavelmente bem preservada (3 pregos em 
ambas as hastes), apenas ligeiramente degradada nas extremidades, apresentando praticamente o tamanho original.
Dimensões (Comp./Larg.): 435 cm / 22 cm. 
Face de popa: Ambos os malhetes sobreviveram apesar do de bombordo estar um pouco degradado.
Topo: No eixo existe um prego igual aos utilizados para fixar o forro interior e o forro exterior ao cavername do navio. Na 
haste de bombordo são visíveis algumas marcas de carpinteiro, assim como dois pregos que atravessam a caverna do topo 
à base. Um na extremidade depois dos pregos de fixação ao braço, o outro antes dos pregos de fixação ao braço. 
Face de proa: Vê-se as duas marcas paralelas que servem de referência à zona de assentamento na quilha: traços de asti-
lhas. Também se pode verificar a existência das duas cavidades paralelas onde entram, em oblíquo, os pregos que fixam 
a caverna à quilha. Em ambas as hastes pode-se ver os três pregos de fixação da caverna ao braço, o que pressupõe que 
esta caverna esteja praticamente intacta, apenas um pouco “comida” nas extremidades. Na haste de estibordo, a 30 cm 
do eixo, pode-se ver o número romano XIII referente ao posicionamento desta peça na sequência das cavernas pré dese-
nhadas. Na haste de estibordo o traço horizontal, que indica o ponto do comprimento do fundo da caverna e da altura do 
levantamento da mesma, encontra-se a 158 cm do eixo e apresenta um levantamento de 54 cm. Nesta haste, a 174 cm do 
eixo, há um traço vertical na zona do côvado, da base até meio da caverna. 
Base: A bombordo existe um embornal a 20 cm do eixo e a estibordo um a 65 cm.
Na haste de bombordo, de acordo com o foi referido relativamente ao topo, existem dois pregos atravessam a caverna do 
topo à base: um na extremidade depois dos pregos de fixação ao braço, o outro antes dos pregos de fixação ao braço.
Madeira/Árvore: O tronco da haste de bombordo é maior que o da haste de estibordo. No topo, entre o eixo e 
metade da haste de estibordo, é possível ver a parte nova da árvore. Na extremidade de bombordo o veio da 
árvore está na base, cortado a meio. Desde metade da haste de estibordo que o veio da árvore está na base da 
caverna. Na extremidade o veio está a meio da peça.
Árvore/Veio: BB é maior. BB, base a meio. EB, a meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: 2 pregos – cavidade prévia (proa).
Fixação ao braço: 3 pregos/bombordo e 3/estibordo – cavidade prévia (caverna/proa).
Malhetes: Bombordo e estibordo (popa).
Fixação do casco ao cavername: Topo/eixo – 1 prego.
Cavilha sobrequilha: 
Outra Pregadura: 2 Pregos atravessam topo/base (BB). No topo, a 130 cm e a 220 cm, e na base, a 135 cm e a 225 cm.
Marcas: Topo, 3 a 45/55 cm e 3 a 70/85 cm (BB).
Embornal: 20 cm (BB) e 65 cm (EB).

Marcas de pré-desenho
Traços de astilhas: Quase inteiras.
Numeração: Número XIII a 30 cm (EB/proa). 
Traço horizontal – côvado: 158 cm (FC) e 
54 cm (LC) (EB/proa).
Traço vertical – côvado: 174 
cm (EB/proa).
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Caverna 90/XIIII

