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Palavras prévias 
 

Falar do navio português do século XVI de Oranjemund                        
é evocar uma extraordinária experiência a nível profissional e pessoal,                        

tanto pela natureza dos desafios que colocou,                        
como pelo relacionamento entre as partes envolvidas  –                        

países, equipas e pessoas – entre estas últimas contando-se em primeiro plano                   
as que participaram nas missões de 2008 e 2009.                        

Mas é também, antes de mais, evocar um caso paradigmático a nível internacional           
pela exemplaridade da cooperação entre um estado costeiro e um de bandeira,                    

em torno de um património que ambos, cedo, reconheceram ser comum.                        
Para o efeito, foi decisiva a pronta compreensão pelo Governo português                        

de que a salvaguarda deste património através da cooperação entre Estados                    
deveria primar sobre a questão da respectiva posse.                        

O que lhe permitiu e permitirá doravante propiciar                        
o salvamento deste património com a sua origem,                        

perdido ao longo dos séculos em águas de todo o mundo,                        
nomeadamente com a sua colaboração científica e técnica. 

É finalmente neste sentido que o caso assume também, internacionalmente,                        
uma exemplaridade instrumental paradigmática no plano da consagração universal               
da Convenção da UNESCO sobre a Protecção do Património Cultural Subaquático, 

ratificada por Portugal em 2006. 
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A descoberta  

No dia 1 de Abril de 2008, durante os trabalhos de mineração de diamantes ao ar livre na 
Área de Mineração 1 (MA1), na bacia marítima ensecada designada “U-60”, situada a 
cerca de vinte quilómetros a norte de Oranjemund, plácida vila mineira situada a cerca de 
uma dezena de quilómetros a norte do estuário do rio Orange, no extremo sudoeste da 
Namíbia e do Sperrgebiet (“território proibido”)3, foram descobertos inicialmente dois 
“tubos” de bronze muito danificados4, pouco depois identificados como canhões de retro 
carga, logo seguidos de muitos outros vestígios, entre os quais se destacavam lingotes 
hemisféricos de cobre, presas de elefante, restos de madeira e moedas de ouro, que 
permitiram presumir provirem de um navio antigo naufragado.  

                                                                                                                                                                                
 
3 Zona de alta segurança de exploração diamantífera, concessionada á Namdeb, joint-venture a partes iguais 
constituída pelo Governo da Namíbia e pela De Beers, onde imperam regras draconianas de acesso, 
permanência e circulação. A cidade de Oranjemund e o seu aeroporto, apesar de se situarem dentro desta 
área, desfrutam de um estatuto “vestibular” específico, mais flexível. Em contrapartida, o acesso desta área 
urbana à zona de mineração propriamente dita, que se encontra integralmente vedada, é feito a cerca de 4 km 
a norte da cidade por uma única via, que termina num edifício funcionando como um posto de fronteira de 
alta segurança (o Scannex), que se encontra dotado de múltiplos e ultra-sofisticados dispositivos de vigilância 
que incluem vídeo-vigilância, raios X e controlo individual sistemático à entrada e, sobretudo, à saída. Na 
zona de alta segurança é proibido qualquer contacto com o exterior, incluindo por telemóvel; objectivo 
“histórico”: prevenir o tráfico de diamantes, especialmente em bruto. 
4 Descobertos por Tate Kapaandu Shitaka, condutor de escavadora da Namdeb e logo comunicados a Bob 
Burrell, geólogo-chefe da mesma entidade, que os identificou preliminarmente (Noli & Werz, 2008: 1). 
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de protecção das bacias de mineração, que são rapidamente engolidos pelo mar após o 
respectivo abandono.  

O reconhecimento dos vestígios do navio de Oranjemund levou cedo a NAMDEB a 
requerer a assistência permanente do arqueólogo Dieter Noli, especialista em Pré-história e 
seu colaborador habitual, que se apercebeu rapidamente da natureza e importância do 
achado, mas também da sua especificidade, pelo que rapidamente se fez assessorar por um 
colega, Bruno Werz, arqueólogo marítimo. 

Entretanto, as moedas de ouro, descobertas em grande número, viriam contribuir 
decisivamente para a notoriedade do caso, mas também para a sua falaciosa caracterização 
preliminar. Assim, o facto de que as bocas-de-fogo de retro carga poderem ser de origem 
espanhola e de a grande maioria das moedas ter esta mesma origem levou à convicção 
inicial de o navio ser desta nacionalidade; mas rapidamente desfeita esta presunção por 
plausíveis razões históricas e arqueológicas6, surgiu a hipótese de o navio de Oranjemund 
poder ser a caravela de Bartolomeu Dias, um dos navios perdidos e jamais descobertos da 
esquadra de Pedro Álvares Cabral, que em 1500 
regressava do Brasil a caminho da Índia. Mas esta 
hipótese verificar-se-ia igualmente falaciosa em 
face de uma moeda de ouro portuguesa do reinado 
de D. João III pertencente ao conjunto descoberto 
(cuja imagem viria a circular na Internet no início 
do mês de Maio) e que desde logo estabelecia pela 
primeira vez uma insofismável datação post quem 
para o naufrágio do navio de Oranjemund. 

No decurso do mês de Abril a notoriedade pública 
do caso alargou-se, através da imprensa, ao 
âmbito nacional namibiano e sul-africano. 
Tomando então consciência da importância da 
descoberta, na segunda metade do mês, o Governo 
da Namíbia procedeu à sua classificação como 
Património nacional, e decidiu suspender os 
trabalhos de salvamento iniciados, uma vez que 
ciente da sua responsabilidade tutelar pela gestão 
científica e patrimonial de um caso de tão grande 
importância nacional, africana e internacional, entendeu que o respectivo salvamento 
arqueológico, para prosseguir, devia fundamentar-se no plano científico e técnico num 
amplo consenso nacional e internacional. Com efeito, o salvamento arqueológico fora 

                                                           
6 Com efeito, do ponto de vista arqueológico, os vestígios descobertos, na sua generalidade, poderiam ser 
tanto de origem portuguesa como espanhola, o facto de a maioria das moedas ter esta última origem não 
constituindo um indicador seguro, como aliás a documentação de arquivo encontrada por P. Monteiro 
subsequentemente confirmou; e, do ponto de vista histórico, a presunção de os vestígios serem de origem 
espanhola era pouco verosímil visto a costa sudoeste africana se situar na proximidade da “rota do Cabo”, 
rota portuguesa típica desde Tordesilhas, ao contrário da espanhola. 

10 
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improvisado e não dispunha de um enquadramento científico e técnico compatível com a 
importância da descoberta e com aquela responsabilidade tutelar. Esta suspensão, 
compreensível em termos de gestão pública de um caso equiparável à descoberta de um 
“tesouro nacional”, viria a ter um resultado muito positivo ao proporcionar a organização 
de uma resposta consistente ao desafio que o caso colocava, apesar de vir inevitavelmente 
atrasar o desencadeamento e limitar a duração da segunda e derradeira fase do salvamento 
arqueológico que viria efectivamente a ter lugar7.  

Conclusão, em números, desta primeira fase do salvamento arqueológico: “5438 artefactos 
de imenso valor cultural, científico e intrínseco foram descobertos, recuperados e sujeitos 
a procedimentos de conservação preliminares. Eles incluem 2159 moedas de ouro8, 1845 
lingotes de cobre, 109 moedas de prata, 67 presas de elefante, 14 balas de canhão, 8 
canhões de bronze, 5 âncoras, 3 astrolábios, 3 compassos de navegação e parte de uma 
bússola, assim como utensílios de mesa em estanho, utensílios de cozinha em cobre, 
espadas, e correntes. Só o cobre ascendia a cerca de 20 toneladas e também havia 3,5 
toneladas [de lingotes de estanho]. Entre outras coisas vários canhões de ferro forjado, 
espadas, mosquetes e uma caixa de lâminas de espada – todas elas envoltas em concreção 
– foram deixados in situ (tal e qual), tal como o foram os vestígios estruturais de madeira 
do navio que foram expostos”9. 

 

A repercussão internacional da descoberta do navio de Oranjemund  

Nos finais do mês de Abril de 2008, mas sobretudo do início do mês de Maio, notícia da 
descoberta do navio de Oranjemund e do seu tesouro espalhou-se pelo mundo, através de 
todos os órgãos de comunicação. Na Internet, a 1 de Maio, a Bloomberg noticiava a 
descoberta, ilustrando-a com um duas fotos bombásticas: uma, de um compasso náutico e 
uma moeda de ouro e várias de prata na palma de uma mão; outra, em macro, de uma 
moeda de ouro cunhada com a cruz de Cristo envolta num círculo de pérolas. 

Deve-se a Paulo Monteiro a primeira descoberta fundamental para uma aproximação à 
datação e à identificação do navio de Oranjemund, resultante de uma investigação que 
imediatamente levou a cabo sobre esta moeda – o “Português” de 10 cruzados de ouro de 
inexcedível pureza, prestígio e raridade. Para o efeito, baseou-se na presença de um círculo 

                                                           
7 Este facto acabou por ser agravado por uma inadequada providência arqueológica tomada no terreno, no 
encerramento desta primeira fase do salvamento, que consistiu em depositar directamente sobre o nível 
arqueológico atingido duas camadas sucessivas de areia e pedra rolada, com mais de 1m de espessura, sem  
intercalamento de tela, manga plástica ou geotextil. O resultado traduzir-se-ia, na 2ª e derradeira fase de 
salvamento do sítio (Setembro-Outubro de 2008), numa desnecessária perda de mais de uma semana de 
trabalho arqueológico, gasta num inglório desentulhamento mecânico e braçal que, aliás, se verificou de 
atribulada coordenação técnica e arqueológica. 
8 De excepcional raridade – “Portugueses”, cunhados entre o reinado de D. Manuel I e de D. João III, e 
“Excellentes” espanhóis, ditos “de Fernando e Isabel”, de maior perduração. 
9 Noli, D., 2008b: 1. 
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de pérolas interior circundando a Cruz de Cristo na face publicada deste numisma, 
pormenor de cunhagem que apenas se encontra documentado a partir de Outubro de 1525 
na bibliografia da especialidade10. Estava assim estabelecida 
pela primeira vez uma data post quem para o naufrágio de 
Oranjemund, apesar de esta data, do ponto de vista do 
método investigativo arqueológico, só poder ser 
estabelecida consistentemente depois do estudo da 
totalidade do acervo monetário recuperado. 

A repercussão internacional do caso traduziu-se 
imediatamente num verdadeiro assédio ao Governo da 
Namíbia, que acabou por solicitar o apoio da comunidade 
internacional para o tratamento do caso, e em especial, de 
Espanha e de Portugal, que desde início considerou os 
presumíveis países de origem do navio naufragado e que, 
uma vez informados do caso, lhe manifestaram a sua 
disponibilidade incondicional para com ele colaborarem na 
salvaguarda e estudo de um património que entendiam ser 
também seu historicamente. Do mesmo modo, o Governo 
da Namíbia foi contactado pela Universidade de Texas 
A&M, uma das mais conceituadas instituições mundiais no ensino arqueologia náutica, 
que funciona em estreita colaboração com o Institute of Nautical Archaeology, igualmente 

                                                           
10 Gomes, A., 2001: 205 
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conceituado internacionalmente naquele domínio de investigação. Não era menos de 
esperar, atendendo a que Filipe Castro, que pertencera à equipa inicial do CNANS, após 
doutorar-se naquela universidade (com o tema de dissertação sobre a presumível nau da 
Índia Nossa Senhora dos Mártires11), fora convidado a integrar o seu quadro docente. 
Deste modo, como português e especialista no tema, não poderia deixar de se interessar em 
primeira mão sobre o navio de Oranjemund, no que foi apoiado pelas entidades a que 
estava ligado, tendo em acréscimo suscitado o interesse da National Geographic pelo caso, 
com o resultado que hoje se conhece12. 

O período de Maio a Julho de 1998, foi marcado por um compasso de espera e de reflexão 
por parte do governo da Namíbia, assim como por numerosas diligências, internas e 
externas, desenvolvidas pelas entidades de tutela do património cultural subaquático 
português, destas sendo expressão os contactos diplomáticos havidos entre os dois países. 
E, pela primeira vez foi clarificada por Portugal a sua posição sobre aqueles vestígios – 
centrando-a sobre a questão da sua salvaguarda e não sobre a da sua posse13 – o que se 
julga estar na origem no facto de as autoridades namibianas terem explicitamente passado 
a considerá-los como um património comum dos dois países. Mas este período traduziu-se 
também num resultado de extrema importância e significado internacional, que foi a 
decisão do governo da Namíbia organizar no mês de Agosto de 2008 uma reunião magna 
de stakeholders do caso. Significativamente, para este evento, foram apenas convidadas 
três entidades a nível internacional, a saber: o governo português, o espanhol e a 
Universidade de Texas A&M. 

 

A reunião geral de stakeholders (Oranjemund, 21 e 22 de Agosto de 2008) 

Esta reunião teve como propósito fundamental promover um alargado debate e o 
aconselhamento do governo da Namíbia sobre as imediata das medidas a tomar, tanto mais 
que a NAMDEB considerava urgente a conclusão dos trabalhos naquela bacia de 
mineração, devido á aproximação da mudança meteorológica sazonal que provocaria uma 
acelerada erosão do paredão de protecção, cujo reforço representava um elevadíssimo 
encargo diário. Contudo, devido à suspensão do salvamento arqueológico em Abril, a sua 
não conclusão implicaria a irreversível destruição dos vestígios que não puderam ser 
recuperados naquela ocasião, entre os quais as partes estruturais do casco do navio ainda 
subsistentes. Nesta reunião participaram mais de três dezenas de personalidades, entre as 

                                                           
11 Alves, F., 1998; Alves, et al., 1998; Castro, F., 2001; Castro, F., 2005. 
12 Smith, Roff, 2009, Shipwreck in the Forbiden Zone, National Geographic, Vol. 216-NO. 4. October 
2009:116-127. Smith, Roff, 2009, Naufrágio na Zona Proibida, National Geographic-Portugal, Vol. 9-N.º. 
103. Outubro 2009:56-77 (para só referir a edição princeps e a portuguesa). 
13 Pela primeira vez, diga-se, em termos diplomáticos bilaterais, uma vez que em 2000 a posição de Portugal 
sobre a questão já tinha sido expressa pela delegação de Portugal durante o debate sobre a redacção do 
projecto de Convenção sobre a Protecção do Património Cultural Subaquático promovida pela UNESCO, na 
sequência de um debate propositadamente realizado entre representantes dos Ministérios da Cultura, dos 
Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, através da leitura pública e difusão do texto fixado, após 
revisão, pelas três partes, do esquisso de trabalho redigido pelo A. (vide Anexo I). 
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quais se contavam representantes dos ministérios namibianos mais directamente 
envolvidos no caso (designadamente o das Minas e Energia, o da Informação, 
Comunicação e Tecnologia, e o da Juventude, Serviço Nacional, Desporto e Cultura, assim 
como do Conselho Nacional do Património, da Comissão Nacional da UNESCO, da 
Universidade da Namíbia e da NAMDEB. A delegação portuguesa era composta por 
Domingos Alvim, Cônsul de Portugal na Cidade do Cabo (África do Sul), pelo Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, e pelo signatário pelo Ministério da Cultura. A delegação espanhola era 
composta por dois conservadores do Museo Arqueológico Nacional de Madrid14. A delegação 
da Universidade do Texas A&M era composta por Donny Hamilton, responsável pelo 
respectivo Departamento de Antropologia e reputado especialista em conservação de vestígios 
de arqueologia náutica e subaquática, e por Filipe Castro.  

A reunião do primeiro dia começou de manhã com a chegada das delegações portuguesa e 
da Universidade do Texas, que por coincidência tomaram o mesmo voo entre a Cidade do 
Cabo e Oranjemund. Esta circunstância permitiu uma troca de impressões prévia sobre o 
tema da reunião, em que se verificou haver uma perfeita sintonia de opiniões e, 
fundamentalmente, sobre a necessidade de o sítio do naufrágio ser escavado tanto quanto 
possível completamente, designadamente na parte correspondente aos vestígios do casco do 
navio ainda em conexão estrutural, parecer que ambas delegações viriam a manifestar ao longo 
dos dois dias da reunião. No início da reunião do primeiro dia, após a auto-apresentação dos 
elementos da delegação da Universidade de Texas A&M, seguiu-se a da delegação 
portuguesa, em que Domingos Alvim deu ênfase à disponibilidade do governo português 
em cooperar com as autoridades namibianas15. Seguidamente, o signatário fundamentou 
nos planos histórico e arqueológico a importância da descoberta de Oranjemund, reiterando 
nos planos científico e operacional o interesse e disponibilidade das autoridades 
portuguesas em colaborarem no salvamento e na investigação daqueles vestígios, 
realçando a experiência acumulada pelo CNANS em resultado das numerosas e 
importantes descobertas ocorridas em Portugal desde os meados dos anos 90 no domínio 
da arqueologia de navios16.  

