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A TERRA DE PENAFIEL NA IDADE MÉDIA 

Estratégias de ocupação do território 
(875-1308) 

Dissertação de Mestrado em Arqueologia, 
apresentada à Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto 



1 - Corpus Arqueológico 
Os vestígios arqueológicos 
e toponímicos da Idade Média 



I - ARQUITECTURA RELIGIOSA 

1- MOSTEIRO DE S. MIGUEL EST. XXV 

Freguesia: Bustelo 
Lugar: Mosteiro 
Coordenadas: 008° 16' 09" W Gr; 41° 13' 53" N; 390 m alt. 
Tipo: Mosteiro beneditino masculino 
Cronologia: Fundação anterior a 1065, embora a reconstrução de todo o 
conjunto da Igreja e Mosteiro seja barroca. 
Descrição: O Mosteiro de Bustelo apresenta-se hoje como um importante 
monumento barroco, individualizando-se sobretudo pelo seu imponente aqueduto 
e pelo cadeiral da igreja, profusamente decorado. A actual arquitectura dos 
edifícios que o compõem, profundamente alterados pelas várias remodelações 
dos séculos XVII e XVIII, não mostra quaisquer vestígios aparentes da sua 
medieva fundação. No entanto, foi-nos possível identificar vários elementos 
arquitectónicos coevos do primeiro templo, reaproveitados nos paramentos do 
muro do quintal contíguo à igreja. É o caso de algumas aduelas com decoração 
enxaquetada em baixo relevo e fragmentos de impostas decoradas com toro e 
escócia, que nos permitem assim confirmar a existência de um templo românico. 
Bibliografia: SMITH (1962); MATTOSO (1968), p. 4-5, 147-148; PEREIRA (1976); MAIA 
(1991); IPPAR (1993); CARDOSO (1998), p.3-16; AMARAL; TEIXEIRA (1998), p. 58 e 67; 
www.monumentos.pt: www.ippar.pt. 

2- MOSTEIRO DE S. SALVADOR EST. XXVI 

Freguesia: Paço de Sousa 
Lugar: Assento - Gamuz 
Coordenadas: 008° 20' 36" W Gr; 41° 10' 01" N; 119 m alt. 
Tipo: Mosteiro beneditino (na origem misto, de tipo familiar) 
Cronologia: Fundação anterior a 994, atribuída a Tructesendo Galindes, e 
sagração em 1088. A igreja foi reconstruída entre os séculos XII e XIV, tendo 
ainda recebido alterações posteriores. 
Descrição: A igreja do Mosteiro de Paço de Sousa é o exemplo mais 
representativo dos edifícios românicos classificados como Monumento Nacional 
no concelho de Penafiel, e no contexto da arquitectura românica da bacia do 
Sousa e Baixo Tâmega é tido como modelo padronizador do românico 
nacionalizado. Após o grande incêndio que destruiu o interior do templo em 1927, 
a intervenção levada a cabo pela D.G.E.M.N. retirou-lhe todos os elementos 
renascentistas e barrocos presentes nas fachadas, numa tentativa de restituir a 
traça românica ao edifício, conforme as tendências de restauro da época. A 
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construção da igreja terá passado por várias fases ao longo dos séculos XII, XIII 
e XIV, e a morosidade da empresa deu origem a mudanças no programa 
construtivo e a várias soluções de cronologia diversa. Da primitiva igreja do 
Corporal não restam vestígios, já que foi destruída em 1605, mas alguns 
elementos arquitectónicos e decorativos do templo pré-românico, reaproveitados 
na igreja e espalhados pelo claustro, marcam a existência do panteão fundado 
pelos patronos do mosteiro, nomeadamente vários fragmentos de frisos, 
impostas e colunelos com decoração vegetalista. De salientar a epígrafe gravada 
num colunelo do claustro barroco, cronologicamente atribuível ao século XI. A 
fase mais recuada do edifício românico está patente no portal axial virado a 
Poente, onde a cachorrada arcaica e a decoração dos capitéis nos remete para 
finais do século XII e princípios do seguinte. A igreja apresenta um corpo dividido 
em três naves de três tramos, atravessadas por um pequeno transepto com 
cobertura em madeira e arco-diafragma, para onde se abrem as capelas laterais 
da cabeceira, obra já dos princípios do século XIV, inspirada na arquitectura 
mendicante de feição goticizante. Na fachada Sul da igreja desenvolve-se o 
claustro barroco. 
Bibliografia: VITORINO (1927), p. 281-287; DGEMIM (1939); AGUIAR (1943), p. 49-132; 
MONTEIRO (1943), p. 5-21; MATTOS (1946), p. 26; SANTOS (1955), p. 81-86; FONSECA 
JÚNIOR (1966); MATTOSO (1968), p. 16-24 e 321-326; ALMEIDA (1976), p. 427-428; ALMEIDA 
(1978a), p. 163-167 e 243-246; SOUSA (1981), p. 79.112; REAL (1982), p. 120-122; ALMEIDA 
(1986b), p. 28-29, 88-92 e 162, 147-163; BARROCA (1987), p. 428-439; SOUSA; COELHO 
(1996), p. 44-56; AMARAL; TEIXEIRA (1998), p. 59 e 67; BARROCA (2000), p. 132-133; 
www.monumentos.pt; www.ippar.pt. 

3- MOSTEIRO DE S. PEDRO 

Freguesia: Rans 
Lugar: Ponte Nova - Lardosa 
Coordenadas: 008° 18' 16" W Gr.; 41° 10' 30" N; 174 m alt. 
Tipo: Mosteiro particular misto 
Cronologia: Fundação de 882 
Descrição: Fundado por Muzara e Zamora no lugar de Lardosa, deste mosteiro 
resta apenas a tradição oral do achado de uma peça de estatuária em granito 
representando a figura de S. Pedro, que terá sido entregue pelo pároco da época 
a outrem, perdendo-se-lhe entretanto o rasto. Apesar de termos prospectado 
toda a área em redor do local onde se pressupõe a sua existência, não 
conseguimos identificar quaisquer vestígios relacionados com esta estrutura 
monástica fundada pelos presuriadores do lugar. Apenas pudemos ali registar a 
permanência do elucidativo micro-topónimo da Leira dos Frades, designação dos 
campos contíguos à medieva ponte que ali se encontra quase totalmente 
soterrada. 
Bibliografia: AGUIAR (1943), p. 123-128; OLIVEIRA (1950), p. 187 (na lista final dos 
mosteiros, erroneamente atribuído ao mosteiro de Cête); MATTOSO (1968), p.; BARROCA 
(1987), p. 284; AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 67. 
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4- MOSTEIRO DE SANTA IRIA EST. XXI» - Fig.1-2 e EST. XXVII 

Freguesia: Pinheiro - Figueira 
Lugar: Mosteiro das Freiras - Penedo do Corvo 
Coordenadas: 008° 19' 19" W Gr.; 41° 07' 09" N; 460 m alt. 
Tipo: Eremitério feminino 
Cronologia: Espólio dos séculos XIV e XV 
Descrição: O Mosteiro das Freiras, que começámos a escavar em 2001, 
localiza-se no cimo do planalto da Serra do Mozinho, e consiste num pequeno 
recinto fechado por uma cerca ovalóide de silhares graníticos afeiçoados, no 
interior da qual restam alguns alinhamentos dos muros da ermida que ali existiu, 
da invocação de Santa Iria. Infelizmente, no decurso da intervenção apercebemo-
nos de que o sítio já fora alvo de escavações anteriores, e ao questionarmos o 
proprietário do terreno fomos informados de que na década 50 o lugar havia sido 
escavado por Elísio Ferreira de Sousa, que, a exemplo do que sucedeu em 
Monte Mozinho, além de destruir toda a informação estratigráfica do sítio, não 
deixou qualquer registo da intervenção nem do espólio encontrado. Por isso, das 
casas onde habitaram as beatas, que certamente se distribuíam no interior do 
pequeno recinto não temos praticamente registo nem de estruturas, nem de 
pisos, nem de níveis de ocupação, mas apenas uma quantidade substancial de 
telha, que deve ter sido deixada ali aquando da primeira intervenção. Por mera 
obra do acaso, junto de uma laje polida que cremos tratar-se de uma lareira, foí-
nos possível recolher alguns numismas que, na fase em que se encontram as 
escavações, enquadram cronologicamente o sítio entre o final do século XIV e o 
século XV. Monteiro Aguiar refere-se à História Seráfica dos Frades Menores da 
Província de Portugal, escrita em 1656 por Frei Manuel da Esperança, onde este 
descreve o eremitério já em ruínas e a lembrança popular de se ouvir a missa 
naquela ermida. António Moreira da Rocha fala na existência de uma imagem de 
Santa Iria, em pedra de ançã, que teria sido primeiramente recolhida na Igreja de 
Pinheiro, tendo depois passado para o Museu do Seminário do Porto, informação 
que não conseguimos confirmar. 
Bibliografia: AGUIAR (1943), p. 66-68; ROCHA (1972), p. 74-75. 

5- IGREJA P E S . GENS EST. XXVIII 

Freguesia: Boelhe 
Lugar: Boelhe 
Coordenadas: 008° 14' 29" W Gr.; 41° 08' 10" N; 258 m alt. 
Tipo: Igreja Paroquial 
Cronologia: Anterior a 1258, a sua fundação é tradicionalmente atribuída a D. 
Mafalda. Apoiando-se em critérios estilísticos, Carlos Alberto Ferreira de Almeida 
aponta a construção do actual templo para meados do século XIII. 
Descrição: De planta rectangular, composta por uma só nave e capela-mor 
quadrangular, a pequena igreja de Boelhe é outro dos exemplos de arquitectura 
românica classificados como Monumento Nacional no concelho de Penafiel, e 
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também sujeito a obras de restauro pela D.G.E.M.N., que retirou da fachada a 
torre sineira que ali se encontrava até à década de 50. Com apenas uma nave e 
cabeceira quadrangular, apresenta uma solução de arco-cruzeiro sem colunas. O 
templo destaca-se sobretudo pela originalidade escultórica dos capitéis do portal 
axial, em forma de cesto, e pela decoração das impostas, com palmetas 
biseladas, segundo Carlos Alberto Ferreira de Almeida, típicas da área do 
românico rural do vale do Sousa. 
Bibliografia: PASSOS (1931), p. 13-14; DGEMN (1950); ALMEIDA (1971), p. 86, 93-94, 104; 
ALMEIDA (1976), p. 140-141; ALMEIDA (1978a), p. 197-199; ALMEIDA (1986b), p. 94-95; 
SOUSA et COELHO (1996), p. 36-39; AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 67; www.monumentos.pt: 
www.ippar.pt. 

6- IGREJA DE S. SALVADOR DA GÃNDARA EST. XXIX - Fig. 1 

Freguesia: Cabeça Santa 
Lugar: Cimo de Vila 
Coordenadas: 008° 16' 42" W Gr; 41° 07' 59" N; 208 m alt; 
Tipo: Igreja Paroquial 
Cronologia: Anterior a 1258, a sua fundação é tradicionalmente atribuída a D. 
Mafalda. Carlos Alberto Ferreira de Almeida atribuiu o actual templo para o 
segundo quartel do século XIII. 
Descrição: Sendo igualmente um dos templos classificados como Monumento 
Nacional em Penafiel, a igreja de Cabeça Santa mantém a original denominação 
da paróquia medieva. Tendo também sofrido obras de remodelação levadas a 
cabo pela D.G.E.M.N. na década de 50, foi-lhe retirada da fachada a torre sineira 
que ali se encontrava. A sua planta é composta por uma só nave rectangular, 
com capela-mor quadrangular separada da nave por arco cruzeiro de volta 
perfeita, assente sobre colunas com capitéis e impostas decorados com motivos 
fito e zoomórficos. No portal axial predomina o mesmo tipo de decoração 
zoomórfica. Mais tardias, foram-lhe anexadas uma capela lateral e uma pequena 
sacristia. 
Bibliografia: DGEMN (1951); MONTEIRO (1980), p. 441-444; ALMEIDA (1986b), p. 95; 
IPPAR, (1993); SOUSA et COELHO (1996), p. 40-42; AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 67; 
www.monumentos.pt; www.ippar.pt. 

7- IGREJA DE S. MIGUEL DE ENTRE-OS-RIQS EST. XXIX - Fig. 2 

Freguesia: Eja 
Lugar: Entre-os-Rios 
Coordenadas: 008° 17' 53" W Gr.; 41° 05' 04" N; 130 m alt. 
Cronologia: Fundação anterior a 1095, embora o edifício seja cronologicamente 
atribuível à primeira metade do século XIV, segundo Carlos Alberto Ferreira de 
Almeida. 
Descrição: A igreja de S. Miguel, sede da medieva paróquia que foi anexada a 
Santa Maria da Eja, é mais um exemplo classificado como Monumento Nacional 
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no concelho de Penafiel. De planta longitudinal simples, é composta por uma só 
nave e capela-mor rectangulares, apresentando o arco cruzeiro quebrado e sem 
colunas, com impostas decoradas com motivos vegetalistas e lanceolados de 
cariz gótico. O portal principal, com arco apontado, não possui qualquer 
decoração, ao contrário do portal lateral Norte, com arcada de modenatura em 
toro e escócia, encimada por um friso de aduelas decoradas com motivos 
fitomórficos do românico tardio. 
Bibliografia: ALMEIDA e/LOPES (1981-1982), p. 134-136; ALMEIDA (1986b), p. 94; IPPAR 
(1993); SOUSA et COELHO (1996), p. 42-44; AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 67; 
www.monumentos.pt; www.ippar.pt. 

8- CAPELA DE SANTA LUZIA EST. XXX 

Freguesia: Penafiel 
Lugar: Santa Luzia 
Coordenadas: 008° 17' 42" W Gr.; 41° 12' 03" N; 234 m alt. 
Tipo: Capela (outrora Igreja paroquial) 
Cronologia: Fundação anterior a 1049, com remodelações dos séculos XIII-XIV 
e posteriores. 
Descrição: Esta pequena capela terá sido a sede da primitiva paróquia de S. 
Martinho de Moazáres, transferida no século XVI para o lugar de Arrifana, na 
cidade de Penafiel, onde se ergueu a nova Igreja paroquial. Hoje em dia 
convertida em capela, apresenta-se com uma planta quadrangular e portal em 
arco liso quebrado, antecedido de galilé com púlpito exterior. O aspecto actual da 
capela resulta do reaproveitamento da capela-mor da antiga igreja românica, 
tendo a nave sido arrasada e substituída pela galilé. Embutido no paramento 
exterior Sul é ainda visível um capitel muito mutilado que poderia ser proveniente 
do templo românico. No interior da capela pode observar-se, decorando a frente 
do altar, um painel de azulejos hispano-árabes decorados com motivos 
geométricos a verde manganês e amarelo. 
Bibliografia: BARROCA (1987), p. 137 e 162; SOEIRO (1994), p. 13-14; AMARAL; TEIXEIRA 
(1998), p. 57 e 67; 

9- CAPELA DE S. TOME EST. XXXI - Fig. 1 

Freguesia: Rans 
Lugar: S. Tomé (outrora Igreja paroquial) 
Coordenadas: 008° 17' 17" W Gr.; 41°10' 09" N; 260 m alt. 
Tipo: Capela 
Cronologia: Fundação anterior a 1123, com alterações posteriores 
Descrição: A pequena Capela de S. Tomé de Canas foi sede da antiga paróquia 
medieval, extinta e anexada a S. Miguel de Rans. O templo é muito simples e 
pobre, sendo constituído por uma só nave, e desprovido de decoração 
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escultórica no interior e no portal axial, de arco ligeiramente quebrado e aduelas 
lisas, sendo já de época tardo-românica ou mesmo gótica. 
Bibliografia: LIMA (1993), Voi.i, p. 131. 

10- CAPELA DE PASSINHOS EST. XXXI - Fig. 2 

Freguesia: Boelhe 
Lugar: Passinhos 
Coordenadas: 008° 14' 20" W Gr.; 41° 07' 27" N; 124 m alt. 
Tipo: Capela (outrora Igreja paroquial) 
Cronologia: Fundação anterior a [1220 - 1259], com remodelações dos séculos 
XVII, XVIII e XX. 
Descrição: A capela de Passinhos foi sede da paróquia medieval de S. Miguel, 
hoje anexada a Boelhe. Trata-se de um pequeno templo, muito simples, de uma 
só nave e cabeceira quadrangular, apresentando-se muito transformado interior e 
exteriormente. O seu aspecto arcaico reside essencialmente no arco toral, de 
arco em volta perfeita, apresentado já o portal principal e o lateral Norte um arco 
quebrado de arestas chanfradas. A pia baptismal granítica é sextavada e 
encontra-se no exterior da capela, junto do portal axial. 
Bibliografia: SOUSA et COELHO (1991), p. 37. 
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II- TESTEMUNHOS FUNERÁRIOS 

11-BusTELO EST. I, MeXXXII-Fig. 1-4 

Freguesia: Bustelo 
Lugar: Mosteiro de S. Miguel 
Coordenadas: 008° 16' 07" W Gr; 41° 13' 55" N; 370 m alt. (sard) 

008° 16' 11" W Gr; 41° 13' 50" N; 266 m alt. (sarc.2) 
Tipo: Sarcófagos 
Cronologia: Séculos X - XII 
Descrição: No perímetro do Mosteiro de Bustelo encontramos dois sarcófagos 
graníticos. O primeiro (sare. 1) encontra-se no interior do pátio da casa rural 
anexa às traseiras do Mosteiro. Trata-se de um arcaz monolítico, de planta 
rectangular, não antropomórfico e sem decoração. Foi certamente reaproveitado 
para pia e/ou manjedoura, a avaliar pelas pequenas reentrâncias escavadas na 
bordadura da cabeceira, para saída da água, e nos laterais maiores, para 
eventual colocação de uma divisória vertical. Apresenta ainda um canal interior 
num dos laterais maiores, junto a um dos ângulos. O segundo sarcófago (sare. 
2), localizado junto das escadas fronteiras ao cruzeiro, é também um arcaz 
monolítico, mas de forma trapezoidal, não antropomórfico e sem vestígios de 
decoração, aparentemente mais arcaico que o primeiro. Possui um canal na 
cabeceira e outro no lateral esquerdo, tendo uma ligeira inclinação descendente 
em direcção à cabeceira. A fazer a associação destes sarcófagos com as duas 
tampas decoradas com cruz grega que se encontram embutidas nos paramentos 
do claustro do mosteiro, e tendo em conta a cronologia definida por Mário 
Barroca para os sarcófagos não antropomórficos sub-rectangulares e 
trapezoidais [BARROCA (1987), p. 186] estamos perante dois arcazes que podem 
situar-se cronologicamente entre os séculos X e XI, ou inícios do XII. 
Bibliografia: Inéditos. 

12- BUSTELO EST. XXXII - Fig. 2-3 

Freguesia: Bustelo 
Lugar: Mosteiro de S. Miguel 
Coordenadas: 008° 16' 09" W Gr; 41° 13' 53" N; 390 m alt. 
Tipo: Tampas de sarcófago 
Cronologia: Séculos X - XII 
Descrição: Localizadas nas paredes do claustro do Mosteiro encontramos duas 
tampas graníticas, ambas de forma aparentemente rectangular e possivelmente 
de sarcófagos, reaproveitadas nos paramentos do edifício. A primeira está 
disposta sobre uma porta, em posição horizontal, e apresenta-se decorada com 
cruz grega patada de pé-alto (tampa 1). A segunda, num outro local do claustro, 
apresenta uma decoração mais esbatida, sendo também possível vislumbrar uma 
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cruz grega patada esculpida em baixo-relevo (tampa 2). Segundo Mário Barroca, 
estas tampas podem situar-se cronologicamente entre os séculos X-XI, ou inícios 
da centúria seguinte. 
Bibliografia: BARROCA (1987), p. 210; AMARAL ef TEIXEIRA (1998), p. 58 e 67. 

13-NOVELAS EST. Ill 

Freguesia: Novelas 
Lugar: Igreja Velha - Cemitério de Novelas 
Coordenadas: 008° 17' 13" W Gr; 41° 13' 45" N; 171 m alt. 
Tipo: Sarcófago com tampa 
Cronologia: Séculos XII - XV 
Descrição: Localizado no cemitério de Novelas, no lugar da Igreja Velha, está 
um arcaz monolítico em granito, de planta trapezoidal e sem decoração, 
proveniente de uma quinta ali próxima. O interior é antropomórfico e a tampa de 
secção sextavada, com faixa central plana. 
Bibliografia: MIRANDA (1938), p. 17; BARROCA (1987), p. 378; AMARAL ef TEIXEIRA 
(1998), p. 67. 

14- NOVELAS 

Freguesia: Novelas 
Lugar: Igreja de S. Salvador 
Coordenadas: 008° 17' 23" W Gr.; 41° 13' 33" N; 168 m alt. 
Tipo: Tampa de sarcófago 
Cronologia: Séculos XII - XV 
Descrição: Abílio Miranda refere outro sarcófago em Novelas, desta feita na 
Igreja paroquial, "num muro de suporte do adro". Mário Barroca apenas 
encontrou uma "secção de uma tampa de sarcófago, o que nos leva a pensar 
que o arcaz não se encontra presente". Não conseguimos, porém, localizar 
nenhuma destas referências devido ao facto de ter havido recentes 
remodelações no muro, que possivelmente ocultaram os vestígios sob o reboco 
aplicado. 
Bibliografia: MIRANDA (1938), p. 17; BARROCA (1987), p. 378; AMARAL et TEIXEIRA 
(1998), p. 67. 

15-PENAFIEL EST. IV e XXXIII 

Freguesia: Penafiel 
Lugar: Capela de Santa Luzia 
Coordenadas: 008° 17' 42" W Gr.; 41° 12' 03" N; 234 m alt. 

13 



Tipo: Sepulturas escavadas na rocha 
Cronologia: Séculos VIM - IX 
Descrição: Actualmente toda a área em torno da capela de Santa Luzia 
encontra-se pavimentada com cubos de granito que cobriram as cinco sepulturas 
ainda visíveis há alguns anos atrás e que Mário Barroca registou em desenho. 
Não apresentando qualquer vestígio de antropomorfismo, quatro dos sepulcros 
possuíam planta ovalada, sendo um deles sub-rectangular, e todos se 
encontravam com orientação canónica. Hoje em dia é apenas visível parte das 
duas sepulturas situadas nas traseiras da capela, sob o muro da casa vizinha. 
Bibliografia: BARROCA (1987), p. 137 e 162; SOEIRO (1994), p. 14-15; AMARAL et 
TEIXEIRA (1998), p. 67. 

16-PENAFIEL 

Freguesia: Penafiel 
Lugar: Capela de S. Bartolomeu de Louredo 
Coordenadas: 008° 17' 00" W Gr.; 41° 12' 49" N; 230 m alt. 
Tipo: Sepulturas estruturadas com lajes (?) 
Cronologia: Séculos XI - XIII 
Descrição: Abílio Miranda dá-nos notícia de que na Capela de S. Bartolomeu de 
Louredo, "numas escavações feitas pelo Senhhor Simão Júlio da Mota Barbosa 
(...) foram encontradas junto desta igreja muitas ossadas". Ignoramos se se 
tratariam efectivamente de sepulturas medievais, mas dado que esta capela foi 
sede de paróquia até ao século XIII, julgamos que esta referência poderá 
respeitar a sepulturas estruturadas com lajes. 
Bibliografia: MIRANDA (1943), vol. I, p. 14. 

17- SANTA MARTA EST. V e VI 

Freguesia: Santa Marta 
Lugar: Portela 
Coordenadas: 008° 15' 12" W Gr; 41° 12' 27" N; 415 m alt. (sep. 1); 

008° 15' 23" W Gr; 41° 12' 26" N; 421 m alt. (sep. 2 e 3). 
Tipo: Sepulturas escavadas na rocha 
Cronologia: Séculos VIII - XI 
Descrição: A necrópole de Santa Marta localiza-se junto do dólmen da Portela, 
no lado oposto da estrada, e é constituída por três sepulturas escavadas na 
rocha. A sepultura 1 encontra-se junto do muro de divisão de propriedade, e foi 
aberta no afloramento granítico com uma orientação de NW-SE, por forma a 
adaptar-se à penedia. De forma sub-trapezoidal, esta sepultura é antropomórfica, 
com cabeceira em arco de volta perfeita levemente aberto, apresentando-se a 
linha dos ombros e dos pés bastante suave e arredondada. Na zona da 
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cabeceira possui um rebordo parcial. A cerca de 10 metros encontramos as 
sepulturas 2 e 3, muito destruídas e mutiladas, ambas com orientação canónica 
quase perfeita. São paralelas entre si mas estão desalinhadas, sendo a primeira 
(sep. 2) antropomórfica, de planta e cabeceira sub-rectangulares e 
antropomorfismo assimétrico, mais vincado na linha do ombro esquerdo. A 
segunda sepultura (sep. 3) apresenta uma forma ovalada, sem sinais de 
antropomorfismo, e possui rebordo lateral já pouco visível, sendo claramente 
anterior às restantes sepulturas. Cronologicamente, podem datar-se entre os 
séculos IX - XI, embora a sep. 3 seja, muito provavelmente, de fase anterior. 
Bibliografia: VASCONCELOS (1895), p. 16; MIRANDA (1937), p. 7; BARROCA (1987), p. 140 
e 163-164; AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 58 e 67. 