Geral
Descrição: Caverna pré-desenhada do lado de popa. Esta caverna encontra-se mais bem preservada a estibordo (2 pre-
gos) que a bombordo (1 prego). Já não integra o grupo das cavernas que foram atingidas pelo lado de estibordo, imedia-
tamente colocadas a seguir à zona central, local de acesso da máquina retro-escavadora. Perto do eixo a face de popa 
da haste estibordo foi danificada por uma broca de jet. Esta caverna é trespassada por uma cavilha que entra pelo topo 
da sobrequilha e sai na base da quilha. 
Dimensões (Comp./Larg.): 350 cm / 22 cm. 
Face de popa: A 50 cm do eixo a haste de estibordo foi parcialmente atingida por uma broca de jet. Nesta haste pode-se 
ver um malhete.
Topo: Na haste de bombordo existem várias marcas de carpinteiro e perto da extremidade da vê-se uma cavilha com 3 cm 
de diâmetro que atravessa a caverna.
Face de proa: Pode-se ver a toda a altura da caverna as duas marcas paralelas que servem de referência ao local de 
assentamento sobre a quilha: traços de astilhas. Também se pode ver as duas cavidades paralelas onde entram, em oblí-
quo, os pregos que servem para fixar a caverna à quilha. Na haste de estibordo estão visíveis dois dos pregos que fixam 
a caverna ao braço, enquanto que na haste de bombordo apenas se vê um desses pregos. Do lado de bombordo um dos 
buracos daqueles pregos está cortado pelo topo da caverna, demonstrando que algumas cavernas são afeiçoadas depois 
de colocadas na quilha. Igualmente na haste de estibordo, a 25 cm do eixo, vê-se o número romano XIIII que indica a posi-
ção desta peça na sequência das cavernas pré-desenhadas, assim como, a 150 cm do eixo, vê-se o traço horizontal que 
indica o ponto do comprimento do fundo da caverna e da altura do levantamento da mesma. Tem um levantamento de 52 
cm. Ainda nesta haste, a 169 cm do eixo, existe um traço vertical na zona do côvado, da base até meio da caverna.
Base: De acordo com o que foi dito relativamente ao topo da caverna, na haste de bombordo perto da extremidade existe 
uma cavilha com 3 cm de diâmetro que atravessa a caverna. A bombordo existe um embornal a 20 cm do eixo. A esti-
bordo existe um outro mais pequeno a 65 cm do eixo.
Madeira/Árvore: Na zona de assentamento com a quilha, existe parte nova da árvore, que se estende pela face da popa. No 
topo, a partir do eixo, vê-se a parte nova da árvore que se estende pela haste de bombordo. Na haste de bombordo o veio 
encontra-se perto do embornal, passando depois para a face de proa onde faz uma torção para o topo a meio da haste, vol-
tando a baixar na zona da extremidade para a base da face de proa. Na extremidade da haste de bombordo o veio está 
junto à face de proa, descaído para a base. Na extremidade da haste de estibordo o veio sai ligeiramente pelo topo.
Árvore/Veio: BB é maior. BB, proa, base. EB sai topo. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: 2 pregos – cavidade prévia (proa).
Fixação ao braço: 1 prego/bombordo e 2/estibordo – cavidade prévia (caverna/proa).
Malhetes: Estibordo (popa).
Fixação do casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: Cavilha/ferro.
Outra Pregadura: 1 cavilha (3 cm) atravessa topo/base (BB). No topo a 115 cm, e na base a 119 cm (BB). 
Marcas: Topo, 14 marcas a 60/95 cm (EB).
Embornal: 20 cm (BB) e 65 cm (EB).

Marcas de pré-desenho
Traços de astilhas: Quase inteiras.
Numeração: Número XIIII a 25 cm (EB/proa). 
Traço horizontal – côvado: 150 cm (FC) e 52 cm (LC) 
(EB/proa).
Traço vertical – côvado: 169 
cm (EB/proa).

Observações
Na haste de esti-
bordo, o buraco 
do prego de fixa-
ção ao braço está 
muito próximo do 
topo da caverna, 
de tal maneira 
que a cavidade 
do prego está 
cortada, com-
provando que 
as cavernas são 
afeiçoadas depois 
de colocadas na 
quilha. O mesmo 
acontece nas C99, 
C95, C94, C92, 
C88, C87 e C86.
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Caverna 89/XV

Geral
Descrição: Caverna pré-desenhada do lado de popa. Esta peça encontra-se muito mal conservada. Está quebrada na zona 
do eixo, mais para bombordo (3 pregos), onde existe um buraco de uma broca de jet. A estribordo apresenta 2 pregos.
Dimensões (Comp./Larg.): 370 cm / 20 cm. 
Face de popa: Na haste de bombordo vê-se o malhete, que ao contrário dos outros, não é trapezoidal mas em forma de 
losango.
Topo: Na haste de bombordo existem duas cavilhas com 2,5 cm de diâmetro, que atravessam a caverna. Próximo da 
extremidade da haste de estibordo existem três buracos de cavilhas de ferro, com 2,5 cm de diâmetro, que atravessam a 
caverna.
Face de proa: Na zona do eixo vê-se apenas uma das marcas paralelas que servem de referência ao assentamento sobre 
a quilha: traços de astilhas. Estão visíveis as duas cavidades paralelas onde entram, em oblíquo, dois pregos que servem 
para fixar a caverna à quilha. Na haste de bombordo vê-se os três pregos que servem para fixar o braço, enquanto que 
na de estibordo apenas é possível observar dois desses pregos. Na haste de bombordo a 30 cm do eixo vê-se o número 
X e de uma forma muito tenue o que resta do número V. Esta peça é a 15.ª no posicionamento da sequência das cavernas 
pré-desenhadas.
Base: A bombordo pode-se ver um embornal a 20 cm do eixo e duas cavilhas com 2,5 cm de diâmetro que atravessam a 
caverna. Na haste de estibordo existem três cavilhas com 2,5 cm de diâmetro que atravessam a caverna.
Madeira/Árvore: O tronco da haste de estibordo é mais modesto e mais torto que o de bombordo. A partir de meio da 
haste de estibordo o tronco faz uma curva ascendente, de tal maneira, que os construtores colocaram nesta zona juntas nos 
pregos (5) para preencher o espaço existente entre o casco e as cavernas. No topo da zona axial pode-se ver a parte 
nova da árvore que se estende pela haste de estibordo. No topo das extremidades vê-se um pouco da parte nova da 
árvore. Na extremidade da haste de bombordo o veio da árvore está próximo do canto da face de proa com a base. Na 
extremidade da haste de estibordo o veio encontra-se a meio da secção da caverna.
Árvore/Veio: BB é maior. BB, proa, base. EB, meia secção. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: 2 pregos – cavidade prévia (proa).
Fixação ao braço: 3 pregos/bombordo e 2/estibordo – cavidade prévia (caverna/proa). 
Malhetes: Bombordo em losango (popa).
Fixação do casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: 
Outra Pregadura: 2 cavilhas (2,5 cm) atravessam topo/base (BB). Pelo topo, a 121 cm e a 152 cm (BB). Pela base, a 130 
cm e a 157 cm (BB). 3 cavilhas (2,5 cm) atravessam topo/base (EB). Pelo topo, a 119, 130 e a 162 cm. Pela base, a 124, 
135 e a 164 cm (EB). 
Marcas: 
Embornal: 20 cm (BB).