                                                           
14 Por razões ligadas ao desastre aéreo ocorrido em Espanha, a sua delegação só chegou a meio da sessão da 
manhã do segundo dia (a última), mas prolongou a sua estadia em Oranjemund. 
15 Alvim, D., 2008. 
16 Do que são expressão o navio quatrocentista Ria de Aveiro A (desde 1994); o navio do Cais do Sodré, dos 
séculos XV/XVI (1995) e o navio do Corpo Santo (1996), ambos da zona ribeirinha de Lisboa, descobertos 
durante as obras de extensão do metropolitano de Lisboa; as madeiras descobertas igualmente em Lisboa, no 
subsolo da Praça do Município, zona correspondente ao pluri-centenário estaleiro naval da Ribeira das Naus, 
dos séculos XI a XIV (1997); a nau da Índia Nossa Senhora dos Mártires, naufragada em 1606 na barra do 
rio Tejo, às portas de Lisboa, no seu regresso de Cochim (1997-1998); e os navios Angra C e D, dos séculos 
XVI/XVII, descobertos na baía de Angra do Heroísmo, ilha Terceira, Açores (1998), durante a construção do 
paredão de protecção da marina, descobertas que granjearam uma grande notoriedade nacional e 
internacional, de que foi nomeadamente expressão a escolha da investigação arqueológica subaquática 
incidindo sobre os destroços da nau supracitada, escolhida para tema do Pavilhão de Portugal na Expo’98, 
assim como a realização em Setembro de 1998, no âmbito do final deste evento, de um Simpósio 
Internacional sobre Arqueologia de Navios Medievais e pós-Medievais de Tradição Ibero-Atlântica, que 
trouxe a Lisboa a nata mundial da especialidade, entre os quais George F. Bass, o “Pai” da arqueologia 
subaquática mundial. Sobre as referidas descobertas vide Bibliografia e as Actas do Simpósio Internacional 
publicadas em 2001, aí referidas. 
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Terminada a intervenção, foi 
oferecido aos representantes 
do Governo da Namíbia um 
exemplar de cada uma das 
três obras-primas da História 
da arquitectura naval 
portuguesa e mundial dos 
finais do século XVI e inícios 
do XVII (de Fernando 
Oliveira, João Baptista 
Lavanha, e Manuel 
Fernandes)17, o que foi 
calorosamente acolhido pelos 
presentes. Com estas duas intervenções ficaram desde logo clarificados não só os 
fundamentos do interesse e disponibilidade do governo português para cooperar com o 
governo da Namíbia, mas também a sua legitimidade para o propor. À noite, num encontro 
informal dos membros das delegações de Portugal e da Universidade do Texas com os 
arqueólogos Dieter Noli e Bruno Werz, verificou-se uma completa identidade de pontos de 
vista sobre a condução do caso, tendo o signatário expresso a sua opinião sobre a estratégia a 
adoptar na escavação e remoção dos vestígios estruturais do casco do navio ainda 
subsistentes.  

O segundo dia iniciou-se com a leitura da Declaração Oranjemund Statement (vide página 
seguinte) cujo projecto de redacção o signatário tomou a iniciativa de elaborar após a 
referida reunião e que, na manhã seguinte, após revisão pelos restantes membros das 
delegações portuguesa e da Universidade do Texas, acabaria por traduzir a opção que viria 
a ser unanimemente adoptada. A representação do governo da Namíbia declarou então a 
disponibilidade deste em assumir o pesado ónus financeiro inerente ao prolongamento do 
reforço do paredão protector do sítio durante um mês, com a condição de os derradeiros 
trabalhos de salvamento arqueológico cumprirem rigorosamente esse prazo.  

Ficou também decidido que os trabalhos arqueológicos recomeçariam no dia 5 de 
Setembro, sendo fixado impreterivelmente o seu termo no final desse mesmo mês. A 
reunião foi então encerrada com uma manifestação de agradecimento às delegações 
convidadas por parte das autoridades namibianas, tanto pela sua presença, como pelas suas 
contribuições para o sucesso do evento, como ainda pelos apoios futuros prometidos. 

Finalmente, por unanimidade dos presentes, Bruno Werz, arqueólogo marítimo que 
assessorara Dieter Noli na primeira fase do salvamento, foi convidado a dirigir a sua 
segunda e derradeira fase de escavações. 

 

                                                           
17 Que a Academia de Marinha teve a amabilidade de doar para o efeito, na sua qualidade de editora. Vide 
Bibliografia. 
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Resultados da reunião 

1. Todos os presentes se renderam à evidência de que à luz dos fundamentos históricos e 
arqueológicos conhecidos o navio de Oranjemund é de origem portuguesa, tendo as 
autoridades namibianas admitido explicitamente que os seus vestígios constituíam um 
património cultural comum, da Namíbia e de Portugal. 

2. Ficou claro que o interesse fundamental do governo português no caso não era a posse 
dos vestígios em apreço na qualidade de “Estado de Bandeira”, mas a sua colaboração com 

Oranjemund Statement 

1. Oranjemund shipwreck, independently of its almost sure Portuguese origin, based on the 
archaeological and historical evidence, it is one of the most important wrecks of the present 
times.  By being the most important wreck of the rising of the Modern world in African waters, 
it is a link between countries and continents and is an outstanding part of a heritage belonging to 
the whole of Humanity. 

2. At this crucial point of its archaeological rescue we must stress and salute the decisive role of 
the Government of Namibia, Namdeb and the archaeological team in safeguarding this heritage.  

3. The present situation requires the immediate conclusion of the site excavation. It is important 
that we save the rest of the site, which includes the threatened wooden hull remains of the ship – 
independently of their extension or size.  This means we have to start Now! Time is of essence 
because it is obvious that only a few weeks remain, due to the impending seasonal turning point 
and the collapse of the sea wall that protects the site (which is 6m below the sea level). If not 
started now, the remainder of the ship, the artefacts, and the story they can tell will be lost. 

4. Therefore we encourage all those Authorities, entities and professionals of and in Namibia to 
take all necessary measures to accomplish this urgent task. We, along with our organizations are 
committed to assure all required and possible immediate support in the waterfront, in future lab 
tasks and in background historical research, to complete this operation as successfully as 
possible.   

We would like this project to be an example and a case study on how underwater cultural 
heritage management and international cooperation come together to save and present the story 
of the Oranjemund shipwreck to the world.   

 

Oranjemund, August 22 

Sign by 

Francisco Alves, Portuguese Ministry of Culture, IGESPAR (Portuguese Heritage). 

Domingos Alvim, Portuguese Ministry of Foreign Affairs 

Donny Hamilton, Texas A&M University, Department of Anthropology Head 

Filipe V. Castro, Texas A&M University, Nautical Archaeology Program Coordinator 
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o “Estado Costeiro”, com vista ao reforço da salvaguarda desse património comum, de 
modo a potenciá-lo no plano científico e cultural em benefício comum e de toda a 
Humanidade. 

3. Portugal ficou muito prestigiado ao longo de toda a reunião, tendo a sua delegação 
estabelecido um relacionamento de grande cordialidade com todos os presentes, e tendo 
sido reconhecida a importância da sua parceria no projecto, assim como assegurada a sua 
associação às futuras fases do mesmo, especialmente no que respeita à então agendada fase 
final dos trabalhos de salvamento arqueológico. 

 

A visita final ao sítio e ao armazém-reserva dos vestígios recuperados na primeira 
fase de salvamento 

Na 6ª feira, 22 de Agosto, após o final 
da reunião geral de stakholders, todos 
os presentes foram convidados a 
visitar o sítio dos destroços e, 
seguidamente, as instalações onde 
estavam guardados os artefactos 
recuperados18. Sobre o sítio dos 
destroços, originalmente situado a 
cerca de 6-8m abaixo do nível do mar, 
apenas há referir a imponência da 
paisagem envolvente, uma vez que 
todo ele fora coberto por uma camada 
de areia e pedra rolada com mais de 
1m de espessura19. Era no entanto 
notório, tanto pelas características do 
substrato geológico, pela topografia 
original do local, como pela 
documentação fotográfica da primeira 
fase do salvamento, que ali se situava 
a área de impacto e destruição final do 
navio, ou melhor, do que dele sobrara 
até esse local. Com efeito, em 
quaisquer circunstâncias, mas 
sobretudo nas de um violento 
temporal – o que por hipótese ou por presunção terá ocorrido – o primeiro contacto do 
casco do navio com o fundo do mar dá-se a maior ou menor distância do local definitivo de 

                                                           
18 À excepção dos mais valiosos, como as moedas e os instrumentos náuticos, guardados em locais distintos. 
19 Vide Nota 7. 
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afundamento ou destruição, tal dependendo da amplitude da vaga e do calado do navio, 
este dependendo do peso da sua carga. 

A subsequente visita ao local de armazenagem dos vestígios recuperados em Abril foi 
excepcionalmente importante pelas conclusões que permitiu tirar. A primeira das quais foi 
sobretudo a dimensão do espólio aí acumulado, uma vez que a respectiva variedade já era 
conhecida; dimensão essa que era sobretudo patente no caso dos lingotes de cobre, que se 

 

 
encontravam arrumados em paletes empilhadas que ocupavam cerca de 1/3  
da área do armazém. A segunda conclusão foi a do precário estado de conservação do 
espólio na sua generalidade, com especial referência para o caso dos objectos metálicos, 
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nomeadamente os de ferro (por exemplo, algumas pequenas âncoras de ferro encontravam-
se conservadas em água, num tanque de ferro, ambos em corrosão activa). Mas mais grave 
era o estado de uma enorme e impressionante peça do poleame, em madeira, muito 
importante e rara, mais tarde identificada como sendo um calcês de mastro, que se 
encontrava completamente seca e ao ar livre20. Era assim perfeitamente compreensível a 
preocupação e a consciência das autoridades namibianas da necessidade de obterem 
internacionalmente um apoio na área da conservação. Em face da situação, o signatário 
recomendou que todas as peças fossem imersas ou reimersas em água doce em tanques 
feitos de material quimicamente inerte, nem que fossem de madeira, revestidos de manga 
plástica, o que teria a vantagem de lhes proporcionar o início do respectivo e indispensável 
processo preliminar de dessalinização. Quanto aos ferros, recomendou-se que fossem 
imersos numa solução aquosa de soda ou potassa cáustica, numa concentração de 5% – o 
que constitui a receita universal para os materiais desta natureza provenientes de  meio 
salino. Infelizmente, esta recomendação só começou a ser implementada meses depois, e 
mesmo assim muito precariamente, no final da derradeira fase de salvamento dos vestígios 
do navio. 

 

A segunda e derradeira fase de salvamento dos vestígios do navio de Oranjemund 

Na sequência dos dois relatórios sobre esta reunião apresentados em Portugal às 
respectivas tutelas21 e dos contactos havidos entre ambas, coube ao IGESPAR, pelo 
Ministério da Cultura, e ao IPAD, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, em 
coordenação com as autoridades namibianas, promover e viabilizar a presença de uma 
equipa de missão portuguesa nesta derradeira fase de salvamento arqueológico. Esta equipa 
foi então constituída pelo signatário e por Miguel Aleluia, assistente de arqueólogo da 
DANS com larga experiência prática em arqueologia de navios, que a partir de 1996 
começou a participar em quase todas as escavações de vestígios de navios dirigidas pelo 
A., incluindo nas diversas fases de desmontagem e recuperação das respectivas partes 
estruturais, na qualidade de membro da equipa permanente que no ano seguinte viria a 
constituir o CNANS do IPA. Ora, o objectivo prioritário da equipa portuguesa era 
justamente a escavação e desmontagem completas das partes do casco ainda em conexão 
estrutural do navio de Oranjemund, seguidas da sua recuperação integral – o que constituía 
justamente a sua especialidade22. 

 

Prelúdio da derradeira fase da escavação 

A equipa portuguesa chegou a Oranjemund 4ª feira, dia 10 de Setembro de 2008, mas só 
passada uma semana, exactamente no dia 17, começariam a ficar visíveis os vestígios 

                                                           
20 Vide pg. 6 em “Antecedentes da descoberta”, 2º §. 
21 Alves, F., 2008b; Alvim, D., 2008. 
22 A Espanha e a Texas A&M University acabaram por não participar nesta segunda e derradeira fase da 
escavação de salvamento, o que lamentámos. 
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arqueológicos mais superficiais, devido a vários contratempos dificilmente 
compreensíveis, o primeiro dos quais consistiu na modalidade adoptada durante mais de 
uma semana de trabalhos de pretensa “formação arqueológica” do pessoal da equipa 
permanente local, formação que Dieter Noli, então incompreensivelmente e sistematicamente 
relegado para meras tarefas administrativas, apelidou de “jardinagem”, com alguma 
amarga ironia. 

A equipa local, de escavação, era composta por um arqueólogo especialmente contratado 
(Ashton Sinamai), uma conservadora do Museu Nacional da Namíbia (Fouzy Kambombo), 
dois estudantes universitários (Anzel Veldman e Onesmus Shigwedha) e por vários 
trabalhadores da NAMDEB, escolhidos entre os considerados mais hábeis.  

 

A equipa, fotografada por Tony Goosen: Da esquerda para a direita: fila de trás – Theo Goaseb, motorista do Ministério da 
Juventude, Serviço Nacional, Desporto e Cultura, Tony Goosen, Chief Surveyor, responsável pelo departamento de topo-
catografia da NAMDEB, Gebab Barnabus e Wilhem Amuteny, trabalhadores da NAMDEB, Johan Weber, capataz da 
NAMDEB, Tangeni Mulunga, operador de vídeo do Ministério da Juventude, Serviço Nacional, Desporto e Cultura; fila do 
meio – Francisco Alves, Mauno Amakhali, trabalhador da NAMDEB, Bruno Wertz, arqueólogo responsável, Abisai Heita, 
trabalhador da NAMDEB, Onesmus Shigwedha, estudante, Miguel Aleluia, Alcides Chipeio, trabalhador da NAMDEB; Fila 
da frente: Fouzy Kambombo, conservadora do Museu Nacional da Namíbia, Petrus Kaafita, Oiva Lita e Kashimba Litamaro, 
trabalhadores da NAMDEB, Dieter Noli, arqueólogo da NAMDEB, Ashton Sinamai, arqueólogo contratado pelo Museu 
Nacional da Namíbia. Ausentes: Anzel Veldman, estudante, participante na fase inicial e Jonn Mall, topógrafo da NAMDEB 
e empenhado colaborador polivalente na derradeira fase do salvamento. 
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Um segundo contratempo resultou do já referido método de protecção do nível 
arqueológico, adoptado no final da primeira fase do salvamento, com uma cobertura de 
areia e pedras roladas com mais de 1m de espessura, sem se ter previsto a necessária 
interposição de manga plástica, tela ou geotextil entre os dois níveis. Um terceiro 
contratempo consistiu neste momento inicial da escavação no tardio e intermitente recurso 
a maquinaria pesada (bulldozers) devido por vezes a atrasos ou avarias. Com isto 
consumiu-se uma boa parte do tempo previsto para os trabalhos de salvamento. Se 
atendermos, por sua vez, a que um dia foi consagrado à visita do sítio pela imprensa, um 
outro à visita de Harry Oppenheimer, chairman da De Beers, outro ainda à visita intercalar 
da coordenação governamental, mais um para levantamentos por GPS diferencial, um 
outro devido a uma conferência pública do director da escavação, e mais três consagrados 
ao levantamento do sítio por laser-scan, facilmente se percebe a razão porque esta 
derradeira fase de salvamento arqueológico teve de se prolongar até 6ª feira, dia 10 de 
Outubro. 