18- MlLHUNDOS 

Freguesia: Milhundos 
Lugar: Chãos de Cima - Capela de Nossa Senhora da Ajuda 
Coordenadas: 008° 16' 03" W Gr; 41° 12' 41" N; 330 m alt. 
Tipo: Sepultura escavada na rocha 
Cronologia: Séculos IX - XI 
Descrição: Embora haja referência a uma sepultura antropomórfica escavada na 
rocha no lugar da pequena Capela de Milhundos, não conseguimos localizá-la 
devido à densa e impenetrável vegetação que cobre toda a área envolvente da 
Capela. Cremos, porém, que esta terá já sido destruída, uma vez que toda a área 
foi recentemente alvo de grandes remodelações urbanísticas que transformaram 
por completo a envolvente, para construção da variante circular Sul do Cavalúm, 
e para loteamento da zona. Mário Barroca deixa-nos a descrição da mesma: 
"apresenta um ligeiro alteamento entre a zona destinada ao corpo e a cabeceira. 
Posteriormente foi alvo de maus tratos, bem patente no seu lateral direito e na 
fragmentação da zona dos pés, que se apresenta truncada no lado esquerdo". 
Bibliografia: MIRANDA (1937) p. 6; BARROCA (1987), p. 161; AMARAL et TEIXEIRA (1998), 
p. 67. 

19- MILHUNDOS 

Freguesia: Milhundos 
Lugar: Rande - Capela de S. João 
Coordenadas: 008° 15' 30" W Gr; 41° 11' 43" N; 372 m alt. 
Tipo: Sepulturas estruturadas com lajes (?) 
Cronologia: Séculos XI - XIII 
Descrição: O conhecimento destas sepulturas adveio-nos de uma informação 
oral fornecida por um operário da Câmara Municipal de Penafiel que trabalhou 
nas obras do restauro da Capela de Rande, nos anos 80 do século XX, que foi 
sede da paróquia medieval anexada a Milhundos. Na altura, teriam sido ali 
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encontradas, no adro, três sepulturas escavadas no saibro e estruturadas com 
lajes, mas que a ignorância e a falta de sensibilidade deixaram que fossem 
destruídas pela drenagem e rebaixamento da cota do piso. Não possuímos 
qualquer outra informação a este respeito. 
Bibliografia: Inédita. 

20- DUAS IGREJAS 

Freguesia: Duas Igrejas 
Lugar: Igreja de Santo Adrião. 
Coordenadas: 008° 16' 08" W Gr; 41° 11' 13" N; 392 m alt. 
Tipo: Sepultura escavada na rocha e sepulturas estruturadas com lajes 
Cronologia: Séculos IX - XIII 
Descrição: Desta sepultura restam apenas as referências bibliográficas de Abílio 
Miranda e Mário Barroca, em que o primeiro afirma ter sido encontrado no adro 
da Igreja um túmulo antropomórfico, e que juntamente com este haveria mais 
seis sepulturas de tipo diferente, "feitas com elementos pétreos", e das quais se 
terá recolhido espólio. 
Bibliografia: MIRANDA (1941), p. 27-29; BARROCA (1987), p. 127 e 161. 

21-GUILHUFE 

Freguesia: Guilhufe 
Lugar: Casa do Souto 
Coordenadas: 008° 18' 39" W Gr; 41° 11' 47" N; 218 m alt. 
Tipo: Sepulturas estruturadas com lajes 
Cronologia: Séculos XI - XIII 
Descrição: Trata-se de uma necrópole constituída por várias sepulturas, de que 
apenas temos notícia através de Abílio Miranda e Mário Barroca, pois nunca 
foram registadas pelo facto de se encontrarem dentro de uma propriedade 
privada e de o dono, apesar de insistentemente contactado, não nos ter permitido 
a visita ao local. Mário Barroca refere um primeiro conjunto, de três sepulturas 
agrupadas, que revela dois sepulcros de adulto e um de criança. Mais a Norte, 
detectada por António Leal, encontrar-se-ia uma quarta sepultura, e ainda uma 
outra, mais distante, localizada junto a um caminho na mata da Casa do Souto. 
Perto desta estaria uma tampa em granito. Ignoramos se esta necrópole ainda 
está conservada ou se foi destruída. 
Bibliografia: MIRANDA (1937), p. 8; BARROCA (1987), p. 333; AMARAL et TEIXEIRA (1998), 
p. 67. 
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22- GUILHUFE 

Freguesia: Guilhufe 
Lugar: Igreja de S. João 
Coordenadas: 008° 18' 56" W Gr; 41° 1V 47" N; 224 m alt. 
Tipo: Estela 
Cronologia: Séculos XII - XIII 
Descrição: Proveniente da Igreja Paroquial, em cujo passal estava 
reaproveitada, existe uma estela discóide, de moldura circular com cruz patada, 
que se encontra actualmente nas reservas do Museu Municipal de Penafiel, e 
que, segundo adiantou Abílio Miranda, seria pertencente à nécropole da Casa do 
Souto. 
Bibliografia: MIRANDA (1937), p. 8; BARROCA (1987), p. 333, 341-342; AMARAL ef 
TEIXEIRA (1998), p. 67. 

23- IRIVO EST. XXXIV 

Freguesia: Irivo 
Lugar: Ermida 
Coordenadas: 008° 19' 45" W Gr.; 41° 10' 15" N; 175 m alt. 
Tipo: Marmorial 
Cronologia: Século XIII 
Descrição: O Memorial da Ermida é um dos poucos exemplos conhecidos de 
monumentos funerários do género. É constituído por uma base rectangular com 
sapata sobre a qual se desenvolve um arco quebrado, com aresta em toro e 
decoração em bolame, sendo encimado por uma cornija com friso decorado por 
motivos fitomórficos de folhas biseladas. No vão do arco está a pedra sepulcral, 
sem decoração, que segundo Abílio Miranda seria antropomórfica. Conforme já 
foi referido por Mário Barroca na esteira de outros autores, este monumento não 
pode ser atribuído como sepultura de D. Souzino Alvariz, conforme documento 
de 1114, de cronologia mais recuada que a do memorial. 
Bibliografia: VIEIRA (1887), p. 546 e 556; AGUIAR (1933), p. 14; VITORINO (1942), p. 15-18; 
MIRANDA (1947), p. 9-11; SILVA (1987), p. 84, 94-96; BARROCA (1987), p. 401 e 449-450; 
AMARAL ef TEIXEIRA (1998), p. 59 e 67; www.monumentos.pt: www.ippar.pt. 

24- PAÇO DE SOUSA EST. VII, VIM e XXXV - Fig. 1 -4 

Freguesia: Paço de Sousa 
Lugar: Mosteiro de S. Salvador 
Coordenadas: 008° 20' 36" W Gr; 41° 10' 01" N; 119 m alt. 
Tipo: Memórias sepulcrais e sarcófagos 
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Cronologia: Séculos XII - XIII 
Descrição: No interior da Igreja do Mosteiro de Paço de Sousa, à direita do 
portal principal, encontra-se o conhecido monumento funerário de Egas Moniz, 
que integra as lajes de dois monumentos distintos como tampa. Nos laterais do 
monumento, constituído por quatro blocos graníticos, estão esculpidas cenas da 
vida de Egas Moniz, este jazendo no leito, a sua deposição no túmulo, um 
prelado de báculo e livro nas mãos, e ainda a conhecida representação da 
viagem a Toledo. Uma das tampas que o cobre, proveniente do primeiro 
cenotáfio, apresenta uma epígrafe, disposta em duas regras, gravadas em 
sentidos opostos, lida por Mário Barroca: "HIC : REQVIESCIT : F(amu)LuS : DEI 
: EGAS : MONIZ : VIR : INCLITVS / ERA : MILLESIMA : [ce]NTESIMA : 
LXXXII[II]", e pode ser atribuível ao século XII. No adro do Mosteiro existem 
ainda mais dois sarcófagos. O sarcófago 1, não antropomórfico, de planta 
ligeiramente trapezoidal e com uma face decorada com três pés de milho miúdo 
em alto relevo, pode corresponder cronologicamente aos meados do século XIII. 
O sarcófago 2 está partido e refeito em cimento na zona dos pés, bastante 
arrendondada, apresentando-se com uma planta sub-trapezoidal de cabeceira 
em arco ultrapassado, podendo corresponder cronologicamente ao período entre 
os séculos XII - XV. 
Bibliografia: D.G.E.M.N. (1939); MATTOSO (1968), p. 2323-326; ALMEIDA (1978a), p. 163-
167; BARROCA (1987), p. 378, 390-391 e 430-439; AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 59 e 67; 
BARROCA (2000), vol. II, tomo, 1, N° 85, pp. 213-219 (ver também a bibliografia aqui incluída, 
não consultada). 

25- PAÇO DE SOUSA EST. XXXV - Fig. 5 

Freguesia: Paço de Sousa 
Lugar: Mosteiro de S. Salvador 
Coordenadas: 008° 20' 36" W Gr; 41° 10' 01" N; 119 m alt. 
Tipo: Tampas de sarcófago 
Cronologia: Inícios do século XIII 
Descrição: Por detrás do túmulo de Egas Moniz, na parede Oeste, encontra-se 
uma tampa sepulcral, de formato trapezoidal e de secção rectangular, com 
moldura a toda a volta delimitando o campo escultórico onde está gravada a 
figura de um Abade. O jacente é representado com vestes litúrgicas, báculo na 
mão esquerda rematado em forma de cabeça de serpente, e a mão direita 
levantada em sinal de bênção. Dentro do claustro, encostada à parede do lado 
Sul da Igreja, encontra-se uma tampa de sarcófago, anepígrafa, de forma 
trapezoidal e secção pentagonal de aresta central aplanada, em tudo semelhante 
à outra tampa que cobre o túmulo de Egas Moniz, apresentando ambas nos 
planos oblíquos uma decoração vegetalista geometrizante biselada, já atribuível 
ao século XIII. 
Bibliografia: BARROCA (1987), p. 391, 428-430, 433 e 438-439 (ver também a bibliografia 
aqui incluída, não consultada); AMARAL eí TEIXEIRA (1998), p. 59 e 67. 
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26- PAÇO DE SOUSA 

Freguesia: Paço de Sousa 
Lugar: Mosteiro de S. Salvador 
Coordenadas: 008° 20' 36" W Gr; 41° 10' 01" N; 119 m alt. 
Tipo: Arcossólios 
Cronologia: Séculos XIII - XIV 
Descrição: Junto à porta lateral Norte da Igreja do Mosteiro de Paço de Sousa, 
na parede externa, enquadrados por contrafortes, rasgam-se dois arcossólios 
funerários, de arco apontado e aduelas lisas e sem sepulcro. 
Bibliografia: D.G.E.M.N. (1939); BARROCA (1987), p. 450; AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 
59 e 67. 

27- OLDRÕES 

Freguesia: Oldrões 
Lugar: Bodelos 
Coordenadas: 008° 17' 35" W Gr.; 41° 08' 32" N; m alt. 
Tipo: Sepulturas estruturadas com lajes 
Cronologia: Séculos XI-XIII 
Descrição: Monteiro de Aguiar dá-nos notícia de terem aparecido no lugar de 
Bodelos, na abertura dos alicerces de uma casa cerca da década de 20 do 
século XX, umas "5 ou 6 sepulturas paralelas, feitas de pedras soltas", havendo 
indícios de que existiram mais sepulcros semelhantes. Não possuímos qualquer 
outra referência a estes túmulos, encontrado "num campo situado na 
extremidade, mas dentro do lugar de Budelos", e que foram destruídos nessa 
época pela construção da casa. 
Bibliografia: AGUIAR (1943), p. 138. 

28- PEROSELO EST. IX, X e XXXVI - Fig. 1 

Freguesia: Peroselo 
Lugar: Quinta - Capela de Santa Catarina 
Coordenadas: 008° 15' 41 " W Gr; 41° 08' 40" N; 300 m alt. 
Tipo: Sepulturas escavadas na rocha 
Cronologia: Séculos VIM - XI 
Descrição: Trata-se de uma pequena necrópole constituída por quatro ou cinco 
sepulturas escavadas na rocha, orientadas grosso modo a NW-SE, encontrando-
se duas delas partidas. A sepultura 1 apresenta uma planta ligeiramente 
trapezoidal com cabeceira rectangular, ao passo que a sepultura 2 apresenta 
contornos ovalados e seria inicialmente não antropomórfica, tendo havido uma 
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tentativa de reaproveitamento posterior, a avaliar pela inacabada adaptação de 
uma cabeceira em arco ligeiramente peraltado. Ambas se encontram intactas, ao 
contrário das sepulturas 3 e 4. A primeira destas, truncada desde a cabeceira, 
apresenta também contornos ovalados e não revela sinais de antropomorfismo 
aparentes. A sepultura 4 revela provavelmente uma planta rectangular, 
apresentando a linha dos ombros bastante rígida e bem definida, com cabeceira 
em arco ligeiramente trapezoidal. Cremos estar aqui perante duas fases distintas 
de uma necrópole rupestre, à imagem do que sucede no núcleo de Santa Marta: 
a primeira, correspondente às sepulturas 2 e 3, cronologicamente atribuível aos 
séculos VIII—IX, e a segunda relativa às sepulturas 1 e 4, atribuíveis aos séculos 
IX-X. Aquando do registo em planta desta necrópole, numa análise mais atenta 
da penedia onde se encontram escavados os sepulcros, cremos ter havido ainda 
outras sepulturas. Registámos igualmente o que nos pareceu poder restar de um 
quinto sepulcro, junto da sep. 4, cuja configuração apresenta contornos ovalados. 
Bibliografia: AGUIAR (1937), p. 6; BARROCA (1987), p.122 e 162 (ver também a bibliografia 
aqui incluída, não consultada); AMARAL ef TEIXEIRA (1998), p. 67. 

29- PEROSELO EST. XI 

Freguesia: Peroselo 
Lugar: Alto do Facho 
Coordenadas: 008° 16' 13" W Gr; 41° 08' 59" N; 342 m alt. 
Tipo: Sepultura escavada na rocha 
Cronologia: Século VIII - XI 
Descrição: No monte sobranceiro aos lugares de Outeiro e Souto Novo tivemos 
oportunidade de registar uma sepultura escavada num pequeno penedo, 
orientada a NW-SE, ovalada e não antropomórfica, da qual apenas está 
escavada a cabeceira. O penedo onde se encontra apresenta uma grande 
diáclase a meio, o que poderá indicar a razão do abandono da sua fábrica, tendo 
ficado por isso inacabada. 
Bibliografia: Inédita. 

30- BOELHE EST. XII e XXXVI - Fig. 2 

Freguesia: Boelhe 
Lugar: Residência paroquial de Boelhe 
Coordenadas: 008° 14' 28" W Gr; 41° 08' 09" N; 264 m alt. 
Tipo: Sarcófago 
Cronologia: Séculos X - XII 
Descrição: Localizado na Residência Paroquial de Boelhe encontra-se um 
sarcófago monolítico de granito reaproveitado como pia de uma fonte. Mário 
Barroca afirma tratar-se de um arcaz antropomórfico, mas na verdade não o é. 
De planta ligeiramente trapezoidal, o sarcófago encontrava-se cheio de água e 
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lodo, tendo-lhe sido aplicada uma fiada de tijolo junto da cabeceira, dando à 
primeira vista a impressão de ser antropomórfico. Porém, depois de esvaziado e 
limpo, constatámos que de facto não revelava quaisquer sinais de 
antropomorfismo. 

Bibliografia: BARROCA (1987), p. 377; AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 67. 

31-BOELHE 

Freguesia: Boelhe 
Lugar: Igreja de S. Gens 
Coordenadas: 008° 14' 29" W Gr.; 41° 08' 10" N; 258 m alt. 
Tipo: Sepulturas estruturadas com lajes (?) 
Cronologia: Séculos XI - XIII 
Descrição: Muito recentemente foram identificadas tumulações no adro da igreja 
de S. Gens de Boelhe, no decurso das obras de remodelação levadas a cabo 
pela D.G.E.M.N.. Não temos, no entanto, qualquer informação relativa às 
mesmas, já que as mesmas não foram postas à vista. A cronologia apontada por 
Mário Barroca para este tipo de sepultura de cariz popular aponta para os 
séculos XI a XIII [BARROCA (1987), p. 299]. O acompanhamento da obra foi feito 
pela Unidade Arqueológica da Universidade do Minho e da responsabilidade 
científica de Sande Lemos. Aguardamos o relatório da intervenção para mais 
informações. 
Bibliografia: Inédito. 

32- CABEÇA SANTA EST. XIII, XIV e XXXVI - Fig. 3 

Freguesia: Cabeça Santa 
Lugar: Igreja de S. Salvador da Gândara 
Coordenadas: 008° 16' 42" W Gr; 41° 07' 59" N; 208 m alt.; 
Tipo: Sepulturas escavadas na rocha 
Cronologia: Séculos IX - XI 
Descrição: No adro da igreja de Cabeça Santa, num afloramento de granito que 
se destaca pela elevada cota a que se encontra, existe um conjunto de três 
sepulturas rupestres, duas das quais geminadas (sep. 1 e 2), tendo da sepultura 
1 desaparecido por completo a parte da cabeceira. Monteiro Aguiar refere que 
este conjunto era composto não por três, mas por quatro sepulturas. De planta 
trapezoidal e antropomórficas, as sepulturas 2 e 3 apresentam, respectivamente, 
cabeceiras em arco ultrapassado e trapezoidal. Todas as sepulturas possuem um 
pequeno rebordo na zona dos pés para encaixe de tampa. 
Bibliografia: AGUIAR (1943), p. 146; D.G.E.M.N. (1951); BARROCA (1987), p. 140 e 160 (ver 
também a bibliografia aqui incluída, não consultada); AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 67. 
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33- CABEÇA SANTA EST. XV, XVI e XVII 

Freguesia: Cabeça Santa 
Lugar: Igreja de S. Salvador da Gândara 
Coordenadas: 008° 16' 42" W Gr; 41° 07' 59" N; 208 m alt. 
Tipo: Sarcófagos com tampa 
Cronologia: Séculos XII - XV 
Descrição: Do lado Sul da igreja de S. Salvador da Gândara encontram-se três 
sarcófagos monolíticos em granito muito semelhantes entre si, pois têm planta 
trapezoidal e não possuem qualquer decoração, sendo todos antropomórficos. 
Duas das tampas são de secção poligonal e remate em duas águas, e a terceira 
de secção rectangular plana, encontrando-se partida e cimentada. 
Bibliografia: D.G.E.M.N. (1951); BARROCA (1987), p. 377; AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 
67. 

34- CABEÇA SANTA 

Freguesia: Cabeça Santa 
Lugar: Igreja de S. Salvador da Gândara 
Coordenadas: 008° 16' 42" W Gr; 41° 07' 59" N; 208 m alt. 
Tipo: Sepulturas estruturadas com lajes 
Cronologia: Séculos XI - XIII 
Descrição: Muito recentemente foram identificadas várias sepulturas no adro da 
igreja de S. Salvador da Gândara, no decurso das obras de remodelação levadas 
a cabo pela D.G.E.M.N., sendo aparentemente escavadas no saibro e 
estruturadas com lajes. A cronologia apontada por Mário Barroca para este tipo 
de sepultura de cariz popular aponta para os séculos XI a XIII [BARROCA (1987), 
p. 299]. O acompanhamento arqueológico foi levado a cabo pela Unidade 
Arqueológica da Universidade do Minho, sob a Direcção Científica de Luís 
Fontes. Ficamos a aguardar o relatório do acompanhamento e a publicação dos 
resultados para mais informações. 
Bibliografia: Inéditas. 

35- CABEÇA SANTA 

Freguesia: Cabeça Santa 
Lugar: Fonte Carreira - Bocal. 
Coordenadas: 008° 17' 11" W Gr.; 41° 07' 52" N; 207 m alt. 
Tipo: Sepultura escavada na rocha 
Cronologia: 
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Descrição: Referida por Monteiro de Aguiar em 1943, existiria metade de uma 
sepultura escavada na rocha no lugar do Bocal, isolada. Tentamos junto do 
Presidente da Junta identificar o local e conseguimos localizá-lo, apesar de ser 
um micro-topónimo já dificilmente reconhecido pela população da freguesia, mas 
não encontramos qualquer vestígio da referida sepultura, nem ninguém que dela 
tivesse conhecimento. 
Bibliografia: AGUIAR (1943), p. 146; BARROCA (1987), p. 160; AMARAL et TEIXEIRA 

(1998), p. 67. 

36- PAREDES EST. XXXVII 

Freguesia: Paredes 
Lugar: Barreiros - Lages 
Coordenadas: 008° 17' 02" W Gr.; 41° 07' 16" N; 213 m alt. 
Tipo: Referida como sepultura escavada na rocha, não o sendo de facto 
Cronologia: 
Descrição: Tal como na indicação anterior, Monteiro Aguiar refere-se a uma 
outra sepultura isolada, "situada num monte adjacente ao lugar de Barreiros, a 
Nascente". No entanto, localizámos no lugar das Lages um penedo escavado 
que nos parece ser a alegada sepultura a que Monteiro de Aguiar se refere, 
tendo em conta a localização que este indica, "a meio caminho entre a sede de 
freguesia [de Cabeça Santa] e as vizinhas termas de S. Vicente", que 
corresponde ao local onde se encontra o batólito. De facto não se trata de uma 
sepultura escavada na rocha, mas sim de um penedo que se encontra tombado, 
no cimo do qual existem duas pias contíguas mas de formação natural, sem 
qualquer vestígio de talhe. No Museu Municipal de Penafiel existe uma fotografia 
do mesmo penedo, datada de 1969, no verso da qual Abílio Miranda escreveu 
"Sepultura antropomórfica do séc. Ill ou IV AC? Tapada da Casa do Muro (do 
falecido Dr. Zeferino Baptista) em Lages - S. Miguel de Paredes (1 e 2)". 
Cremos, portanto, que existe aqui um equívoco relativamente à localização do 
penedo, bem como à sua atribuição a sepulcro. Por essa razão optámos por não 
cartografar esta referência no Mapa VII. 
Bibliografia: AGUIAR (1943), p. 146; BARROCA (1987), p. 160-161; AMARAL et TEIXEIRA 
(1998), p. 67. 

37- PAREDES 

Freguesia: Paredes 
Lugar: Lages 
Coordenadas: 008° 16' 52" W Gr; 41° 07' 37" N; 253 m alt. 
Tipo: Sepultura escavada na rocha 
Cronologia: 
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Descrição: Citada por Mário Barroca a partir de uma descrição de Monteiro de 
Aguiar, esta sepultura encontrar-se-ia isolada no lugar das Lages, tendo sido 
destruída aquando da construção de um tanque antes de 1942. 
Bibliografia: AGUIAR (1943), p. 146; BARROCA (1987), p. 161-162; AMARAL et TEIXEIRA 
(1998), p. 67. 

38- PINHEIRO 

Freguesia: Pinheiro 
Lugar: Igreja de S. Vicente 
Coordenadas: 008° 17' 51" W Gr; 41° 07' 17" N; 185 m alt. 
Tipo: Sepulturas escavadas na rocha e estruturadas com lajes 
Cronologia: 
Descrição: Em 1942, durante a demolição da velha residência paroquial de S. 
Vicente do Pinheiro, Abílio Miranda e Monteiro Aguiar referem-se ao 
aparecimento de uma necrópole com um número indeterminado de sepulturas, 
uma das quais escavada na rocha e outras escavadas no saibro, antropomórficas 
mas de tipologias diferenciadas, que se encontravam cobertas com lousas. 
Bibliografia: MIRANDA (1942), vol. II, p. 1-4; AGUIAR (1943), p. 145; BARROCA (1987), p. 
127 e 162-163; AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 58 e 67. 

39- EJA EST. XVIII e XXXVIII - Fig. Fig. 1 -2 

Freguesia: Eja 
Lugar: Ameixede 
Coordenadas: 008° 17' 50" W Gr; 41° 06' 05" N; 356 m alt. 
Tipo: Sepultura escavada na rocha 
Cronologia: Séculos IX - XI 
Descrição: No lugar de Ameixede, um pouco abaixo das ruínas da Capela de 
Santo Amaro, encontra-se isolada num giestal uma sepultura antropomórfica 
escavada na rocha, com orientação Norte-Sul, novamente relocalizada. 
Apresenta-se bastante perfeita, embora o rebordo largo que a rodeia esteja 
quebrado na cabeceira devido à fractura da rocha. De planta trapezoidal, possui 
nos pés um canal profundo e a cabeceira apresenta-se em arco ligeiramente 
ultrapassado, podendo encontrar-se paralelos desta sepultura na de Santa Marta. 
Bibliografia: AGUIAR (1943), p. 146; MIRANDA (1952); BARROCA (1987), p. 161; AMARAL 
eí TEIXEIRA (1998), p. 67. 
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40- EJA 

Freguesia: Eja 
Lugar: Igreja de Santa Maria 
Coordenadas: 008° 17' 53" W Gr; 41° 05' 12" N; 186 m alt. 
Tipo: Sepultura escavada na rocha 
Cronologia: 
Descrição: Referida por Monteiro Aguiar, esta sepultura rupestre encontrava-se 
junto da igreja de Santa Maria da Eja, num penedo fronteiro ao nível do leito do 
caminho. Segundo aquele autor, o túmulo seria antropomórfico, mas foi destruído 
pela abertura da estrada em 1941. 
Bibliografia: AGUIAR (1943), p. 13;BARROCA (1987), p. 161; AMARAL ef TEIXEIRA (1998), 
p. 67. 

4 1 - E J A 

Freguesia: Eja 
Lugar: Igreja de S. Miguel 
Coordenadas: 008° 17' 42" W Gr.; 41° 12' 03" N; 234 m alt. 
Tipo: Arcossólio 
Cronologia: Século XIII 
Descrição: No exterior da capela-mor da Igreja de S. Miguel, junto da porta 
lateral, existe um arcossólio, sem sepultura, bastante desintegrado devido às 
obras realizadas na parede, que o cortaram parcialmente. Apresenta um arco 
apontado de aduelas lisas e sem decoração. 
Bibliografia: BARROCA (1987), p. 449. 