Marcas de pré-desenho
Traços de astilhas: Parcialmente a de 
bombordo.
Numeração: Vê-se o número X e 
muito mal o V a 30 cm (BB/
proa). 
Traço horizontal 
– côvado: 
Traço vertical 
– côvado: 
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Caverna 88/XVI
Geral
Descrição: Caverna pré-desenhada do lado de popa. Esta peça encontra-se relativamente bem preservada, melhor a esti-
bordo (3 pregos) que a bombordo (2 pregos), uma vez que a estibordo vê-se ainda os três pregos de fixação ao braço, 
enquanto que a bombordo apenas se vê dois deles. A haste de estibordo foi atingida por uma broca de jet na face de 
proa.
Dimensões (Comp./Larg.): 347 cm / 20 cm. 
Face de popa: Vê-se os malhetes de bombordo e de estibordo, embora o de estibordo esteja ligeiramente destruído. A esti-
bordo vê-se quatro buracos de pregos de fixação ao braço, apesar de na face de proa entrarem apenas três.
Topo: Na haste de bombordo existem duas cavilhas com 2,5 cm de diâmetro e quatro pregos que atravessam a caverna. 
Na haste de estibordo vê-se um prego que também atravessa a caverna.
Face de proa: No eixo vê-se as duas marcas paralelas que servem de referência ao local de assentamento na quilha — tra-
ços de astilhas — e as duas cavidades paralelas onde entram, em oblíquo, dois pregos que fixam a caverna à quilha. Na 
haste de bombordo vê-se dois pregos que fixam a caverna ao braço e a estibordo três. Os buracos dos pregos de bom-
bordo e o segundo buraco de estibordo encontram-se cortados pelo topo da caverna, demonstrando que as cavernas são 
afeiçoadas depois de colocadas na quilha. Também a bombordo a 130 cm do eixo da peça vê-se o traço horizontal que 
indica o ponto do comprimento do fundo da caverna e da altura do levantamento da mesma; o levantamento é de 55 
cm. Na haste de estibordo a 40 cm do eixo vê-se o número romano XVI que posiciona a peça na sequência das cavernas 
pré-desenhadas.
Base: Na haste de bombordo existem duas cavilhas com 2,5 cm de diâmetro e quatro pregos que atravessam a caverna. 
Na haste de estibordo vê-se um prego que também atravessa a caverna e um buraco de cavilha com 2,8 cm de diâmetro.
Madeira/Árvore: Verifica-se que a caverna é mais robusta na haste de estibordo que na haste de bombordo. Ao longo de 
100 cm do topo da haste de bombordo é visível a parte nova da árvore que se estende na parte final à face de popa. Em 
toda a base da haste de estibordo pode-se ver o veio da árvore. A meio desta haste, no topo e até meia altura da face 
de popa, marca presença a parte nova da árvore. Na extremidade de bombordo o veio da árvore está entre o meio da 
secção e o canto base/proa. Na extremidade de estibordo o veio está na base entre a face de popa e a face de proa.
Árvore/Veio: EB é maior. BB, entre o meio e o canto base/proa. EB, base, meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: 2 pregos – cavidade prévia (proa).
Fixação ao braço: 2 pregos/bombordo e 3/estibordo – cavidade prévia (caverna/proa).
Malhetes: Bombordo e estibordo (popa).
Fixação ao casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: 
Outra Pregadura: 2 cavilhas (2,5 cm) atravessam topo/base (BB). Pelo topo, a 153 e a 159 cm, e pela base, 155 e a 
165 cm (BB). 4 pregos atravessam topo/base (BB). Pelo topo, 78, 118, 146 e 149 cm, pela base 86, 125, 149 e 149 
cm. 1 prego atravessa topo/base (EB). Pelo topo a 122 cm e pela base a 129 cm. Base, 1 cavilha (3 cm) a 117 cm (EB).
Marcas: 
Embornal: 

Marcas de pré-desenho
Traços de astilhas: Quase 
inteiras.
Numeração: Vê-se o 
número XVI a 40 cm (EB/
proa). 
Traço horizontal – 
côvado: 130 cm (FC) e 
55 cm (LC) (BB/proa).
Traço vertical – côvado: 