 

O sítio arqueológico 

O sítio dos destroços do navio de Oranjemund, correspondendo ao fundo do mar local 
artificialmente mantido ao ar livre, constitui um plano de anfractuosidades rochosas que se 
eleva suavemente do mar para terra (de oeste para leste), estando aí perfeitamente 
delimitado por um socalco rochoso dois metros mais elevado, cuja crista se estende grosso 
modo no sentido norte-sul, e que funcionou como uma barreira intransponível para aos 
destroços da derradeira fase do naufrágio. Com efeito, o que restava das obras vivas do   

  

Foto do Power-Point 
apresentado por B. Werz     

na reunião de stakeholders    
de Agosto de 2008 



Francisco J. S. Alves                                                                 O navio português do século XVI de Oranjemund, Namíbia 
 

- 20 - 

 
 

Trabalhos da DANS, 45                                                                                                                                 Novembro 2009 

navio, arrojadas numa trajectória vinda de sul, ou de sul-sudoeste, acabou por se destroçar 
contra esta intransponível barreira rochosa, dispondo-se contiguamente em dois conjuntos 
coesos de peças do cavername, St1 e St2, (St=Structure), e num outro, de peças do mesmo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipo mas dispersas (St3), a respectiva área periférica de SW a NW ficando juncada de 
vestígios não estruturais. A área total de dispersão dos destroços exumados tinha assim um 
epicentro caracterizado por três conjuntos separados de vestígios, dispostos sucessiva e  

 

contiguamente de sul para norte ao longo daquela elevação rochosa, todos eles 
encontrando-se recobertos por uma espessa e duríssima capa de concreção alaranjada, fruto 
de fenómenos físico-químicos pluri-centenários, em particular electrolíticos, claramente 

St1 – Vista de oeste 

St2 – Vista de noroeste 

Tabuado 
de St1 

St3 

Socalco rochoso 

St2 
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originados pelos abundantes componentes arqueológicos de natureza ferrosa. Os dois 
conjuntos mais a norte, designados St1 e St2 (St=Structure), eram os únicos de todo o sítio 
constituídos por partes do casco do navio ainda em conexão estrutural. O terceiro conjunto, 
designado St3 e situado a sul de St2, ao invés dos precedentes, era bastante mais vasto, 
estando parte da sua faixa oeste coberta pela referida camada de concreção alaranjada que 
aí era bastante mais espessa. Entre esta e a elevação rochosa, situava-se uma faixa de 
sedimento móvel de onde despontavam numerosas grandes peças da estrutura do casco do 
navio, desmanteladas e sem conexão estrutural, e onde viriam a ser descobertas numerosas 
outras, assim como dezenas de lingotes de cobre hemisféricos – como as centenas deles 
vistos em Agosto nas instalações de armazenagem do espólio recuperado em Abril e que 
provinham justamente da zona imediatamente a sul de St3.  

Esquematicamente digamos que o epicentro da área de dispersão dos destroços era 
constituído por estes três conjuntos de vestígios espacialmente dispostos como se tratasse 
de um cometa, em que a zona do núcleo era constituída por St1 e St2, os dois únicos 
conjuntos estruturalmente coerentes; a zona intermédia St3, pelo conjunto de madeiras do 
casco do navio sem conexão estrutural e pela placa de concreção alaranjada, ambas 
juncadas de lingotes de cobre; e a zona da cauda, pelo rasto de várias centenas de lingotes 
de cobre (recuperados em Abril), pesando ao todo mais de vinte toneladas. Esta disposição 
espacial dos vestígios era extremamente significativa e reveladora do modelo de naufrágio 
na sua fase final, como se verá oportunamente. Envolvendo a oeste esta faixa epicentral 
composta por St1, St2 e St3, contígua do socalco rochoso, estendia-se de norte a sul a 
restante área de dispersão dos vestígios exumados, num raio de poucas dezenas de metros. 
Todo o sítio arqueológico atestava simultaneamente a violência do naufrágio, o temporal 
que esteve na sua origem, a inclemência da rebentação costeira, assim como a dinâmica 
sedimentar, físico-química e biológica incidindo sobre os vestígios durante cinco séculos. 

St3 – Vista de sul 
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Por sua vez, os vestígios do naufrágio, independentemente do sedimento móvel em que 
porventura se encontravam inseridos, dividiam-se grosso modo, do ponto de vista físico, 
em três grandes grupos: os vestígios soltos; os vestígios envoltos em concreção calcária, 
quase sempre totalmente soldados ao substrato rochoso; e os vestígios envoltos em 
concreção arenítica alaranjada de dureza variável, soldados ou não ao substrato rochoso. 

No primeiro destes grupos – o dos vestígios soltos, total ou parcialmente íntegros – há a 
referir, em primeiro lugar, as moedas, os lingotes de cobre e estanho, o mercúrio, as presas 
de elefante, os instrumentos náuticos, assim como numerosos recipientes metálicos de 
mesa ou de cozinha, como pratos, púcaros e jarros de estanho, frequentemente amolgados; 
em segundo lugar, os artefactos corroídos, e incompletos, quer de metal, cerâmica, vidro 
ou em matéria orgânica, que constituíam grande parte do acervo do sítio e entre os quais se 
contam as diversas bocas-de-fogo recuperadas em Abril, acessórios de armas de fogo 
portáteis, polvorinhos, etc., contando-se entre os vestígios de matéria orgânica couros 
(solas, sapatos, bainhas de espada, etc.), têxteis (cordames) e mesmo vestígios osteológicos 
humanos, quase sempre em estado muito fragmentário (costelas, vértebras e ossos de um 
pé ainda dentro de um sapato e partes de uma bacia). Na área de intervenção da segunda e 
derradeira fase do salvamento arqueológico este conjunto de artefactos foi naturalmente o 
mais fácil de recuperar23.  

O segundo grupo de vestígios era constituído pelos envoltos em concreção calcária soldada 
ao substrato rochoso, que se espalhavam quase continuamente por toda a área arqueológica 
periférica dos três núcleos estruturais que constituíam o epicentro do sítio. 

                                                           
23 Foi entendimento do signatário dever limitar-se a uma listagem sumária e, aliás, incompleta, dos diversos 
tipos de artefactos descobertos durante esta segunda e derradeira fase dos trabalhos de salvamento 
arqueológico do sítio, sem sequer os ilustrar fotograficamente, como o poderia fazer a partir da reportagem 
permanente de foi autor, assim como da realizada por Miguel Aleluia e cujas cópias integrais foram 
obviamente entregues às autoridades namibianas, assim como aos arqueólogos responsáveis pelas duas fases 
da intervenção. Entendeu-se em contrapartida que a respectiva reprodução integral, nomeadamente em 
formato reduzido, se justificava plenamente num Anexo B, a editar ulteriormente, porque estes registos, 
apesar da descontinuidade da sua sequência, além de documentarem razoavelmente bem a participação 
portuguesa nas várias fases da sua presença em Oranjemund, documentam também a evolução geral dos 
trabalhos no âmbito do próprio projecto – aos quais, intermitentemente, prestámos toda a nossa colaboração 
possível. Isto, sem prejuízo de nos termos sobretudo consagrado àquilo de que foi exclusiva e integralmente 
da plena e exclusiva responsabilidade da equipa portuguesa: a escavação e desmontagem dos dois únicos 
núcleos de destroços do casco do navio ainda em conexão estrutural in situ.  
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 Entre estes vestígios encontravam-se inúmeras peças de ferro de dimensões variáveis, 
sendo uma das maiores a âncora situada no extremo norte do sítio, cujo arganéu completo 
(mas partido e separado da haste) se depositara exactamente na sua extremidade oposta, ao 
lado dos braços, dos quais, por sua vez, as respectivas extremidades (as unhas), tinham 
sido lançadas a vários metros de distância – o que ilustra bem a violência da fase final de 
destruição do que restava do 
navio. Nesta situação 
contextual encontravam-se, 
aliás, numerosíssimas peças 
não identificáveis, ao invés 
das espadas, punhais e 
servidores de bocas-de-fogo 
de retro carga, que eram 
facilmente reconhecíveis 
devido à sua típica forma. 
Durante a segunda e 
derradeira fase do salvamento 
arqueológico este foi o 
conjunto de artefactos cuja 
recuperação se verificou 
praticamente impossível, tendo sido raríssimos os casos em que ela foi bem conseguida por 
moldagem do interior da concreção envolvente, o que obviamente supunha a respectiva 
preservação, mas sempre à custa de uma grande persistência e de um enorme esforço 
físico, tanto pela dureza do substrato, como pela fragilidade da concreção envolvente, que 
estalava à mínima trepidação 
ou impacte, comprometendo 
irreversivelmente a 
viabilidade da futura 
recuperação laboratorial da 
peça original, ou da sua 
forma. Constituíram assim 
excepções únicas, entre as 
bem sucedidas tentativas de 
recuperação de artefactos 
totalmente concrecionados à 
rocha-mãe, a que foi 
concebida e realizada 
integralmente por Dieter Noli 
numa adaga coberta de 
concreção, que após ter sido completamente coberta com resina consolidante, foi 
laboriosamente liberta do seu leito pétreo envolvente por picotagem e cinzelagem. Do 
mesmo modo, foi recuperada uma caixa de madeira cheia de folhas de espada em ferro 
totalmente oxidadas, que foi integralmente destacada com o seu próprio leito de contacto 
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pétreo após quase duas semanas de árdua e cuidadosa cinzelagem do substrato rochoso 
sobre o qual repousava literalmente soldada24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao invés, numa tentativa final de recuperação de uma espada de contornos bem 
preservados neste tipo de concreção, Bruno Werz quase conseguiu serrar todo o seu 
contorno usando uma rebarbadora de largo disco. Contudo, tanto porque os discos se 
gastavam num ápice, como porque a dureza do substrato rochoso era extrema, e ainda por 
não ser possível garantir à rebarbadora um ângulo de ataque conveniente, a capa de 
concreção começou a estalar, tendo a peça sido recuperada em vários fragmentos como 
acontecera em quase todas as tentativas análogas. 

O terceiro grupo – o dos vestígios envoltos em concreção arenítica alaranjada – incluía 
numerosas peças quase sempre fragmentadas, como pedaços de canos (boladas) de bocas-
de-fogo de ferro forjado (pedreiros), reconhecíveis pelas suas características cintas de 
reforço espaçadas, que puderam quase 
sempre ser recuperadas. Finalmente, 
merece referência o modo de recuperação 
da grande placa de concreção arenítica 
alaranjada de St3, que além de cobrir 
grande parte desta zona, plena de vestígios 
soltos da estrutura do casco do navio 
(designadamente grandes peças do 
cavername e do tabuado de forro interior e 
exterior), dela afloravam numerosos outros 
vestígios de madeira e lingotes de cobre. 
Com efeito, o avanço da escavação da sua periferia comprovou aquilo que 
estratigraficamente já se atestara em todo o sítio arqueológico, e que aliás é muito comum 
em contextos de interface semelhantes, com potencial arqueológico: a existência sobre o 
substrato geológico superficial (o bedrock/afloramento rochoso) de dois estratos básicos de 
sedimento móvel, embora com distinta composição e características, designadamente 
quanto a granulometria. O primeiro é o que se encontra em contacto directo com (sobre) o 

                                                           
24 Esta operação que foi igualmente realizada por Dieter Noli com a empenhada colaboração de John Mall. 



Francisco J. S. Alves                                                                 O navio português do século XVI de Oranjemund, Namíbia 
 

- 25 - 

 
 

Trabalhos da DANS, 45                                                                                                                                 Novembro 2009 

afloramento rochoso, sendo coevo ou tendo-se formado e estabilizado após o naufrágio, ao 
longo de um período cuja duração é imponderável, mas que aprioristicamente se pode 
considerar de algumas décadas, durante as quais os componentes globais geo-arqueológicos 
se “acamam” e “arrumam” ao sabor da dinâmica submarina própria deste tipo de zona de 
alta energia intermitente. É neste estrato que se encontra a maioria dos vestígios 
arqueológicos, sobretudo os de maior densidade ou peso. O segundo estrato é um estrato 
móvel, de granulometria mais fina e regular, típico do litoral em qualquer parte do mundo: 
a areia. É neste estrato, sobretudo na sua base de contacto com o estrato precedente, que se 
encontrou parte das moedas transportadas no navio de Oranjemund, por vezes, se não 
quase sempre, resultando dos fenómenos de erosão/abrasão provocados pelo normal ciclo 
de assoreamento e desassoreamento intermitente. 

A escavação em torno da grande placa de concreção alaranjada cobrindo de norte a sul a 
parte oeste da zona St3 permitiu comprovar progressivamente que, curiosamente, ela  

 

assentava em grande parte da sua extensão 
num estrato de areia móvel – a insofismável 
prova disso sendo a descoberta de um 
pedaço de pneu moderno encontrado 
profundamente inserido no perfil da parede 
de areia escavada à vertical do rebordo leste 
da placa. Seguidamente, foi feita uma 
cuidadosa escavação debaixo dela, que ao 
dar origem a um túnel aberto de lado a lado, 
comprovou que ela estava em grande parte 
“flutuante”, porque apenas apoiada em 
alguns pontos sobre vestígios estruturais 
mais consistentes. Foi então decidido, após 
cintagem, removê-la num só bloco com 
uma grua, para ulterior escavação 
laboratorial, o que foi bem sucedido.  
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Finalmente, sem prejuízo do referido na precedente Nota 23, merecem especial destaque os 
lingotes de cobre e as bocas-de-fogo de ferro forjado e de bronze descobertas no sítio 
terminal dos destroços do navio de Oranjemund – dois dos três tipos de artefactos que 
objectivamente podem ser considerados “fosseis 
directores” arqueológicos do navio de Oranjemund – o 
terceiro sendo naturalmente o conjunto dos “Portugueses” 
e dos “Excelentes” de ouro. Quanto aos primeiros, 
merece referência o facto de o signatário, logo na sua 
primeira visita ao armazém-depósito dos artefactos 
recuperados, ter visto e fotografado no lado plano de um 
deles, a marca de um tridente no interior de 
um cunho circular, que viria a ser 
identificada por Paulo Monteiro como 
pertencente aos famosos Fugger, cujas 
relações comerciais com a Coroa 
portuguesa são sobejamente conhecidas.  
 
Em cima: lingote de cobre com a marca do tridente. Em 
baixo: o lingote da esquerda é um dos raros que 
apresenta um curioso escorrimento de fundição, os da 
direita sublinham as dimensões extremas encontradas. 

Relativamente às bocas-de-fogo descobertas, apenas há referir preliminarmente que, à 
excepção do exemplar de secção oitavada, pertencem aos três tipos característicos de 
bocas-de-fogo que se encontram em todos os contextos de naufrágios de navios 
portugueses do século XVI, sejam mercantes, de guerra, ou mistos. 

 
 

 
 

Bocas-de-fogo descobertas entre os destroços do navio de Oranjemund. 
                                                                                                                                                                                                                 

                                                                
Da esquerda para a direita: pedreiro de ferro forjado, falcão de bronze (ou berço, se de menor dimensão e calibre), 
ambos de retrocarga, e camelete de bronze, de carregar pela boca. 
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A escavação pela equipa portuguesa das partes estruturais do casco do navio de 
Oranjemund ainda preservadas em conexão começou finalmente a 24 de Setembro, 
incidindo em primeiro lugar sobre a estrutura St1. Esta estrutura era composta por quatro 
elementos de cavername, de madeira muito bem preservada e dura (carvalho ou sobreiro?), 
dispostos no sentido leste-oeste, muito bem ajustados e soldados entre si por finas 
espessuras de concreção petrificada, e cujas partes expostas sobressaíam do lado oeste 
debaixo da referida placa de concreção arenítica, terminando irregularmente em 
extremidades muito corroídas pelo teredo navalis. Os elementos do cavername, de secção 
quadrangular habitual, tinham larguras alternadas, entre c. 16 e 23cm por 18 cm de altura 
(espessura) perto da extremidade do lado inicialmente exposto (W). Estes elementos 
assentavam sobre um tabuado de madeira (o tabuado ou forro exterior do casco), 
manifestamente mais frágil ou fragilizado (pinho?), em muito mau estado, quase em 
desagregação, que tinha 9cm de espessura e 
estava irregularmente preservado 
transversalmente ao longo de c. 1,55m, em 
cinco fiadas de largura variando entre os 
16,5 e os 25,5cm.  

Nas extremidades entre tábuas e na área 
envolvente, na contiguidade do tabuado, 
eram visíveis cordões de chumbo (feitos de 
folha enrolada), assim com tiras de folha do 
mesmo metal com pequenos furos ao longo 
dos bordos, correspondendo aos seu 
pequenos pregos de fixação, nossos bem 
conhecidos26, que constituem 
respectivamente cordão de calafetagem 
mediana e “tapa-juntas” de entre tábuas de 
forro de casco, ambos típicos garantes da 
eficiência dos procedimentos de calafetagem 
e protecção das obras vivas do casco dos 
navios portugueses contra os xilófagos.  

O método de escavação seguido foi simples 
e clássico. Começámos por marcar com dois 
fios esticados uma faixa com 0,5m de 
largura, no sentido e centrada nos quatro 
elementos do cavername, patentes do lado 
oeste da estrutura e, seguidamente, 
começámos a rebaixar a cinzel esta faixa.  