42- CANELAS 

Freguesia: Canelas 
Lugar: 
Coordenadas: 008° 19' 20" W Gr.; 41° 04' 57" N; 363 m alt. 
Tipo: Sarcófago 
Cronologia: Séculos XI - XV 
Descrição: Este sarcófago foi referido por Mário Barroca quando se encontrava 
na Igreja de Santa Maria de Eja, junto ao muro do cemitério. Contudo, segundo 
os moradores do lugar, o arcaz era proveniente da freguesia de Canelas, não 
estando actualmente visível porque foi enterrado numa das extremidades do 
cemitério. Segundo a referência citada, seria "de configuração genérica 
trapezoidal, com os cantos internos reforçados por pequenas esquadrias". 
Bibliografia: BARROCA (1987), p. 377; AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 67. 
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43- FIGUEIRA EST. XIX e XXXVIII -F ig . 3 

Freguesia: Figueira 
Lugar: Igreja de Santa Maria 
Coordenadas: 008° 20' 42" W Gr; 41° 06' 49" N; 297 m alt. 
Tipo: Sarcófago com tampa 
Cronologia: Séculos XII - XV 
Descrição: Do lado exterior do muro do cemitério da igreja de Figueira encontra-
se um sarcófago monolítico de granito. O arcaz é liso e não possui qualquer 
decoração, mas a cavidade interior é antropomórfica, sendo a tampa de secção 
pentagonal em duas águas. 
Bibliografia: Inédito 

44-LAGARES 

Freguesia: Lagares 
Lugar: Igreja Velha de S. Martinho 
Coordenadas: 008° 21' 59" W Gr.; 41° 07' 43" N; 190 m alt. 
Tipo: Sepulturas estruturadas com lajes 
Cronologia: Século XI até Baixa Idade Média 
Descrição: Esta necrópole situa-se na área em redor da Igreja Velha de S. 
Martinho de Lagares e foi escavada por Mário Barroca, Manuel Real e Rui 
Tavares em 1984-86, tendo revelado a existência de sepulturas estruturadas com 
lajes de dois momentos diferentes. Ao todo são 19 sepulcros, sendo nove da 
primeira fase (séculos XI-XII), e dez da segunda (século XIII e posteriores). 
Tipologicamente são escavadas no saibro, de planta rectangular e sub-
rectangular, e estão estruturadas em caixas de xisto e granito. 
Bibliografia: BARROCA (1987), p. 333-334; AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 58 e 67. 
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Ill - TESTEMUNHOS VIÁRIOS 

45- PONTE DE ESPINDO EST. XXXIX - Fig. 1 

Freguesia: Busteio 
Lugar: Espindo 
Coordenadas: 008° 16' 20" W Gr.; 41° 14' 41" N; 163 m alt. 
Tipo: Ponte 
Cronologia: Idade Média 
Descrição: A ponte de Espindo apresenta ainda hoje a sua forma original no 
tabuleiro em cavalete, com guardas laterais, assente num único arco de volta 
perfeita, na base do qual ainda existem algumas fiadas de aparelho pseudo-
isódomo. Está associada à via que de Penafiel seguia em direcção a Vizela e 
Guimarães. 
Bibliografia: 

46- PONTE DE CEPEDA, VIA E ESTALAGEM DA COSTEIRA EST. XXXIX - Fig. 2-3 

Freguesia: Guilhufe 
Lugar: Cepeda - Costeira 
Coordenadas: 008° 18' 45" W Gr.; 41° 12' 31" N; 160 m alt. (via) 

008° 19' 03" W Gr.; 41° 12' 38" N; 135 m alt. (ponte) 
Tipo: Ponte, via e estalagem 
Cronologia: Via referida em 1258 e ponte reconstruída em 1412. 
Descrição: A ponte de Cepeda, sobre o Sousa, sofreu ao longo do tempo várias 
remodelações, conforme se constata nos seus paramentos. Apresenta 
actualmente o tabuleiro liso, com duas fiadas de guarda lateral, assente num 
único arco de volta perfeita, cujo peso é descarregado sobre os rochedos das 
margens. No seguimento da ponte, no lugar da Costeira, um pouco mais à frente 
em direcção à cidade de Penafiel, ainda se conserva parte do troço da via 
medieval que integrava o caminho Porto-Amarante, formada por grandes lajes 
que se encontram muito polidas e com marcas de trânsito carrai. Na berma da 
via existe ainda a casa onde funcionava a estalagem medieval, o Hospital do 
Espírito Santo, que a documentação menciona. 
Bibliografia: ALMEIDA (1968), p. 173-175; SOEIRO (1994), p. 24-26; AMARAL et TEIXEIRA 
(1998), p. 62 e 67. 

47- PONTE DE Pucos EST. XXXIX - Fig. 4 

Freguesia: Penafiel 
Lugar: Ponte Nova 
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Coordenadas: 41° 12' 10" N; 008° 16' 44" W Gr.; 230 m alt. (via) 
Tipo: Ponte e via 
Cronologia: Referida em 1258 
Descrição: No lugar da Ponte Nova, em Penafiel, conserva-se ainda um troço de 
via calçada com grandes lajes graníticas bastante polidas e com marcas de 
trânsito carrai, que segue desde a cidade de Penafiel em direcção a Duas 
Igrejas, Vila Cova e Abragão. O topónimo decorre da pequena ponte sobre o 
Cavalúm que aí se encontra integrada na via, apresentando um tabuleiro liso 
assente sobre um único arco de volta perfeita, mas que é cronologicamente 
atribuível à Época Moderna. A designação de Ponte Nova, porém, indica que a 
ponte actualmente existente deve ter origem numa outra anterior, talvez a que é 
mencionada na Inquirição de 1258 à freguesia de Milhundos como ponte surda. 
Bibliografia: Inédito. 

48- PONTE DE SANTA MARTA EST. XXXIX - Fig. 5 

Freguesia: Santa Marta 
Lugar: Portela 
Coordenadas: 008° 15' 28" W Gr.; 41° 12' 49" N; 327 m alt. 
Tipo: Ponte 
Cronologia: Idade Média, com reformas posteriores 
Descrição: A ponte de Santa Marta situa-se próxima do dólmen e das sepulturas 
rupestres da Portela, estando estes vestígios associados à via que ali passava, 
vinda de Penafiel rumo à ponte de Canaveses, em direcção a Mesão Frio. A 
ponte granítica é de tabuleiro em cavalete mas com pouca inclinação, "assente 
num único arco de volta perfeita, em cantaria, com pegões cegos, estando o 
alicerce destes assente em encaixes cavados no afloramento". O tabuleiro 
conserva ainda uma fiada de guardas, mas o aparelho dos paramentos revela ter 
sido alvo de vários arranjos, sendo, no geral, em aparelho regular, com algumas 
fiadas pseudo-isódomas na zona inferior do arco, onde o intradorso apresenta 
ainda uma sigla gravada num dos silhares. 
Bibliografia: AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 62 e 67. www.monumentos.pt. 

49-PONTEPOVAU EST. XXXIX - Fig. 6 

Freguesia: Paço de Sousa 
Lugar: Lugar do Vau 
Coordenadas: 008° 21' 33" W Gr.; 41° 10' 14" N; 120 m alt.; 
Tipo: Ponte 
Cronologia: Idade Média (?), reformulada nos anos 30 do século XX 
Descrição: O topónimo revela a existência de um ponto de passagem do rio que, 
dada a sua crescente importância, acabou por dar lugar a uma ponte de pedra. A 
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ponte actual apresenta o tabuleiro liso, assente em arco único de volta perfeita, e 
é obra de 1934-35, em que foram gastos 20.838$00 na reconstrução da mesma 
pela Câmara Municipal de Penafiel. No entanto, esta decorre da remodelação de 
uma ponte anterior, da qual desconhecemos a cronologia de construção, mas 
que é popularmente associada a ponte medieval. Na base do arco ainda se 
distinguem algumas fiadas de aparelho pseudo-isódomo que supomos pertencer 
à ponte original. Está associada à estrada que, vinda do Porto pela Serra de 
Valongo, atravessa Penafiel em direcção a Amarante e Vila Real. 
Bibliografia: C.M.P. (1933-1935), p. 204-205 e 208; www.monumentos.pt. 

50- PONTE DE LARDOSA EST. XXXIX - Fig. 7 

Freguesia: Rans 
Lugar: Lardosa - Ponte Nova 
Coordenadas: 008° 18' 16" W Gr.; 41° 10' 30" N; 174 m alt. 
Tipo: Ponte 
Cronologia: Idade Média 
Descrição: Desta pequena ponte resta apenas a última fiada do fecho do arco, 
que lhe serve também de piso. A ponte encontra-se já há alguns anos assoreada, 
mas continua integrada em caminho carreteiro utilizado para acesso aos campos 
contíguos, apelidados de Leiras dos Frades. Estão apenas visíveis algumas 
aduelas do fecho do arco, aparentemente de volta perfeita, onde ainda se 
mostram duas siglas gravadas no extradorso. Esta ponte está associada ao 
Mosteiro de S. Pedro e à via que atravessava o concelho pelo vale da Ribeira de 
Camba em direcção a Entre-os-Rios. 
Bibliografia: AGUIAR (1943), p. 126-127; AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 62 e 67. 
www.monumentos.pt. 

51 - PONTE DE GAMUZ EST. XXXIX - Fig. 8 

Freguesia: Paço de Sousa 
Lugar: Assento - Gamuz 
Coordenadas: 008° 20' 36" W Gr; 41° 10' 01" N; 119 m alt. 
Tipo: Ponte 
Cronologia: Idade Média 
Descrição: A ponte de Gamuz, fronteira ao Mosteiro de Paço de Sousa, é uma 
pequena estrutura em cantaria, de tabuleiro e piso originalmente em cavalete, 
apesar de ter sofrido obras de pavimentação que nivelaram o piso. Está assente 
num único arco de volta perfeita e conserva ainda as guardas laterais, sendo 
ponto de passagem associado à via Porto-Amarante e à travessia do Tâmega e 
Douro em Entre-os-Rios. 
Bibliografia: D.G.E.M.N. (1939). 
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52- VILA COVA EST. XL - Fig. 1 

Freguesia: Vila Cova 
Lugar: Ribela 
Coordenadas: 008° 13' 38" W Gr.; 41° 10' 41" N; 315 m alt. 
Tipo: Calçada 
Cronologia:.Idade Média (?) 
Descrição: A estrada da Ribela apresenta um troço relativamente extenso de 
calçada conservada, constituída por grandes lajes muito polidas que segue em 
direcção a Boriz atravessando o vale entre o castelo do Chocai e o Alto do 
Picoto, integrando possivelmente o caminho em direcção à ponte de Canaveses. 
Bibliografia: LIMA (1993), vol. I, p. 265-266. 

53- CABEÇA SANTA EST. XL - Fig. 3 

Freguesia: Cabeça Santa 
Lugar: Agrelos 
Coordenadas: 008° 17' 21" W Gr.; 41° 08' 32" N; 200 m alt. 
Tipo: Calçada 
Cronologia: Idade Média 
Descrição: Este troço da estrada de Cabeça Santa está perfeitamente 
conservado entre os lugares de Agrelos e Bodelos (Oldrões), fazendo parte da 
via que atravessa o vale da Ribeira da Camba em direcção a Entre-os-Rios. A 
calçada apresenta um lajeado constituído muito polido, com marcas de trânsito 
carrai, e foi, sem dúvida, um dos principais itinerários medievais, de tradição 
romana, no eixo viário Norte-Sul, sendo um dos caminhos preferencialmente 
utilizados por quem, vindo de Viseu ou Arouca, fazia a travessia do Douro e do 
Tâmega em direcção a Guimarães e Braga. 
Bibliografia: ALMEIDA (1968), p. 178; LIMA (1993), vol. I, p. 264-265. 

54- LuziM EST. XL - Fig. 4 

Freguesia: Luzim 
Lugar: Lomar 
Coordenadas: 008° 14' 21" W Gr.; 41° 09' 17" N; 253 m alt. 
Tipo: Calçada 
Cronologia: Idade Média (?) 
Descrição: A estrada calçada que passa no lugar de Lomar e de Paços 
apresenta-se muito bem conservada no troço que segue em direcção às gravuras 
rupestres de Lomar e à estrada para a ponte de Canaveses através de Quires. 
Fazendo o caminho inverso, pelo monte, entronca no que vem de Sequeiros, 
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onde se encontra o menir de Luzim, passando pela base do castelo que aí se 
implanta em direcção a Entre-os-Rios. 
Bibliografia: LIMA (1993), vol. I, p. 265-266. 

55- BOELHE 

Freguesia: Boelhe 
Lugar: Passinhos 
Coordenadas: 008° 14' 20" W Gr.; 41° 07' 23" N; 115 m alt. 
Tipo: Calçada associada a travessia fluvial 
Cronologia: Idade Média e Moderna 
Descrição: Por detrás da Capela de Passinhos, sede da paróquia medieval de 
S. Miguel, encontra-se um troço de calçada que desce o monte até ao rio. Seria 
provavelmente um ponto de passagem antigo se o associarmos ao povoado de 
época romana que aí se encontra e aos dois casais romanos da Bouça do Ouro, 
ali próximos. Teresa Soeiro dá-nos notícia de aí existir um barco de passagem, a 
barca das Várzeas, desde pelo menos o século XVI. 
Bibliografia: SOEIRO (1987-88), p. 135. 

56- Rio DE MOINHOS EST. XL - Fig. 2 

Freguesia: Rio de Moinhos 
Lugar: Novelhos 
Coordenadas: 008° 16' 31" W Gr; 41° 05' 59" N; 69 m alt. 
Tipo: Calçada 
Cronologia: Idade Média e Moderna 
Descrição: No pequeno lugar de Novelhos resiste ainda um troço de calçada 
pétrea, constituída por grandes lajes muito polidas, que liga, pela encosta do vale 
da Ribeira de Conca, Luzim, Boelhe e Rio de Moinhos a Entre-os-Rios, fazendo 
parte integrante do importante eixo viário que corre paralelo ao Tâmega e que 
daqui segue para Penafiel ou para Sul do Douro. 
Bibliografia: Inédito. 

57- VALPEDRE 

Freguesia: Valpedre 
Lugar: Senhora dos Caminhos 
Coordenadas: 008° 18' 40" W Gr.; 41° 08' 09" N; 351 m alt. 
Tipo: Calçada 
Cronologia: Idade Média e Moderna 
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Descrição: No lugar da Senhora dos Caminhos, já de si topónimo revelador, 
encontra-se conservado um troço de calçada pétrea, constituída por grandes 
lajes de granito muito polidas, que sobe o monte em direcção a Mesão Frio, 
entroncando no velho caminho que de Mozinho segue pela crista em direcção à 
ponte de Casconha ou a Entre-os-Rios, passando pelo Mosteiro das Freiras no 
planalto do Penedo do Corvo. 
Bibliografia: Inédito. 
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IV - ARQUITECTURA MILITAR 

58- CHOCAL EST. XXIV e XLI 

Freguesia: Vila Cova 
Lugar: Chocal 
Coordenadas: 008° 14' 22" W Gr.; 41°10' 57" N; 556 m alt. 
Tipo: Castelo 
Cronologia: Se associado ao monte batial, é referido em 1107 
Descrição: O castelo do Chocal é um pequeno reduto constituído por duas linhas 
de muralha, com uma largura média de cerca de 2 m. Uma das muralhas ainda 
está perfeitamente visível e bem conservada, integrando no seu perímetro dois 
enormes batólitos graníticos, do cimo dos quais se obtém um alcance visual 
muito amplo. A segunda linha de muralha está mais destruída e o seu traçado do 
lado Poente apenas se reconhece pela linha de derrube. No topo de um dos 
batólitos existe um alinhamento que, pensamos, será recente. No perímetro 
desta estrutura não foram encontrados vestígios cerâmicos. 
Bibliografia: LIMA (1993), vol I, p. 182.183; AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 61 e 67. 

59- ALTO DO PICOTO EST. XLII 

Freguesia: Vila Cova 
Lugar: Alto do Picoto 
Coordenadas: 008° 13' 32" W Gr.; 41° 10' 41" N; 539 m alt. 
Tipo: Castelo 
Cronologia: Alta Idade Média 
Descrição: Este castelo situa-se no limite do concelho de Penafiel, e apesar de 
não ser possível reconstituir a organização e planta da estrutura, é grande 
quantidade de entalhes patente na penedia. O topónimo é já de si revelador da 
possível existência de uma forca no local. A entrada do recinto é, apesar de tudo, 
perfeitamente reconhecível, pois é atravessada por um pequeno carreiro com 
algumas lajes polidas. O carreiro passa por entre dois grandes batólitos que o 
ombreiam, tornando a entrada mais estreita, e neles distinguem-se claramente 
uma série de entalhes laterais e superiores, provavelmente para encaixe de uma 
porta. Aliás, no solo, ao centro da passagem, encontra-se enterrada uma laje 
muito polida com um gonzo escavado. Encontramos bastantes paralelismos 
entre este castelo e o de Boivão, em Valença. 
Bibliografia: LIMA (1993), vol. I, p. 146 e 265. 

33 



60- ABUJEFA 

Freguesia: Galegos 
Lugar: Abujefa 
Coordenadas: 008° 19' 13" W Gr.; 41° 10' 54" N; 300 m. 
Tipo: Castelo (?) 
Cronologia: Referido desde 1107 
Descrição: No monte da Abujefa está implantado um povoado castrejo 
romanizado de grandes dimensões, constituindo ainda hoje um enigma, dada a 
grande proximidade relativamente a Monte Mozinho. O castelo medieval que aí 
se implantaria foi identificado pela presença de cerâmicas medievais e de um 
grande fosso, embora não estejamos completamente convencidos de que o fosso 
seja efectivamente de época medieval. A extensão do povoado é, de facto, 
grande, sendo por isso difícil encontrar vestígios da estrutura militar propriamente 
dita. 
Bibliografia: ALMEIDA (1978b), p. 31; SOEIRO (1984), p. 85 e 96.98; LIMA (1993); vol I, p. 
148; AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 60 e 67. 

61 - ALTO DO CASTELO EST. XXIII - Fig. 3-4 e XLIII 

Freguesia: Oldrões 
Lugar: Alto do Castelo 
Coordenadas: 008° 17' 12" W Gr.; 41° 09' 34" N; 325 m alt. 
Tipo: Castelo cabeça-de-ferra 
Cronologia: Referido desde 1059, mas possivelmente anterior (1047) 
Descrição: O castelo que foi sede da medieva terra de Penfial está implantado 
num monte cónico de média altitude que domina o vale das Ribeiras do 
Reguengo, de Gumarães e da Camba. Da estrutura roqueira identifica-se o 
fosso, a Noroeste, e o derrube dos panos de muralha do lado oposto. No topo 
são ainda visíveis vários entalhes para assentamento de muros. Recolhemos 
alguma cerâmica medieval, a maioria incaracterística na sua forma, destacando-
se apenas uma asa de fita de pasta cinzenta, mal depurada e grosseira, com 
vestígios de fuligem, e ainda um bordo de panela com perfil em S, também de 
pasta cinzenta arenosa. 
Bibliografia: ALMEIDA (1978b), p. 47-48; SOEIRO (1984), p. 60; LIMA (1993); vol I, p. 131-
133; AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 59-60 e 67. 

62- LUZIM 

Freguesia: Luzim 
Lugar: Lameiras (?) 
Coordenadas: 008° 15' '3" W Gr.; 41° 09' 31" N; 465 m alt. 
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Tipo: Castelo 
Cronologia: Se associado ao mons lebor, é referido desde 1097 
Descrição: Esta estrutura roqueira situa-se junto do caminho calçado restante do 
caminho que liga, pelo alto do monte, o Menir de Luzim às gravuras de Lomar. O 
acesso a este local é extremamente difícil e o monte encontra-se invadido por 
eucaliptos e tojo, tornando quase impossível ir muito além do traçado da via. 
Apesar de tudo, ainda conseguimos localizar esta estrutura, mas não podemos 
reconstituir a sua forma. Tivemos apenas oportunidade de identificar vários 
entalhes nos rochedos que a compõem e constatámos a existência de um 
derrube claramente artificial do lado Nascente, possivelmente da destruição da 
muralha. 
Bibliografia: ALMEIDA (1978b), p. 38; LIMA (1993); vol I, p. 169-168; AMARAL ef TEIXEIRA 
(1998), p. 61 e67. 

63- TALEFE EST. XLIV 

Freguesia: Peroselo / Duas Igrejas 
Lugar: Monte do Talefe 
Coordenadas: 008° 15' 19" W Gr.; 41° 09' 01" N; 540 m alt. 
Tipo: Castelo 
Cronologia: Se associado ao mons petroselo, é referido desde 882 
Descrição: Este monte rochoso situa-se no coração da Serra de Luzim, 
dominando visualmente todo o vale do Sousa, e onde ainda são bem visíveis os 
derrubes decorrentes da destruição da forticação aí existente, comprovada pelo 
facto de vários dos silhares dispersos pela encosta se apresentarem nitidamente 
talhados e afeiçoados. Neste monte tivemos ainda ocasião de registar um marco 
de delimitação de reguengo, moderno, contendo a inscrição REY em ambos os 
lados. 
Bibliografia: Inédito. 

64- ALTO DO FACHO EST. XLV - Fig. 1 

Freguesia: Peroselo 
Lugar: Alto do Facho 
Coordenadas: 008° 16' 12" W Gr; 41° 08' 57" N; 343 m alt. 
Tipo: Facho, atalaia ou castelo 
Cronologia: Alta Idade Média 
Descrição: Este pequeno esporão sobranceiro aos lugares de Outeiro, Outrela e 
Souto Novo, revelava, há alguns anos, vários entalhes e alinhamentos de uma 
possível muralha, registada em fotografia por Teresa Soeiro. Actualmente, o 
monte está completamente desfigurado por acção de uma pedreira que o 
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explora. Apesar de tudo, encontrámos nas imediações uma sepultura escavada 
na rocha, inacabada, que lhe está certamente associada. 
Bibliografia: SOEIRO (1984), p. 55; LIMA (1993); vol I, p. 184. 

65- CASTILHÃO EST. XLV - Fig. 2 

Freguesia: Cabeça Santa 
Lugar: Castilhão 
Coordenadas: 008° 16' 51" W Gr.; 41° 08' 00" N; 194 m alt. 
Tipo: Castelo (?) 
Cronologia: Alta Idade Média 
Descrição: Este pequeno esporão encontra-se muito mutilado pela abertura do 
caminho para Junta de Freguesia e por uma pedreira que aí se localiza. Do vale 
da Ribeira de Camba distingue-se, apesar de tudo, bastante bem na paisagem, 
de onde se vê um aglomerado rochoso que pode tratar-se do reduto fortificado, 
mas que é inacessível em virtude do monte estar completamente coberto de 
eucaliptos e arbustos. Segundo informação oral de Teresa Soeiro, há alguns 
anos atrás, após um incêndio que "limpou" o monte, ainda se viam vários 
alinhamentos de muros que poderiam pertencer a um troço de muralha. 
Bibliografia: LIMA (1993); vol l, p. 265. 

66- ALTO DO CASTRO 

Freguesia: Lagares 
Lugar: Ordins 
Coordenadas: 008° 20' 46" W Gr.; 41° 08' 10" N; 318 m alt. 
Tipo: Castelo 
Cronologia: Se associado ao mons ordinis, é referido desde 994 
Descrição: O Alto do Castro situa-se no extremo de um esporão aplanado, 
fronteiro ao monte de Castelões de Ordins, onde Teresa Soeiro reconheceu "um 
circuito de muralhas (...) marcado por uma coroa de pedras talhadas entre 
grandes penedos". A sua implantação e situação topográfica permitem-lhe um 
controlo visual de uma área abrangente sobre o eixo viário que, vindo do Porto 
pela Serra de Valongo e passando o Sousa na ponte de Casconha, atravessava 
o concelho de Penafiel e bifurcava em direcção a Entre-os-Rios, para passagem 
do Douro para Sul, ou para Norte, em direcção a Amarante. 
Bibliografia: ALMEIDA (1978b), p. 40; SOEIRO (1984), p. 104; LIMA (1993), vol. I, p. 176; 
AMARAL et TEIXEIRA (1998), p. 61 e 67. 
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67- S. DOMINGOS EST. XLVI 

Freguesia: Fonte Arcada 
Lugar: Castelo - S. Domingos 
Coordenadas: 008° 21' 57" W Gr.; 41° 08' 24" N; 248 m alt. 
Tipo: Castelo 
Cronologia: Alta Idade Média 
Descrição: O alto do monte de S. Domingos foi o único castelo que seguramente 
identificámos na parte Poente do concelho, tratando-se de um pequeno monte de 
forma cónica, enquadrado por outros dois esporões, onde são visíveis vários 
entalhes e um amplo desaferro artificial, criando um fosso do lado Sudoeste. No 
sopé destes montes existe um núcleo constituído por uma meia dúzia de casas a 
que chamam ainda lugar do Castelo. 
Bibliografia: LIMA (1993), vol. I, p. 177. 