Observações
Na haste de bombordo, 
dois dos buracos dos pre-
gos de fixação ao braço 
estão muito próximo do 
topo da caverna, de tal 
maneira que a cavidade 
do prego está cortada. 
Aqui, também acontece 
com um dos pregos da 
haste de estibordo, com-
provando que as caver-
nas são afeiçoadas 
depois de colocadas na 
quilha. O mesmo acontece 
nas C99, C95, C94, C92, 
C90, C87 e C86.
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Caverna 87/XVII
Geral
Descrição: Caverna pré-desenhada do lado de popa. Esta peça encontra-se quase preservada na íntegra, embora 
um pouco degradada nas extremidades. É possível ver em ambas as hastes os três pregos de fixação ao braço. Uma 
broca de jet atingiu a caverna na haste de bombordo pelo lado da popa tocando ainda um pouco no eixo. Esta 
caverna é trespassada por uma cavilha que entra pelo topo da sobrequilha e sai na base da quilha.
Dimensões (Comp./Larg.): 375 cm / 20 cm. 
Face de popa: No eixo vê-se duas marcas de carpinteiro, e três na haste de bombordo. Vê-se bem o malhete da haste 
de bombordo, e mal o da haste de estibordo.
Topo: Na haste de bombordo pode-se ver algumas pequenas marcas de carpinteiro, e um prego que atravessa a 
caverna do topo à base. Na haste de estibordo existem três pregos que atravessam a caverna do topo à base.
Face de proa: Vê-se no eixo as duas marcas paralelas que servem de referência ao local de assentamento na quilha: 
traços de astilhas. Também se pode observar as duas cavidades paralelas onde entram, em oblíquo, os pregos que 
fixam a caverna à quilha. Em ambas as hastes é possível visualizar os três pregos de fixação da caverna ao braço. 
Verifica-se que alguns dos buracos daqueles pregos estão tangentes ao topo da caverna, o suficiente para demons-
trar que as cavernas são afeiçoadas depois de colocadas na quilha. Também nas duas hastes pode-se ver o traço 
horizontal que indica o ponto do comprimento do fundo da caverna e da altura do levantamento da mesma. Na 
haste de bombordo o traço encontra-se a 129 cm do eixo, e na haste de estibordo a 122 cm. Esta peça apresenta 
um levantamento de 60 cm a bombordo, e de 61 cm a estibordo. A bombordo vê-se um traço vertical na zona do 
côvado, da base até meio da caverna, a 134 cm do eixo. Na haste de estibordo, a 55 cm do eixo, vê-se o número 
romano XVII que posiciona a peça na sequência das cavernas pré-desenhadas.
Base: Na haste de bombordo há um prego que atravessa a caverna do topo à base. Na haste de estibordo existem 
três pregos que atravessam a caverna do topo à base. Nesta haste também se vê um buraco de cavilha.
Madeira/Árvore: A haste de bombordo é feita de um tronco maior que o da de estibordo. Aliás, da base de assen-
tamento da quilha para o lado de estibordo, no mesmo enfiamento da haste de bombordo, havia um outro tronco. 
Na zona axial do topo vê-se a parte nova da árvore que se prolonga pela haste de estibordo. Na extremidade da 
haste de bombordo vê-se o veio da árvore na base próximo da face de popa. Na extremidade da haste de esti-
bordo o veio encontra-se junto à base entre a face de proa e a de popa.
Árvore/Veio: BB é maior. BB, base, popa. EB, base, meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: 2 pregos – cavidade prévia (proa).
Fixação ao braço: 3 pregos/bombordo e 3/estibordo – cavidade prévia (caverna/proa).
Malhetes: Bombordo, e mal o de estibordo (popa).
Fixação do casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: Cavilha/ferro.
Outra Pregadura: 1 prego atravessa topo/base (BB), topo a 157 cm, base a 164 cm (BB). Três pregos atravessam topo/
base (EB), topo a 122, 152 e a 157 cm, base a 129, 156 e a 162 cm. Base, 1 cavilha (3cm) a 148 cm (EB). 
Marcas: Popa, 2 no eixo e 3 a 70 cm (BB). Topo, 5 a 60/65 cm (BB). 
Embornal: 

Marcas de pré-desenho
Traços de astilhas: Quase inteiras.
Numeração: Vê-se o número XVII a 55 
cm (BB/proa). 
Traço horizontal – côvado: 129 
cm (FC) e 60 cm (BB/proa), 
e 122 cm (FC) e 61 cm 
(EB/proa).
Traço vertical – côvado: 
134 cm (BB/proa).

Observações
Na haste de bombordo 
e de estibordo, um dos 
buracos dos pregos 
de fixação ao braço 
está muito próximo do 
topo da caverna, de 
tal maneira que a cavi-
dade do prego está 
cortada, comprovando 
que as cavernas são 
afeiçoadas depois de 
colocadas na quilha. 
O mesmo acontece nas 
C99, C95, C94, C92, 
C90, C88 e C86.
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Caverna 86/XVIII