                                                           
26 Absolutamente idênticos aos presentes nos destroços da presumível Nossa Senhora dos Mártires (Alves et 
al., 1998: 208-209). 
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No dia seguinte, começou a ficar à vista um tabuado fino, com 1,7cm de espessura, 
disposto na ortogonal daquelas peças de cavername, assente e claramente destacando-se 
delas pela sua cor muito mais 
clara e pelo seu toque macio 
(será o pinho branco citado 
frequentemente na 
documentação do Apêndice B 
da obra de Francisco 
Contente Domingues?27). 
Subsequentemente ficaram à 
vista diversas faixas desse 
tabuado, de bordos laterais 
denteados assimetricamente, 
para sobreposição – como 
hoje em dia ainda se usa no 
tabuado de soalho. 
Estávamos assim, claramente, 
perante o forro interior do casco do navio, embora inicialmente ele nos parecesse 
demasiado fino para se tratar de tabuado de chão. Assim, rapidamente nos apercebemos 
que estávamos provavelmente perante um flanco do navio – certamente nas suas obras 
vivas (por causa do cordão de 
chumbo), mas certamente 
também acima do 
encolamento – altura que não 
justificaria o uso de um 
tabuado mais grosso, como 
seria requerido no fundo de 
um porão. 

Após ter sido registado em 
foto mosaico, este nível foi 
desmontado, de modo a 
continuar-se a decapagem dos 
sedimentos, incrustações e 
concreções que impediam a 
exposição de toda a superfície superior deste conjunto de cavername. Foi então verificado, 
com essa limpeza e com o fácil desprendimento da peça St1FS128, que a peça seguinte 
(St1FS2) estava partida em duas, pelo que de oeste para leste receberam as designações 
St1FS2.1 e St1FS2.2, acabando esta última por se desprender também facilmente. Uma 
outra constatação foi a de que existia uma 5ª peça de cavername, muito pequena e mais 

                                                           
27 Vide Domingues, 2004 (Apêndice B: Orçamentos e Regimentos Especiais de Arquitectura e Construção Naval. 
28 Adoptou-se a seguinte nomenclatura: St1=Structure 1 (a 1ª a ser intervencionada, embora a mais a norte); 
F=frame; S1=South 1 (a 1ª a contar de Sul para Norte). 
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recuada, situada na extremidade norte do conjunto, que assim recebeu a designação de 
St1FS5 e que se verificou depois ser também de fácil desprendimento.  

Quanto ao tabuado exterior do casco do 
navio, subjacente, a sua desmontagem 
parecia bem mais problemática, não só pelo 
seu péssimo estado de conservação, como 
pelo receio de poder estar concrecionado ao 
substrato rochoso, como parecia estar a 
última tábua a leste, encostada a ele. 
Aproveitou-se então para confirmar, que o 
tabuado do navio tinha 9cm de espessura29, 
como já se constatara em St3, na maior de  

 

todas as tábuas do sítio, 
infelizmente solta. Para tirar 
dúvidas sobre esta última questão, 
o signatário decidiu então tentar 
averiguar qual o estado e o modo 
de assentamento do tabuado de 
forro exterior do casco no solo, 
com o auxílio de uma sólida faca 
de pescador. Verificou-se então 
que, na sua parte mais externa, as 
tábuas assentavam sobre cascalho,   

                                                           
29 Como termo comparativo refira-se que o tabuado do casco da presumível nau Nossa Senhora dos Mártires, 
naufragada em 1606 na barra do rio Tejo, às portas de Lisboa, de regresso da Índia, tinha um tabuado de 
casco com 11cm de espessura – meio palmo “craveiro” da época (Alves, et al., 1998). 
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presumindo-se não estarem concrecionadas ao afloramento rochoso no resto da sua 
extensão. Admitida esta possibilidade, começaram então as operações de desmontagem das 
três últimas peças de cavername (ou melhor, duas e meia: St1FS2.1, St1FS3 e St1FS4) 
completamente soldadas entre si pela concreção, usando uma maceta e um cinzel dos mais 
largos colocado na vertical, pousado no tabuado e bem encostado à face exposta de 
St1FS2.1. Toda a estrutura tremia a cada pancada seca, sem a madeira sofrer qualquer 
beliscadura, como aliás prevíamos, por experiência. A operação foi assim repetida várias 
umas vezes, alternadamente, de lado e de topo. À terceira série de pancadas, a junta de 
concreção que soldava esta peça à seguinte começou a fender, e, pouco depois, abriu 
totalmente, acabando a peça por se destacar suavemente. O mesmo aconteceria às peças 
seguintes. Tão simplesmente quanto isto. Obrigado, Peter Waddel!30.  

 
 

Mosaico fotográfico de St1 após a remoção dos primeiros elementos do cavername.                                                             
Montagem de Miguel Aleluia 

 
                                                           

30 Arqueólogo do departamento de arqueologia subaquática de Parques do Canadá, um dos maiores peritos 
mundiais de desmantelamento de navios antigos de madeira, que a convite do IPA-CNANS se deslocou a 
Angra do Heroísmo para nos ensinar e iniciar nas técnicas de é que perito, o que se traduziu na desmontagem 
integral, por nossa conta e com a nossa assistência, dos navios de Angra C e D, dos séculos XVI/XVII, este 
último com cerca de 35m de estruturas preservadas ao comprimento, e ao atravessado, do fundo do casco até 
às aposturas de estibordo (Monteiro, 1999). Mais tarde, seriam sucessivamente desmontados sob a orientação 
do signatário os navios Nossa Senhora dos Mártires (1998), Ria de Aveiro A (1999), e Arade 1 (2004), 
nestes dois últimos casos estas operações sendo coadjuvadas e continuadas respectivamente por Filipe 
Castro, e por Eric Rieth, Paulo Rodrigues, João Alves e Vanessa Loureiro. 
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Uma vez retirado todo o cavername, as fiadas do tabuado subsistente ficaram à vista, com 
os seus característicos pormenores estruturais – entre as quais as marcas das peças de 
cavername e os buracos da pregadura usada na fixação daqueles elementos do forro 
exterior às cavernas.  

 

A fase seguinte consistiu 
na delicada limpeza da 
superfície exposta deste 
tabuado, com vista à 
realização de uma nova 
série de fotografia em 
mosaico e para o 
desenho de contacto, 
feito com caneta 
indelével sobre plástico. 

Mais trabalhosa, porque 
mais cautelosa, foi a 
desmontagem do 
tabuado de forro exterior 
do casco. Para o efeito, 
solicitou-se a Johan Weber, capataz da 
NAMDEB e seu elemento de ligação connosco, 
que nos fornecesse várias chapas de ferro com 
2mm de espessura e de 0,8x0,4m, dobradas em 
ângulo recto a meio da maior dimensão. Num 
primeiro ensaio, um dos lados de uma destas 
chapas foi introduzido horizontalmente na 
frincha aberta à faca debaixo da primeira tábua, 
que acabou por entrar completamente, até o seu 
lado vertical ter ficado encostado ao bordo da 
tábua.  
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                                               Sequências finais da desmontagem de St1                                    
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Depois, sem qualquer dificuldade, introduzimos outras ao longo desta tábua, de modo a 
que ela não se fracturasse quando deslocada. O esforço desta operação era assim 
distribuído por todas as chapas, que tinham de ser levantadas em sincronia. Uma a uma, 
todas as tábuas de casco foram retiradas à perfeição, sendo imediatamente colocadas sobre 
padiolas de madeira, e logo embrulhadas em película plástica, após etiquetagem.  

Finalmente, tal como todas restantes peças de madeira, foram levadas para uma piscina de 
conservação preventiva entretanto aprontada pela NAMDEB, situada a alguns quilómetros 
de distância do sítio, onde ficaram depositadas em água doce, após o que foi efectuada a 
respectiva planta de distribuição.  

 

Seria de esperar que o modelo de actuação aplicado na estrutura St1 fosse replicado em 
St2. Contudo, as características desta estrutura obrigaram a um procedimento inicial 
diferente, de maior complexidade, mas de finalização mais simples. Com efeito, a estrutura 
na sua parte inferior era composta por um conjunto de quatro peças de cavername em 
ligação estrutural exactamente idêntica à de St1, embora as respectivas extremidades 
visíveis apontassem para noroeste (as de St1 apontavam para oeste) e não assentassem 
sobre tabuado de casco, mas sobre sedimento móvel. Daí a facilidade da sua remoção na 
fase final. Mas ao invés de estar coberta por concreção arenítica, como a primeira, esta 
estrutura tinha por cima, atravessado e completamente soldado, um bloco oblongo e 
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disforme, de uma concreção de textura pétrea maciça, com cerca de 2m de comprimento, 
que parecia envolver quase totalmente uma enigmática peça de madeira. 

 

A limpeza deste bloco atravessado foi muito morosa e delicada, uma vez que as dimensões 
e a dureza da sua concreção exigiam um trabalho de cinzel e maceta muito intenso e 
preciso, porque pouco a pouco ia surgindo um madeiro cujas superfícies e entalhes 
atestavam um trabalho de carpintaria muito apurado e complexo. Felizmente, o plano de 
percussão ideal para a separação das duas superfícies de encosto (entre a madeira e a 
concreção) situava-se exactamente no alinhamento dos respectivos planos de contacto, e 
que a vibração intermitente provocada por 
pancadas secas indirectas, na 
perpendicular a estes planos favorecia o 
progressivo destacamento das concreções, 
tal como referimos a propósito da 
desmontagem de St1. Deste modo, os 
restos de concreção foram retirados com 
extremo cuidado e precisão, como se 
tratasse de uma escultura. Assim, após a 
remoção da maior parte da concreção, 
acabou por ficar à vista na sua 
extremidade oeste a superfície perfeita de uma escarva lisa terminada em dente. 

St2 

St1 
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Finalmente, ao remover a peça, 
registou-se a giz o seu contorno 
extremo na face superior do 
primeiro elemento do cavername 
em que assentava, a oeste. 

A escavação da parte da parte mais 
recuada (a sul) do dorso de St2, 
patentear entretanto a existência de 
um outro pormenor assaz 
interessante que consistia em 
diversas fiadas de tábuas de forro 
interior que estavam encostadas 
paralelamente ao supracitado bloco 
disforme, assentando sobre o 
cavername na ortogonal, tal e qual 
como em St1. Curiosamente, ao 
invés destas, a primeira tábua 
contígua a este bloco, encontrava-se 
a ele adossada na vertical, como 
que tivesse sido levada para essa 
posição por arrastamento. Todo este 
conjunto foi então registado 
pormenorizadamente por fotografia 
e desenho. 

Após a remoção e limpeza preliminar daquela grande peça que transversalmente se 
sobrepunha ao conjunto do cavername de St2, constatou-se imediatamente que a sua 
secção era um quadrilátero irregular, e que o seu lado melhor preservado, ligeiramente 
encurvado convexa e longitudinalmente, correspondia manifestamente à sua superfície de 
encosto externo com as faces internas do correlativo cavername. Com efeito, este 
encurvamento, correspondente à própria forma do casco do navio, mostrava claramente 
que se tratava de uma peça longitudinal da sua estrutura interna, e três razões adicionais 
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corroboravam esta evidência: o facto de, apesar de deslocada, assentar originalmente na 
face interna de um cavername propositadamente denteado; de ter justaposto um tabuado de 
forro interior; mas sobretudo, de patentear no mais estreito dos seus quatro lados uma 
sequência de três malhetes-fêmea – o mediano dos quais, o único integralmente 
preservado, estava talhado em forma de ‘rabo de minhoto’ (queue d’aronde / dove tail) – o 
que constituía um processo técnico típico da carpintaria naval de tradição ibero-atlântica  

                                                                                                                                        
(portuguesa e espanhola). Este 
pormenor atestava assim, 
suplementarmente, ser este o lado 
de topo original da peça, o que, 
por sua vez, proporcionava a 
definição da sua posição angular 
original, dado que o plano de base 
do malhete se situava obviamente 
na horizontal. A face oposta, 
inferior, plana, mais larga e sem 
sinais peculiares, era 
acentuadamente oblíqua, 
inclinando-se no sentido descendente da face interna para a externa da peça. Por sua vez, a 
face originalmente virada para o interior do navio, era das quatro, a pior preservada, por 
estar muito corroída pelo teredo, justamente por ter acabado por repousar sobre as peças de 
cavername virada para cima, o que favorecera também a formação da enorme concreção 
que a cobria. Contudo, ao invés, a extremidade oeste (in situ) da peça encontrava-se em 
excelente estado de conservação, apresentando deste lado (virado para cima in situ) uma 
longa escarva lisa, vertical, que terminava internamente por um “dente” rebaixado de 
aresta oblíqua. Esta particularidade corroborava assim a consideração de se tratar de uma 
peça longitudinal compósita (segmentada) da estrutura do casco do navio, aliás de 
manifesta importância, especialmente dadas as dimensões da sua secção. Tratava-se, assim, 
claramente, de um segmento de uma escoa (stringer), madeiro que, longitudinalmente e 
simetricamente, a bombordo e a estibordo, reforça internamente o cavername; mas 
atendendo à presença dos referidos malhetes na face superior, assim como da presença de 
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A remoção das quatro peças de cavername da estrutura St2 foi ainda mais fácil do que as 
de St1, por elas assentarem directamente sobre sedimento móvel e por o tabuado de forro 
exterior já ter desaparecido. Finalmente, as peças de St2, tal como as de St1 e as restantes 
de madeira recuperadas, após etiquetagem e embalagem em película plástica, foram 
transportadas para o referido tanque de água doce, ficando aí imersas para conservação 
preliminar. 

O objectivo da missão portuguesa foi assim cumprido integralmente graças ao 
prolongamento dos trabalhos de salvamento arqueológico até ao dia 10 de Outubro e à 
aquiescência das autoridades portuguesas para com o pedido das autoridades namibianas 
para prolongarmos a nossa estadia até esta data. 

 

O período pós salvamento dos destroços do navio de Oranjemund 

Após o seu regresso da Namíbia, uma das mais 
importantes prioridades da equipa portuguesa foi a de 
elaborar o relatório da missão32, no qual se incluíram 
todos os dados de campo anotados, e em que se emitiu o 
parecer de que se impunha doravante, e urgentemente, 
passar à fase de registo arqueográfico de todas as peças 
de madeira por fotografia em mosaico e por desenho de 
pormenor à escala de 1:1 – prioritariamente das 
estruturas St1 e St2, devido a serem as únicas com os 
seus elementos ainda em conexão estrutural. Assim, 
ciente da importância científica, mas também da 
fragilidade destas peças de madeira e da falta de recursos 
humanos e materiais especializados na Namíbia, tanto no 
domínio da conservação, como no da arqueografia deste 
tipo específico de vestígios arqueológicos, o signatário 
desde logo vislumbrou a necessidade da realização, no mais breve prazo, de uma nova 
missão em Oranjemund, visando prioritária e exclusivamente, se necessário, a total 
arqueografia das peças das estruturas St1 e St2, dada a sua excepcional singularidade, o 
que permitiria iniciar e formar pessoal local nas correspondentes técnicas de registo.  

Três circunstâncias iriam favorecer este propósito. A primeira resultou da realização a 10 
de Fevereiro de 2009, de uma 2ª reunião de stakeholders organizada pelo Governo da 
Namíbia, na qual Portugal se fez apenas representar a nível diplomático por Domingos 
Alvim, pelo facto de o MC-IGESPAR, em conformidade com a informação do signatário, 
entender desnecessária a sua representação, uma vez que a transmissão do teor da sua 
posição estaria assim perfeitamente assegurada. Consistia esta no reconhecimento da 
necessidade de se efectuar urgentemente o registo arqueográfico dos vestígios do casco do 
navio precedentemente escavados, desmontados e armazenados imersos para a respectiva 

                                                           
32 Alves, F.& Aleluia, M., 2008. 
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preservação preliminar, para o que se propunha novamente disponibilizar a mesma equipa 
de missão enviada precedentemente, proposta que foi bem acolhida pelas autoridades 
namibianas33. A segunda resultou da participação de uma delegação do IGESPAR 
composta por João Pedro Cunha Ribeiro, seu Subdirector da área da arqueologia, e pelo 
signatário, que integraram a delegação de Portugal à 1ª Conferência dos Estados Parte da 
Convenção da UNESCO sobre a Protecção do Património Cultural Subaquático, realizada 
em Paris, a 26 e 27 de Março de 2009. A terceira decorreu do convite formulado ao 
signatário para participar na Cidade do Cabo numa conferência sobre a Convenção da 
UNESCO, prevista para 20 e 21 de Abril desse mesmo ano.  

Ora, se este evento na Cidade do Cabo acabou por levar o signatário a vislumbrar por pura 
lógica a viabilidade de poder ser idealmente realizada uma nova missão na Namíbia na sua 
imediata sequência, a Conferência de Paris veio proporcionar a viabilização desta missão 
por parte das autoridades namibianas, graças ao encontro havido no segundo dia entre a 
parte portuguesa e a delegação daquele país, que participava na Conferência como 
observadora. Neste encontro informal, apresentámos a proposta de realização da nova 
missão logo após o evento na Cidade do Cabo, assim como as modalidades para o 
respectivo funcionamento34, assumindo Portugal os respectivos encargos e a Namíbia a 
respectiva logística, dadas as infra-estruturas necessárias para o registo arqueográfico. Esta 
proposta, que foi novamente muito bem acolhida, viria a obter o inteiro acordo das 
autoridades deste país. Do lado de Portugal, funcionou de novo, excelentemente, a 
cooperação entre o Ministério da Cultura e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, através 
do IGESPAR e, desta vez, do Instituto Camões, ambos assumindo paritariamente os 
encargos da missão.  