68- Cividade EST. XLV - Fig. 3 

Freguesia: Eja 
Lugar: Senhora da Cividade 
Coordenadas: 008° 17' 57" W Gr.; 41° 05' 01" N; 193 m alt. 
Tipo: Castelo sede da civitas Anegia 
Cronologia: Referido desde 875 
Descrição: O castelo que presidiu o território Anegia situa-se no lugar onde se 
encontra actualmente a Capela de Nossa Senhora da Cividade, tendo sido 
localizado por Carlos Alberto Ferreira de Almeida. Implantado num pequeno 
esporão a meia encosta sobre o curso do Douro e a foz do Tâmega, dissimulado 
na paisagem, possui um domínio visual de vastíssimo alcance, sendo-lhe 
sobranceiro o povoado castrejo que se localiza no Coto, um pouco mais acima. 
No recinto da capela é ainda visível um alinhamento de alicerces, e na parte 
inferior do esporão distingue-se o paramento de uma linha de muralha. 
Bibliografia: ALMEIDA (1978b), p. 36; ALMEIDA et LOPES (1981-1982), p. 131-133; 
BARROCA (1990-1991), p. 93; LIMA (1993), vol. I, p. 118-119 e 143; AMARAL ef TEIXEIRA 
(1998), p. 59 e 67. 
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V - ARQUITECTURA CIVIL 

69- TORRE DE DURIGO 

Freguesia: Irivo 
Lugar: Coreixas 
Coordenadas: 008° 19' 13" W Gr.; 41° 10' 54" N; 149 m alt. 
Tipo: Residência senhorial com torre ameada 
Cronologia: Fundada no século XIII por Gonçalo de Arões, com torre do século 
XV, mas possivelmente na sequência de reformulação de uma construção 
anterior 

Descrição: A Torre de Durigo, em Coreixas, apresenta uma planta quadrangular, 
sendo formada por r/c e dois pisos e rematada por merlões prismáticos. Nos 
paramentos da torre distinguem-se várias reformulações do aparelho e na 
abertura dos vãos, sendo o acesso feito pelo 1o andar, a partir do interior do 
corpo residencial contíguo. 
Bibliografia: LEAL (1875), p. 383; AGUIAR (1936), p. 28-29; MIRANDA (1937); BARBOSA 
(1942), p. 57-58; www.monumentos.pt; www.ippar.pt. 

70- HONRA DE BARBOSA EST. XLVII 

Freguesia: Rans 
Lugar: Barbosa 
Coordenadas: 008° 17' 59" W Gr.; 41° 10' 04" N; 206 m alt. 
Tipo: Residência senhorial com torre ameada 
Cronologia: Fundada no século XII por Mem Moniz de Ribadouro, com torre 
reconstruída entre os séculos XV e XVI. 
Descrição: A Honra de Barbosa apresenta um corpo construído de planta 
composta em U, que integra ao centro a torre ameada, de planta quadrangular 
dividida em dois pisos, rematada por merlões manuelinos. No piso superior tem 
uma janela de lintel manuelino, sobre a qual existe um pequeno cordão que 
circunda a torre e de onde saem quatro gárgulas em forma de canhão. No 
perímetro da Honra existe ainda a capela do Menino Deus, do século XVII, a 
cadeia e o pelourinho, com remate em pinha, símbolo da sua autonomia e 
jurisdição própria. 
Bibliografia: LEAL (1873); DOMINGOS (1973); AZEREDO (1978), p.103; AZEVEDO (1988); 
CARDOSO (1998), p. 3-16; www.monumentos.pt; www.ippar.pt. 
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VI - OUTROS 

71 - CROÇA EST. XX - Fig. 1 -2 

Freguesia: Croça 
Lugar: Pedrantil 
Coordenadas: 008° 13' 51" WGr.; 41° 13' 15" N; 391 m alt; 
Tipo: Povoado 
Cronologia: Século X 
Descrição: Do povoado do lugar de Pedrantil temos apenas um candil que se 
encontra nas reservas do Museu Municipal de Penafiel, e cuja indicação da 
proveniência é muito vaga, pois terá dado entrada naquela instituição durante a 
primeira metade do século XX, apenas com um papel apenso onde se refere o 
lugar e o nome do doador, Joaquim Pereira da Cunha. O candil é 
cronologicamente datável da década de 30 do século X, segundo informação de 
Juán Zozaya, e apresenta uma pasta beije, bem depurada e homogénea. Está 
praticamente intacto, encontrando-se a asa colada ao intradorso do bordo, 
estando quebrados apenas o remate de saída e parte do bordo. 
Bibliografia: Inédito. 

72- SANTA MARTA EST XXI - Fig. 1 

Freguesia: Santa Marta 
Lugar: Sobreira 
Coordenadas: 008° 15' 24" W Gr.; 41° 13' 21" N; 374 m alt. 
Tipo: Povoado aberto 
Cronologia: Idade Média 
Descrição: No lugar de Sobreira, à face da estrada nacional, encontrámos em 
campos abertos alguma cerâmica de fabrico medieval, indicativa da presença de 
um habitat, de pastas cinzentas mal depuradas e fuliginosas, possivelmente de 
bojos de panelas e olas. No entanto, nenhum destes fragmentos deu forma, e 
apenas um era decorado com incisões oblíquas paralelas, que pensamos 
pertencer ao bordo de uma forma aberta, talvez uma ola. 
Bibliografia: Inédito. 

73- SANTA MARTA EST. XXI - Fig. 2-3 

Freguesia: Santa Marta 
Lugar: Crasto 
Coordenadas: 008° 15' 47" W Gr.; 41° 12' 59" N; 375 m alt. 



Tipo: Povoado aberto 
Cronologia: Idade Média 
Descrição: No sopé do Monte Crasto, na Quinta de Crasto, constatámos a 
presença de vários fragmentos de cerâmica medieval, de pastas cinzentas 
arenosas, indicativos da existência de um habitat no local. Dos mesmos , apenas 
dois revelaram formas, sendo um fragmento de bordo de texto e um fragmento 
de fundo de panela. 
Bibliografia: Inédito. 

74- PENAFIEL EST. XXII - Fig. 1 

Freguesia: Penafiel 
Lugar: Puços 
Coordenadas: 008° 16' 52" W Gr.; 41° 12' 15" N; 282 m alt. 
Tipo: Povoado 
Cronologia: Idade Média (?) 
Descrição: Nas reservas do Museu Municipal de Penafiel encontra-se um texto 
de pasta cinzenta arenosa, decorado com incisões oblíquas paralelas, 
proveniente do lugar de Puços, e indicativo da presença de um habitat. 
Bibliografia: Inédito 

75- DUAS IGREJAS 

Freguesia: Duas Igrejas 
Lugar: Castanheira de Baixo 
Coordenadas: 008° 16' 18" W Gr.; 41° 11' 50"; 337 m alt. 
Tipo: Povoado aberto 
Cronologia: Idade Média 
Descrição: No lugar de Castanheira de Baixo identificámos a presença de telha 
e ainda de cerâmica cronologicamente atribuível à Idade Média. Sendo 
numerosos e de pequenas dimensões, nenhum dos fragmentos nos deu qualquer 
forma. Neste lugar está também documentada a existência provável de um 
povoado aberto de época romana, no sítio da Quelha Velha. 
Bibliografia: SOEIRO (1984), p. 95. 

76- PENAFIEL EST. XXII - Fig. 2 

Freguesia: Penafiel 
Lugar: Santa Luzia 
Coordenadas: 008° 17' 42" W Gr.; 41° 12' 03" N; 234 m alt. 
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Tipo: Povoado aberto 
Cronologia: Alta Idade Média 
Descrição: Nos campos circundantes da área do passal da Capela de Santa 
Luzia, Teresa Soeiro constatou a presença de cerâmicas alti-medievais, 
reveladoras da existência de um povoado aberto, das quais de destaca um 
fragmento de bordo de talha com decoração exterior "de rosetas impressas a 
matrix, e um bordo de panela de perfil em S, de pasta cinzenta arenosa. 
Bibliografia: SOEIRO (1984), p. 89; (1994), p. 14. 

77- PINHEIRO EST. XXII - Fig. 3 

Freguesia: Pinheiro 
Lugar: Outeiro do Dino 
Coordenadas: 008° 18' 18" W Gr.; 41° 07' 11" N; 232 m alt. 
Tipo: Povoado aberto 
Cronologia: Alta Idade Média 
Descrição: Do povoado do Outeiro do Dino, bem documentado na época 
medieval, sabemos que teve ocupação romana cronologicamente atribuível aos 
séculos I e II dC, tendo sido exumado do lugar um capitel coríntio, decorado com 
folhas de acanto, que está escavado na parte superior, indiciando uma possível 
reutilização como pia de água benta. Além da cerâmica romana, tivemos ainda 
oportunidade de recolher alguma cerâmica que nos parece ser já 
cronologicamente atribuível à Idade Média, nomeadamente um fundo de panela 
ou ola de pasta cinzenta. 
Bibliografia: SOEIRO (1984), p. 60. 

78- EJA 

Freguesia: Eja 
Lugar: Entre-os-Rios - Quinta do Dr. Cardoso 
Coordenadas: 008° 17' 33" W Gr.; 41° 05' 08" N; 55 m alt. 
Tipo: Povoado aberto 
Cronologia: Idade Média 
Descrição: Por informação oral de António Lima, soubemos que no lugar em 
questão, aquando do estudo de impacte das obras para a nova ponte de Entre-
os-Rios e Variante à E.N. 108, apareceram alguns fragmentos de cerâmica 
medieval. No entanto, não temos qualquer outra informação relativamente a 
esses materiais. Havíamos já identificado na mesma quinta alguns fragmentos de 
tegulae e imbrices aquando da plantação de uma vinha. Parece-nos, portanto, 
estar em presença de um local de habitat, em local aberto a meia encosta, o que 
não é de estranhar dada a proximidade da Cividade da Eja. 
Bibliografia: Inédito. 
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VII - TOPONÍMIA 

A - TOPONÍMIA FUNERÁRIA 

79- MARMOIRAL: Lugar da freguesia de Fonte Arcada, indicativo de monumento 
funerário. 

80- MUIMENTOS: Sítio no lugar de S. Tomé da freguesia de Rans, indicativo de 
monumento funerário. 

B-TOPONÍMIA VIÁRIA 

81- PONTE: Lugar da freguesia de Novelas, onde se encontra a actual ponte 
sobre o Sousa. 

82- ESTRADA: Lugar da freguesia de Santa Marta, associado à via Porto-
Amarante que por ali passava. 

83-PRESA DÓNICA: Lugar da freguesia de Marecos onde tradicionalmente se 
passava o Cavalúm através do caminho de Inverno para Entre-os-Rios. 

84- PONTE DAS GÊNAS: Lugar da freguesia de Marecos onde tradicionalmente se 
passava o Cavalúm através do caminho de Inverno para Entre-os-Rios. 

85- PONTE: Lugar da freguesia de Santiago de Subarrifana, onde se encontra a 
actual ponte sobre o Sousa. 

86- PORTELA: Lugar da freguesia de Milhundos, indicativo de passagem de 
monte, associado à Ponte Nova e ao caminho de Puços. 

87- PORTELA: Lugar da freguesia de Santa Marta, indicativo de passagem, 
associado à ponte e ao caminho medieval para Amarante e ponte de 
Canaveses. 

88- CARREIRA: Lugar da freguesia de Irivo, indicativo de via, associado ao 
caminho de Paço de Sousa para Penafiel através de Coreixas. 

89- ESTRADA: Lugar da freguesia de Irivo, indicativo de via, associado ao 
caminho de Irivo para Rans. 

90- PONTE DA GALHARDA: Lugar da freguesia de Irivo onde se localiza a ponte 
sobre o Cavalúm, tradicionalmente tida como passagem obrigatória do velho 
caminho para Paço de Sousa, entroncando na via Porto - Entre-os-Rios. 
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91- PORTELA: Lugar da freguesia de Paço de Sousa, indicativo de passagem de 
monte, associado ao caminho para Fonte Arcada. 

92- PORTELA: Lugar da freguesia de Rans, indicativo de passagem, associado à 
via Penafiel - Entre-os-Rios. 

93- PORTELA DO SOUTO: Sítio do lugar de Áspero da freguesia de Vila Cova, 
indicativo de passagem, associado ao caminho Luzim - Santa Marta e à 
estrada de Boriz. 

94- BARCO: Sítio do lugar de Preisal da freguesia de Fonte Arcada, indicativo de 
passagem do Sousa por barca, associado à estrada para Entre-os-Rios e 
Paço de Sousa. 

95-MESÃO FRIO: Lugar da freguesia de Valpedre, indicativo de passagem, 
associado aos caminhos de monte através de Mozinho e do Mosteiro das 
Freiras para Lagares e Figueira, entroncando na via Porto - Entre-os-Rios. 

96- SENHORA DOS CAMINHOS: Lugar da freguesia de Valpedre, indicativo de de 
cruzamento de vias, associado aos caminhos de monte através de Mozinho e 
do Mosteiro das Freiras para Lagares e Figueira, entroncando na via Porto -
Entre-os-Rios. 

97- POUSADA: Lugar da freguesia de Valpedre, indicativo de estalagem, 
associado à via Penafiel - Entre-os-Rios, quer pelo caminho de monte, quer 
pelo vale da Ribeira da Camba. 

98- CALÇADA: Lugar da freguesia de Oldrões, indicativo de via, associado à via 
Penafiel - Entre-os-Rios. 

99- FONTE CARREIRA: Lugar da freguesia de Cabeça Santa, indicativo de via, 
associado à via Penafiel - Entre-os-Rios. 

100-PASSOS: Lugar da freguesia de Cabeça Santa, indicativo de via, associado à 
via Penafiel - Entre-os-Rios. 

101- CRUZEIRO DAS LAMPREIAS: Lugar da freguesia de Cabeça Santa, indicativo 
de cruzamento de vias, associado à via Penafiel - Entre-os-Rios e Canaveses 
- Entre-os-Rios. 

102- PONTE DAS CABRAS: Lugar da freguesia de Pinheiro, indicativo de ponte. 

103- RIBEIRA DA BARCA: Lugar da freguesia de Vila Boa do Bispo, concelho de 
Marco de Canaveses, indicativo de passagem do Tâmega por barco para a 
margem direita, no lugar de Travassos da freguesia de Luzim, cujo porto é já 
mencionado em 1059 [(PMH, DC420); SOEIRO (1987-88), p. 134]. 
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104-VAU: Lugar da freguesia de Boelhe, indicativo de passagem do Tâmega a 
vau, provavelmente através da parede que aí se encontrava [Cfr. Soeiro (1987-
88), p. 194]. 

105- BARCO DO SOUTO: Lugar da freguesia de Rio de Moinhos onde, até há 
alguns anos atrás, se fazia a passagem do Tâmega por barco, e onde terá 
sido iniciada a construção da ponte do Pego do Piar, de que fala o testamento 
de D. Afonso Henriques e a que encontramos referência nas Inquirições de 
1258 (PMH, Inq., 582). Teresa Soeiro ainda viu, em 1986, "dois pegões com 
talhamares, adaptados a pesqueira e os arranques laterais dos arcos, em 
terra, com paramentos de silhares em granito, bem lavrados" [SOEIRO (1987-
88), p. 133]. 

106- BARCA DA RIBEIRA: Lugar da freguesia de Alpendurada, concelho de Marco 
de Canaveses, onde se fazia a passagem do Tâmega por barco para o lugar 
da Ribeira, em Rio de Moinhos, na margem direita do rio, sendo já 
mencionado o seu porto em 1258 [PMH.inq., 582; SOEIRO (1987-88), p. 194]. 

107- HOSPITAL: Lugar da freguesia de Portela, indicativo de estalagem, estando 
associado à passagem da via Penafiel - Entre-os-Rios. 

108- PASSAGINHA: Lugar da freguesia de Eja associado à passagem da via para 
Penafiel. 

109- PORTELAS: Lugar da freguesia de Sebolido, indicativo de passagem de 
monte. 

C - TOPONÍMIA MILITAR 

110-CASTELO: Lugar da freguesia de Bustelo, indicativo de estrutura militar. 

111- PICOTO: Lugar da freguesia de Bustelo, indicativo de forca ou sistema 
defensivo complementar. 

112- MONTE DO FACHO: Lugar da cidade de Penafiel, onde se encontra 
actualmente o Tribunal, na Avenida Egas Moniz, indicativo de atalaia ou 
sistema complementar de vigia. 

113- MONTE CRASTO: Monte da freguesia de Santa Marta, cujo topónimo é 
indicativo da existência de um povoado castrejo e/ou estrutura militar 
medieval, na base do qual apareceram fragmentos de cerâmica medieval, e 
que poderá possivelmente identificar-se com o mons castro mundino, referido 
em 1140 e 1141 [MA 76 e MA 79], ou o castro azarias, mencionado em 1059 
[PMH, DC 420]. 
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114- CRISTÊLO: Pequeno monte da freguesia de Croça, indicativo da existência 
de um povoado castrejo e/ou estrutura militar medieval. 

115- ALTO DE PERAFITA: Monte integrante do maciço da Serra de Luzim, situado 
na parte Norte, passível de identificar-se com o mons petrafita, referido desde 
1097 [PMH, DC 844]. 

116- MONTE ÁSPERO: Lugar da freguesia de Vila Cova em cujo monte 
identificámos um povoado castrejo, sem no entanto termos encontrado 
qualquer vestígio aparente de uma estrutura militar medieval. Apesar de tudo, 
é passível de ser identificado com o monte que a documentação refere desde 
1079 [PMH, DC 569] como mons asperon(is), dada a aproximação toponímica 
de ambas as designações. 

117- ALTO DO FACHO: Lugar na partilha das freguesias de Marecos e Duas 
Igrejas, indicativo de atalaia ou sistema complementar de vigia. 

118- QUINTA DA PENA: Lugar da freguesia de Paço de Sousa, indicativo de 
estrutura militar ou sistema defensivo complementar. 

119- QUINTA DO CRESTÊLO: Sítio no lugar de Santos lios na freguesia de Paço de 
Sousa, indicativo de povoado castrejo e/ou estrutura militar. 

120- PENA: Lugar da freguesia de Rans, mas em posição de cota baixa, que 
poderá indicar uma deslocação do topónimo do monte, indicativo de estrutura 
militar ou sistema defensivo complementar. 

121- MONTE MOZINHO: Povoado castrejo de época romana, sem vestígios de 
estrutura militar medieval, mas toponimicamente passível de ser identificado 
com o mons monachino referido em 1158 [LTPS 25]. 

122-CASTILHÃO: Monte da freguesia de Peroselo, integrado no maciço da Serra 
de Luzim, na parte central virada a Poente, indicativo de estrutura militar. 

123- MONTE DO ESPORÃO: Monte integrante do maciço da Serra de Luzim na 
parte Sul, actualmente desfigurado pela exploração das pedreiras, mas 
topográfica e toponimicamente também passível de ser identificado com o 
mons asperon(is), referido na documentação desde 1079 [PMH, DC 569]. 

124- PENEDO DA PENA: Monte do topo Sul do maciço do Esporão, indicativo de 
estrutura militar, e passível de ser identificado com o mons clauso referido 
pela documentação em 1097 [OMH, DC 856] e 1121 [DMP, DP IV 204]. 
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C - TOPONÍMIA DE CARIZ MILITAR E/OU SENHORIAL 

125- TORRE: Lugar da freguesia de Bustelo, indicativo de estrutura militar ou 
residência senhorial. 

126- PAÇO: Lugar da freguesia de Bustelo, indicativo de estrutura militar ou 
residência senhorial. 

127- TORRE: Lugar da freguesia de Urro, indicativo de estrutura militar ou 
residência senhorial. 

128-TORRE BAIXA: Lugar da freguesia de Irivo, indicativo de residência senhorial, 
por comparação à localização da Torre de Durigo, em Coreixas. 

129- QUINTA DA TORRE: Sítio do lugar de Arranho na freguesia de Galegos 
indicativo de estrutura militar ou residência senhorial. 

130 - QUINTA DA TORRE: Sítio do lugar de Vilar na freguesia de Sobreira, concelho 
de Paredes, indicativo de estrutura militar ou residência senhorial. 

131- TORRE: Lugar da freguesia de Eja, indicativo de estrutura militar ou 
residência senhorial. 

132- PAÇO: Lugar da freguesia de Canelas, indicativo de estrutura militar ou 
residência senhorial. 

D - TOPONÍMIA POVOAMENTO 

133- PÓVOA: Lugar da freguesia de Guilhufe, que pode reflectir a expansão do 
povoamento no século XIII. 

134- PÓVOA: Lugar da freguesia de Urro, que pode reflectir a expansão do 
povoamento no século XIII. 

135- PÓVOA: Lugar da freguesia de Marecos, que pode reflectir a expansão do 
povoamento no século XIII. 

136- PÓVOA: Lugar da freguesia de Paço de Sousa, que pode reflectir a 
expansão do povoamento no século XIII. 
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MAPA I 

ÂMBITO GEOGRÁFICO DO TERRITÓRIO ANEGIA 

I - Referências documentais cartografadas por António Lima*: 

1 - Ferreira (freg. Sobrosa, cone. Paredes) 
- 985, em PMH, DC 146: "(...) feiraria (...)subtus montis bendoma terridorio anegia descurrente 
ribulo sauza(...)". 

2 - Besteiros (freg. Besteiros, cone. Paredes) 
- 985, em PMH, DC 146: "(...) balestarios (...) subtus montis bendoma tenidorío anegia 
descurrente ribulo sauza (...)". 

3 - Aboim (freg. Rebordosa, cone. Paredes) 
- 985, em PMH, DC 146: "(...) abulin (...)subtus montis bendoma tenidorio anegia descurrente 
ribulo sauza (...)". 

4 - Mosteiro de Cête (freg. Cête, cone. Paredes) 
- 1077, em PMH, DC 542: "(...) baseliga esse cemitur in villa robordanos quos vocitant sanctí 
per/í subtus mons benidoma discunrente ribulo sausa território anela (...)". 

5 - Marecos (freg. Marecos, cone. Penafiel) 
- 1043, em PMH, DC 324: "(...) villa que vocidant marecus subtus mons petroselo discorremte 
ribulo cavaluno teredorio anegia (...)". 

6 - Lardosa (freg. Rans, cone. Penafiel) 
- 882, em PMH, DC 9: *(...) baselica fundamus in villa quod vocitant lauridosa inter duas annes 
kavaluno etcebrario subtus monte petroselo território anegie (...)". 

7 - Mosteiro de Paço de Sousa (freg. Paço de Sousa, cone. Penafiel) 
- 994, em PMH, DC 169 e LTPS 132: "(...) Baselica cernituresse fundata in villa Palacioli, subtus 
mons Ordines, discurrentem rivub Sausa, território Anegie (...)". 

8 - Galegos (freg. Galegos, cone. Penafiel) 
- 1044, em LTPS 34: "(...) villa (...) galegos território anega subtus mons ordines discorrente 
rribulo zebrario (...)". 

9 - Oldrões (freg. Oldrões, cone. Penafiel) 
- 1086, em PMH, DC 662: "(...) de villa mea propria que abeo inter uldrianus et ordinis subtus 
mons ordinis discurrente riu de latrones território anegia (...)". 

10 - Luzim (freg. Luzim, cone. Penafiel) 
- 1097, em PMH, DC 865: "(...) villa bsii (...) subtus mons lebor discurrente ribulo tamice território 
anega (...)". 

11 - Covas (freg. Freixo, cone. Marco de Canaveses) 
1068, em PMH, DC 474: "(...) et villa nomine (...) covas (...) subtus mons eiras território 
anegia discurrente flumen durio (...)". 

12 - Soalhães (freg. Soalhães, cone. Marco de Canaveses) 
- 875, em PMH, DC 8 e Cens p. 365- 6: "(...) in vila de Suylanes subtus mons Genestaxo secus 
rivulum de Gallina et flumen Dorio território Anegia (...)". 

13 - Ordins (freg. Lagares, cone. Penafiel) 
- 1086, em PMH, DC 662: *(...) de villa mea propria que abeo inter uldrianus et ordinis subtus 
mons ordinis discurrente riu de latrones território anegia (...)". 

' LIMA (1993), vol. Il, p. 5-10. 



14 - Vilela (freg. Pinheiro, cone. Penafiel) 
- 1079, em PMH, DC 573: *(...) villa quos vocitant Villela (...) subtus mons ordines discurrente 
arrugio latrom tenidorío anegie (...)". 

15 - Pinheiro (freg. Pinheiro, cone. Penafiel) 
-1071, em PMH, DC 498: "(...) in villa Zeidonesses (...)...anege discurrente flumen Dorio(...)". 

16 - Codes (freg. Rio de Moinhos, cone. Penafiel) 
-1056, em PMH, DC 398: '(...) villa cotes subtus mons petrosello território anegia prope ríbulo 
tamize (...)". 

17 - Cristóvão (freg. Sande, cone. Marco de Canaveses) 
- 1087, em PMH, DC 688: "(...) in villa quos vocitant christoval ad radice de ipsa portella de mexiti 
subtus mons genestazo território anegia discurrente anrugio riu maior (...)". 

18 - Oleiros (freg. Rio de Moinhos, cone. Penafiel) 
- 1102, em DMP, DP III 89: "(...) villa Oleirus (...) subtus mons Petrosello discurrente ribulo 
Mo Unos território Aneia. (...)". 

19 - Souto (freg. Rio de Moinhos, cone. Penafiel) 
- 1080, em PMH, DC 593: "(...) villa quos vocitant sauto subtus mons asperonis discurrente in 
fluvb tamize território anegia (...)". 

20 - Ariz (freg. Ariz, cone. Marco de Canaveses) 
- 1046, em PMH, DC 345: "(...) vila alarizi inter duo ilumina durio et tameca território anegia 
subtus mons kastro aratros (...)". 

21 - Sande (freg. Sande, cone. Marco de Canaveses) 
-1085, em PMH, DC 644: "(...) et est ipsa villa in sandi território anegia subtus mons castro de boi 
discurrente fluvius durio ettamice. (...)". 

22 - Fomos (cone. Marco de Canaveses) 
- 982, em PMH, DC 134: "(...) in villa fomos ethabe iacentia inter tamica et durio subtus monte de 
aradus território anegia.(...)". 