Geral
Descrição: Caverna pré-desenhada do lado de popa. Almogama de popa. Globalmente, a caverna encontra-se mais bem 
preservada a estibordo (3 pregos) que a bombordo (1 prego). No entanto, em alguns pormenores, como o dos malhetes, 
a peça está em melhor estado a bombordo que a estibordo. A face de proa na extremidade da haste de estibordo apre-
senta uma perfuração de uma broca de jet.
Dimensões (Comp./Larg.): 305cm / 20cm. 
Face de popa: Na haste de bombordo o malhete encontra-se bem preservado, enquanto que a estibordo apenas se nota a 
aresta do lado da extremidade da caverna.
Topo: Na haste de bombordo, existe um prego que atravessa a caverna do topo à base.
Face de proa: Na zona do eixo não estão visíveis as duas marcas paralelas que servem de referência ao assentamento da 
peça na quilha. Ainda se consegue observar as duas cavidades paralelas onde entram, em oblíquo, os dois pregos que 
fixam a caverna à quilha. Na haste de estibordo pode-se ver os três pregos de fixação ao braço, enquanto na de bom-
bordo apenas se vê um deles. A bombordo e a estibordo, um dos buracos daqueles pregos está cortado pelo topo da 
caverna, demonstrando que as cavernas são afeiçoadas depois de colocadas na quilha. Na haste de bombordo a 30 cm 
do eixo vê-se o que resta do número XVIII, um X, uma das pernas do V, e muito discretamente dois pequenos traços. Esta 
peça é a última das cavernas pré-desenhadas, ou seja, a almogama de popa (as cavernas seguintes não apresentam tra-
ços de fixação da caverna ao braço, os malhetes estão ausentes, não existe qualquer numeração ou “traço de graminho”, e 
apenas têm um prego de fixação à quilha; estas cavernas eram colocadas sobre a quilha sem os braços associados). Ainda 
na haste de bombordo, pode-se ver o traço horizontal que indica o ponto do comprimento do fundo da caverna e da altura 
do levantamento da mesma. Encontra-se a 117 cm do eixo e apresenta um levantamento de 60 cm. 
Base: Na haste de bombordo existe um prego que atravessa a caverna do topo à base.
Madeira/Árvore: O tronco de bombordo é maior que o de estibordo. Desde o eixo até metade da haste de estibordo é 
visível parte nova da árvore ao longo da base. Até à extremidade a parte nova da árvore encontra-se no topo. Na extre-
midade da haste de bombordo o veio da árvore encontra-se a meio da secção da caverna. Na extremidade da haste de 
estibordo o veio está na base a meio da secção. Nesta zona, o tronco curva no sentido da base da caverna.
Árvore/Veio: BB é maior. BB, meio. EB, base, meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: 2 pregos – 
cavidade prévia (proa).
Fixação ao braço: 3 pregos/
bombordo e 1/estibordo – 
cavidade prévia (caverna/
proa).
Malhetes: Bombordo e uma 
aresta do de estibordo (popa).
Fixação do casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: 
Outra Pregadura: 1 prego 
atravessa topo/base (BB), topo 
a 125 cm, base a 130 cm (BB).
Marcas: 
Embornal: 

Marcas de 
pré-desenho
Traços de astilhas:
Numeração: Vê-se X, parte do 
V, e dois pequenos traços a 30 
cm (BB/proa). 
Traço horizontal: 117cm (FC) 
e 60 cm (LC) (BB/proa). Almo-
gama de popa.
Traço vertical – côvado: 

Observações
Na haste de bombordo e de estibordo, um dos buracos dos pregos de fixação ao braço está muito próximo do topo 
da caverna, de tal maneira que a cavidade do prego está cortada, comprovando que as cavernas são afeiçoadas 
depois de colocadas na quilha. O mesmo acontece nas C99, C95, C94, C92, C90, C88 e C87.
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Caverna 85/XIX

Geral
Descrição: Primeira caverna do lado de popa não pré-desenhada. Esta caverna encontra-se relativamente bem pre-
servada. A extremidade da face de proa da haste de bombordo foi atingida por uma broca de jet. Não apresenta 
traços de ligação aos respectivos braços.
Dimensões (Comp./Larg.): 300 cm / 18 cm. 
Face de popa: Vê-se uma marca de carpinteiro na haste de bombordo. 
Topo: Na haste de bombordo existem algumas marcas de carpinteiro, e perto da extremidade vê-se um buraco 
redondo de cavilha com 2,5 cm de diâmetro que atravessa a caverna do topo à base.
Face de proa: Esta caverna tem apenas um prego de fixação à quilha. No entanto, o sistema de fixação é o mesmo 
que nas pré-desenhadas, onde o prego entra obliquamente numa cavidade junto à base. Em ambas as hastes pode-
-se ver algumas marcas de carpinteiro.
Base: Não tem embornal. Perto da extremidade da haste de bombordo existe um buraco redondo de cavilha com 2,5 
cm de diâmetro que atravessa a caverna do topo à base.
Madeira/Árvore: A haste de bombordo é mais forte que a de estibordo. Na extremidade da haste de bombordo o 
veio da árvore sai junto ao canto formado pela base com a face de popa. Contudo, a meio da haste o veio ainda 
está dentro da secção da caverna. Existe uma bifurcação na extremidade da haste de estibordo. Aí, pelo lado de 
proa, existe uma outra bifurcação de onde saía um tronco no sentido de proa/estibordo. Na zona axial do topo 
desta haste vê-se parte nova da árvore.
Árvore/Veio: BB é maior. BB, sai, popa/base. EB, bifurcação. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: Prego – cavidade prévia 
(proa).
Fixação ao braço:
Malhetes:
Fixação do casco ao 
cavername:
Cavilha sobrequilha: 
Outra Pregadura: 1 
cavilha (2,5cm) atra-
vessa topo/base (BB). 
Topo a 104cm, base a 
108cm. 
Marcas: Popa, 1 marca 
a 30 cm (BB). Topo, 4 
marcas a 60/65 cm 
(BB). Proa, 2 marcas a 
15 cm (BB), e 1 marca 
a 10 cm e 6 marcas a 
20/30 cm (EB).
Embornal: 