 

A terceira missão portuguesa na Namíbia: a arqueografia dos vestígios do casco do 
navio de Oranjemund ainda em conexão estrutural 

A equipa portuguesa foi constituída novamente pelo signatário e Miguel Aleluia, e a 
equipa namibiana por Ashton Sinamai e Fouzy Kambombo, já anteriormente referidos, e 
pelos estudantes Alina Shikongo, Joram Shiinda e Lazarus Shiimi. Como apoiantes da 
missão merecem ser destacados Dirk Hoebel, técnico departamento de topo-catografia da 
NAMDEB, Dieter Noli, arqueólogo responsável pela fase inicial do salvamento, Johan 
Weber, capataz da NAMDEB, Mike Alexander, residente local, Paul Brandt, entusiasta do 
estudo dos naufrágios de navios portugueses na África do Sul, com quem o signatário 
estabelecera relações de amizade desde a sua visita ao CNANS há vários anos, e Thomas 
Parkhill, gerente da residencial e dos espaços de trabalho em Oranjemund, todos eles 
entusiastas pelo projecto de salvamento arqueológico do navio, e que a diversos títulos lhe 
prestaram um precioso apoio. 

 

                                                           
33 Alvim, D., 2009. 
34 Vide Anexo II. 
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Introdução 

Atendendo à duração da missão programada – cerca de um mês e meio – o objectivo 
prioritário da missão consistiu no registo, por fotografia em mosaico e por desenho à escala 
natural (1:1), dos quatro lados das peças dos dois conjuntos do cavername do navio 
designados St1 e St2, situados imediatamente a norte do conjunto St3. Este objectivo 
incluiu naturalmente a iniciação e a formação dos membros namibianos da equipa naquelas 
técnicas de registo, assim como a sua familiarização nos diversos aspectos da gestão 
científica de um projecto de arqueologia náutica desta natureza específica. 

Entretanto, o signatário, pese embora ter entregue à delegação namibiana em Paris no final 
de Março e enviado ao Dr. W. Ndoro, coordenador geral do projecto do navio de 
Oranjemund, os esquemas detalhados para a construção dos equipamentos de base para o 
registo arqueográfico (o tabuleiro sobre rodas e respectivo carril em cantoneira ligeira para 
a fotografia em mosaico, e as duas mesas, uma das quais com tampo em acrílico, para o 
desenho à escala natural), foi por este subsequentemente informado que entendiam 
preferível que tais equipamentos fossem construídos sob a sua directa supervisão, tanto 
mais que a equipa técnica de acompanhamento e nós chegaríamos a Oranjemund mais ou 
menos na mesma ocasião, com o que concordámos. 

De referir que, no plano do apetrechamento técnico, a principal preocupação do signatário 
no 1º trimestre de 2009 fora a de garantir o aprovisionamento da missão em película 
transparente, do tipo Mylar ou Melinex, absolutamente necessária para a execução dos 
desenhos em questão, que mesmo em Portugal só é possível obter por importação directa. 
Deste modo, o signatário previu que nos dias da semana subsequentes à conferência da 
UNESCO na Cidade do Cabo (20 e 21 de Abril) teria de procurar e adquirir uma bobine 
desta película, custe o que custasse. Os acontecimentos viriam no entanto a facilitar este 
objectivo, graças às diligências efectuadas por Paul Brandt, atrás referido, igualmente 
participante na conferência, que acabou por conseguir viabilizar esse objectivo, tendo o 
referido material, vindo de Johannesburg, sido recebido em Oranjemund na semana 
seguinte à nossa chegada. 

Deste modo, o signatário pôde antecipar a sua partida para Oranjemund para o dia seguinte 
ao termo da referida conferência, o que permitiu iniciar nessa mesma semana todas as 
diligências visando a nossa instalação e a organização de toda a logística do estaleiro-
atelier da missão, que incluiu a construção dos supracitados equipamentos. Este objectivo 
viria a concretizar-se nas duas semanas seguintes graças, em particular, a três pessoas 
fulcrais do nosso amistoso relacionamento desde a precedente missão em Oranjemund: o 
arqueólogo governamental Ashton Sinamai, o dono da residencial Tom’s Cabin (onde 
voltámos a residir), Thomas Parkhill, e o capataz da NAMDEB, Johan Weber, nosso 
elemento de ligação com esta entidade e encarregado de coordenar a execução dos 
referidos equipamentos.  

Entretanto, como previsto, desfasado de uma semana da partida do signatário de Lisboa, 
Miguel Aleluia chegou a Oranjemund a 27 de Abril, tendo a equipa namibiana já chegado 
entretanto. A iniciação desta equipa em todas as fases dos trabalhos de arqueografia foi 
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feita em working process, sob a directa orientação e supervisão do signatário e de Miguel 
Aleluia, muito especialmente no caso da limpeza e preparação preliminares de cada peça e 
do respectivo desenho. Por sua vez, a fotografia em mosaico foi exclusivamente executada 
por este último elemento, à excepção das medições de pormenor entre os pontos 
materializados por punaises brancas colocadas nas arestas das faces superiores de cada 
peça a fotografar, que eram todas reverificadas por nós dois.  

 

A logística da instalação e da movimentação das peças 

Apesar de complexos, nomeadamente devido ao indispensável acordo prévio entre os 
representantes governamentais e da NAMDEB, e à necessária coordenação de todas as 
partes nas diversas fases do processo, todos os aspectos da logística geral da missão 
funcionaram à perfeição. Em primeiro lugar, porque a nossa instalação na residencial em 
que já tínhamos ficado na precedente missão foi ideal, uma vez que, com o beneplácito das 
autoridades namibianas para com o planeado e proposto, o estaleiro-atelier de trabalho foi 
instalado numa das garagens da vivenda contígua àquela, que dispunha de um vasto 
jardim, ideal para a realização de todas as fases preliminares de manutenção e preparação 
prévia de todas as peças a arqueografar. Em segundo lugar, porque foi excelente o acordo 
estabelecido entre estas autoridades e a NAMDEB relativamente à complexa 
movimentação das peças de madeira do casco do navio que se encontravam imersas num 
tanque de água localizado a cerca de uma dezena de quilómetros de Oranjemund, em plena 
zona de alta segurança, o que supôs o estabelecimento de um rigoroso protocolo de saída e 
entrada de peças por lotes, o que acabaria no entanto por se realizar apenas em três vezes. 

 

A montagem do estaleiro-atelier 

 

 

 

 

 

 
Estaleiro-atelier 

Residencial 

Tanque no extremo norte do jardim 
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Os trabalhos na garagem em que se viria a instalar o estaleiro-atelier começaram, quase 
simultaneamente, pela montagem de um sistema de alarme de segurança contra intrusão e, 
de um tanque “de campanha” adossado à sua parede do lado do jardim, para o entreposto  

 

das peças a arqueografar. 
Simplesmente constituído 
por tijolos de betão e 
revestido internamente de 
placas de esferovite e com 
os rebordos protegidos por 
cartão canelado para evitar 
rasgões na manga plástica 
negra de revestimento 
interno e de cobertura, este 
tanque improvisado, mas 
montado a preceito, serviu 
plenamente o seu objectivo, 

que era o de proteger, mantendo molhadas, as peças de madeira em entreposto para 
limpeza preliminar e registo arqueográfico. Seguidamente, procedeu-se ao reforço da 
instalação eléctrica da garagem e à montagem dos equipamentos para a fotografia em 
mosaico, entretanto construídos e compostos por um sistema de duplo carril ligeiro, no qual 
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deslizava sobre seis rodas um tabuleiro onde se colocavam as peças a fotografar em mosaico. 
Como o sistema implicava a realização de fotografias na vertical a cada 30cm, foi fixa uma 
fita métrica ao longo do bordo de fora do tabuleiro e marcados no chão os pontos de apoio 
permanentes do tripé profissional, providencialmente levado de Portugal. Na mesma ocasião, 
ficaram prontas as mesas de desenho, apenas tendo sido necessário cortar 10cm aos pés da 
mesa de sustentação (das peças e da mesa de desenho com tampa de acrílico) e bolear as 
placas de acrílico entretanto chegadas de Windhoek. Prontos ficaram também os três 
acessórios indispensáveis ao funcionamento adequado de um estaleiro deste tipo: as placas 
de madeira de três espessuras, para a calibragem da altura e da horizontalização das peças a 
desenhar e a fotografar; o eixo de tubo metálico engatado em rodízios, apoiado em dois 
tripés, para se desenrolar facilmente a pesada bobine de 50m de película de Melinex (de 
175mic, a única espessura disponível35); e os tubos de PVC cortados à exacta (folgada) 
dimensão da largura da película de Melinex e destinados ao arquivamento dos desenhos.  

No preciso momento em que a totalidade das infra-estruturas do estaleiro-atelier ficou 
pronta, realizou-se a primeira operação de transferência de peças, do tanque em que se 
encontravam desde Outubro de 2008 na zona de alta segurança. O A. lembra-se de ter dito 
na ocasião: “Tudo funcionou como um relógio suíço”. A missão podia então começar, 
verdadeiramente. Mas não era sem tempo, e o facto demonstrou a justeza das nossas 
preocupações quanto à conservação de peças de madeira deste tipo, muito especialmente 
no que respeita à necessidade de assegurar a sua imediata preservação através de uma 
permanente imersão, de modo a garantir a preservação integral dos seus pormenores 
formais, funcionais e estruturais. Ora, se o segundo objectivo estava agora ao nosso 
alcance, apesar de mais de um ano após a sua descoberta, e seis meses após a respectiva 
recuperação e entrada em preservação preliminar aquosa, os factos demonstrariam também 
a justeza da persistência do alerta do signatário sobre a necessidade urgente de promover o 
referido registo arqueográfico de pormenor. É que tudo pode acontecer. E mais. Como diz 
o provérbio “quando pode acontecer o pior, o pior sempre acontece”. E quase aconteceu. 
Felizmente quase: quando a equipa foi 
finalmente buscar o primeiro lote de 
peças, o nível da água do tanque em 
que se encontravam tinha baixado mais 
de meio metro, o suficiente para todas 
estarem meio fora de água! Felizmente 
o tanque fora convenientemente 
coberto e a madeira portuguesa era de 
boa cepa, mesmo com mais de cinco 
séculos. Apesar de as superfícies 
expostas atestarem alguma secagem, 
nada de fundamental tinham sofrido.  

  

                                                           
35 A espessura ideal é de 125mic. 
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O registo arqueográfico  

A providência de base, diária e permanente, da missão, foi a de evitar qualquer secagem 
das peças de cavername em madeira a arqueografar, desde a sua fase de entreposto, em que 
eram imersas no tanque construído, ou fora dele, em que estavam sempre envolvidas em 

mantas encharcadas, totalmente envoltas em manga 
plástica negra cintada (com as habituais cintas de câmara 
de de ar de 1cm de largura), e com as extremidades 
reviradas para não deixarem sair uma gota de água, até às 
fases de transporte e de inevitável exposição para a 
fotografia e o desenho, em que eram incessantemente 

molhadas e borrifadas (recorrendo a vulgares aspersores do comércio). 

Os registos arqueográficos por desenho à escala natural e por fotografia em mosaico eram 
naturalmente precedidos pela limpeza de cada peça. Esta começava pela cuidadosa 
eliminação da maior parte das concreções e sujidades que as cobriam, concluindo-se por 

uma limpeza “cirúrgica” – qualquer destas 
fases feitas sob a nossa directa supervisão, 
apenas aligeirada na medida em que 
reconhecíamos cada membro da equipa ter 
adquirido a segurança e a destreza prática 
requeridas. Deste modo, cada peça era 
levada para o jardim e colocada sobre uma 
bancada metálica (a “mesa da autópsia”), 
repousando sobre a sua manta-invólucro 
sempre encharcada. Começava então por ser 

uma limpeza “cirúrgica” – qualquer destas 
fases feitas sob a nossa directa supervisão, 
apenas aligeirada na medida em que 
reconhecíamos cada membro da equipa ter 
adquirido a segurança e a destreza prática 
requeridas. Deste modo, cada peça era 
levada para o jardim e colocada sobre uma 
bancada metálica (a “mesa da autópsia”), 
repousando sobre a sua manta-invólucro 
sempre encharcada. Começava então por ser 
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completamente limpa com água corrente e pincéis de pintura de pêlo suave. Depois, sob a 
supervisão de Miguel Aleluia e/ou do signatário, procedia-se á progressiva e cautelosa 
remoção de concreções, com o auxílio de ferramentas apropriadas, o que podia levar várias 
horas a executar. Nesta fase eram sistematicamente recuperadas como amostras pequenos 
fragmentos de madeira ou mesmo, por vezes, pequenos objectos ou vestígios, entre os 
quais se contaram sobretudo caroços de frutos, que frequentemente se soltavam durante a 
limpeza. Seguidamente, após cuidadosa observação dos mais ínfimos pormenores de todas 
as faces de cada peça, eram assinaladas todos os pontos de pregadura, abertos ou tapados, e 
avaliado se a concreção era demasiado dura ou difícil de retirar – constituindo a condição 
de base, absoluta, da operação a preservação integral da madeira e dos traços de trabalho 
originais. Nos buracos da pregadura eram então introduzidos pequenos espetos de grelhar 
ou pauzinhos de comer, conforme a secção dos respectivos orifícios; quando não era 
possível remover toda a concreção dos buracos e os pauzinhos não se seguravam, fixavam- 

 

se com plasticina. Seguidamente, as peças eram etiquetadas e fotografadas perifericamente 
nas correspondentes oitavas de círculo (as quatro de base sendo as dos lados e topos, e as 
restantes, as de perspectiva). 

 

A fotografia em mosaico 

As operações de fotografia em mosaico e de desenho 
à escala natural seguiam-se em simultâneo, passando 
as diferentes peças sucessivamente de uma fase à 
outra, implicando sempre a etiquetagem ou a 
legendagem da peça e da face em questão. A 
fotografia em mosaico supõe a existência de uma 
iluminação adequada e de uma máquina fotográfica 
em posição permanentemente fixa e rigorosamente à 
vertical do eixo do tabuleiro móvel no qual cada peça 
era colocada, sucessivamente sobre cada um dos seus 
lados. De modo a controlar a sequência fotográfica – 
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O desenho à escala natural (1:1) 

O desenho à escala natural era feito segundo uma técnica usada pelo CNANS desde os 
anos 90, inspirada no modelo usado em Roskilde, Dinamarca, pela equipa de investigação 
dos navios vikings. Baseia-se esta técnica na utilização de uma espécie de “rato” 
constituído por um corpo de base plana terminado num tubo rigorosamente à vertical da 
base, onde é inserida uma caneta apontadora laser37. O rato assenta directamente sobre a 
folha de película transparente em que se desenha, a qual, por sua vez, é fixada numa placa 
de acrílico 
transparente 
colocada 
perfeitamente na 
horizontal, que 
serve como 
tampo de uma 
mesa de desenho, 
debaixo da qual, 
na maior 
proximidade 
possível, está 
peça a desenhar.   
O desenho é 
então feito 
através da 
marcação ponto-
a-ponto, na folha de Melinex, do contorno e dos pormenores da peça, com caneta indelével 
fina ou super-fina, visto que o ponto de contacto do raio laser na própria peça é visível 
simultaneamente na folha de desenho fixada ao tampo de acrílico. No canto inferior direito 
de cada desenho registavam-se em linhas, de cima para baixo, o nome da peça, a 
designação da face, a escala (1:1), a data de execução terminal e o nome dos operadores e 
dos orientadores/certificadores (o signatário e Miguel Aleluia). De cada um dos quatro 
lados de cada desenho, a meio e perto das bordas, referenciava-se o respectivo lado ou face 
da peça, na ortogonal do plano do desenho. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Vide fotos do Anexo II. 
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No total foram feitos 61 desenhos, correspondentes a 13 peças, das quais seis pertencem a 
St1 (originalmente constituída por cinco peças mas uma das quais estava partida, pelo que 
as duas partes foram arqueografadas separadamente), cinco a St2 e duas a St3 – como se 
pode observar na correspondente lista em Excel41. 