23 - Fadinhães (freg. Paços de Gaiolo, cone. Marco de Canaveses) 
- 1054, em PMH, DC 391: "(...) in villa fandilanes subtus mons genestazolum discurrente rivub 
dorii terridorio anegia (...)". 

2 4 - Cabroelo (freg. Capela, cone. Penafiel) 
-1071, em PMH, DC 498: "(•„; villa Cabronello (...) ...anege discurrente flumen Dorio(...)". 

25 - Ameixede (freg. Eja, cone. Penafiel) 
-1071, em PMH, DC 498: "(...) villa Ameixenedo (...) ...anege discunrente flumen Dorio(...)". 

26 - Portela (freg. Magrelos, cone. Marco de Canaveses) 
-1068, em PMH, DC 474: "(...) ipsa villa ordoni (...) et alia villa nomine ventusella et de covas (...) 
subtus mons eiras território anegia discurrente flumen durio (...)". 

27 -Vimieiro (freg. Sande, cone. Marco de Canaveses) 
-1067, em PMH, DC 455: "(...) in villa nuncubata quos vocitant vimenario subtus mons genestazo 
segus flumine durio terretorb anegia (...)". 

28 - Concela (freg. Penhalonga, cone. Marco de Canaveses) 
-1111, em PMH, DC 604 e DP III 370: (...) "villa Concela (...) sutos mons Eiras tiratorium Anegia 
discunrentem rivub fiumen Dorio (...)". 

29 - Abôl (freg. Eja, cone. Penafiel) 
- 1185, LTPS 141: "(...) villa Auvol (...) território Ainega discunente rivub de Latrones território 
Portugal (...)". 

30 - Paredes (freg. Alpendurada e Matos, cone. Marco de Canaveses) 
- 1086, em PMH, DC 654: "(...) in paretes (...) inter durio tamice subtus mons maurenti 
discunente rivob tamice territorb anegia (...)". 



31 - Entre-Os-Rios (freg. Eja, cone. Penafiel) 
-1120, em DMP, DP IV 132: "(...) Sancti Michaelis de Inter Ambos Ribubs (...) ad radbem castro 
Anegie discurrentia ilumina Durio vel Jamba (...)". 

32 - Luriz (freg. Alpendurada e Matos, cone. Marco de Canaveses) 
-1086, em PMH, DC 654: "(...) loderiz (...) inter durio tamice subtus mons maurenti discurrente 
rivolo tamice território anegia (...)". 

33 - Ordonhe (freg. Alpendurada e Matos, cone. Marco de Canaveses) 
- 1068, em PMH, DC 474: (...) villa Ordoni (...) subtus mons eiras território anegia discurrente 
Huminis Durio (...)". 

34 - Guilhade (freg. Várzea do Douro, cone. Marco de Canaveses) 
-1115, em DMP, DP III 498: "(...) villa Quiladi (...) subtus mons Aradrus discurrente Humen Durio 
terridorb Anegia (...)". 

35 - Ventozela (freg. Alpendurada e Matos, cone. Marco de Canaveses) 
- 1068, em PMH, DC 474: *(...) ventusella (...) subtus mons eiras território anegia discurrente 
Humen durio (...)". 

36 - Mosteiro de Alpendurada (freg. Alpendurada e Matos, cone. Marco de Canaveses) 
- 1071, em PMH, DC 496: "(...) baselice esse fundata in villa quos vocitant viliulus subtus alpe 
mons aratrus discurrente Huminis durio territorium anegie (...)". 

37 -Várzea do Douro (freg. Várzea do Douro, cone. Marco de Canaveses) 
- 964, em PMH, DC 86: "(...) vila de sancto martino teridorio anegie interduriu ettamiga (...)". 

38 - Vila Meã (freg. Escamarão, conc.Cinfães) 
- 952, em PMH, DC 66: "(...) villa me a propria que est território anegie vocitata villa mediana 
subtus monte gavano inter duos amnes uno fluvb durii et alio ribulo quod dbuntpavia (...)". 

39 - Ortigosa (freg. Travanca, cone. Cinfães) 
- 1087, em PMH, DC 682: "(...) villa ortigosa território anegie subtus mons muro discurrente ribub 
pavia (...)". 

40 - Sardoirínha (freg. Bairros, cone. Castelo de Paiva) 
- 1045, em PMH, DC 343: "(...) vila vocidant sardoiriola discurentem ribub sardoira teridoiro 
aneiie subtus mons gustodias (...)". 

41 - Real (freg. Real, cone. Castelo de Paiva) 
- 1060, em PMH, DC 424: "(...) in villa rial território portugalense urbis anegia subtus mons serra 
sicca discurrente rivulo sardoria et durio (...)". 

42 - Várzea (freg. Real, cone. Castelo de Paiva) 
- 989, em PMH, DC 157: "(...) valle sardoria urbis anegie ribulo pavia suptus monte serra sbca. et 
ave iazentia in villa varzena (...)". 

43 - Alvarenga (freg. Alvarenga, cone. Arouca) 
- 952, em PMH, DC 64: "(...) villa que vocitant alvarenga território varganense urbis anegb (...)". 

44 - Mosteiro de Arouca (freg. Arouca, cone. Arouca) 
- 972, em MA II: "(...) fratres qui sunt habitantes in valle Arauca urbis Anegie in monasterio de 
Sancto Petro (...)". 



Il - Referências documentais entretanto localizadas: 

4 5 - Escariz (freg. Lagares, cone. Penafiel) 
- 985, em PMH, DC 146: "(...) ascarizi (...) subtus montis bendoma terridorio anegia descurrente 
ribulo sauza.(...)". 

46-Vi la Cova (freg. Paredes, cone. Penafiel) 
- 1079, em PMH, DC 573: "(...) villacova (...) subtus mons ordines discurrente arrugio latrom 
terridorio anegie (... ) " . 

47 - Escapães (freg. Guilhufe, cone. Penafiel) 
- 1112, em DMP, DP III 401 e LTPS 74: "(...) villa scapanes (...) habet iacentia inter Poiares et 
Coraxes inter Vilulfi et Retorta subtus mons Salgueirus territorb Anegia discurrente ribulo 
Sause(...)". 

48 - Piéres (freg. Guilhufe, cone. Penafiel) 
- 1112, em DMP, DP III 401 e LTPS 74: %..)Poiares (...) subtus mons Salgueirus território Anegia 
discurrente ribulo Sause (...)". 

49 - Coreixas (freg. Irivo, cone. Penafiel) 
- 1112, em DMP, DP III 401 e LTPS 74: "(...) Coraxes (...) mons Salgueirus território Anegia 
discurrente ribulo Sause (...)". 

50 - Guilhufe (freg. Guilhufe, cone. Penafiel) 
-1112, em DMP, DP III 401 e LTPS 74: "(...) Vilulfi (...) subtus mons Salgueirus território Anegia 
discunrente ribulo Sause (...)". 

51 - Retorta (freg. Guilhufe, cone. Penafiel) 
- 1112, em DMP, DP III 401 e LTPS 74: "(...) Retorta subtus mons Salgueirus território Anegia 
discurrente ribulo Sause (...)". 
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MAPA II 

ÂMBITO GEOGRÁFICO DA TERRA DE PENAFIEL 
E SUAS CONFRONTAÇÕES NOS SÉCULOS XI E XII 

I- Referências documentais à terra de Aguiar: 

1 - Louredo (freg. Louredo, cone. Paredes) 
- 1177, em LTPS 59: "(...) in terra de Aguiar in villa Lauredo (...) subtus mons Bendoma 
discunrente ribulo Sausa território Portucalense (...)" 

2 - Vilela (freg. Vilela, cone. Paredes) 
-1128, em DR I 78: "(...) monasterio de Villela (...) in terra de Aquilare de Sausa (...)". 

3 - Vila Cova (freg. Vila Cova de Carros, cone. Paredes) 
-1066, em PMH, DC 451 : "(...) in terra de aquilar Villacoba et Valloonzello (...) et lacent ipsas 
villas tenitorío Portugalense ripa ribulo Douro (...)". 

4 - Pias (freg. Castelões de Cepeda, cone. Paredes) 
- 1169, em LTPS 62: "(...) in tenra de Aquilar in villa que vocitant Pias (...)". 

5 - Parada (freg. Parada, cone. Paredes) 
- [cerca de 1079 -1101], em PMH, DC 433 e LTPS 32: "(...) in terra de Aquilar in Parada (...)". 

II- Referências documentais à ferra de Penafiel: 

6 - Milhundos (freg. Milhundos, cone. Penafiel) 
- [1112], em LTPS 61 : "(...) in terra de Penafiel in villa que dicent Molionudos (...)". 

7 - Rande (freg. Milhundos, cone. Penafiel) 
-1172, em LTPS 10: "(...) In terra de Penafiel in Randi II kasales (...)" 

8 - Castanheira de Cima (freg. Duas Igrejas, cone. Penafiel) 
-1142, em LTPS 6: "(...) in terra de Penafiel in villa Castinaria de Susana (...)". 

9 - Vila Cova (freg. Vila Cova de Vez de Aviz, cone. Penafiel) 
-1168, em LTPS: "(...) in terra de Pena Fiel, in Vila Cova de Petra Fixa I kasal, (...)". 

10 - Guilhufe (freg. Guilhufe, cone. Penafiel) 
- 1139, em LTPS 150: "(...) domno Menendo Moniz qui tuns tenebat Penafidelis (...) in villa 
que vocitant Guilufi (...)". 

11 - Piéres (freg. Guilhufe, cone. Penafiel) 
-1142, em LTPS 06: "(...) in terra de Pena Fiel (...) in Poiares II casales (...)". 

12 - Coreixas (freg. Irivo, cone. Penafiel) 
-1144, em MA 83: "(...) dedi in Penafiel quantum (...) habuit in Coreixes (...)". 

13 - Cadeade (freg. Paço de Sousa, cone. Penafiel) 
-1139, em LTPS 150; "(...) in villa Cathenadi (...) a domno Menendo Moniz qui tunc tenebat 
Penafidelis (...)". 

14 - Irivo (freg. Irivo, cone. Penafiel) 
- 1085, em PMH, DC 643 e LTPS 36: "(...) villa Eribo que est in terra de Penafiel inter Sausa 
et Kavalunum (...)". 

15 - Mosteiro de Lardosa (freg. Rans, cone. Penafiel) 
-1066, em DC 451: "(...) sunt in terra de Pennafidele monasterio Petri (...)". 

16 - Canas (freg. Rans, cone. Penafiel) 
-1105, em DP III 179 e LTPS 15: *(...; in Canas in loco ubi dicent Pinheiro (...)". 

17 - Salga (freg. Oldrões, cone. Penafiel) 
-1190, em LTPS 147: "(...) in terra de Penafiel in (...) Celgana (...)". 

18 - Castelo de Penafiel (freg. Oldrões, cone. Penafiel) 
-1047, em DC 357: "(...) fuimus in penafidel de kanas ad ante domno garcia (...)". 



19 - Galegos (freg. Galegos, cone. Penafiel) 
-1064, em PMH, DC 441 e LTPS 12: "(...) in terra de Penafiel (...) in Galegus (...)". 

20 - Mosteiro Paço de Sousa (freg. Paço de Sousa, cone. Penafiel) 
-1116, em DP IV10 e LTPS 75: "(...) Palaciolisub castello Penafiel de Canas (...)" 

21 - Esmegilde (freg. Paço de Sousa, cone. Penafiel) 
-1131, em LTPS 42: "(...) in terra de Penafiel in (...) Ermigildi (...)". 

22 - Fafiães (freg. Galegos, cone. Penafiel) 
-1096, em LTPS 13: "(...) in terra de Pena Fiel(...) Fafilanes (...)". 

23 - Vilar (freg. Galegos, cone. Penafiel) 
-1096, em LTPS 13: "(...) in terra de Pena Fiel in villa de Vilar (...)". 

24 - Fonte Arcada (freg. Fonte Arcada, cone. Penafiel) 
-1064, em DC 441 e LTPS 12: "(...) in terra de Penafiel una quinta inter Fonte Archada (...)". 

25 - Escariz (freg. Lagares, cone. Penafiel) 
-1064, PMH, em DC 441 e LTPS 12: "(...) in terra Penafiel (...) in Ascariz duos casales (...)". 

26 - Bodelos (freg. Oldrões, cone. Penafiel) 
-1131, em LTPS 42: "(...) in terra de Penafiel in Budaeelos (...)". 

27 - Vila Estói (freg. Valpedre, cone. Penafiel) 
-1177, em LTPS 134: "(...) Et alium kasal inter Stoi (...) Et mando quantum habeo vel debeo 
habere in totam terram de Pena Fiel (...)". 

28 - Vilela (freg. Valpedre, cone. Penafiel) 
-1177, em LTPS 134: "(...) et alio in Vilela (...) et mando quantum habeo vel debeo habere in 
totam terram de Pena Fiel (...)". 

29 - Outeiro de Dino (freg. Pinheiro, cone. Penafiel) 
- 1177, em LTPS 134: "(...) Alio casal in Octeiro de Dinu (...) et mando quantum habeo vel 
debeo habere in totam terram de Pena Fiel (...)". 

30 - São Vicente (freg. Pinheiro, cone. Penafiel) 
-1177, em LTPS 134: "(...) et alio kasal ante porta de Sancto Vicentio, (...) et mando quantum 
habeo vel debeo habere in totam terram de Pena Fiel (...)". 

31 - Pinheiro (freg. Pinheiro, cone. Penafiel) 
-1064, em PMH, DC 441 e LTPS 12: "(...) in terra de Penafiel (...) in Ceidones (...)". 

32 - Gilvaia (freg. Pinheiro, cone. Penafiel) 
- 1177, em LTPS 134: "(...) et alium kasal in Argivai (...) et mando quantum habeo vel debeo 
habere in totam terram de Pena Fiel (...)". 

33 - Cans (freg. Rio de Moinhos, cone. Penafiel) 
- 1121, em DP IV 204: "(...) Canales (...) ipsa hereditate iacencia in território quos vocitant 
Penafídel subtus mons Clauso discunrente rívulo Tamice (...)". ->, 

34 - Ameixede (freg. Eja, cone. Penafiel) 
-1144, em MA 83: "(...) dediin Penafiel (...) in Amexenedo (...)". 

35 - Figueira (freg. Figueira, cone. Penafiel) 
-1095, em LTPS 5: "(...) in terra de Pena Fiel in villa Figuiera (...)". 

36 - Vila Meã (freg. Capela, cone. Penafiel) 
-1096, em LTPS 13: "(...) in terra de Pena Fiel(...) in villa Mediana (...)". 

37 - Oliveira (freg. Capela, cone. Penafiel) 
-1096, em LTPS 13: "(...) in terra de Pena Fiel in (...) Olivaría (...)". 

38 - Canelas (freg. Canelas, cone. Penafiel) 
-1109, em DP III 320: "(...) sub domínio Pennafidelle loco predicto (...) Canelas (...)": 

40 - Rio Mau (freg. Rio Mau, cone. Penafiel) 
-1171, em LTPS 19: "(...) in terra de Penafiel (...) in Rríu Maio (...)". 



Ill- Referências documentais à terra de Paiva: 

41 - Parada (freg. PedorkJo, cone. Castelo de Paiva) 
-1130, em DR I 110: "(...) hereditate que habeo in tenra de Pavia nominata villa Parata (...) 
sub monte Alto currente ilumine Du rio território Lamego (...)". 

42 - Raiva (freg. Raiva, cone. Castelo de Paiva) 
- [1079-1101], em PMH DC 433 e LTPS 32: "(...) in terra de Pavia in Arrabia (...)". 

43 - Sobrado (freg. Sobrado, cone. Castelo de Paiva) 
-1066, em PMH, DC 451 : "(...) in terra de Pavia (...) villa Soberado (...)". 

44 - Vilar (freg. Fomos, cone. Castelo de Paiva) 
- 1118, em DP IV 66: "(...) in villar (...) subtus mons Serra Sicca discurrente rívulo Pavia 
território ipsa Pavia (...)". 

45 - Godim (freg. Sobrado de Paiva, cone. Castelo de Paiva) 
-1066, em PMH, DC 451 : "(...) in terra de Pavia villa Gondin (...)". 

46 - Lamas (freg. Lamas, cone. Castelo de Paiva) 
- 1123, em DMP, DP IV 351 e MA 43: *(...) in território pavia subtus mons Sancto Genesi 
discurrente rívulo Sarduira in loco predicto casal de a Lama (...)". 

47 - Sardoura (freg. S. Martinho de Sardoura, cone. Castelo de Paiva) 
-1103, em DP III 113: "(...) secus villam Sardoriam prope flumen Doríiin território Pavie (...)". 

48 - Picotas (freg. S. Martinho de Sardoura, cone. Castelo de Paiva) 
-1095, em LTPS 5: "(...) in terra de Pavia ipsa vinea quod vocitant (...) Picotas (...)". 

49 - Covas (freg. S. Martinho de Sardoura, cone. Castelo de Paiva) 
-1103, em DP III 109: "(...) in ripa Durío in villa quos vocitant Covas (...) in terridorio de Pavia 
discurrente ribulo Durío (...)". 

50 - Fomos (freg. Fomos, cone. Castelo de Paiva) 
-1 Ï18 , em DP IV 66: "(...) Fornos subtus mons Sena Sicca discurrente rívulo Pavia território 
ipsa Pavia (...)". 

IV- Referências documentais à terra de Benviver: 

51 -Travassos (freg. Torrão, cone. Marco de Canaveses) 
-1168, em LTPS 02: "(...) in terra de BemvMI (...) in villa Travacos (...)". 

52 - Ventosela (freg. Alpendurada e Matos , cone. Marco de Canaveses) 
-1066, em PMH, DC 451 : "(...) in tenra de Benviver (...) Ventosela (...)". 

53 - Torrão (freg. Torrão, cone. Marco de Canaveses) 
-1066, em PMH, DC 451 : "(...) in terra de Benviver (...) ontranbos ribulos (...)". 

54 - Paredes (freg. Alpendorada e Matos , cone. Marco de Canaveses) 
- 1119, em DP IV 109: "(...) villa Paredes subtus mons Aradrus discurrente ribulo Tamice 
território Benviver (...)". 

55 - Ordonhe (freg. Alpendorada e Matos , cone. Marco de Canaveses) 
-1066, em PMH, DC 451 : "(...) in terra de Benviver medietate de Ordini (...)". 

56 -Vimieiro (freg. Sande, cone. Marco de Canaveses) 
-1105, em DP III 179 e LTPS 15: "(...) in terra de Benvivil (...) Vimeneiro (...)". 

57 - Ariz (freg. Ariz, cone. Marco de Canaveses) 
-1066, em PMH, DC 451 : *(...) in terra de Benviver (...) in alariz (...)". 

58 - Vila Boa do Bispo (freg. Vila Boa do Bispo, cone. Marco de Canaveses) 
-1168, em LTPS 02: "(...) in terra de Benvivil in cauto de Vila Bona (...)". 

59 - Tuias (freg. Tuias, cone. Marco de Canaveses) 
-1137, em LTPS 156: %..)Tuias território Benviver (...)". 

60 -Vi la Nova (freg. Tuias, cone. Marco de Canveses) 
-1137, em LTPS 156: "(...) villa nova que estsita iuxta ecclesia Tuias território Benviver (...)". 



V- Referências documentais à terra de Portocarreiro: 

61 - Abragão (freg. Abragão, cone. Penafiel) 
-1105, em LTPS 30: "(...) in terra de Porto Carreiru in villa Auregan (...)". 

62 - Canaveses (freg. Sobretâmega, cone. Marco de Canaveses) 
- 1137, em LTPS 156: "(...) Outeiro iuxta Sanctum Petrum de Canavezes território Portus 
Caneiro (...)". 
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MAPA II 
ÂMBITO GEOGRÁFICO DA TERRA DE PENAFIEL 

E SUAS CONFRONTAÇÕES NOS SÉCULOS XIE XII 

Aguiar 

Benvlver 

Portocarrelro 

Penafiel 

Paiva 

Limite provável da Terra de Penafiel 

CARTA MILITAR . ESCALA 1ffi0 000 

FONTE: Inatrluta Geogrífico Podufiuós 



MAPA III 
O JULGADO DE PENAFIEL E OS JULGADOS VIZINHOS EM 1220 E 1258 

I - Referências documentais ao julgado de Aguiar: 

1 - Sobrosa (freg. Sobrosa, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 742-743 
2 - Beire (freg. Beire, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 742-743 
3 - Duas Igrejas (freg. Duas Igrejas, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 742-743 
4 - Vilela (freg. Vilela, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 742-743 
5 - Louredo (freg. Louredo, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 742-743 
6 - Sequeiros (freg. Bitarães, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 567-568 
7 - Cristelo (freg. Cristelo, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 742-743 
8 - Gondelães (freg. Gondelães, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 742-743 
9 - Besteiros (freg. Besteiros, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 742-743 
10 - Vila Queixe (freg. Bitarães, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 567-568 
11 - Bitarães (freg. Bitarães, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 567-568 
12 - Vila Cova (freg. Vila Cova de Carros, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 742-743 
13 - Costa (freg. Mouriz, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 569-570 
14 - Fonte Sagrada (freg. Castelões de Cepeda, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 568-569 
15 - Paredes (freg. Castelões de Cepeda, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 568-569 
16 - Castelões de Cepeda (freg. Castelões de Cepeda, cone. Paredes) -1258, em PMH,Inq, 568-569 
17 - Mogueira (freg. Mouriz, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 569-570 
18 - Mouriz (freg. Mouriz, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 569-570 
19 - Perrace (freg. Mouriz, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 569-570 
20 - Pias (freg. Castelões de Cepeda, cone. Paredes) -1258, em PMH,Inq, 568-569 
21 - Costa (freg. Mouriz, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 569-570 
22 - Cête (freg, Cête, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 573 
23 - Parada de Todeia (Parada de Todeia, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 571-572 
24 - Castromil (freg. Sobreira, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 572 
25 - Recarei (freg. Sobreira, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 572 
26 - Sobreira (freg. Sobreira, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 572 
27 - Santa Comba (freg. Sobreira, cone. Paredes) -1258, em PMH, Inq., 572 

II - Referências documentais ao julgado de Lousada: 

28 - Nespereira (freg. Nespereira, cone. Lousada) -1258, em PMH, Inq., 742 
29 - Lodares (freg. Lodares, cone. Lousada) -1258, em PMH, Inq., 742 
30 - Espindo (freg. Bustelo, cone. Penafiel-referida na inquirição de Meinedo)-1258, em PMH,Inq,742 
31 - Meinedo (freg. Meinedo, cone. Lousada) -1258, em PMH, Inq., 543 
32 - Portela de Alvarões (freg. Bustelo, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 742 
33 - Portela de Cabanelas (freg. Bustelo, cone. Penafiel)-1258, em PMH, Inq., 742 
34 - Souto de Rei (freg. Meinedo, cone. Lousada) -1258, em PMH, Inq., 543 
35 - Outeirinho (freg. Meinedo, cone. Lousada) -1258, em PMH, Inq., 543 

III - Referências documentais ao julgado de Santa Cruz: 

36 - Lordelo (freg. S. Mamede de Recezinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 601 
37 - Santa Eufemia (freg. S. Mamede de Recezinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 601 
38 - S. Mamede de Recezinhos (freg. S. Mamede de Recezinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, 
Inq, 601 
39 - Vila Pouca (freg. S. Mamede de Recezinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 601 
40 - Linhares (freg. S. Mamede de Recezinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 601 
41 - Corredoura (freg. S. Martinho de Recezinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 599-600 
42 - Soutelo (freg. S. Martinho de Recezinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 599-600 
43 - S. Martinho de Recezinhos (freg. S. Martinho de Recezinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, 
Inq, 599-600 
44 - Castelões (freg. Castelões de Recezinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 743 
45 - Banho (freg. Banho e Cravalhosa, cone. Marco de Canaveses) -1220, em PMH, Inq., 275 
46 - Eiró (freg. Castelões de Recezinhos, cone. Penafiel - referida na inquirição de Constance) -
1258, em PMH, Inq., 743 
47 - Braguezes (freg. Castelões de Recezinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 743 
48 - Outeiro (freg. S. Martinho de Recezinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq, 599-600 



49 - Leiras (freg. S. Martinho de Recezinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq, 600 
50 - Casal (freg. S. Martinho de Recezinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq, 600 
51 - Vilar (freg. S. Martinho de Recezinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq, 600 
52 - Lavandeira (freg. S. Martinho de Recezinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq, 600 
53 - Constance (freg. Constance, cone. Marco de Canaveses) -1258, em PMH, Inq, 743 

IV - Referências documentais ao julgado de Portocarreiro: 

54 - Quires (freg. Vila Boa de Quires, cone. Marco de Canaveses) -1258, em PMH, Inq, 596 
55 - Alto de Quires (freg. Vila Boa de Quires, cone. Marco de Canaveses) -1258, em PMH, Inq, 596 
56 - Boriz (freg. Maureles, conc.Marco de Canaveses) -1258, em PMH, Inq, 597 
57 - Maureles (freg. Maureles, concMarco de Canaveses) -1258, em PMH, Inq, 596 
58 - Vez de Aviz (freg. Abragão, cone.Penafiel) -1258, em PMH, Inq, 596 
59 - Samil (freg. Abragão, cone.Penafiel) -1258, em PMH, Inq, 596 
60 - Louredo (freg. Abragão, cone.Penafiel) -1258, em PMH, Inq, 596 
61 - Pereira Azeda (freg. Abragão, cone.Penafiel) -1258, em PMH, Inq, 597 
62 - Abragão (freg. Abragão, conc.Penafiel) -1258, em PMH, Inq, 596 
63 - Ribaçais (freg. Abragão, conc.Penafiel) -1258, em PMH, Inq, 596 
64 - Vilar (freg. Abragão, conc.Penafiel) -1258, em PMH, Inq, 596 
65 - Agrela (freg. Abragão, conc.Penafiel) -1258, em PMH, Inq, 596 