Marcas de 
pré-desenho
Não tem.
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Caverna 84/XX

Geral
Descrição: Caverna não pré-desenhada do lado de popa. Esta peça encontra-se relativamente bem preservada. É 
trespassada por uma cavilha que entra pelo topo da sobrequilha e sai na base da quilha. Não apresenta traços de 
fixação aos braços.
Dimensões (Comp./Larg.): 370 cm / 20 cm. 
Face de popa:
Topo: Em ambas as hastes existe uma marca de carpinteiro.
Face de proa: No eixo pode-se ver a cavidade onde entra, em oblíquo, um prego que fixava a caverna à quilha.
Base: Não tem embornal.
Madeira/Árvore: O tronco da haste de estibordo é maior que o da haste de bombordo. No topo da haste de esti-
bordo pode-se observar parte nova da árvore. Na extremidade da haste de bombordo o veio da árvore está encos-
tado à face de proa entre o topo e a base. Na extremidade da haste de estibordo o veio está ligeiramente a baixo 
de meia secção.
Árvore/Veio: EB é maior. BB, proa, entre o topo e base. EB, veio abaixo do meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: Prego – cavidade prévia 
(proa).
Fixação ao braço:
Fixação do casco ao 
cavername:
Cavilha sobrequilha: 
Cavilha/ferro.
Outra Pregadura: 
Marcas: Topo, 1 
marca a 40 cm (BB) 
e 1 marca a 60 cm 
(EB).
Embornal: 

Marcas de 
pré-desenho
Não tem.
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Caverna 83/XXI

Geral
Descrição: Caverna não pré-desenhada do lado de popa. Esta peça encontra-se bastante degradada, sobretudo a 
estibordo, onde foi atingida por uma broca de jet. Esta haste é feita de um tronco mais modesto. Não tem traços de 
fixação aos braços.
Dimensões (Comp./Larg.): 210 cm / 22 cm. 
Face de popa: Esta caverna é fixa à quilha pela face de popa. Pode-se ver aí a cavidade onde entra, em oblíquo, 
o prego que fixa a caverna à quilha. Nesta cavidade existem três marcas, duas nas suas arestas laterais e uma 
terceira no centro. Na zona do eixo, ligeiramente descaída para estibordo, existe uma marca de carpinteiro mais 
ou menos no sítio onde nas cavernas graminhadas estão as marcas paralelas que servem de referência ao assenta-
mento na quilha. Na haste de bombordo pode-se ver mais duas marcas de carpinteiro.
Topo: No eixo vê-se a marca do assentamento da sobrequilha.
Face de proa:
Base:
Madeira/Árvore: O tronco utilizado na haste de 
bombordo é maior que o da haste de estibordo. 
Entre a base de assentamento na quilha e o 
início da haste de estibordo saía um ter-
ceiro tronco para além dos dois que 
deram origem às hastes desta caverna. 
Na extremidade de bombordo o veio 
da árvore está a meio da secção, 
junto à base. Na extremidade de esti-
bordo o veio está a meio da secção da 
caverna.
Árvore/Veio: BB é maior. BB, base, 
meio. EB, meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: Prego – cavidade 
prévia (popa).
Fixação ao braço:
Malhetes:
Fixação do casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha:  
Outra Pregadura: 
Marcas: Popa, 1 marca próxima do 
eixo e 2 marcas a 50 cm (BB).
Embornal: 

Marcas de pré-desenho
Não tem.
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Caverna 82/XXII