 

A relação observação-interpretação e o respectivo registo documental 

A interpretação de um vestígio arqueológico, como a de qualquer documento desta natureza, 
começa no terreno e continua no gabinete, recorrendo à sucessiva e permanente 
interactividade entre o conhecimento previamente adquirido e a evidência em observação, 
até ao esgotamento das dúvidas subsistentes, o que deverá ser sempre tido como um 
postulado axiomaticamente infinito. Para tal, todos os detalhes desta evidência, sem 
excepção, são importantes e complementares, devendo ser analisados um a um, 
tentativamente, por níveis de significância diferenciados, hierarquizados ou não, assim como 
globais. O pressuposto material deste itinerário, que o aproxima do método científico, é o 
registo, incessantemente revisto e completado. Para tal, o instrumento de base de uma 
evidência compósita como a que está em questão – um fragmento do casco de um navio – é 
constituído pelo suporte descritivo de cada uma das suas partes constitutivas, que, nos casos 
de St1 e St2 são os elementos individuais do cavername, conexos estruturalmente, com a 
excepção, neste último conjunto, da peça identificada como um dormente durante a própria 
fase da investigação de terreno, graças às suas diversas e notórias características. Por sua vez, 
aquele pressuposto, o registo, exprime-se num conjunto de parâmetros básicos reunidos 
materialmente num suporte unitário – a ficha descritiva – cujo exemplo paradigmático, é a 
do dormente de St242 tanto devido à complexidade formal da peça como à profundidade 
analítica suscitada pela correspondente observação. 

Merece igualmente especial menção o parâmetro descritivo relativo à pregadura, constante 
nas fichas supracitadas (vide pg. seguinte), que recorre a um esquema descritivo sintético e 
inovador, baseado num quadro de atributos numéricos e simbólicos ordenados segundo o 
critério numérico-sequencial de cima para baixo em quatro colunas correspondentes às 
faces de cada peça, dispostas nos pares contíguos correspondentes a cada face/lado de cada 
peça. De referir que neste caso a pregadura era atestada sobretudo pelos buracos 
subsistentes, uma vez que o seu ferro constitutivo original estava totalmente oxidado e 
reduzido a pó, ou quase, uma vez que nas suas superfícies de contacto com a madeira, 
quase sempre subsistia como concreção residual. Mais raramente, contudo, estava 
totalmente conglomerado numa dura concreção, obliterando completamente os respectivos 
buracos, o que, ao invés, constituía a norma em numerosos casos conhecidos à escala 
internacional. Por sua vez, as quatro colunas correspondentes a cada face/lado são 
organizadas duas a duas, reunindo as opostas – justamente aquelas em que são patentes 
buracos correspondentes à mesma pregadura unitária comum (In/Out, A/B, ou top/Low, 

                                                           
41 Vide Anexo III. 
42 Vide Anexo IV. 
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A/B). Deste modo, do ponto de vista descritivo, tornava-se possível e imediatamente 
observável relacionar cada um destes indícios unitários com o correspondente da face 
oposta, colocando-o na mesma linha, independentemente dos seus espaços sequenciais, 
mas que respeitam obviamente as respectivas ordens sequenciais convencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deck stringer description table 

 

Restou apenas escolher e definir os critérios simbólicos acessórios. Assim, o sentido de cada 
penetração foi representado pelo símbolo “<” ou “>”, o “?” correspondendo a uma dúvida 
ocorrendo sobretudo quanto ao sentido da penetração ou quando a dimensão e os contornos da 
secção dos buracos não eram diferenciáveis (visto que em princípio a secção mais pequena de 
um buraco é a mais próxima da ponta da pregadura), assim como quando não é discernível o 
ponto inicial da penetração, o que é raro, visto normalmente ficar marcada a cabeça da 
pregadura na superfície do madeiro. Por sua vez, estes símbolos e as respectivas numerações 
foram reforçados a negrito (bold) do lado da penetração quando esta morria a meia-madeira, 
caso este em que, conjuntamente, após o símbolo”=” se anotava a profundidade da respectiva 
penetração em centímetros. Finalmente, as secções quadradas foram assinaladas com a simples 
indicação das suas duplas dimensões (10x10mm, por exemplo), ou quando se tratava de uma 
secção circular, pelo símbolo “ø“ acrescido do respectivo diâmetro. 

Este sistema ou critério de registo, sintético, de fácil entendimento e destinado a uma 
permanente actualização, quer pelas certezas, quer pelas dúvidas que permitiu suscitar, 
revelou-se uma ferramenta de extrema utilidade referencial, analítica e comparativa, 
especialmente na confrontação com a documentação desenhada e fotográfica, que em 
conjunto, interactivamente permitem colmatar falhas, ou introduzir correcções sempre que 
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necessário, ao longo do processo investigativo, muito especialmente quando da ausência 
do documento arqueológico diante de nós – como adiante se exemplificará no capítulo “Os 
primeiros resultados da investigação de gabinete”, no que concerne a reconstituição 
funcional do conjunto St2 ao longo do itinerário investigativo percorrido. De referir, 
finalmente, que o valor da ficha descritiva se mede pela interacção entre este parâmetro de 
registo e todos os restantes, desnecessário sendo enfatizar a importância do capítulo da 
“Descrição”, que como treino simplificador induzido é o corolário de qualquer clareza 
analítica e comunicacional, mas tendo também um papel de indutor-revelador de evitáveis 
lacunas do itinerário de pesquisa, nomeadamente no seu cerne interpretativo. 

 

A estrutura da gestão científica  

A documentação escrita, gráfica e fotográfica da missão de registo arqueográfico foi 
armazenada em suporte digital, num directório com o nome de Scientific management – 
que contém o conjunto de pastas tematicamente hierarquizadas transcrito no Índice – e 
será integralmente reproduzida nos Anexos B em diversos formatos e escalas. 

 
Scientific management structure 

Pastas de 1º nível  Pastas de 2º nível  Pastas de 3º nível 
– Site_draws_and_pool_plan – Site_draws

– Wood_plan_in_pool     
– Headquarters_photos 
 

– Environment
– Outside_views 
 
– Preliminary_tasks 

 
– Alarm_security 
– Draws_archive  
– Electricity_preparation 
– Photography_preparation 
– Preliminary_panoramics 
– Tables_preparation 

   
 
 
 
 
– Water_tank_preparation 
– Water_tank_transport 
– At_the_door 
– Working_at_the_door 
– Drawing_and_photography 
– Visits 
– Mosaic_measures 

– Timbers_records  – Archaeography_criteria
– Drawing_and_photography_panoramics 
– Draws_Mylar_archive 
– Draws_panoramics 
– Draws_preparation 
– Photo_mosaics_measures 
– Photo_mosaics_measures 
– Photo‐mosaics_assembled 
– Photo‐mosaics_panoramics 
– Photo‐mosaics‐individuals 
– Scanned_draws 
– Scanning_panoramics 
– Timbers_description_files 
– Timbers_details_images 
– Timbers_perspectives 
– Timbers_preparation 

– Samples_records 
 

– Samples_archive
– Samples_photos 

– Isolated_finds_records 
 

– Isolated_finds_archive
– Isolated_finds_photos 
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ITINERÁRIOS DE INVESTIGAÇÃO  

 

Itinerário interpretativo durante a missão de terreno em 2008  

 

Estrutura St1  

1. É constituída por dois pares e meio de elementos do cavername, encontrados in situ 
aproximadamente na horizontal, com os seus habituais elementos estruturais de contacto 
justapostos ortogonalmente – o tabuado exterior do casco por baixo, e o interior por cima. 

2. Os elementos do cavername de menor espessura, alternados, apresentavam intactas as 
suas partes terminais do lado de terra (a leste), pelo que estas correspondiam às suas zonas 
das extremidades superiores. Contudo, apesar de constituírem precisamente as partes 
terminais destas peças, partes justamente correspondentes às áreas de contacto e união com 
os seus pares de baixo, esta ligação não incluía a respectiva malhetagem em “macho-fêmea 
com os lados simétricos não paralelos (em “rabo-de-minhoto”), ou em duplo dente, 
pormenores técnicos das ligações caverna-braço já atestados em fontes arqueológicas de 
tradição construtiva ibero-atlântica, como por exemplo, no navio Ria de Aveiro A e na 
presumível Nossa Senhora dos Mártires. E apesar de “a inexistência da prova não provar a  

            
          Ria de Aveiro A – malhetes em rabo de minhoto,            Nossa Senhora dos Mártires – malhetes em duplo dente       
          cavilhas de madeira e pregos de ferro.                             e pregos de ferro.                                                                                             
 

sua inexistência”, o facto é que, em St1, as zonas de união preservadas, na hipótese de se 
situarem ao nível da ligação caverna-braço parecem suficientemente longas para se poder 
admitir terem existido originalmente estas típicas malhetagens em zonas contíguas não 
preservadas. Contudo, para além de esta eventualidade ser controversa em face da limitada 
extensão transversal de St1, deve também salientar-se que o processo de malhetagem em 
rabo de minhoto também está atestado arqueologicamente não só ao nível da ligação 
caverna-braço, mas também ao de entre braços – nomeadamente em Angra D43. Por esta 

                                                           
43 Informação de Paulo Monteiro, co-responsável pela intervenção arqueológica neste importantíssimo 
vestígio, a qual incluiu a desmontagem integral do mesmo – vide Nota 30. 
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dupla razão, a ausência em St1 deste processo de ligação entre os pares de elementos do 
cavername não constitui indicador conclusivo para a definição do nível de ligações 
patentes neste conjunto estrutural, apesar de a hipótese de eles pertencerem a um segundo 
nível de ligação, o do primeiro braço com o segundo, parecer consistente com as restantes 
observações efectuadas, como adiante se referirá. 

3. A fraca espessura do tabuado de forro interior (entre 16 e 18mm), pareceu desde logo 
demonstrar que não se tratava de um tabuado adequado ao revestimento do chão de um 
porão, mas de uma zona acima do encolamento correspondente à ligação caverna-braço, o 
que corrobora a precedente presunção de se tratar da zona de ligação entre o primeiro e o 
segundo braço. 

4. A presença de cordão e de tiras de chumbo de calafetagem e protecção do tabuado do 
casco subsistente sob este conjunto de cavername, corrobora também esta presunção, visto 
que a zona de união entre o primeiro e o segundo braço, situada acima do encolamento, 
corresponde ainda a uma zona das obras vivas do casco de navio, e portanto igualmente 
sob a ameaça do teredo navalis. 

5. Por sua vez, a presença numa área bem delimitada, de partes estruturais do casco do 
navio, quer coesas quer dispersas, associadas a vestígios não estruturais, típicos de uma 
carga de porão, entre os quais se destacam mais de vinte toneladas de lingotes de cobre 
formando um rasto de destruição contíguo no sentido Sul-Norte / Sudoeste-Nordeste, 
parece também corroborar a precedente ilação. 

6. Na fase actual desta investigação preliminar não se pode ainda presumir com segurança 
a posição final do casco do navio a partir do conjunto total dos vestígios, estruturais e não 
estruturais, coesos ou dispersos. Contudo, tendo em consideração as maiores larguras das 
extremidades de rotura dos elementos do cavername em questão que se encontram do lado 
do mar (apontando para oeste), permitido é concluir que o eixo do navio – a quilha – se 
disporia a leste do conjunto estrutural em questão, num eixo algures entre o referido 
sentido Sul-Norte / Sudoeste-Nordeste. 

 

Estrutura St2 

1.É constituída por quatro elementos de cavername que, ao invés de St1, assentavam 
directamente num ténue solo sedimentar cobrindo o substrato rochoso, devido à ausência 
de tabuado de forro exterior, obviamente perdido antes ou durante a sua deposição in situ. 
Este cavername, na sua parte dianteira, virada para noroeste, estava coberto 
transversalmente por uma grande peça quase totalmente coberta de concreção pétrea, 
imediatamente identificada após a sua limpeza preliminar como sendo um segmento 
incompleto de dormente. Em contrapartida, na sua parte traseira, virada para sudeste, o 
cavername estava coberto, também transversalmente, por um tabuado de forro interior 
idêntico ao de em St1. Curiosamente, a tábua da primeira fiada estava na vertical, adossada 
ao dormente, certamente devido ao desprendimento e arrastamento deste na fase terminal 
de deposição do conjunto. 
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2. O referido dormente tem uma secção quadrilátera irregular que apresenta: 

- uma face externa, a mais larga de todas e ligeiramente encurvada longitudinalmente para 
o encosto da face interna do cavername, relativamente bem conservada e sem outras 
características particulares;  

- uma face interna (voltada para cima in situ) irregularmente muito corroída em grande 
parte da sua extensão, mas que atesta pela sua máxima espessura preservada, ter sido 
originalmente talhada obliquamente em relação à face precedente, pelo que a face inferior 
era originalmente mais larga do que a superior. Apresenta na sua extremidade direita (de 
quem olharia do eixo do navio de dentro para fora) uma escarva lisa, vertical, de dente 
oblíquo, atestando ser uma peça compósita (que se prolonga longitudinalmente por outra 
igual); 

- uma face superior, a mais estreita, que apresenta um malhete central, com a sua forma em 
rabo de minhoto bem definida, assim como denteados laterais semelhantes, embora mal ou 
semi-preservados. A base horizontal destes malhetes, ao definir a posição funcional da 
peça, permitirá, por sua vez, definir a inclinação da sua face externa e, implicitamente, a 
inclinação do cavername em que ela assenta – factor este essencial, que poderá 
eventualmente contribuir para a definição da posição dos conjuntos estruturais em questão 
no casco do navio; 

- uma face inferior aplanada mas relativamente deteriorada, sem outras características; 

3. O conjunto de malhetes supra-referido parece atestar a dupla função estrutural e 
funcional de um dormente: servir de reforço interno longitudinal do esqueleto do navio e 
simultaneamente servir de apoio ao sistema de travamento transversal deste esqueleto, 
assim como apoio transversal (através de vaus) do forro longitudinal constituindo o chão 
de uma coberta. 

4. Em face do exposto, todas as conclusões preliminares tiradas no terreno ajustam-se 
perfeitamente, reforçando a consideração de que a estrutura St1 e em especial a St2 não 
pertencem ao fundo do navio mas a uma das partes laterais, imediatamente acima do 
encolamento, quiçá exactamente na zona da primeira coberta, constituindo assim, 
fragmentariamente, partes de uma zona lateral superior do porão do navio44 – hipótese aliás 
consistente como o pressuposto modelo de naufrágio e de destruição final do navio já 
referido.  

5. Desde logo ficou reforçada a presunção de os pares de elementos do cavername 
constitutivos das duas estruturas St1 e St2 corresponderem à zona das ligações do primeiro 
com o segundo braço – justamente aquelas que são reforçadas pelo dormente, que 
simultaneamente sustenta os vaus transversais da primeira coberta, a que constitui o teto do 
porão. 

 

                                                           
44 Interpretação esta que foi apresentada e documentada na Academia de Marinha, em conferência 
apresentada pelo A. a 7 de Abril de 2008 
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Merece também referência a expressiva representação destes dentes na iconografia do 
Livro de Traças de Carpintaria, de Manuel Fernandes (1616).  

 

2. Ficava no entanto por demonstrar se por ventura aquele segmento de dormente assentava 
justamente naqueles elementos de cavername – o que seria um extraordinário acaso, dada a 
manifesta violência documentada pelo modelo de destruição do navio ao chegar ao seu 
ponto de impacto terminal. Contudo, a maneira e o momento mais viáveis para fazer esta 
verificação seria de o fazer na fase pós arqueográfica da investigação de gabinete. 

3. Subsequentemente, durante a 
fase de observação pormenorizada 
da primeira peça do cavername de 
St2, imediatamente antes de os 
respectivos registos arqueográficos 
serem feitos, e ao colocá-la sobre a 
extremidade inferior para se 
determinar com um nível de bolha 
a horizontalidade da face de 
assentamento do dente, verificou-se 
que a peça nessa posição teria 
originalmente de ficar ligeiramente 
inclinada para fora – como seria de 
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esperar dada a sua presumível localização original.  

4. Durante essa mesma fase de observação do dormente, e uma vez estabelecida a sua 
posição original a partir da face de 
assentamento do malhete em rabo 
de minhoto colocada rigorosamente 
na horizontal, verificou-se que o 
plano da sua face externa fazia um 
ângulo com cerca de 70º com o 
plano horizontal de assentamento 
na aresta desse lado. Ângulo este, 
que era justamente consistente com 
a inclinação dos elementos de 
cavername de St2, nos quais o 
dormente assentava e se adossava 
(ou noutros equivalentes entretanto 
desaparecidos) – o que 
corresponderia efectivamente às 
posições originais destes dois tipos 
de peças distintas da estrutura do 
navio. 