V - Referências documentais ao julgado de Penafiel: 

66 - Ribeiros de Cima e de Baixo (freg. Luzim, cone Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 585 
67 - Travassos (freg. Luzim, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 585 
68 - Boelhe (freg. Boelhe, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 586 
69 - Bairrosffreg. Boelhe, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 586 
70 - Codes (freg. Rio de Moinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 581 
71 - Barco do Souto (freg. Rio de Moinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 581 
72 - Outeiro (freg. Rio de Moinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 581 
73 - Rio de Moinhos (freg. Rio de Moinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 581 
74 - Ribeira (freg. Rio de Moinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 581 
75 - Quintela (freg. Rio de Moinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 581 
76 - Novelhos (freg. Rio de Moinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 581 
77 - Entre-os-Rios (freg. Eja, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 584 
78 - S. Miguel de Entre-os-Rios (freg. Eja, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 584 
79 - Eja (freg. Eja, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 587 
80 - Taipas (freg. Canelas, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 588 
81 - Canelas (freg. Canelas, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 587 
82 - Granja (freg. Canelas, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 588 
83 - Ufe (freg. Canelas, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 588 
84 - Sebolido (freg. Sebolido, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 587 
85 - Cabroelo (freg. Capela, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 579 
86 - Portela (freg. Portela, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 585 
87 - Lamelas (freg. Rio de Moinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 581 
88 - Oleiros de Baixo (freg. Rio de Moinhos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 581 
89 - Quintas (freg. Pinheiro, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 583 
90 - Pinheiro (freg. Pinheiro, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 583 
91 - Figueira (freg. Figueira, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 590 
92 - Lagares (freg. Lagares, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 579 
93 -Aldeia de Baixo (freg. Lagares, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 579 
94 - Quintandona (freg. Lagares, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 579 
95 - Vilar (freg. Sobreira, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 579 
96 - Fonte Arcada (freg. Fonte Arcada, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 579 
97 - Ribas (freg. Lagares, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 579 
98 - Carvalhas (freg. Lagares, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 579 
99 - Valpedre (freg. Valpedre, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 580 
100 - Paredes (freg. Paredes, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 579 
101 - Cabeça Santa (freg. Cabeça Santa, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 582 
102 - Oldrões (freg. Oldrões, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 580 
103 - Peroselo (freg. Peroselo, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 588 
104 - Luzim (freg. Luzim, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 584 
105 - Ribeira (freg. Vila Cova, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 586 



106 - Vila Cova (freg. Vila Cova, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 585 
107 - Rubins (freg. Vila Cova, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 586 
108 - Riba Boa (freg. Vila Cova, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 586 
109 - Salga (freg. Oldrões, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 580 
110 - Reguengo (freg. Oldrões, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 580 
111 - Vilar (freg. Galegos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 584 
112 - Fafiães (freg. Galegos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 583 
113 - Lameiras (freg. Galegos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 583 
114 - Outeiro (freg. Galegos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 583 
115-Arranho (freg. Galegos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 583 
116 - Galegos (freg. Galegos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 583 
117 - Paço de Sousa (freg. Paço de Sousa, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 590 
118 - Ermida (freg. Irivo, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 591 
119 - S. Tomé (freg. Rans, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 590 
120 - Mosqueiros (freg. Marecos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 589 
121 - Irivo (freg. Irivo, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 591 
122 - Coreixas (freg. Irivo, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 590 
123 - Piéres (freg. Marecos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 578 
124 - Marecos (freg. Marecos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 589 
125 - Duas Igrejas (freg. Duas Igrejas, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 588 
126 - Perafita (freg. Duas Igrejas, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 589 
127 - Castanheira de Cima (freg. Duas Igrejas, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 589 
128 - Castanheira de Baixo (freg. Duas Igrejas, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 589 
129 - Urro (freg. Urro, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 591 
130 - Retorta (freg. Guilhufe, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 577 
131 - Guilhufe (freg. Guilhufe, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 577 
132 - Gandra (freg. Guilhufe, cone. Penafiel) - 1258, em PMH, Inq., 578 
133 - Puçais (freg. Guilhufe, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 578 
134 - Barreiros (freg. Guilhufe, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 577 
135 - Santa Luzia (freg. Penafiel, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 592 
136 - Fomos (freg. Penafiel, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 592 
137 - Cheio (freg. Penafiel, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 591 
138 - Cavalúm (freg. Penafiel, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 593 
139 - Puços (freg. Penafiel, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 591 
140 - Milhundos (freg. Milhundos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 593 
141 - Portela (freg. Santa Marta, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 594 
142 - Bairral (freg. Milhundos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 594 
143 - Chãos de Cima (freg. Milhundos, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 593 
144 - Louredo (freg. Penafiel, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 592 
145 -Aveleda (freg. Penafiel, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 578 
146 - Presa (freg. Subarrifana, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 578 
147 - Santiago (freg. Subarrifana, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 591 
148 - Outeiro (freg. Subarrifana, cone. Penafiel) - 1258, em PMH, Inq., 591 
149 - Santa Marta (freg. Santa Marta, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 594 
150 - Ribeiro (freg. Croça, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 594 
151 - Pedrantil (freg. Croça, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 594 
152 - Souto (freg. Croça, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 594 
153 - Croça (freg. Croça, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq., 595 
154 - Bustelo (freg. Bustelo, cone. Penafiel)-1258, em PMH, Inq., 593 
155 - Novelas (freg. Novelas, cone. Penafiel)-1258, em PMH, Inq., 594 
156 - Paço (freg. Novelas, cone. Penafiel)-1258, em PMH, Inq., 594 
157 - Cabanelas de Baixo (freg. Bustelo, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq, 593 
158 - Portela de Cabanelas (freg. Bustelo, cone. Penafiel)-1258, em PMH, Inq., 593 
159 - Espindo (freg. Bustelo, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq, 593 

VI - Referências documentais ao julgado de Melres: 

160 - Vilarinho (freg. Melres, cone. Gondomar) -1258, em PMH, Inq, 626 
161 - Vale Travessas (freg. Melres, cone. Gondomar) -1258, em PMH, Inq, 626 
162 - Melres (freg. Melres, cone. Gondomar) -1258, em PMH, Inq, 626 
163 - Rio Mau (freg. Rio Mau, cone. Penafiel) -1258, em PMH, Inq, 626 
164 - Pedorido (freg. Melres, cone. Gondomar) -1258, em PMH, Inq, 626 



O JULGADO DE PENAFIEL 

■ ^ Limite provável do Julgado de Penafiel 

CARTA MILÍTAR - ESCALA 1/50 000 

FONTE Instituto Geográfico Português 



MAPA IV 

NÚCLEOS DE POVOAMENTO E TEMPLOS 
MENCIONADOS NA DOCUMENTAÇÃO DOS SÉCULOS IX A XII 

I - Primeiras referências documentais a núcleos de povoamento: 

1 - Lardosa (freg. Rans) 
- 882, em PMH, DC 9: "(...) in villa quod vocitant laurídosa inter duas annes kavaluno et 
cebrario subtus monte petroselo terrítorío anegie. (...)". 

2 - Luzim (freg. Luzim) 
- 943, em PMH, DC 53: "(...) subtus mons petrosselo discurrente ríbulo tamica in villa quos 
vocetant losidi (...)". 

3 - Pedrantil (freg. Croça) 
- 950, em PMH, DC 61 : "(...) in ripa de durio Plato antile Cheresi tello (...)". 

4 - Novelas (freg. Novelas) 
- 950, em PMH, DC 61 : "(...) Evenit in pars Arriani Novellas cum abiuntionibus (...)". 

5 - Escariz (freg. Lagares) 
- 985, em PMH, DC 146: "(...) Hie sunt vilas prenominatas (...) ascarizi (...) subtus montis 
bendoma terridorio aneigia descurrente ríbulo sauza (...)". 

6 - Paço de Sousa (freg. Paço de Sousa) 
- 994, em PMH, DC 169 e LTPS 132: "(...) in villa Palacioli subtus mons ordines discurrentem 
rívulo sausa território anegie (...)". 

7 - Canelas (freg. Canelas) 
-1015, em PMH, DC 226 e LTPS 142:"(...j in villa quos vocitant kanelas (...)". 

8 - Marecos (freg. Marecos) 
- 1043, em PMH, DC 324: "(...) in villa que vocidant marecus subtus mons petroselo 
discorremte ríbulo cavalluno teredorio anegia (...)". 

9 - Galegos (freg. Galegos) 
-1044, em LTPS 34 : "(...) de villa nostra propria que habemos in villa quos uocitant Galegos 
territoria Anega subtus mons ordine discurrente ríbulo Zebrario (...)". 

10 - Retorta (freg. Guilhufe) 
-1048, em PMH, DC 370: "(...)in villa quos nuncupant retorta subtus alpem morsdoma in ripa 
sausa território portugalensem(...)". 

11 - Escapães (freg. Guilhufe)* 
-1112, DMP, DP III 401 e LTPS 74: "(...) in villa Scapanes (...) inter Poiares et Coraxes inter 
Viliulfi et Retorta subtus mons salgueirus território Anegia discurrente ríbulo Sause (...)". 

12 - Codes (freg. Rio de Moinhos) 
-1056, em PMH, DC 398: "(...) et habet iacencia in villa quos vocitant villa cotes subtus mons 
petrosello terrítorío anegia prope ríbulo tamize (...)". 

13 - Cabroelo (freg. Capela) 
-1059, em PMH, DC 420: '(...) cabronello (...) perrivulo maio et plaga in durio (...)". 

14 - Paços (freg. Luzim) 
-1059, em PMH, DC 420: "(...) In ripa tamice villa palatiolo ab integro (...)". 

15 - Travassos (freg. Luzim) 
-1059, em PMH, DC 420: "(...) villa travazus integra cum suo porto et suas piscarias (...)". 

* Por lapso, inicialmente cartografámos o lugar de Escapães como sendo um núcleo cuja primeira referência 
datava do século XI. No entanto, verificámos posteriormente que o documento em questão se referia a um lugar 
de Escapães situado "(...) inter dorium et vauga subtus civítas saneia mana território portugal (...)", cfr. PMH, DC 
385, de 1053. O mapa foi corrigido, atribuindo-se a este núcleo a cor que cronologicamente lhe corresponde, 
mas optámos por não refazer a numeração, pelo que se encontra com o número originalmente atribuído. 



16 - Canas (freg. Rans) 
- 1059, em PMH, DC 420: "(...) Et ad radice penafidel villa cannas ab integro per suos 
términos antiquos et cunctis (...)". 

17 - Oleiros (no vale de Recezinhos, freg. Santa Marta?) - NÃO CARTOGRAFADO 
-1059, em PMH, DC 420: "(...) Et in valle anrezosinus sub castro santé maria ripa tamice villa 
ollarios (...)". 

18 - Fonte Arcada (freg. Fonte Arcada) 
-1064, em PMH, DC 441 : "(...) in terra de penafidel (...) fonte archata (...)". 

19 - Ceidoneses (freg. Pinheiro) 
-1064, em PMH, DC 441: "(...) Et damus pro animas nostras hereditates pernominatas. (...) 
in Ceidones I kasal (...)". 

20 - Bustelo (freg. Bustelo) 
-1065, em MATTOSO, (1968), p. 4: "(...) in villa (...) Bostelo in loco predicto Picotas (...) ad 
ipsius monasterio (...)". 

21 - Ameixede (freg. Eja) 
-1070, em PMH, DC 491: "(...) et in ripa durio (...) villa amnexeneto (...)". 

22 - Lordelo (freg. Paredes) - NÃO CARTOGRAFADO 
-1070, em PMH, DC 491: "(...) et in ripa durio (...) villa laurdelo ab intecro (...)". 

23 - Várzea (freg. Pinheiro) 
-1070, em PMH, DC 491 : "(...) et in ripa durio (...) villa varcena ab intecro (...)". 

24 - Vila Cova (freg. Vila Cova) 
-1070, em PMH, DC 491: "(...) et in ripa durio (...) villa coba ad intecro (...)". 

25 - Esmegilde (freg. Paço de Sousa) 
-1071, em LTPS 38: "(...) in villa Ermigildi (...)". 

26 - Vilar (Freg. Paço de Sousa) - NÃO CARTOGRAFADO 
-1071, em LTPS 38: "(...) hereditate propria que habeo in villa pernominata Vilar (...)". 

27 - Vilarinho (freg. Capela) 
-1071, em PMH, DC 498: "(...) Vilaríno quanta que ibi habuit filio meo Gomez.(...)". 

28 - Andeande (freg. Luzim) 
-1071, em PMH, DC 498: "(...) villa Andeladi qui est contramutata pro ilia de Guilufe. (...)". 

29 - Guilhufe (freg. Guilhufe) 
-1071, em PMH, DC 498: "(...) villa Andeladi qui est contramutata pro ilia de Guilufe. (...)". 

30 - Curveira (freg. Portela) 
-1071, em PMH, DC 498: '(,..) in Curveira (...)". 

31 - Vilela (freg. Pinheiro) 
-1079, em PMH, DC 573: "(...) villa quos vocitant villela (...) subtus mons ordines discurrente 

arrugio latrom temdorío anegie (...)" 

32 - Valpedre (freg. Valpedre) 
- 1079, em PMH, DC 573: "(...) et insuper mea ratione de sancti iacovi de villa petrí cum 

aiutionibus suis (...) subtus mons ordines discurrente arrugio latrom terridorio anegie (...)" 

33 - Souto (freg. Boelhe) 
- 1080, em PMH, DC 593: "(...) hereditate mea propria que habeo in villa sauto (...) subtus 
mons asperonis descurrente in fluvio tamize território anegia.(...)". 

34 - Fafiães (freg. Galegos) 
- [cerca de 1083], em LTPS 28 : "(...) in Fafilanes I kasal, (...)". 

35 - Figueira (freg. Figueira) 
- 1085, em PMH, DC 642 e LTPS 109 : "(...) de Sancta Marina de Figaria (...) et de Sancto 
Salvatore de ipsa Figaria (...)". 

36 - Irivo (freg. Irivo) 
-1085, em PMH, DC 643 e LTPS 36 : "(...) medietatem de ipsa villa de Eríbio (...) cum omnem 
suam rectitudem et cum medietate de ipsa Ecclesia sancti Vincentii (...)". 



37 - Oldrões (freg. Oldrões) 
-1085, em PMH, DC 650 : "(...) kasale de oletrianus (...)". 

38 - Cimo de Vila (freg. Valpedre) 
-1086, em PMH, DC 662 : "(...) de villa mea propria que abeo inter uldrianus et ordinis subtus 
mons ordinis discurrent riu de latrones território anegia (...) super illo casale de sancti 
iacobi(...)". 

39 - Lameiras (freg. Galegos) 
-1087 - PMH, DC 678 e LTPS 39 : "(...) id est ipsa hereditate de Gallegus in villa, que dicitur 
Lamas (...) ". 

40 - Berbedes - Velhos (Paço de Sousa) 
-1087, em PMH, DC 678 e LTPS 39 : " (...) et in apud veteres hereditatem integram (...)" 

41 - Quintela (freg-?) - NÃO CARTOGRAFADO 
-1087, em PMH, DC 689 : "(...) hereditate nostra propria que habemus in (...) quintanella (...) 
subtus mons alvugates discurrente arrugius zebrerios et cavallunono território 
portugalensisf...) ". 

42 - Salga (freg. Oldrões) 
-1087, em PMH, DC 689 : "(...) in villas quos vocitant celgana (...) subtus mons alvugates 
discurrente arrugius zebrerios et cavallunono território portugalensis (...)". 

43 - Coreixas (freg. Irivo) 
-1088, em PMH, DC 713: "(...) Eclesia vocábulo Sancte Marie (...) in villa de Coraxes, circa 
ribulum de Cavalluno (...)". 

44 - Lagares (freg. Lagares) 
-1088, em PMH, DC 713: "(...) et ibidem in Lagares de hereditate (...)". 

45 - Rande (freg. Milhundos) 
-1088, em PMH, DC 713: "(...) et in villa Randi hereditatem (...)". 

46 - Paços e Paço (freg. ?) - NÃO CARTOGRAFADO 
-1090, em PMH, DC 735: "(...; et inter tamiga etsausa villa palácios etpalaciolo (...)" 

47 - Cadeade (freg. Paço de Sousa) 
-1090, em LTPS 88: "(...) villa Catenathi in ripa fíuminis Sause, território portugalensis, secus 
montem ordinis (...)". 

48 - Sá (freg. Luzim) 
-1092, em PMH, DC 781 : "(...) in villa losidi que est subtus mons mensa et asperon prope ripa 
tamega (...) in loco nominato in villa sala (...)". 

49 - Vila Meã (freg. Vila Meã) 
- 1096, em LTPS 13: "(...) in terra de Pena fiel (...) et in Villa Mediana inter Olivaria et 
Figueiraf...)" 

50 - Oliveira (freg. Capela) 
-1096, em LTPS 13: "(...) in terra de Pena fiel (...) Olivaria (...)". 

51 - Vilar (freg. Galegos) 
-1096, em LTPS 13: "(...) in terra de Pena Fiel in villa de Villar inter Galegos (...)". 

52 - Penidelo (freg. Pinheiro) 
- 1097, em PMH, DC 848: "(...) pinidello subtus mons ordinis discurrente rivulo laterones 
teritorio portugalense (...)" 

53 - Rio de Moinhos (freg. Rio de Moinhos) 
-1097, em PMH, DC 856: "(...) villa que vocitant ribulos de molinos subtus mons monte clauso 
discurrente ribulo tamice (...)". 

54 - Cans (freg. Rio de Moinhos) 
-1097, em PMH, DC 856: "(...) villa que vocitant ribulos de molinos subtus mons monte clauso 
discurrente ribulo tamice in loco ubi dicent Was canales. (...)". 

55 - Aveleda (freg. Penafiel) 
- 1098, em PMH, DC 882: "(...) in villa quos vocitant avellaneda subtus mons kavallo 
discurrente rivulo sausa território portugalemsis (...)". 



56 - Barbosa (freg. Rans) 
- século XII, em LTPS 83: "(...) meãs hereditates (...) in barvosa (...)". 

57 - Quintela (freg, ?) - NÃO CARTOGRAFADO 
-1102, em DMP, DP III 62 e LTPS 23: "(...) in quintanela I kasal (...)". 

58 - Milhundos (freg. Milhundos) 
-1102, em DMP, DP III 62 e LTPS 23: "(...) in villa Muluudus (...)" 

59 - Roriz (freg, ?) - NÃO CARTOGRAFADO 
-1102, em DMP, DP III 62 e LTPS 23: "(...) in Rooríz Io kasal et medio (...)". 

60 - Rio Mau (freg. Rio Mau) 
-1102, em DMP, DP III 62 e LTPS 23: "(...) Riu Maio ad illo porto sub illo saxo (...)". 

61 - Oleiros (freg. Rio de Moinhos) 
-1102, em DPM, DP III 89: '(...) ereditate nostra propria que habuimos in villa Oleirus (...)" 

62 - Pinheiro (freg. Pinheiro) 
-1105, em DPM, DPM1179 e LTPS 23: "(...) in Canas in loco ubi dicent Pineiro (...)". 

63 - Covelas (freg. Rio de Moinhos) - NÃO CARTOGRAFADO 
-1107, em DMP, DP III 252 e LTPS 45: "(...) in ripa de Tamice in villa Covelas (...)". 

64 - Sebolido (freg. Sebolido) 
-1109, em DMP, DP III 320: *(...) sub domínio Pennafidele loco predicto Cebelido (...)". 

65 - Outeiro (freg. Luzim) 
-1109, em DMP, DP III 320: "(...) iuxta ribulo Tamice subtus mons Macaneira sub ilia strata 
Lepor (...) in loco predicto Auteiru (...)". 

66 - Boelhe (freg. Boelhe) 
-1111, em DMP, DP III 374 e LTPS 66: "(...) alius quoque in villa boneli (...)". 

67 - Vilar (freg. Sobreira, cone. Paredes) 
- 1112, em DMP, DP III 885 e LTPS 97: "(...) in villa que dicitur vilar secus montem ordinis 
discunvnte arogio materne etrivulo sausause território portugalensi (...)". 

68 - Quintadona (freg. Lagares) 
-1112, em DMP, DP III 385 e LTPS 97: "(...) quomodo dividet cum quintana (...)". 

69 - Castanheira (freg. Duas Igrejas) 
- 1112, em DMP, DP III 406 e LTPS 86: "(...) in villa Molunudus II bonos kasales inter 
Castineira et Quintanela (...)". 

70 - Quintela (freg. Duas Igrejas/Milhundos ) - NÃO CARTOGRAFADO 
- 1112, em DMP, DP III 406 e LTPS 86: °(...)in villa Molunudus II bonos kasales inter 
Castineira et Quintanela (...)". 

71 - Louredo (freg. Penafiel) 
-1112, em DMP, DP III 406 e LTPS 86: "(...) In villa Lauredo (...)." 

72 - Peroselo (freg. Peroselo) 
-1112, em DMP, DP III 406 e LTPS 86: "(...) in Pedroselo et Oleiros (...)." 

73 - Piéres (freg. Marecos) 
- 1112, em DMP, DP III 401 e LTPS 74: "(...) habet iacencia inter Poiares et Coraxes inter 
Uilulfí et Retorta subtus mons Salgueirus território Anegia (...)". 

11 - Escapães (freg. Guilhufe) 
- 1112, em DMP, DP III 401 e LTPS 74: "(...) in villa Scapanes circa carreiro antiquo que ex 
parte de villa Corexes et habet iacencia inter Poiares et Coraxes inter Uilulfí et Retorta subtus 
mons Salgueirus território Anegia (...)". 

74 - Ouruaneia (freg. ?) - NÃO CARTOGRAFADO 
-1115, em DMP, DP III 502 e LTPS 115: '(...) et habet iacentia in loco predicto Ouruaneia et 
in loco il la Felgueira integra habent iacentia tans ilia Lausa (...)". 

75 - Felgueira (freg. ?) - NÃO CARTOGRAFADO 
-1115, em DMP, DP III 502 e LTPS 115: "(,..) et in loco illa Felgueira integra habent iacentia 
trans illa Lausa (...)". 



76 - Urro (freg. Urro) 
-1116, em LTPS 76: '(,..) inter Urrio et Retorta (...)". 

77 - Casal da Pega (freg. Urrô/Guilhufe) - NÃO CARTOGRAFADO 
-1116, em LTPS 76: *(...) inter Urrio et Retorta et habet iacentia in loco ubi dicent Casal de 
Pegas (...)". 

78 - Lameirões (freg. Rio de Moinhos) 
- 1119, em DMP, DP IV 132: "(...) in villa que vocitant Sancti lohannis de Codes in território 
Portugalensis subtus mons Asperon (...) ipso casal de Lamas (...) ". 

79 - Entre-os-Rios (freg. Eja) 
-1120, em DMP, DP IV132: "(...) villam vel ecclesiam Sancti Michaelis de inter ambos ribulus 
quarta integra (...)". 

80 - Bodelos (freg. Oldrões) 
-1131, em LTPS 42: "(...) In terra de Penafiel in Budaeelus (...)". 

81 - Ordins (freg. Lagares) 
- [1132-1142], em Mem., Provas 40: "(...) villas prenominatas medietatem de Ordines (...)". 

82 - Outeiro do Dino (freg. Pinheiro) 
-1137, em LTPS 69: "(...) in Ceidoneses in Octeiru de Dino et Octeiru de Velias, hereditates 
nostras, et sunt pernominatas XII leiras (...) ". 

83 - Outeiro das Velhas (freg. Pinheiro; - NÃO CARTOGRAFADO 
-1137, em LTPS 69 : "(...) et addicio cum sócias meãs in Ceidoneses in Octeiru de Dino et 
Octeiru de Velias, hereditates nostras, et sunt pernominatas XII leiras (...) ". 

84 - Oleiros (freg. ?) - NÃO CARTOGRAFADO 
- 1139, em MA 72: "(...) Et rec[e]pimus de tibi alia hereditate in villa que uocitant Oleiros 
subtus mons Asperon discurrente ribulo Tamize.(...) ". 

85 - Santiago (freg. Santiago) 
-1140, em MA 76: "(...) in loco predicto que uocitant Lauredo et in Sancti lacobi subtus mons 
Castro Mandino discurrente ribulo Sausa território Portugalensis. (...)". 

86 - Santa Luzia (freg. Penafiel) 
-1141, em MA 79: "(...) in loco predicto quod vocitant moazares subtus mons castro mandino 
discurrente ribulo sousa território portugalensis (...)". 

87 - Jugueiros (freg. ?) - NÃO CARTOGRAFADO 
-1141, em LTPS 11 : "(...) in Jugarios I casal (...)". 

88 - Sobradelo (freg. Canelas) - NÃO CARTOGRAFADO 
-1142, em LTPS 5 6: "(...) in tenra de Pena Fiel (...) in Sobradelo I casal (...)". 

89 - Castanheira de Cima (freg. Duas Igrejas) 
-1142, em LTPS 56: "(...) in terra de Pena Fiel, in villa Castinaria de Susana (...)". 

90 - Mosqueiros (freg. Marecos) 
-1154, em LTPS 79: "(...) in villa que vocatur moscheiros (...)". 