Geral
Descrição: Caverna não pré-desenhada do lado de popa. A haste de bombordo encontra-se bastante degradada. 
Perto da extremidade esta haste na face de popa foi atingida por uma broca de jet. A peça é trespassada por uma 
cavilha que entra pelo topo da sobrequilha e sai na base da quilha. Não apresenta traços de fixação aos braços.
Dimensões (Comp./Larg.): 210 cm / 22 cm. 
Face de popa: Perto do eixo da haste de bombordo vê-se uma marca de carpinteiro. Um pouco mais distante do 
eixo da haste de estibordo pode-se ver três marcas de carpinteiro. 
Topo: Para além da já referida cavilha que vêm da sobrequilha, próximo da extremidade da haste de estibordo 
existe uma outra cavilha de ferro com 2,5 cm de diâmetro que atravessa a caverna.
Face de proa: Vê-se a cavidade por onde entra, em oblíquo, o prego que fixa a caverna à quilha. 
Base: Na haste de estibordo, perto do eixo, existem algumas marcas de carpinteiro e na extremidade pode-se ver 
dois buracos de cavilha de ferro com 2,5 cm de diâmetro. Uma das cavilhas atravessa a caverna e a outra não. A 
cavilha que não atravessa a caverna pode servir para fixar uma cinta pelo exterior. Refira-se que, o posicionamento 
desta cavilha corresponde ao local onde a caverna faz um ângulo acentuado para o exterior. Não tem embornal.
Madeira/Árvore: O tronco mais consistente é o de estibordo. Na base 
de assentamento na quilha pode-se ver a bifurcação da árvore 
que deu origem aos dois troncos que servem para talhar 
esta caverna. O tronco maior foi para a haste de 
estibordo, e o outro para a de bombordo. Na 
haste de bombordo vê-se parte nova 
da árvore ao longo do topo, na face 
de proa e na face de popa até pró-
ximo da extremidade. Nesta haste o 
veio da árvore está dentro da secção da 
caverna. A partir de 30 cm de distância 
do eixo, ao longo da base da haste de 
estibordo, vê-se o veio da árvore cujo 
tronco foi praticamente cortado pelo 
meio.  
Árvore/Veio: EB é maior. BB, meio. EB, 
base, meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: Prego – cavidade pré-
via (proa).
Fixação ao braço:
Malhetes:
Fixação do casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: Cavilha/ferro 
Outra Pregadura: 1 cavilha (2,5 cm) 
atravessa topo/base (EB). Pelo topo e 
base a 75 cm (EB). Base, 1 cavilha a 90 
cm (2,5 cm) (EB).  
Marcas: Popa, 1 marca a 20 cm (BB) e 3 
marcas a 35 cm (EB). Base, 2 marcas a 
30 cm (EB).
Embornal: 

Marcas de pré-desenho
Não tem.
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Caverna 81/XXIII

Geral
Descrição: Caverna não pré-desenhada do 
lado de popa. Esta caverna foi feita em 
duas metades, ligadas por uma escarva 
próxima do eixo, tal como aconteceu com a 
caverna 78. A parte principal que corres-
ponde à haste de estibordo sobreviveu. A 
peça engloba metade do topo, e a partir 
de meia altura toda a parte axial. Apre-
senta um buraco de cavilha similar ao das 
cavilhas provenientes da sobrequilha. Neste 
caso a cavilha serviu para fixar as duas 
metades da caverna que se uniam através 
de uma espécie de escarva. Não tem traços 
de fixação aos braços.
Dimensões (Comp./Larg.): 130 cm / 21 cm. 
Face popa:
Topo:
Face de proa: Desta peça apenas há a 
referir que está fixa à quilha pela proa, 
por meio de um prego que entra em oblí-
quo numa cavidade feita muito próximo 
da base. 
Base: Vê-se dois buracos cegos redondos, 
um com 3 cm de diâmetro a 35 cm do eixo, 
outro a 65 cm do eixo com 1,5 cm de diâ-
metro. Não tem embornal.
Madeira/Árvore: Na extremidade desta 
haste pode-se ver o eixo da árvore pró-
ximo da base entre a face de proa e a 
face de popa, na mesma zona onde é 
visto ao longo de toda a haste. Na base 
de assentamento na quilha, próximo da 
esquina de bombordo, vê-se outro veio 
mais modesto que o anterior.
Árvore/Veio: EB, base, meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: Prego – cavidade prévia 
(proa).
Fixação ao braço:
Malhetes:
Fixação do casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: 
Outra Pregadura: Base, 2 buracos redon-
dos/cegos. 1.º (3 cm) a 35 cm; 2.º (1,5 cm) 
a 65 cm.
Marcas: 
Embornal: 

Marcas de pré-desenho
Não tem.
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Caverna 80/XXIV

Geral
Descrição: Caverna não pré-desenhada do lado de popa. A 
haste de bombordo encontra-se bastante danificada. Peça 
muito parecida com a caverna 79. Não apresenta traços 
de fixação aos braços.
Dimensões (Comp./Larg.): 140 cm / 18 cm.
Face de popa: 
Topo: Junto a cada uma das extremidades existe um 
buraco de cavilha de ferro com 2,5 cm de diâme-
tro que atravessa a caverna (como na C82).
Face de proa: Junto à base na zona axial 
vê-se a cavidade onde entra, obliqua-
mente, um prego que serve para fixar a 
caverna à quilha. Perto do eixo da haste 
de estibordo pode-se ver uma marca de 
carpinteiro.
Base: Junto a cada uma das extremida-
des vê-se um buraco de cavilha de ferro 
com 2,5 cm de diâmetro que atravessa a 
caverna (como na C82).
Madeira/Árvore: A haste de estibordo é 
mais consistente que a bombordo. No topo 
da haste de bombordo vê-se parte nova 
da árvore que marca presença desde 
metade da peça até à extremidade. 
Na extremidade da haste de bombordo 
o veio da árvore sai fora da base. Na 
extremidade da haste de estibordo vê-se 
o veio no meio da secção da caverna.
Árvore/Veio: EB é maior. BB sai fora da 
base. EB, a meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: Prego – cavidade prévia 
(proa).
Fixação ao braço: 
Malhetes:
Fixação ao casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: 
Outra Pregadura: Uma cavilha (2,5 cm) 
atravessa topo/base (BB). Pelo topo a 30 
cm, pela base a 45 cm. Uma cavilha (2,5 
cm) atravessa topo/base (EB). Pelo topo a 
50 cm, pela base a 60 cm. 
Marcas: Proa, 1 a 30 cm (EB). 
Embornal: 