5. Simultaneamente, na mesma 
ocasião, observou-se também que 
na posição original do dormente 
(estabelecida igualmente a partir da 
face de assentamento do malhete 
em rabo de minhoto colocada 
rigorosamente na horizontal), o 
plano da sua face inferior fazia um 
ângulo de 26º com o plano 
horizontal de assentamento da 
aresta desse lado – perfeitamente 
consistente com a medição angular 
da face externa anteriormente 
referida. 

 

Itinerário interpretativo prosseguido em Lisboa  

A investigação subsequente, embora numa fase preliminar, permitiu esclarecer 
definitivamente a questão da posição do dormente relativamente às peças do cavername 
sobre as quais repousava in situ.  
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Para o efeito foram individualmente impressos em papel vegetal, em escala reduzida, os 
desenhos das faces internas das quatro peças do cavername de St2, assim como o da face 
externa do dormente, com vista à tentativa de sobreposição dos respectivos buracos da 
pregadura – única maneira de comprovar se o conjunto estava ou não em efectiva ligação 
estrutural. 

Dois ensaios foram então realizados. O primeiro foi feito através da fixação dos desenhos 
individuais da face interna das quatro peças do cavername, recortados, por justaposição, 
lado a lado, perfeitamente encostados uns aos outros e alinhados horizontalmente entre si 

 

pela aresta-plano dos dentes. Seguidamente, sobrepôs-se-lhes o desenho da face externa do 
dormente, visto ser a face de contacto com as primeiras – para o efeito horizontalmente 
invertida, como num espelho. Neste primeiro ensaio, correndo horizontalmente o desenho 
do dormente de um lado e para o outro, com a sua base em perfeita sobreposição com os 
dentes das quatro peças, como se neles assentasse, não se encontrou qualquer sobreposição 
de buracos da pregadura suficientemente rigorosa, como se pode observar. 

No segundo ensaio, ao invés do primeiro, em que se fixaram os desenhos das pecas do 
cavername e se movimentou o do dormente por cima deles, fixou-se o dormente e 
movimentaram-se os desenhos das peças do cavername por debaixo dele, em todas as 
combinações de encosto possíveis. Foi então ao movimentá-los aos pares, e ao afastá-los 
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progressiva e tentativamente, mas deslocando-os sempre com os dentes perfeitamente 
alinhados com a base do dormente, que acabaram por ser encontrados diversos buracos  

 

 

rigorosamente coincidentes, ou quase45, o suficiente para ficar definida com exactidão a 
posição original do conjunto. Neste caso, os desenhos dos buracos estavam perfeitamente 
sobrepostos (em três casos), ou muito próximos (em dois casos)46. A prova estava feita, e com 
ela, a justeza do método adoptado, empiricamente concebido, experimentalmente testado, e 
perfeitamente conseguido: a peça desconjuntara-se do cavername apenas ligeiramente. 

                                                           
45 Ou com um índice de rigor que pode ser considerado perfeitamente suficiente, o que quer dizer, ao inverso, 
que o respectivo índice de erro pode ser considerado desprezível. O que está implícito no facto de qualquer 
técnica de desenho manual, como qualquer outra actividade humana nunca poder atingir o rigor absoluto. Por 
isso existem critérios estatísticos e electrónicos que se baseiam na parametrização destes índices. Veja-se,  
por exemplo, o método DMS (Direct Measure System) de tratamento de medidas de trilateração 
hipsometricamente corrigidas em conformidade com o teorema de Pitágoras, neste caso informaticamente 
através do programa Site Recorder (vide Nota 37). 
46 O facto de os dois pares de elementos do cavername não estarem em estrito paralelismo é irrelevante, uma 
vez que o seu ligeiro índice de desvio é perfeitamente aceitável, sobretudo devido à dificuldade de determinar 
a posição rigorosa, original, da peça, no momento do seu registo por desenho à escala natural – razão pela 
qual esta peça foi desenhada várias vezes em posições aproximadas. Isto, não referindo sequer o facto de o 
talhe e a assemblagem de peças de madeira num estaleiro de construção naval do século XVI, como em 
qualquer obra humana, não exprimir a perfeição absoluta. 
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Com este primeiro ensaio baseado na documentação arqueográfica elaborada, e no termo 
destes resultados preliminares, o projecto de investigação sobre o navio português de 
Oranjemund deu os seus primeiros passos, ciente de que os próximos serão justamente os 
da exploração completa do manancial informativo que ela detém e potencia.  

Encerrando a parte técnica do presente relatório, apresentam-se duas vistas esquemáticas, 
de pormenor, e dois desenhos, do presumível baleeiro basco San Juan, naufragado em Red 
Bay, no Labrador, nos meados do século XVI, que constitui o vestígio de navio de tradição 
construtiva ibero-atlântica mais completo e bem conservado à escala mundial, escavado 
pela equipa de arqueologia subaquática de Parks Canada – vistas retiradas do magistral 
relatório final recentemente publicado47, e que, apesar das diferenças de pormenor, 
ilustram bem a estrutura das zonas preservadas do navio de Oranjemund. 

  

                                                           
47 Grenier et al., 2007, Vol. III: 180 e 181. A obra, publicada em inglês e francês, tem cinco volumes.  

Dormente 
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A vermelho, por equiparação: zonas de onde provêm os conjuntos estruturais St1 e St2 do navio de Oranjemund 
(Futtock=Braço)  

Dormentes 
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Conclusão provisória 

A participação de Portugal em 2008 e 2009 em duas fases técnicas do projecto de 
salvamento arqueológico do navio português do século XVI de Oranjemund – a primeira 
centrada na escavação e desmontagem dois únicos fragmentos do casco do navio cujos 
elementos se encontravam ainda em conexão estrutural, e a segunda, visando a execução 
de registos arqueográficos por desenho à escala natural e por fotografia em mosaico, 
incidindo sobre cada uma das quatro faces de cada peça dos dois conjuntos – mais do que 
importante, foi essencial. 

E foi essencial, nomeadamente, por proporcionar também uma interpretação estrutural que 
assinala o início de uma transição de patamar investigativo: de uma fase técnica para uma 
fase analítica e interpretativa. Transição que significa ter-se aberto – ou começado a abrir – 
mais uma janela de conhecimento sobre a arquitectura naval portuguesa, graças a esses 
frágeis e raríssimos testemunhos que são os documentos arqueológicos propriamente ditos. 

Mas, sublinhe-se que apesar de algo ter sido feito no âmbito pelo projecto, muito está ainda 
por fazer, se não quase tudo. Disto é expressão, no estrito plano dos vestígios do casco do 
navio, o facto de o presente estudo não ter podido abranger a totalidade do acervo de 
vestígios de natureza arquitectural, ficando por arqueografar numerosas e importantes 
peças isoladas do casco do navio (St3) – as que aparentemente não têm conexão estrutural, 
mas que contêm mesmo assim uma informação preciosa. 

Razão de sobra para justificar, tanto quanto possível urgentemente, a organização de uma 
derradeira missão portuguesa – de modo a fazer falar para a posteridade a totalidade de tais 
vestígios. O que consagraria em definitivo com paradigmática actualidade em termos 
internacionais, a cooperação entre Portugal e a Namíbia em torno deste valioso património 
– comum, e de toda a Humanidade. 

 

  

Vista da zona de impacto terminal                             
do navio de Oranjemund em Junho de 2009 
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Fundamentação da posição de Portugal sobre a questão da ‘imunidade soberana’ dos 
navios de guerra e de Estado no quadro do actual projecto de Convenção 
Internacional para a Protecção do Património Cultural Subaquático promovido pela 
UNESCO. 

Lisboa 2000 – Paris 2001 

 

O presente texto resulta de reuniões de trabalho havidas entre representantes do Centro 
Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática do Instituto Português de Arqueologia e 
do Gabinete de Relações Culturais Internacionais (Ministério da Cultura), da Direcção-
Geral de Marinha (Marinha - Ministério da Defesa), da Direcção-Geral dos Assuntos 
Multilaterais e da Direcção de Serviços das Organizações Económicas Internacionais 
(Ministério dos Negócios Estrangeiros). 

 

1. Apesar da UNCLOS não conter qualquer referência expressa ao princípio de imunidade 
soberana dos navios de guerra e de Estado, naufragados, Portugal considera que deve ser 
universalmente respeitado este princípio consagrado – segundo o qual o Estado de bandeira 
de um navio naufragado exerce direitos soberanos sobre os respectivos vestígios, onde 
quer que eles se situem. Naturalmente, este respeito deve estender-se aos princípios que na 
área do património cultural subaquático decorrem da Carta do ICOMOS (Sófia, 1996) e 
que inspiraram o Anexo do presente projecto de Convenção da UNESCO.   

2. Apesar, também, de se dispor a respeitar escrupulosamente este princípio, no que 
concerne os destroços de navios de guerra ou de Estado de um outro país, situados no leito 
do mar e nos fundos marinhos do espaço correspondendo à sua plataforma continental ou, 
de forma mais ampla, das áreas sob sua jurisdição marítima, Portugal entende, em 
contrapartida, não reivindicar este princípio junto de países terceiros, apesar de uma 
vastíssima parte da sua memória histórica se encontrar espalhada no leito do mar e nos 
fundos marinhos de todos os continentes.   

Com efeito, Portugal não considera ser este o princípio político-cultural e ético 
fundamental a que deve obedecer a salvaguarda dos seus interesses; nem ser esta a questão 
mais importante ou de maior actualidade dos pontos de vista político-cultural e científico-
patrimonial, no quadro do presente projecto de Convenção.   

Portugal entende, ao invés, que a melhor contribuição que poderá dar para a protecção e 
valorização dos vestígios do seu património histórico e cultural que se encontram no leito 
do mar e nos fundos marinhos de todos os continentes, não será a de se constituir como 

                                                            Anexo A1 
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parte reivindicante desse património – que histórica e culturalmente partilha com os países 
em cujos leito do mar e fundos marinhos ele está situado – porque a sua reivindicação e a 
sua afirmação de base no trato com qualquer país em cujos leito do mar e fundos marinhos 
jazem vestígios deste património são tão somente os princípios e a ética subjacentes ao 
presente projecto de Convenção. Assim:  

Reivindica, antes de mais, que os vestígios desse património sejam protegidos, explorados, 
estudados e valorizados em exclusivo interesse da Ciência, da Cultura e da Humanidade (o 
que traz implícito o respeito prioritário dos interesse dos países de jazida, de bandeira ou 
de origem cultural), de acordo com os princípios da Carta de Sófia, inspiradores do Anexo 
do presente projecto de Convenção da UNESCO.  

Afirma, à partida, a sua inteira disponibilidade para cooperar com qualquer país em cujas cujos 
leito do mar e fundos marinhos jazem vestígios do seu património histórico e cultural comum.        

3. Tais são os princípios que inspiram a actuação de Portugal neste domínio e que explicam 
o seu posicionamento no quadro do presente projecto de Convenção. Princípios estes, que 
são ilustrados pelo facto de a arqueologia e a salvaguarda e valorização do património 
arqueológico subaquático terem começado em Portugal a propósito de vestígios de navios 
franceses e espanhóis, como foi o caso do Océan e do San Pedro de Alcantara, 
naufragados no mar territorial português, respectivamente em 1759 e 1786; e de Portugal 
ter sempre cooperado desinteressadamente quando destroços de navios portugueses 
jazendo no leito do mar territorial de outros países foram verdadeiramente estudados 
arqueologicamente (isto é, segundo os princípios que viriam a ser consignados na Carta de 
Sófia), como aconteceu nos casos dos destroços do galeão Santíssimo Sacramento (1666), 
situado em águas do Brasil, ou da fragata Santo António de Tana (1697), nas do Quénia. 

4. Portugal considera que, independentemente da mencionada questão, o princípio da 
universalidade deve inspirar a aplicação do instrumento que constitui o presente projecto 
de Convenção. Quer isto dizer que entende como princípio de base, que a Convenção em 
questão deve aplicar-se a todo o património cultural subaquático, independentemente da 
sua natureza (sítios de destroços de navios ou outros ou, quanto a navios, seja qual for a 
sua ‘classe’ – de guerra, de estado, ‘civis’, etc.). 

5. Portugal considera assim bem-vindas no quadro do presente projecto de Convenção 
todas as definições susceptíveis de atenuar divergências e promover consensos em torno 
das questões substantivas essenciais. Por isso propõe que o Artigo 2º do presente projecto 
de Convenção tenha uma redacção de âmbito marcadamente universalista, que explicite 
apenas os pressupostos ético-metodológicos da arqueologia contemporânea (expressos na 
Carta de Sófia) e os de uma necessária e desejável cooperação entre países. Deixando de 
lado e remetendo para um nível de responsabilização bi ou multilateral as questões que 
possam apenas dizer respeito às partes directamente interessadas, como é o caso da questão 
da imunidade soberana dos navios de guerra e de Estado afundados, com presumível ou 
reconhecido significado arqueológico. 
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Oranjemund 2009, memorando sobre a missão portuguesa de registo arqueográfico 

Francisco J. S. Alves 

 

II - Logística do registo arqueográfico1  

O desenho e a fotografia de peças estruturais do navio de Oranjemund seguem os métodos 
usados pelos nossos colegas dinamarqueses e canadianos, adoptados em Portugal desde a 
última década (ver a documentação gráfica e fotográfica anexa). 

 

Desenho  

O desenho deste tipo de peças de madeira é feito sobre película fina transparente, do tipo 
acetato/Mylar/Draftex, fixada sobre uma placa de acrílico que assenta numa armação 
quadrangular de cantoneira do tipo Handy (de secção em L e com furos interpolados nas 
duas bandas) apoiada em 6 pés. O conjunto funciona assim como uma mesa de desenho 
amovível (M1) que é colocada sobre uma outra mesa, maior e mais baixa (M2), dotada de 
um sólido tampo em que assentam as peças a desenhar. De salientar que a mesa M1 deverá 
ter uma altura ligeiramente superior à da maioria das peças de madeira nas suas várias 
posições de registo (0,5 m), enquanto que a mesa M2 deve ser mais baixa (0,3 m), para a 
ergonomia do conjunto. 

O desenho propriamente dito é feito com base na marcação de pontos sobre a película 
transparente com caneta indelével superfina. Cada um desses pontos corresponde 
rigorosamente ao ponto de intersecção – no plano de desenho – do raio emitido por uma 
caneta apontadora laser apontada para o ponto da peça de madeira que se pretende registar, 
graças ao “rato” no qual a caneta se encontra inserida rigorosamente na vertical (ver 
documentação fotográfica anexa). 

 

1. Equipamento necessário (que a equipa portuguesa levará consigo) 

- 1 “rato”  

- 1 caneta apontadora laser  
                                                           

1 A tradução em inglês desta parte II do Memorando foi entregue à delegação namibiana em Paris, a 27 de 
Março de 2008, no intuito de proporcionar às respectivas autoridades os dados técnicos dos equipamentos 
necessários para os trabalhos de arqueografia a realizar no quadro da missão proposta pelo signatário, por 
forma a que os mesmos pudessem ser adquiridos e montados em desejável sincronia com a chegada da 
equipa portuguesa a Oranjemund.  

                                                            Anexo A2 
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- 1 jogo de canetas superfinas e finas indeléveis  

- 1 jogo de instrumentos de desenho e medição  

 

2. Equipamento a adquirir localmente 

- 1 jogo de pilhas do tipo AAA (à venda em todo o lado) 

- Álcool etílico (para limpar marcas de caneta indelével) 

- Lenços Kleenex (idem) 

- Cantoneira do tipo Handy (de secção em L e com furos interpolados nas duas bandas); 
tirantes de barra lisa e triângulos de canto, furados, parafusos, porcas, anilhas e protectores 
para os pés das mesas em plástico (todos do tipo Handy). 

- Placas de madeira ou outro material 

- Verniz impermeável 

- Placas de acrílico 

- Rodas com sistema de fixação vertical 

 

3. Equipamento a construir localmente 

Mesas de desenho (M1) 

- 2 armações quadrangulares de cantoneira do tipo Handy (de secção em L e com furos 
interpolados nas duas bandas) de 1,5 x 0,75 m, com 6 pés de 0,5 m de altura (total = 15 m 
= 4 x 1,5 m+ 4 x 0,75 m + 12 x 0,5 m). Estas dimensões dos pés devem ser respeitadas 
milimetricamente, de modo a assegurarem a perfeita horizontalidade do plano de desenho. 

Atenção: os pés da mesa M1 não devem ser estabilizados com barras horizontais mas com 
triângulos de canto e, obliquamente, com tirantes-barra.  

- 3 placas de acrílico de 7 mm de espessura com 1,6x0,75 m (uma suplente, por 
prevenção). 