91 - Gumarães (freg. Cabeça Santa) 
-1168, em LTPS 87: "(...) in villa guimaranes (...) subtus mons alvogares, discurrente ribulo 
de ladrones, território portugalis(...)". 

92 - Vila Estói (freg. Valpedre) - NÃO CARTOGRAFADO 
-1177, em LTPS 134: "(.. ) inter stoi et ceidoneses (...) terram de pena fiel (...)". 

93 - Soutelo (freg. ?) - NÃO CARTOGRAFADO 
-1177, em LTPS 134: "(...; in ipso valle de sautelo (...) terram de pena fiel (...)". 

94 - Gilvaia (freg. Pinheiro) 
-1177, em LTPS 134: "(...) in argivai (...) terram de pena fiel (...)". 

95 - Ribeira (freg. Irivo) - NÃO CARTOGRAFADO 
-1177, em LTPS 138: *(...) habet iacentia que vocitant in villa Coreixas I kasal et III parte alio 
kasale de Ribeira subtus mons discurrente ribulo Cavaluno, território Portugal. (...)". 

96-Abôl(freg. Eja) 
-1185, em LTPS 141: "(...) in villa Avuol (...) território Ainega discurrente rivulo de Ladrones, 
território de Portugal (...)". 



97 - Quinta de Ufe (freg. Canelas) 
-1190, em LTPS 146: "(...) et alium kasalem in villa Adauphi. (...)". 

98 - Casal de Veco (freg. ?) - NÃO CARTOGRAFADO 
- [1114 -1144] em LTPS 40 : "(...) in kasal de veco in vilar unum casal (...)". 

99 - Bairros (freg. Boelhe) 
- [1114 -1144], em LTPS 40: "(...) in boneli in barrios II casales (...)". 

Il - Primeiras referências documentais a templos: 

1 - Mosteiro de Lardosa (freg. Rans) 
- 882, em PMH, DC 9: "(...) cuius baselica fumdamus in villa quod vocitant lauridosa inter duas 
annes kavaluno et cebrario subtus monte petroselo território anegie. (...)". 

2 - Santa Maria de Eja (freg. Eja) 
- 922, em PMH, DC25: "(...) in ripa de ipso dorio a porto civitatis anegia ecclesiam sancte 
marine (...) ubi ta mica intrat in dorio ad integra (...)". 

3 - S. Mamede de Canelas (freg. Canelas) 
- 938, em LTPS 121 : '(...) et domus de ista ecclesia de Sancti Mamete (...)". 

4 - S. João de Luzim (freg. Luzim) 
- 943, em PMH, DC 53: "(...) quorum baselica fundata est subtus mons petrosselo discurrente 
ribulo tamica in villa quos vocetant losidi (...)". 

5 - S. Salvador de Novelas (freg. Novelas) 
- 959, em PMH, DC 76: "(...) ecclesia que fuit de parentes nostros vocábulo sancti iohannis 
alia ecclesia sancti salvatoris (...)". 

6 - S. João de Rande (freg. Milhundos) 
- 959, em PMH, DC 76: "(...) ecclesia que fuit de parentes nostros vocábulo sancti iohannis 
alia ecclesia sancti salvatoris (...)". 

7 - S. Salvador de Entre-os-Rios ? (freg. de Torrão, cone. Marco de Canaveses) 
- [982], em PMH, DC 134: "(...) Ego tradilo conversa vobis sobrinas meãs Ermosinda conversa 
Tradilo conversa Sesilli conversa Ebrili conversa (...) in villa fomos et habe iacentia inter 
tamica et durio subtus monte de aradus território anegia (...)". 

8 - Mosteiro de S. Salvador de Paço de Sousa (freg. Paço de Sousa) 
- 994, em PMH, DC 169 e LTPS 132: "(...) Baselica cemitur esse fundata in villa Palacioli, 
subtus mons Ordines, discunrentem rivulo Sausa, território Anegie (...)". 

9 - S. Martinho de Moazáres (lugar Santa Luzia, freg. Penafiel) 
-1049, em PMH, DC 373: '(...) de illa Ecclesia de Moazáres (...)". 

10 - S. Salvador de Galegos (freg. Galegos) 
-1064, em PMH, DC 441 : "(...) in galegus (...) cum nostra portione de ipsa ecclesia (...)". 

11 - Mosteiro de S. Miguel de Bustelo (freg. Bustelo) 
- 1065, em MATTOSO (1968), p. 4: "(...) Bostello in loco predicto Picotas (...) ad ipso 
monasterio (...)". 

12 - Mosteiro Petri (freg. Torrão, cone. Marco de Canaveses ?) 
-1066, em PMH, DC 451 : "(...) in terra de pennafídele monasterio petri (...)". 

13 - S. Tiago de Valpedre (freg. Valpedre) 
-1079, em PMH, DC 573: "(...) de Sancti iacovi de villa petri (...)". 

14 - St3 Maria de Figueira (freg. Figueira) 
-1085, em PMH, DC 642 e LTPS 109: "(...) de Sancta Marina de Figaria (...)". 

15 - S. Mamede de Fafiães (lugar Fafiães, freg. Galegos) 
- 1085, em PMH, DC 642 e LTPS 109: tt(...)ecclesia vocábulo Sancti Mametis de 
Fafilanes(...)". 

16 - S. Vicente de Irivo (freg. Irivo) 
-1085, em PMH, DC 643 e LTPS 36: "(...) villa de Eribio (...)ipsa Ecclesia sancti Vincentii (...)". 



17 - St3 Maria de Coreixas (lugar Coreixas, freg. Irivo) 
-1088, em PMH, DC 713: "(...) Eclesia vocábulo Sancte Mane (...)in villa de Coraxes, circa 
ríbulum de Cavalluno (...)". 

18 - S. Martinho de Lagares (freg. Lagares) 
-1088, em PMH, DC 713: "(...)vin Lagares (...) illa Eclesia de Sancto Martírio {...)". 

19 - S. Miguel de Entre-os-Rios (freg. Eja) 
- [antes de 1095], em LTPS 5: "(-..; in termino de Canelas Quarta de Sancto Michael de Inter 
Ambos Ribulos (...)". 

20 - S. Pedro de Croça (freg. Croça) 
-1096, em MOREIRA (1984), p.58-59: "(...) Sancti Petri de Adoufí, cognomento Croça (...)". 

21 - S. João de Guilhufe (freg. Guilhufe) 
-1097, em PMH, DC 844: "(...) viliulfi subtus mons petrafita discurrente rivulo sausa et 
kavaluno tenitorio portugalense.(...) illa ecclesia vocábulo sancto iohanne (...)". 

22 - St.a Eulália de Esmegilde (freg. Paço de Sousa) 
-1105, em DPM, DP III 179 e LTPS 15: "(...) in Ermigildi três kasales et de ipsa ecclesia (...)". 

23 - S. Paio de Portela (freg. Portela) 
-1105, em DPM III, DP 179 e LTPS 15: "(...) de Sancto Pelagio de Portela (...)". 

24 - S. Romão de Vila Cova (Freg. Vila Cova) 
-1105, em DPM, DP III 179 e LTPS 15: "(...) Sancto Marcelo de Vila Cova (...)". 

25 - S. Bartolomeu de Louredo (freg. Penafiel) 
-1112, em DMP, DP III 406 e LTPS 86: "(...) et Sancti Bartholomeu de Lauredo (...)". 

26 - S. Martinho de Berbedes (lugar Berbedes - Velhos, freg. Paço de Sousa) 
-1117, em DMP, DP IV 37 e LTPS 96: "(...) de sancto Martino de aput Ueteres silicet quartam 
integram de ipsa ecclesia (...)". 

27 - Mosteiro de S. Salvador de Entre-os-Rios (freg. de Torrão, cone. Marco de Canaveses) ? 
-1120, em Cens. 4: "(...) monasterium (...) de inter ambos rruuios (...)". 

28 - S. Tomé de Canas (freg. Rans) 
- 1123, em DMP, DP IV 384: "(...)in Sancto Thome de Canas (...) est subtus mons Cabreira 
discurrente ri bulo Zevreiro território Portugalensi.f...)". 

29 - St0 Estevão de Oldrões (freg. Oldrões) 
-1131, em LTPS 42: "(...) In terra de Penafiel in Budaeelus III kasales cum ecclesia de Sancto 
Stepahno (...)". 

30 - S. Tiago de Louredo (freg. Subarrifana) 
-1140, em MA 76 : "(...) in loco predicto que uocitant Lauredo et in Sancti lacobi subtus mons 
Castro Mandino discurrente ribulo Sausa tenitorio Portugalensis. (...)". 

31 - S. Tiago de Fonte Arcada (freg. Fonte Arcada) 
-1144, em Cens. 353-354: "(...) ecclesiae santi lacobj de fonte Arcato (...)". 

32 - S. Miguel de Paredes (freg. Paredes) 
-1160, em LTPS 58: "(...) quarta de Sancto Michaele de Paredes. (...)". 

33 - SP Maria de Peroselo (freg. Peroselo) 
-1160, em LTPS 58: "(...) et de Sancta Maria de Pedroselo (...)". 

34 - S. Vicente de Pinheiro (freg. Pinheiro) 
-1177, em LTPS 134: "(...) in villa Ceidoneses (...)ante porta de Sancto Vicentio (...)". 

35 - S. Miguel de Urro (freg. Urro) 
- [antes de 1180], em DMP, DR II, p. 532: (documento desaparecido pelo qual Afonso 
Henriques teria coutado a ermida de Urro a Diogo Gonçalves). 

36 - S. Martinho de Rio de Moinhos (freg. Rio de Moinhos) 
-1190, em LTPS 146: "(...) de ecclesia de Riu de Moius (...)". 



Ill - Primeiras referências documentais a honras e coutos: 

1 - Honra de Felix e Pinioti (lugar Cans, freg. Rio de Moinhos) 
- 1097, em PMH, DC 856: "(...) in villa que vocitant ríbuios de molinos subtus mons monte 
clauso discurrente ribulo tamice in loco ubi dicent Was canales (...) ipsa quintana (...)". 

2 - Honra de Mendo Ataúlfes (lugar Vilar, freg. Paço de Sousa) 
-1105, em PMH, DC 190 e LTPS 99: "(...) hie in Vilar (...) illa quintana (...)". 

3 - Honra de Egas Monis e Dórdia Osores (lugar Esmegilde, freg. Paço de Sousa) 
- 1106, em DMP, DP III 230 e LTPS 41: "(...) Hermegildi integro (...) exceptis illa quintana 
nova cum suo casale (...)". 

4 - Honra de Paio Gontemires (lugar Vilar, freg. Sobreira, cone. Paredes) 
-1112, em DMP, DP III 385 e LTPS 97: "(...) in villa que dicitur Vilar secus montem Ordinis 
discurrente arogio Materni et rivulo Sausause território Portugalensi (...) cum quintana et cum 
Ascariz et Fonte Archato et cum Cresconi (...)". 

5 - Honra de Unisco Eiriz (lugar Berbedes - Velhos, freg. Paço de Sousa) 
-1112, em DMP, DP III 393 e LTPS 51 : "(...) villa Apud Veteres prenominato illo casal que est 
in illa quintana que fuit de genitori meo (...)". 

6 - Couto do Mosteiro de Paço de Sousa (freg. Paço de Sousa) 
-1123, em DMP, DP IV 369: "(...) domno Martino prion Palacioli et vestra congregatio (...) pro 
nota calumni que feci in vestro cauto (...)". 

7 - Couto de Entre-os-Rios (freg. Torrão, cone. Marco de Cananveses) 
- 1123, em DMP, DR I 65: "(...) quomodo dividit cum illo kauto de Intrambos Rivulos et 
descendit Dorium (...)". 

8 - Honra de Toda Viegas (lugar Coreixas, freg. Irivo) 
-1144, em MA 83: "(...) in Penafiel (...) in Coreixes unum casal cum media quintana (...)". 

9 - Honra de Paio Soares "Romeu" (freg. Pinheiro) 
-1177, em LTPS 134: '(...) in villa Ceidoneses medietate de ipsa quintana (...)". 

10 - Honra de Sancho Nunes (freg. Rio de Moinhos) 
- 1190, em LTPS 146: "(...) in villa quos vocitant Riu de Moinos (...) I kasaí cum sua 
quintanaf...)". 

11 - Honra de Garcia Viegas (freg. Oldrões) 
- [1128-1154], em LTPS 44: "(...) duos casales de Uldrianus et cum sua quintana (...)". 
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MAPAV 

O JULGADO DE PENAFIEL SEGUNDO AS INQUIRIÇÕES DE 1258 

I - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Guilhufe (PMH, Inq., 577-578): 

1 - Igreja de S. João de Guilhufe (freg. Guilhufe) - "(...) Ecclesie Sancti Johannis de Guiluffí (...)" 
2 - Guilhufe (freg. Guilhufe) - "(...) villa Guiluffí (...)" 
3 - Retorta (freg. Guilhufe) - "(...) villa Retorta (...)" 
4 - Campo Bom (freg. Guilhufe) - "(...) Campus (...)" 
5 - Barreiros (freg. Guilhufe) - "(...) Barrarios (...)" 
6 - Presa (freg. Subarrifana) - (...) presam (...)" 
7 - Poçais (freg. Guilhufe) - '(...) puzalibus (...)" 
8 - Lavandeira (freg. Guilhufe) - *(...) lavadarief...)" 
9 - Aveleda (freg. Guilhufe) - "(...) Avelenede (...)" 
10 - Fomos (freg. Penafiel) - "(...) campi forni (...)" 
11 - Mastro (freg. Guilhufe) - "(..,) marcos bateste (...)" 
12 - Honra de Nuno Peres - Quintela (freg. Guilhufe) - '(...) quintanam Dommi Nunionis Petri (...)" 
13 - Honra de Martim Gil - Coreixas (freg. Irivo) - '(..,) Martinus Egidii de Coreiches (...)" 
14 - Gandra (freg. Guilhufe) - "(...) Gandera (...)" 
15 - Reguengo de Retorta - Retorta (freg. Guilhufe) - "(...) Regalengo Retorte (...)" 
16 - Escapães (freg. Guilhufe) - "(...) Escapaes (...)" 
17 - Piéres (freg. Guilhufe) - "(...) Poiaribus (...)" 

II - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Lagares (PMH, Inq., 578-579): 

18 - Igreja de São Martinho (freg. Lagares) - "(...) Ecclesie Sancti Martini de Lagares (...)" 
19 - Lagares (freg. Lagares) - "(...) villa Lagares (...)" 
20 - Ordins (freg. Lagares) - "(...) Ordiiz (...)" 
21 - Quintadona (freg. Lagares) - "(...) quintana donega (...)" 
22 - Oliveira (freg. Capela) - "(...) Uivaria (...)" 
23 - Cabroelo (freg. Capela) - "(...) Cabrolo (...)" 
24 - Vilar (freg. Sobreira, cone. Paredes) - "(...) Vilar (...)" 
25 - Ribas (freg. Lagares) - "(...) Ripa (...)" 
141 - Honra de Urraca Abril e Nuno Peres - Lagares (freg. Lagares) - *(...) propter Domnam Orracam 
Aprilis et Domnum Nunum Petri (...)" 

III - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Fonte Arcada (PMH, Inq., 579): 

26 - Igreja de São Tiago de Fonte Arcada (freg. Fonte Arcada) - "(...) Ecclesie Sancti Jacobi de 
Fontarcada (...)" 
27 - Couto de Fonte Arcada (freg. Fonte Arcada) - "(...) cautum (...) villam de Fontarcada (...)" 

IV - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Paredes (PMH, Inq., 579-580): 

28 - Igreja de São Miguel (freg. Paredes) - "(...) Ecclesie de Sancti Michaelis Parietum (...)" 
140 - Honra nova de Fernão Pincali (freg. Luzim) - "(...) in collatione de Lusi (...) quintana Fernandi 
Pincali (...)" 
142 - Honra de Paredes (freg. Paredes) - "(...) propterhonorem Parietum (...)" 

V - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Oldrões (PMH, Inq., 580): 

29 - Igreja de Santo Estevão (freg. Oldrões) - "(...) Ecclesie de Sancti Stephani de Uldranis (...)" 
30 - Reguengo de Canas - Reguengo (freg. Oldrões) - "(...) Regalengum (...) Canas Veteras (...)" 

VI - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Valpedre (PMH, Inq., 580-581): 

31 - Igreja de São Tiago de Valpedre (freg. Valpedre) - "(...) Ecclesie Sancti Jacobi (...) " 
32 - Honra de Mónio Ermiges - Quintas (freg. Valpedre) - "(...) ij. quintane et fuerunt ex parte 
M un ion is Ermigii (...)" 
33 - Quinta de Mónio Ermiges - Paço (freg. Valpedre) - "(...) quintane Munionis Ermigii (...)" 



VII - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Rio de Moinhos (PMH, Inq., 581-582): 

34 - Igreja de São Martinho (freg. Rio de Moinhos) - "(...) Ecclesie de Sancti Martini de Flumine 
Moledinorum (...)" 
35 - Barco do Souto (freg. Rio de Moinhos) - "(...) Souto (...)" 
36 - Oleiros (freg. Rio de Moinhos) - "(...) Olariis (...)" 
37 - Lameirões (freg. Rio de Moinhos) - "(.„) Lamelas (...)" 
38 - Novelhos (freg. Rio de Moinhos) - "(...) Noveelos (...)" 
39 - Quintela (freg. Rio de Moinhos) - "(...) Quintanela (...)" 
40 - Ribeira (freg. Rio de Moinhos) - "(...) Riparia (...)" 
41 - Cans (freg. Rio de Moinhos) - "(...) Canalibus (...)" 
42 - Barreiros (freg. Rio de Moinhos) - "(...) Barrarius (...)" 
43 - Codes (freg. Rio de Moinhos) - "(...) Sancto Johanne de Codes (...)" 
44 - Cortes Velhas (freg. Rio de Moinhos) - "(...) Cortinale (...)" 
45 - (?) (freg. Rio de Moinhos) - "(...) quintane de Aldroaris (...)" 

VIII - Lugares referidos na inquirição à paróquia de S.Salvador da Gândara (PMH, Inq, 582-583): 

46 - Igreja de São Salvador da Gândara (freg. Cabeça Santa) - "(...) Ecclesie Sancti Salvatoris de 
Gandera (...)" 
47 - Gumarães (freg. Cabeça Santa) - "(...) Goamaraes (...)" 

IX - Lugares referidos na inquirição à paróquia de S. Vicente de Curveira (PMH, Inq., 583): 

48 - Igreja de Santo Vicente de Pinheiro (freg. Pinheiro) - *(...) Ecclesie de Sancti Vincencii de 
Curveira (...)" 
49 - Quinta de Nuno Peres de Barbosa - Quintas de Cima (freg. Pinheiro) - "(...) quintane Nuni Petri 
de Barvosa (...)" 
50 - Quinta de Gonçalo Pais Taveira - Quintas de Cima (freg. Pinheiro) - "(...) quintane Gonsalvi 
Pelagii Taveeira (...)" 

X - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Galegos (PMH, Inq., 583): 

51 - Igreja de São Salvador de Galegos (freg. Galegos) - "(...) Ecclesie Sancti Salvatoris de 
Gallecis(...)" 
52 - Arranho (freg. Galegos) - "(...) Ranoo (...)" 

XI - Lugares referidos na inquirição à paróquia de S. Pedro de Caifas (PMH, Inq., 583-584): 

53 - Capela de São Pedro - Fafiães (freg. Galegos) - "(...) Ecclesie Sancti Petri de Caiffas (...)" 
54 - Couto de Maria Pais - Vilar (freg. Galegos) - "(...) cautaverat ipsum locum de Vilare Domne 
Marie Pelagii (...)" 

XII - Lugares referidos na inquirição à paróquia de S. Miguel de Entre-os-Rios (PMH, Inq., 584): 

55 - Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios (freg. Eja) - "(...) Ecclesie Sancti Michaelis inter ambos 
Rivulos (...)" 

XIII - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Luzim (PMH, Inq., 584-585): 

56 - Igreja de São João de Luzim (freg. Luzim) - "(...) Ecclesie de Sancti Johannis de Losi (...)" 
57 - Travassos (freg. Luzim) - "(...) Travazos (...)" 
58 - Ribeiros de Cima e de Baixo (freg. Luzim) - "(...) Riparii (...)" 
59 - Miravale (freg. Luzim) - "(...) Vallis (...)" 

XIV - Lugares referidos na inquirição à paróquia de S. Paio de Curveira (PMH, Inq., 585): 

60 - Igreja de São Paio de Portela (freg. Portela) - "(,..) Ecclesie Sancti Pelagii de Curvaria (...)" 
61 - Couto de Curveira (freg. Portela) - "(...) cautada per cautos (...)" 



XV - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Vila Cova (PMH, Inq., 585-586): 

62 - Igreja de S. Romão de Vila Cova (freg. Vila Cova) - "(...) Ecclesie Sancti Romani Ville Cove (...)" 
63 - Quinta de Froinli - Quintela (freg. Vila Cova) - "(...) Domne Froinli et una quintana (...)" 
64 - Rubins (freg. vila Cova) - '(...) Rouviis (...)" 
65 - Ribeiro (freg. Vila Cova) - *(...) Riparia (...)" 
66 - Ribela (freg. Vila Cova) - "(...) Ripa (...)" 

XVI-Lugares referidos na inquirição à paróquia de S.Salvador de Entre-os-Rios (PMH.Inq, 586): 

67 - São Salvador de Entre-os-Rios (freg. Torrão, cone. Marco de Canaveses) - "(...) Sancti 
Salvatoris de Antrambos Rios (...)" 
68 - Entre-os-Rios (freg. Eja) - "(...) burgo de Inter ambos Rivulos (...)" 
69 - Couto de Entre-os-Rios (freg. Eja, cone. Penafiel e freg. Torrão, cone. Marco de Canaveses) -
"(...) cautavit cas per cautos (...)" 

XVII - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Boelhe (PMH, Inq., 586-587): 

70 - Igreja de São Gens de Boelhe (freg. Boelhe) - "(...) Ecclesie Sancti Jenesi de Bunili (...)" 
71 - Bairro (freg. Boelhe) - "(.) Barris (...)" 
72 - Couto de Boelhe (freg. Boelhe) - "(...) cautada per cautos (...)" 

XVIII - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Eja (PMH, Inq., 587): 

73 - Igreja de Santa Maria de Eja (freg. Eja) - "(...) Ecclesie de Sancte Marie de Heja (...)" 
74 - Honra de Sancha Peres (freg. Eja) - "(...) Domne Saneie Petri (...) propter dominium quod 
habent (...)" 

XIX - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Canelas (PMH, Inq., 587-588): 

75 - Igreja de São Mamede de Canelas (freg. Canelas) - "(...) Ecclesie Sancti Mametis de 
Canelisf...)" 
76 - Granja (freg. Canelas) - "(...) duas grangias (...)" 
77 - Granjas (freg. Canelas) - "(...) duas grangias (...)" 
78 - Sebolido (freg. Sebolido) - '(...) Cebolido (...)" 
79 - Quinta de Ufe (freg. Canelas) - "(...) UfR (...)" 
80 - Taipas (freg. Canelas) - "(...) Tapa (...)" 
81 - Bairro (freg. Canelas) - '(...) Barro {...)" 

XX - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Peroselo (PMH, Inq., 588): 

82 - Igreja de Santa Maria de Peroselo (freg. Peroselo) - "(...) Ecclesie de Sancte Marie de 
Pedroselo (...)" 
83 - Honra de João Peres Tenro (freg. Peroselo) - "(...) Militum Johanis Petri Tenri (...) propter 
dominium quod habent (...)" 

XXI - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Santo Adrião de Canas (PMH.Inq, 588-589): 

84 - Igreja de Santo Adrião de Duas Igrejas (freg. Duas Igrejas) - "(...) Ecclesie Sancti Adriani de 
Canis (...)" 
85 - Perafita (freg. Duas Igrejas) - "(...) Petreficte (...)" 
86 - Castanheira de Cima (freg. Duas Igrejas) - "(...) Castanaria de superna (...)" 
87 - Canas (freg. Duas Igrejas) - "(...) Canis (...)" 
88 - Quinta de João Fernandes (freg. Duas Igrejas) - "(...) Johannis Fernandi cum suis fratribus et 
una quintana (...)" 

XXII - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Marecos (PMH, Inq., 589-590): 

89 - Igreja de Santo André de Marecos (freg.Marecos) - "(,..)Ecclesie Sancti Andrée de Marecos (...)" 
90 - Piéres (freg.Marecos) - "(...) Poiares (...)" 
91 - Mosqueiros (freg.Marecos) - "(...) Moscariis (...)" 
92 - Vila Verde (freg.Marecos) - "(...) Verdenale (...)" 
93 - Silvares (freg.Marecos) - "(...) Silvaribus (...)" 



94 - Bouça (freg.Marecos) - "(...) Baucis (...)" 

XXIII - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Figueira (PMH, Inq., 590): 

95 - Igreja de Santa Maria da Figueira (freg. Figueira) - "(...) Ecclesie Sancte Marine Figarie (...)" 
96 - Honra por amádigo de D. Teresa Gonçalves (freg. Figueira) - "(...) nutriverunt Ibi Domnam 
Tarasiam Gonsalvi, matrem istorum Alfeiraes (...)" 

XXIV- Lugares referidos na inquirição ao Mosteiro de Paço de Sousa (PMH, Inq., 590): 

97 - Mosteiro de Paço de Sousa - Gamuz (freg. Paço de Sousa) - "(..,) Monasterii Palacioli (...)" 

98 - Couto do Mosteiro de Paço de Sousa (freg. Paço de Sousa) - "(.,.) Cauto (...)" 