Marcas de pré-desenho
Não tem.
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Caverna 79/XXV

Geral
Descrição: Caverna não pré-desenhada do lado de popa. Esta 
peça encontra-se preservada quase integralmente, embora 
bastante degradada. É trespassada por uma cavilha que 
entra pelo topo da sobrequilha e sai na base da quilha. 
Dimensões (Comp./Larg.): 115 cm / 21 cm. 
Face da popa:
Topo: Perto da extremidade da haste de bombordo 
pode-se ver dois buracos de cavilha que atraves-
sam a caverna. De igual forma, perto da extre-
midade da haste de estibordo pode-se ver um 
buraco de cavilha que atravessa a caverna.
Face de proa: Na zona axial apresenta a cavi-
dade onde entra, em oblíquo, um prego que fixa a 
caverna à quilha.
Base: Na haste de bombordo pode-se ver três 
buracos de cavilha com 3 cm de diâmetro. Os dois 
últimos do lado da extremidade atravessam a 
caverna. Na haste de estibordo também se pode 
ver três buracos de cavilha com 3 cm de diâmetro, 
o último dos quais atravessa a caverna. 
Madeira/Árvore: Em ambas as hastes o veio da 
árvore encontra-se junto à base desde o eixo até à 
extremidade.
Árvore/Veio: Em ambas as hastes o veio está na 
base, a meio. 

Entalhes e pregadura
2 – Características gerais
Fixação à quilha: Prego – cavidade prévia (proa).
Fixação ao braço:
Malhetes:
Fixação do casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: Cavilha/ferro.
Outra Pregadura: 2 cavilhas (3 cm) atravessam 
topo/base (BB). Pelo topo a 35 cm e a 38 cm, pela 
base a 50 cm e a 52 cm (BB). 1 cavilha (3 cm) atra-
vessa topo/base (EB). Pelo topo a 35 cm, pela base 
a 50 cm (EB). Na base, 3 cavilhas (3 cm), a 30 cm 
(BB), a 25 cm e a 40 cm (EB). 
Marcas: 
Embornal: 

Marcas de pré-desenho
Não tem.
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Caverna 78/XXVI

Geral
Descrição: Caverna não pré-desenhada do lado de popa. Esta peça encon-
tra-se preservada na íntegra, embora esteja um pouco degradada. Tal 
como a caverna 81, esta peça é feita em duas partes, ligadas por uma 
escarva próxima do eixo, onde o principal elemento é a haste de esti-
bordo que engloba o eixo e um pouco da haste de bombordo. Não 
apresenta traços de fixação aos braços.
Dimensões (Comp./Larg.): 140 cm / 22 cm. 
Face de popa: Esta caverna na zona axial apresenta uma marca 
gravada similar com o número V em numeração romana.
Topo: Junto à extremidade de ambas as hastes existe uma cavi-
lha de ferro com 3 cm de diâmetro que atravessa a caverna. 
Na extremidade da haste de bombordo há um outro buraco 
redondo com 3 cm de diâmetro.
Face de proa: Pode-se ver a habitual cavidade onde entra, 
em oblíquo, o prego que fixa a caverna à quilha.
Base: Junto à extremidade de ambas as hastes existe 
uma cavilha de ferro com 3 cm de diâmetro que atra-
vessa a caverna. Na haste de bombordo marcam pre-
sença mais dois buracos de cavilha situados após a 
zona de união com a outra parte da caverna.
Madeira/Árvore: Na base de assentamento pode-se 
ver um veio principal ligeiramente descaído para a 
base da haste de bombordo. Na extremidade da 
haste de bombordo correspondente à peça principal 
o veio da árvore está perto da base entre a face de 
proa e a face de popa. Na extremidade da haste 
de bombordo o veio está praticamente a meio da 
secção da caverna. Na extremidade da haste de 
estibordo pode-se ver o veio perto do topo entre a 
face de proa e de popa. 
Árvore/Veio: Na haste separada de BB, meio. Da 
peça principal na parte de BB, base, meio. Peça prin-
cipal a EB, topo, meio. 

Entalhes e pregadura
Fixação à quilha: Prego – cavidade prévia (proa).
Fixação ao braço:
Malhetes:
Fixação do casco ao cavername:
Cavilha sobrequilha: 
Outra Pregadura: Em cada bordo, próximo da extre-
midade, uma cavilha (3 cm) atravessa topo/base. 
Topo 45 cm, pela base 60 cm (BB). Topo 35 cm, pela 
base 60 cm (EB). Topo, uma cavilha (3 cm) a 40 cm 
(BB). Base,duas cavilhas (3 cm) a 40/45 cm (BB). 
Refira-se que ambas as hastes estão fixas por meio 
de uma escarva, acompanhada de cavilha e diver-
sos pregos.
Marcas: Face de popa, junto à base, há uma marca 
em forma de V, sugerindo um 5 em numeração 
romana.
Embornal: 

Marcas de pré-desenho
Não tem.
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