 

Mesa-tabuleiro de base (M2)  

- 1 armação quadrangular semelhante à das mesas M1, mas com 5 diferenças: 

a) terá as seguintes dimensões horizontais: 1,6 x 3,2 m (total = 9,6 m); 

b) com dupla armação quadrangular, aparafusada em sobreposição simétrica (total = 9,6 
m); 

c) desta, a armação inferior terá mais 2 cantoneiras horizontais, equidistantes, de reforço  

interno transversal (total = 2 x 1,6 m = 3,2 m); 
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d) terá 10 pés (4 de canto, e entre estes, 2 equidistantes, em cada lado maior, e 1 no meio 
cada lado menor) , com uma altura de 0,3 m, colocados no alinhamento das cantoneiras 
transversais de reforço (total = 3 m); e 

e)  reforçados por cantos e tirantes oblíquos e, a meia altura, por uma cercadura horizontal 
externa de tirantes-barra (total = 9,6 m). 

- O tampo da mesa-tabuleiro M2 deverá ter cerca de 25/30 mm de espessura e pode ser de 
uma só ou de várias placas, em função dos materiais disponíveis, mas em qualquer dos 
casos tem de ser revestido com várias camadas de verniz impermeável, porque a 
experiência demonstra que nenhum outro revestimento resiste à fricção causada pelas 
volumosas e pesadas peças arqueológicas encharcadas, que provocam a rápida usura e 
deterioração da madeira, contraplacado ou aglomerado que não tenha este tratamento de 
protecção superficial. 

 

Fotografia 

As fotografias deste tipo de peças arqueológicas são feitas em mosaico, pelo que o sistema 
mais prático de o fazer é dispor de uma máquina fotográfica montada num tripé fixo, à 
vertical do eixo longitudinal mediano de um carril de cantoneira do tipo Handy, no qual 
desliza um tabuleiro de rodas e sobre o qual se colocam as peças. 

 

1. Equipamento necessário (que a equipa portuguesa levará consigo) 

- Tripé 

- Máquina fotográfica digital 

 

2. A disponibilizar localmente 

- 1 ou 2 iluminadores de 250 a 500 Watts 

 

3. Equipamento a adquirir localmente 

- Cantoneira (13 m = 6m + 6 m +0,5 m + 0,5 m) e tirantes-barra (5 x 0,5 m = 2,5 m). 

- 6 rodas de 6 a 8 cm de diâmetro e com 1,5 cm de espessura  

 

4. Equipamento a construir localmente 

- 1 armação de cantoneira do tipo Handy soldada, com 6 m de comprimento e 0,5 m de 
largura (tendo os ângulos internos virados para cima para servir de carril), reforçada com 5 
tirantes-barra transversais com 0,5 cm de comprimento, espaçados de metro a metro e 
soldados nos topos à base das cantoneiras longitudinais. 
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- 1 tabuleiro (com características idênticas ao tampo da supracitada mesa M2, com 1,2 m 
de comprimento e 0,6 m de largura, solidamente fixado e apoiado em 6 rodas (3 de cada 
lado) ajustadas à largura do carril, de modo a deslizar perfeitamente. 

 

---------------------------------- Versão em inglês ----------------------------------- 
 

Memorandum about the mission logistic and the logistics of the archaeographic 
recording2 

 

Logistics of the archaeographic recording  

Drawing and photography of the structural timbers of Oranjemund shipwreck follow the 
methods adopted by our Danish and Canadian colleagues, which were adopted in Portugal 
since last decade (see graphic and photographic documentation in annex). 

 

Drawing 

The draws of this kind of wood timbers are executed on thin transparent pellicle of 
acetate/Mylar/Draftex fixed on an acrylic plaque laid horizontally on a square frame of  
Handy type angle bars (with an L section and with interpolated holes in both faces) 
standing on 6 feet. This set functions like a mobile drawing table (M1) which is placed 
over another table, bigger and lower, with a rigid cover plaque (M2), where are placed the 
timbers to be drawn covered by M1 drawing table. It must be pointed that table M1 must 
be slightly higher than the majority of the timbers (0,5 m), and that M2 must be lower (0,3 
m) in view of the hole ergonomic. 

Te drawing itself is done trough the marking of points over the transparent pellicle with a 
super thin indelible pen. Each one of these points corresponds accurately to the intersection 
point of the ray emitted by a laser pen with the drawing plan. The laser pen is accurately 
inserted vertically in a appropriate mouse and is pointed to each chosen timber point. 

 

1. Required equipment (that the Portuguese team will carry) 

- 1 mouse 

- 1 laser pointing pen 

- 1 kit of super thin indelible pens 

                                                           
2 The translation in English of the present Memorandum is addressed to Namibian authorities, with the 
purpose of acquiring and assembling urgently the structural equipments here described, eventually in 
cooperation with NAMDEB, because they are required by the archeological recording tasks of the 
Portuguese team. 
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- 1 kit of measuring and drawing instruments 

 

2. Equipment to be acquired locally 

- A kit of piles AAA type (sold everywhere) 

- Ethylic alcohol (to clean indelible pen marks)  

- Kleenex handkerchiefs (idem) 

- Handy type angle bars (with an L section and with interpolated holes in both faces); flat 
beam strips and corner triangles with holes, screws, screw-nuts, round washers and plastic 
feet protectors, (all of them of Handy type). 

- Plaques of wood, plywood, aglomerate or other material 

- Waterproof varnish  

- Acrylic plaques 

 

3. Equipment to be built locally 

M1 Drawing tables  

- 2 square frames of Handy type angle bars (with an L section and with interpolated holes 
in both faces) of 1,5 x 0,75 m, with 6 feet of 0,5 m high (total = 15m). This height must be 
respected accurately, to assure a perfectly horizontal drawing plan. 

Attention:  M1 table feet must not be stabilized with horizontal beams, but with corner 
triangles or angular flat beam strips.  

- 3 acrylic plaques 7 mm thick of 1,6 x 0,75 m (tone of them for prevention). 

 

M2 Base table  

- 1 square frame similar to the M1 tables, but with 5 differences: 

a) shall have the following horizontal dimensions: 1,6 x 3,2 m (total = 9,6 m); 

b) with double square frame, symmetrically superposed (total = 9,6 m);  

c) the down square frame will have 2 more horizontal Handy type bars as internal 
transversal reinforcement, at equal spaces (total = 3,2 m); 

d) shall have 10 feet (4 in the corners, and between these 2 in the longer sides and 1 in the 
shorter sides), with a height of 0.3 m, placed in the axis of the reinforcement transversal  

Handy type bars of the down square frame (total = 3 m); and 

e) reinforced at mid height by an external horizontal ring of beam strips (total = 9,6 m). 
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- The M2 plaque with 25/30 mm can be composed by one or several parts depending of the 
available materials, but in all cases they must be recovered by several layers of waterproof 
varnish because the experience shows that any other protection resists to the abrasion 
caused by wet timbers, which accelerate the degradation of the wood, plywood or 
agglomerate without this kind of surface protection treatment. 

 

Photography   

This kind of timber photos are done in mosaic, so then the most practical way to do it is to 
have a camera in a tripod fixed vertically to the medium longitudinal axis of a rail of 
Handy type angle bars, inside which slides a wheeled platform where the frames are 
placed. 

 

1. Required equipment (that the Portuguese team will carry) 

- Tripod 

- Digital camera 

 

2. Equipment to be available locally 

- 1 or 2 illuminators between 250 to 500 Watts 

 

3. Equipment to be acquired locally 

- Handy type angle bars (13 m = 6+6+0,5+0,5 m) and flat bars (5 x 0,5 m = 2,5 m). 

- 6 wheels with a diameter of 6 to 8 cm and 1,5 cm thick. 

 

4. Equipment to be built locally 

- 1 square framed rail of Handy type angle bars welded with 2 x 6 m long and 2 x 0,5 
width (with internal looking up angles and 5 transversal 0,5 m long flat bars in each meter, 
also welded to the external base of the side bars). 

- a wooden plaque (which material shall be similar to M2 plaque), with 1,2 m long and 0,6 
m of width, to whom 6 wheels are fixed (3 on each side) and adjusted to the width of the 
rail (to slide perfectly). 
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Anexos / Annexes 
 

Esquema 1 – Perfil transversal da mesa de desenho para madeiras de navios  

Scheeme 1 – Transversal profile of the drawing table for shipwreck timbers 
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Esquema 2 – Secção do dispositivo para fotografia em mosaico 

Scheeme 2 – Section of the device for mosaic photography 

 

 

 

 
                

                 
                 Desenho a laser / Laser drawing 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

                                        

Rato com caneta laser / Mouse with laser-pen (CNANS/DANS, Lisboa, 2001/2008) 
 

Placa de madeira envernizada 
Varnished wooden plaque 

Roda / Wheel 
Carril / Rail 

Placa de acrílico  
Acrylic plaque 

Placa de madeira envernizada 
Varnished wooden plaque 
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Timber analysis                               
 
1.  Code numbers 
Field: St2 Deck stringer  
“St2” means Structure 2 – which is composed by a four connected frames fragments over 
whom lie a deck beam fragment; “F” means “frame”), “S4”means ‘4th frame counting 
from the South”). St2 was located side by side, South of St1, the 1st structure discovered in 
April, who was composed by five frames fragments, also still in connection between each 
other. In contrary of St2, St1 included the correlated outer planking. Differently, in both 
structures, the remains of the inside floor planking were found in situ, over the frames.  
Those two structures were the unique structural remains of the ship hull still in coherent 
connection.  
Finally, St3 represents an area of c. 5x10m, south of St2, where were discovered c. two 
dozens timbers of structural significance, some of them of big size, but all of them without 
structural connection, simply dispersed. 
National global management (National Museum of Namibia): Not yet 
Theodolite positions: E extremity: DPW 5138 (FA-1Oct2008, p.98); W extremity: DPW 
5139-40 (FA-1Oct2008, p.98). 
 
2. Designation 
Deck stringer, probably of the 1st deck (because strongly correlated with the cargo 
displayed in situ). This plank is simultaneously an internal longitudinal reinforcement of 
the hull and as longitudinal base of the transversal deck beams who were covered 
longitudinally by the deck planking floor. 
 
3. Description 
Dimensions: 
Max. length: c. 1,69m. 
Max width: 0,35m. (in the tooth part): 0,27/0,275; eight of the tooth: 0,035m. 
Max. thickness: 0,22m (corresponding exactly to the ancient Portuguese palmo craveiro). 
 
 
 

                                                             Anexo A4 
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Generic description  
Wood plank slightly bended, who seem indicate an original longitudinal orientation, the wider 
side corresponding to the external side, originally in contact with internal side of the framing.  
The plank has an irregular squared section: the plans of the two thinner sides are not 
parallels and they make between them an angle of c. 26o. One of them presents traces of 
three carved scarves c. 0,3/0,35m far from each other(c.11/2 palmo), but only the middle 
one, dove tail shaped, presents both square sides preserved.  
Even being impossible to know the original width of the other two partial preserved 
scarves, it is reasonable to admit that they were similar of the middle one. This led to the 
hypothetical conclusion that the plank is a deck stringer who handled deck beams, reason 
why the dove tail scarves were obviously sited in the top side of the plank. 
Originally and functionally, the bases of the dove tail scarves were horizontal with the 
larger side turned out. Based in this evidence, the original position of the plank was 
oblique, the outer side making an angle of c. 70o with its lower horizontal plan.  
This led to the hypothetical conclusion that this deck stringer has belonged to a low part of 
the hull, somewhere not far upper the bilge, so then corresponding to 1st deck support 
system guaranteed by the deck stringers. This presumption is otherwise corroborated by 
the spatial correlation of this plank with St2 and St1 structures, which can be presumably 
identified as assemblages between 1st and 2nd futtocks rather than between frame and 1st 
futtock, especially St2 due to their inner support tooth step. 
The low side of the plank is flat and doesn’t have special characteristics.  
The inner side is almost completely corroded by teredo navalis, making impossible to 
know if it was or not parallel to the external one – maybe not, based on comparative 
examples. 
The extremity called “A” conventionally (see Archaeography criteria) presents vertically 
(except in its top side) a long flat scarf with an oblique tooth very well preserved, which 
horizontal mid-section is triangular. Its tooth, preserved along c. 0,29m, is c. 0,04/0,045m 
high, with an its orientation makes an angle of c. 109o with the horizontal low-inner border 
of the plank. Longitudinally, the scarf vertical plan is preserved c. 0,6m, along the plank 
top border, c. 0,53m along the low border; and its terminal square extremity, which is in 
original contact with the opposite tooth (of the following but not preserved plank), is c. 
0,02m thick. 
This kind of scarf is typical on naval construction, especially of Iberian-Atlantic tradition, 
where it’s systematically used in long timbers assembling, like the keels, not only because 
they require sizes cannot be found in nature in singles trees, but also because in the 16th 
century all Atlantic Europe was already facing a significant scarcity of old and long trees. 
Last remarks: 
1. The partial preserved side of one of the dove tail scarves (of the referred three) and its 
square angled horizontal base are sited in the top and the inner sides of the plank terminal 
part. 
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2. In consequence of the wood transformation in composite artifacts, during the wreckage 
the original composite deck beam, to whom belongs this plank, has broke – as usual – by 
the scarves, which represents their most fragile parts. 
 
Side detailed description 
Inner side 
This is the worst preserved side of the plank, most completely destroyed by Teredo navalis  
probably because it was the most exposed one. In fact, in the field, this timber was lying 
transversally over St2 frames, the corroded side turned up. 
This side presents 9 nail holes, described below in the 3.3 fastenings table. The 9th one 
(left-right, B extremity) is exactly in the fracture zone, naturally contributing to the 
weakening effect upper referred (3.1-Last remarks.2) 
 
Outer side 
This is the best preserved side of the plank, probably because it was the less exposed one 
(this side was lying transversally directly over St2 frames). Nevertheless it presents two 
long and large transversal-oblique fissures, and it is substantially corroded in the top side, 
even if it still preserves the referred dovetail scarf traces. 
It is a slightly curbed/convex face, presenting along its medium axis, in a slight irregular 
line 11 holes above described. The 11th one (left-right/B extremity) transverses exactly the 
bottom plan of the 3rd scarf (the half preserved terminal one). 
 
Low side 
This side presents the best preserved plan, like the outer one, and presents 1 single nail 
hole. 
 
Top side 
This side presents four distinct areas in an in-out and left-right description: 
1 - a roughly preserved triangular section of the flat tooth scarf, continued inside with a 
preserved surface, which end is the linear oblique crest of a 1st scarf; 
2 - a corroded area corresponding to the flat bottom plan and to the other crest side of this 
1st scarf, both inexistent;  
3 - a 2nd scarf  with both crest sides relatively preserved,– the left one worst, less than 0,1m 
longitudinally the right one better preserved, c. 0,3m; and 
4 – a 3rd scarf whose crest it is the very end of the last preserved surface, and which flat 
bottom is uncompleted because this badly preserved scarf is the exact right extremity of the 
plank.  
This side present 2 nail holes close to the preserved scarf area (the 2nd one). 
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4.  Fastenings 
Previous remark:  
The observations presented here result from a first manual cleaning of the timbers coming 
from their preliminary preservation and desalinization by immersion in fresh water, before 
any kind of other lab conservation treatment. Therefore all taken measures and some 
observations are relatively inaccurate and so they must be taken as provisional.  
 
Iron  
All of the fastenings of this plank were in iron. 
 
Wood 
Not yet identified. 
 
Table   
The nails numbers of both opposite peers (Inner/Outer and Low/Top) are in each central 
axis, with the sign of penetration direction (< or>), in bold when the nail is inserted from 
its side ( >< = nail transversing both sides) and with the sign “?”  when we don’t know the 
direction), and with the deepness of the penetration (when it’s the case) expressed in 
centimeters. In the lateral sides are marked the sections of the nail holes: the diameter 
when they are circular, and with two dimensions when they are square, in both cases 
expressed in millimeters. 
 

Inner Outer Low Top 

20x17                         <1                         ø17                        ?<1                        
10x15                       ?<2                       <2=16                 
 ?<3                        
ø35-ø6       conc           ?<4         conc     ø23-  
18x20          <5=1,8    conc         
 <6=7                          
ø17                            >7                           
 <8=9,5                
ø3x3,2     riveted         <9                            
ø20                          ?<10                         
ø18                          ?<11                         
18x18,5  preserved      <12          
 
5. State of conservation 
Outer and low side surfaces are the best preserved ones. The inner one is the worst 
preserved, being deeply corroded by teredo navalis. The top one is very eroded and poorly 
preserved. 
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6. Sampling 
(see respective archive) 
One sample was collected.  
 
7. Archive records (to be completed) 
Photos 
 
Draws 
 
8. Recording dates  
2009.05.14-16 
 
9. Operators 
Alina Shikongo - Ashton Sinamai - Berzick Dube - Francisco Alves - Joram Shiinda - 
Lazarus Shiimi - Miguel Aleluia  
 
10. Certifications and dates 
FA, 2009.05.16 / Last correction: 2009.11.16 