XXV- Lugares referidos na inquirição à paróquia de S. Tomé de Canas (PMH, Inq., 590): 

99 - Capela de São Tomé (freg. Rans) - '(...) Ecclesie de Sancti Thome de Canis (...)" 

XXVI- Lugares referidos na inquirição à paróquia de Coreixas (PMH, Inq., 590-591): 
100 - Capela de Coreixas (freg. Irivo) - '(...) Ecclesie Sancte Marie de Coreixis (...)" 
101 - Quinta de Martim Gil - Casa da Torre de Durigo/Coreixas (?) (freg. Irivo) - "(...) quintanam 
Martini Egidii (...)" 

XXVII - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Irivo (PMH, Inq., 591): 

102 - Igreja de São Vicente de Irivo (freg. Irivo) - "(...) Ecclesie Sancti Vincencii d'Eribo (...)" 

103 - Irivo (freg. Irivo) - "(..,) villa de Heiribo {...)" 

XXVIII - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Urro (PMH, Inq., 591): 

104 - Igreja de São Miguel de Urro (freg. Urro) - "(...) Santi Michaelis de Urroo (...)" 
105 - Urro (freg. Urro) - '(...) villa de Urroo (...)" 
106 - Couto de Diogo Gonçalves (freg. Urro) - "(...) cautum Domno Didaco Gonsalvi de Urroo (...)" 
XXIX - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Santiago de Louredo (PMH, Inq, 591-592): 

107 - Igreja de Santiago de Subarrifana (freg. Subarrifana) - "(...) Ecclesie Sancti Jacobi de 
Lauredof...)" 
108 - Louredo (freg. Penafiel) - "(...) villa de Lauredo (...)" 
109 - Honra de Egas Moniz (freg. Penafiel/Subarrifana) - "(...) propter honorem Domni Egee 
Moniz(...)" 
110 - Cheio (freg. Penafiel) - %..) Chaelo (...)" 
111 - Puços (freg. Penafiel) - '(...) Puzaes (...)" 
112 - Outeiro (freg. Subarrifana) - "(...) Outario (...)" 

XXX-Lugares referidos na inquirição à paróquia de S.Martinho de Moazáres (PMH,lnq,592-593): 

113 - Capela de Santa Luzia (freg. Penafiel) - "(...) Ecclesie Sancti Martini de Moazáres (...)" 
114 - Reguengo de Moazáres (freg. Penafiel) - "(...) circa totam Ecclesiam est totum regalengum (...)" 
115 - Louredo (freg. Penafiel) - "(...) Lauredo (...)" 
116 - Honra de Rainha D. Mafalda (freg. Penafiel) - "(...) propter honorem Domine Régine (...)" 
117 - Cavalum (freg. Penafiel) - "(...) Cavaluu (...)" 
118 - Penafiel (freg. Penafiel) - "(...) Arifana (...)" 

XXXI - Lugares referidos na inquirição ao Mosteiro de Bustelo (PMH, Inq., 593): 

119 - Mosteiro de Bustelo (freg. Bustelo) - "(...) Monasterii Bosteli (...)" 
120 - Couto do Mosteiro de Bustelo (freg. Bustelo) - "(,..) Cauto (...)" 
121 - Espindo (freg. Bustelo) - "(...) Speedo (...)" 
122 - Cabanelas de Cima e de Baixo (freg. Bustelo) - "(...) Cabanelis (...)" 



XXXII - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Milhundos (PMH, Inq., 593-594): 

123 - Igreja de São Martinho de Milhundos (freg. Milhundos) - "(...) Ecclesie Sancti Martini de 
Muludos (...)" 
124 - Chãos de Cima (freg. Milhundos) - "(...) Chaanos (...)" 
125 - Bairral (freg. Milhundos) - "(...) Barrai (...)" 
126 - Capela de N. Senhora da Ajuda (freg. Milhundos) - "(...) hermrta Sanctus Michael Plano (...)" 
127 - Quinta de Estevão Martins - Herdade (freg. Milhundos) - '(...) quintana Stephani Martini (...)" 
128 - Quinta João Martins cavaleiro (freg. Milhundos) - "(...) quintana Johannis Martini Militis (...)" 

XXXIII - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Novelas (PMH, Inq., 594): 

129 - Igreja de São Salvador de Novelas (freg. Novelas) - "(...) Ecclesie Sancti Salvatorís de 
Novelas(...)" 

130 - Honra de Gil Martins (freg. Novelas) - "(...) j. quintana (...) Domni Egidii Martini (...)" 

XXXIV-Lugares referidos na inquirição à paróquia de Santa Marta e Croça (PMH, Inq., 594-595): 

131 - Igreja de Santa Marta (freg. Santa Marta) - "(...) hermtte Sancte Marte Carasti (...)" 
132 - Ribeira (freg. Croça) - "(...) Ripario (...)" 
133 - Souto (freg. Croça) - "(...) Souto (...)" 
134 - Lameirinha (freg. Croça) - "(...) Lameira (...)" 
135 - Portela (freg. Santa Marta) - *(...) Portela {...)" 
136 - Pedrantil (freg. Croça) - "(...) Petri Antil (...)" 
137 - Pala (freg. Santa Marta) - "(...) Pala (...)" 
138 - Coura (freg. Croça) - "(...) Coira (...)" 
139 - São Pedro de Croça (freg. Croça) - "(...) Sancto Petro de Croça (...)" 
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MAPAV 
O JULGADO DE PENAFIEL 

SEGUNDO AS INQUIRIÇÕES DE 1258 

0 Paróquia 
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# Quinta ou Couto 

| Reguengo ou terra fore ira 

- \J" Limite provável de Freguesia 

« ^ Limite provável do Julgado de Penafiel 
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MAPA VI 

PROPRIEDADES PRIVILEGIADAS SEGUNDO AS INQUIRIÇÕES DE 1308 

I - Lugares referidos na inquirição à freguesia de Peroselo (CCLP167): 

1 - Igreja de Santa Maria de Peroselo (freg. Peroselo) - "(...) Freeguesya de sancta marya de 
pedrosello (...)" 
2 - Quinta de João Tenro - Quinta (freg. Peroselo) - "(...) Aquyntãa dejoham tenro (...)" 

II - Lugares referidos na inquirição à freguesia de Paredes (CCLP 167): 

3 - Igreja de São Miguel de Paredes (freg. Paredes) - "{...) Freeguesya de sãmyguel de paredes (...)" 
4 - Quinta de Paredes (freg. Paredes) - "(...) Aquyntãa que chamam paredes {...)" 
5 - Paredes (freg. Paredes) - "(...) paredes (...)" 
6 - Lages (freg. Paredes) - "(...) lageas (...)" 

III - Lugares referidos na inquirição à freguesia de São João de Rande (CCLP 167): 

7 - Capela de São João de Rande (freg. Milhundos) - "(...) Freeguesya de sanhoane de Randy (...)" 
8 - Casal de Gil Martins (freg. Milhundos) - "(...) Ocasal de gil martijnz (...)" 

IV - Lugares referidos na inquirição à freguesia de São Salvador da Gândara (CCLP 167): 

9 - Igreja de São Salvador da Gândara (freg. Cabeça Santa) - "(...) Freeguesya de sam saluador de 
Gândera (...)" 
10 - Fontão (freg. Cabeça Santa) - "(...) fontâao (...)" 
11 - Gumarães (freg. Cabeça Santa) - "(...) goomerãaes (...)" 

V - Lugares referidos na inquirição à freguesia de Marecos (CCLP 167): 

12 - Igreja de Santo André de Marecos (freg. Marecos) - "(...) Freeguesya de sancto André de 
marecos (...)" 
13 - Quinta de Rodrigo Ramires (freg. Marecos) - "(...) Freeguesya de sancto André de marecos (...)" 
14 - Quinta de Cavaleiro Martinho Anes (freg. Marecos) - "(...) aquintãa que toy de Martjnhanes (...)" 
15 - Casal da Vilã (freg. Marecos) - '(...) casal da villãa (...)" 

VI - Lugares referidos na inquirição à freguesia de Santo Adrião de Canas (CCLP 167-168): 

16 - Igreja de Santo Adrião de Canas (freg. Duas Igrejas) - "(...) Freeguesya de sanctadrãao de 
canas (...)" 
17 - Honra de Estevão Anes - Canas (freg. Duas Igrejas) - "(...) esteve anes caualleyro de Canas 
(...)" 
18 - Perafita (freg. Duas Igrejas) - "(...) paraffíta (...)" 
19 - Castanheira de Cima (freg. Duas Igrejas) - '(...) castanheyra de susâa (...)" 
20 - Castanheira de Baixo (freg. Duas Igrejas) - "(...)castenheyra dejusâo (...)" 
21 - Capela de São Tomé (freg. Duas Igrejas) - "(...) Capella de sam thomé (...)" 

VII - Lugares referidos na inquirição à freguesia de Santa Maria de Milhundos (CCLP 168): 

22 - Igreja de São Martinho de Milhundos (freg. Milhundos) - "(...) Freeguesya de sancta marya de 
molhundos (...)" 
23 - Quinta de Milhundos (freg. Milhundos) - "(...) Aquyntãa que chamam molhundos he dejoham 
molhundos (...)" 

VIII - Lugares referidos na inquirição à freguesia de São Romão de Vila Cova (CCLP 168): 

24 - Igreja de São Romão de Vila Cova (freg. Vila Cova) - "(...) Freeguesya de sam rromãao de villa 
coua (...)" 
25 - Quinta de Ventosela (freg. Vila Cova) - "(...) Aaquyntãa que chamam ventosello que foy de pêro 
erujlhom (..,)" 
26 - Pinheiro (freg. Vila Cova) - "(...) pinheiro (...)" 



27 - Áspero (freg. Vila Cova) - "(...) Asperro (...)" 
28 - Barrai (freg. Vila Cova) - "(...) Barrai (...)" 
29 - Corcovido (freg. Vila Cova) - *(...) carcaujdo (...)" 
30 - Paço (freg. Vila Cova) - "(...) paaço (...)" 

IX - Lugares referidos na inquirição à paróquia de São João de Guilhufe (CCLP168-169): 

31 - Igreja de São João de Guilhufe (freg. Guilhufe) - "(...) Freeguesya de sanhoane de gujlhifh (...) " 
32 - Retorta (freg. Guilhufe) - "(...) rretorta (...)" 
33 - Honra de Dom Pêro Garcia - Quintela (freg. Guilhufe) - "(...) honrra de dom pêro garçia (...)" 
34 - Guilhufe (freg. Guilhufe) - "(...) guilhifri (...)" 
35 - Guilhufe de Cima (freg. Guilhufe) - "(...) guelhufh de susâa (...)" 
36 - Poiares (freg. Guilhufe) - "(...) poyares (...)" 
37 - Escapães (freg. Guilhufe) - (...) escapâaes (...)" 

X - Lugares referidos na inquirição à paróquia de S. Pedro de Croça e Santa Marta (CCLP 169): 

38 - Igreja de São Pedro de Craca (freg. Craca) - "(...) Freeguesya de sam Pêro de corça (...)" 

XI - Lugares referidos na inquirição à paróquia de São Salvador de Galegos (CCLP 169): 

39 - Igreja de São Salvador de Galegos (freg. Galegos) - *(...) Freeguesya de sam saluador 
degallegos (...)" 
40 - Honra de Dona Maria Pais Ribeira - Vilar (freg. Galegos) - "(...) Paaçoo de gallegos que foy de 
dona marya paaez Ribeyra (...)" 
41 - Vilar (freg. Galegos) - "(...) villar (...)" 
42 - Arranho (freg. Galegos) - "(...) darranhoo (...)" 

XII - Lugares referidos na inquirição à paróquia de São João de Luzim (CCLP 169): 

43 - Igreja de São João de Luzim (freg. Luzim) - "(...) Freeguesya desanhoane de losy (...)" 
44 - Honra de Fernão Pincalo - Miraval (freg. Luzim) - "(...) Aquyntâa que chamam Miraual que foy 
de femam pincallo (...)" 
45 - Andeande (freg. Luzim) - "(...) dandiadi (...)" 
46 - Sequeiros (freg. Luzim) - "(...) sequeyros (...)" 
47 - Honra de Lourença Ganço e Filhos de João Tenro - Quinta (freg. Luzim) - "(...) Aqujntãa que 
chamam paaços (...) lourença ganso e filhos dejoham lourenço tenrro (...)" 
48 - Condessa (freg. Luzim) - "(...) acondessa (...)" 
49 - Travassos (freg. Luzim) - "(...) trauaços (...)" 

XIII - Lugares referidos na inquirição à paróquia de São Martinho de Vila de Moinhos (CCLP 
169-170): 

50 - Igreja de São Martinho de Vila de Moinhos (freg. Rio de Moinhos) - "(...) Freeguesya de sam 
martjnho de villa de moynhos (...)" 
51 - Quinta de Rio de Moinhos - Quintela (freg. Rio de Moinhos) - "(...) Aquyntâa que chamam Ryo 
de Moynhos (...)" 
52 - Quinta de Dona Sancha Ermiges - Barco do Souto (freg. Rio de Moinhos) - "(...) aquyntâa de 
souto que foy de dona sancha hermjgiz (...)" 
53 - Lameirões (freg. Rio de Moinhos) - "(...) aquyntâa de souto (...) Eapar desta quintãa (...)" 
54 - Quinta de Martim Fouce (freg. Rio de Moinhos) - "(...) Aqujntãa que foy de martjm fouce (...)" 
55 - Oleiros de Baixo (freg. Rio de Moinhos) - "(...) olheyros (...)" 
56 - Outeiro (freg. Rio de Moinhos) - "(...) outeyro (...)" 

XIV - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Santa Maria de Figueira (CCLP 170): 

57 - Igreja de Santa Maria de Figueira (freg. Figueira) - "(...) Freeguesya de sancta maria de 
fígueyra(...)" 
58 - Figueira (freg. Figueira) - "(...) há hi três casaaes (...)" 



XV - Lugares referidos na inquirição à paróquia de São Miguel de Barbosa a Velha (CCLP170): 

59 - Igreja de São Miguel de Rans (freg. Rans) - "(...) Freeguesya de sam mjgueel de baruosa a 
velha (...)" 
60 - Honra de Barbosa - Barbosa (freg. Rans) - "(...) Aquyntâa que chamam baruosa a velha (...)" 
61 - Portela (freg. Rans) - "(...) portella (...)" 
62 - Casais (freg. Rans) - "(...) casaaes (...)" 

XVI - Lugares referidos na inquirição à paróquia de São Martinho de Moazares (CCLP 170-171): 

63 - Capela de Santa Luzia (freg. Penafiel) - "(...) Freeguesya de sam martjnho de moazares (...)" 
64 - Quinta da Aveleda - Aveleda (freg. Penafiel) - "(...) Aquyntâa qua chamam auelleda (...)" 
65 - Moazares (freg. Penafiel) - "(...) moazares (...)" 
66 - Louredo de Moazares (freg. Penafiel) - "(...) louredo demoazares (...)" 
67 - Arrifana (freg. Penafiel) - "(...) Arryfana (...)" 
68 - Cavalum (freg. Penafiel) - "(...) caualluum (...)" 

XVII - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Santa Maria de Coreixas (CCLP 171): 

69 - Capela de Coreixas (freg. Irivo) - "(...) Freeguesya de sancta Marya de coreixas (...)" 
70 - Honra de Coreixas - Torre de Durigo/Coreixas (freg. Irivo) - (...) Aquyntâa de gil martijnz de 
coreixas (...)" 
71 - Irivo (freg. Irivo) - %..) Hiribo (...)" 

XVIII - Lugares referidos na inquirição à paróquia de São Gens de Boelhe (CCLP 171): 

72 - Igreja de São Gens de Boelhe (freg. Boelhe) - "(...) Ffreeguesya de sam geens de Boelhi (...)" 
73 - Honra de Martim Pires (freg. Boelhe) - "(...) Aqujntâa que chamam Boelhi que foy de Martjm 
pirez Caualleyro (...)" 
74 - Barros (freg. Boelhe) - "(...) barros (...)" 
75 - Outeiro (freg. Boelhe) - "(...) outeyro (...)" 
76 -Ameia (freg. Boelhe) - "(...) ameella (...)" 

XIX - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Santiago de Riba de Sousa de Louredo 
(CCLP 171): 

77 - Igreja de Santiago de Subarrifana (freg. Subarrifana) - "(...) Ffreeguesya de sanctiago de Riba 
de sousa de louredo (...)" 
78 - Louredo (freg. Subarrifana) - "(...) há cjnquo casaaes (...)" 

XX - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Santiago de Fonte Arcada (CCLP 171): 

79 - Igreja de Santiago de Fonte Arcada (freg. Fonte Arcada) - "(...) Ffreguesya de sanctyago de 
fonte arcada(...)n 

80 - Couto de Fonte Arcada (freg. Fonte Arcada) - "(...) todaa freeguesya he erdade do temple (...)" 

XXI - Lugares referidos na inquirição à paróquia de São Miguel de Entre-os-Rios (CCLP 171): 

81 - Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios (freg. Eja) - "(...) Ffreguesya de sam Migueel dantrambos 
os Rios (...)" 

XXII - Lugares referidos na inquirição à paróquia de São de Barbosa a Nova (CCLP 171-172): 

82 - Igreja de São Vicente do Pinheiro (freg. Pinheiro) - *(...) Ffreeguesya de sam vigente de 
Baruosa a noua (...)" 
83 - Quinta de Barbosa a Nova - Quintas de Baixo e de Cima (freg. Pinheiro) - '(...) Aquyntâa que 
chamam baruosa a noua (...)" 
84 - Várzea (freg. Pinheiro) - "(...) várzea (...)" 
85 - Vila Verde (freg. Pinheiro) - "(...) villa uerde (...)" 
86 - Nogal (freg. Pinheiro) - "(...) nogal (...)" 
87 - Argivai (freg. Pinheiro) - "(...) Argiuay (...)" 
88 - Casal Mau (freg. Pinheiro) - "(...) Casalmaao (...)" 
89 - Lamego (freg. Pinheiro) - "(...) lamego (...)" 



XXIII - Lugares referidos na inquirição à paróquia de São Paio de Portela (CCLP172): 
90 - Igreja de São Paio de Portela (freg. Portela) - "(...) Ffreeguesya de sam Paayo de Portella (...)" 
91 - Couto dos Senhores de Porto Carreiro - Curveira (freg. Portela) - "(...) couto que chamam 
Curueyra porpadrõoes e he dos de porto carreyro e he fora deste couto (...)" 

XXIV - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Santa Maria de Eja (CCLP 172): 

92 - Igreja de Santa Maria de Eja - "(...) Freefuesya de santa marya da Ega (...)" 
93 - Quinta de Martim Gil - Quinta de Abôl (freg. Eja) - '(...) aquyntâa que chamam Avol que he de 
martjm gil (...)" 
94 - Ameixede (freg. Eja) - "(...) ameyxeedo (...)" 

XXV - Lugares referidos na inquirição à paróquia de São Mamede de Canelas (CCLP 172-173): 

95 - Igreja de São Mamede de Canelas (freg. Canelas) -"(...JFreefuesya de sam mamede de 
canellasf...)" 
96 - Vilar (freg. Canelas) - '(...) villar (...)" 
97 - Bairro (freg. Canelas) - "(...) Barro (...)" 
98 - Pinheiro (freg. Canelas) - "(...) pinheyro (...)" 
99 - Paços (freg. Canelas) - "(...) paacos (...)" 
100 - Quinta de Santa Cruz - Vilela (freg. Canelas) - "(...) Aquintâa que chamam sancta cruz (...)" 
101 - Quinta (freg. Canelas) - '(...) quintâa (...)" 
102 - Friende (freg. Canelas) - "{...) freandy (...)" 
103 - Outeiro (freg. Canelas) - (...) outeyro (...)" 
104 - Vila Pouca (freg. Urro) - "(...) villa pouca (...)" 

XXVI - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Santiago Valpedre (CCLP 173): 

105 - Igreja de Santiago de Valpedre (freg. Valpedre) - "(...) Freeguesya de sanctiago de Vai 
Pedry(...)" 
106 - Honra de Martim Moniz - Quintas (freg. Valpedre) - "(...) aquyntâa que chamam val pedri que 
he de martjm moniz (...)" 
107 - Honra de Gonçalo Moniz - Pousada (freg. Valpedre) - "(...) © outra de gonçallo monjz que 
chamam pousada (...)" 
108 - Vilela (freg. Valpedre/Pinheiro) - "(...) vilela (...)" 

XXVII - Lugares referidos na inquirição à paróquia de Lagares (CCLP 173): 

109 - Igreja de S. Martinho de Lagares (freg. Lagares) - "(...) Ffreequesya de sam Martjnho de 
lagares (...)" 
110 - Cabroelo (freg. Capela) - "(...) cabroeyra (...)" 
111 - Oliveira (freg. Capela) - "(...) hulueyra (...)" 
112 - Lagares (freg. Lagres) - "(...) lagares (...)" 
113 - Quinta da Gasalha (freg. Lagares) - "(...) gasalha (...)" 
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CARTA M i n AS ■ ESCAt.A1rtl0000 
FONTE: raffiutt Cíogrtloo Powgul* 



MAPA VII 

LEVANTAMENTO DOS 
VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS E TOPONÍMICOS 

DA IDADE MÉDIA NA TERRA DE PENAFIEL 

A NUMERAÇÃO DA LEGENDA DESTE MAPA CORRESPONDE A DO 

CORPUS ARQUEOLÓGICO 



ARQUEOLOGIA E TOPONÍMIA MEDIEVAL DA TERRA DE PENAFIEL 
Guimarães 
Vizela 
Lousada 

Meinedo 

Lousada 

Ponte de Casconha 
Valongo 

Melres 

Amarante 

Ponte de Canaveses 
Mesão Frio 

Marco de Canaveses 

Marco de Canaveses 

Marco de Canaveses 

Marco de Canaveses 

Marco de Canaveses 

MAPA VII 
LEVANTAMENTO DOS VESTÍGIOS 

ARQUEOLÓGICOS E TOPONÍMICOS DA 
IDADE MÉDIA NA TERRA DE PENAFIEL 

Símbolos: 

J - Mosteiro 

i - Igreja 

jjj - Capela 

A — Sepultura escavada na rocha 

■ - Sepultura estruturada com lajes 

Q _ Sarcófago 

g | - Marmorial 

Q — Arcossólio 

O - Estela funerária 

l i - Castelo 

y — Torre / Paço 

A
 — Atalaia / Facho 

H - Forca 

Via 

â - Estalagem / Hospital 
X - ponte 

\\\\\ - Povoado 

= - Vau / Barca 

Cores: 

I _ Vestígio existente e localizado 

I _ Referência bibliográfica a vestígio 

■ I _ Topónimo indicador de vestígio 

Traçado provável de via 

«sfj Limite provável da Terra de Penafiel 
ESCALA 1ÍS0 000 



3 - Estampas 



VJ 

It 

B 

EST. I 

D 

Bustelo - Mosteiro 
sare. 1 



EST. Il 

D 

B 

Bustelo - Mosteiro 
sarc.2 



EST. Ill 

r" 

K 

Novelas - Cemitério 

0,5 1m 



EST. IV 

Fonte: BARROCA (1987), Est. XV. 

Penafiel - Capela de Santa Luzia 



EST.V 

\N 

Santa Marta - Portela 
sep. 2 e 3 



EST. VI 

\ N 

Santa Marta - Portela 
sep. 1 



EST. VII 

D 

c 

c 
I 
c 
D 

B 

B 

Paço de Sousa - Mosteiro 
sare. 1 

0 0,5 1m 



EST. VIII 

1 

J 
D 

ff? 
B 

A 

Paço de Sousa - Mosteiro 
saro 2 

0.5 1m 



EST. IX 

/H 

Peroselo - Capela de Santa Catarina 



EST.X 

Peroselo - Capela Santa Catarina 

0,5 1m 



EST. XI 

B 

Peroselo - Outeiro 



EST. XII 

B 

A 

A 

D 

Boelhe - Residência Paroquial 



EST. XIII 

\M 

Cabeça Santa - Igreja 



EST. XIV 

H 

K 

Cabeça Santa - Igreja 



EST. XV 

Cabeça Santa - Igreja 
sare. 1 



EST XVI 

_J 

Cabeça Santa 
sarc.2 

0,5 1m 



EST. XVII 

Cabeça Santa - Igreja 
sare. 3 

0,5 



EST. XVIII 

î„ 

Eja - Ameixede 



EST. XIX 

Figueira - Igreja 

0,5 1m 



EST. XX 

Croça - Pedrantil 



EST. XXI 

Fig. 1 - Santa Marta - Sobreira 

2,5 5 cm 

~7 
D 

Fig. 2 - Santa Marta - Quinta do Crasto 

2,5 5 cm 

Fig. 3 - Santa Marta - Quinta do Crasto 

2.5 5 cm 



EST. XXII 

Fig. 1 - Penafiel - Puços 

> 

Fig. 2 - Penafiel - Santa Luzia 

Fig. 3 - Pinheiro - Outeiro do Dino 



EST. XXIII 

^ 

Fig. 1 - Pinheiro - Mosteiro das Freiras 

V 
Fig. 2 - Pinheiro - Mosteiro das Freiras 

Fig.3 - Oldrões - Alto do Castelo 

* 

Fig.4 - Oldrões - Alto do Castelo 



550. 

EST. XXIV 

- MURALHA EXISTENTE 

- MURALHA PROVÁVEL 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL 
— D E I P A R T A M E M T O D E C 3 E S X A O L J R B A M Í S T I C A 

. . . . . . . . . . . . D I V I S Ã O D E C A R T O G R A F I A , D E S E N H O . T O P O G R A F I A E S I O M U N I C I P A L 

0D jacto 

CASTELO 
VILA COVA- PENAFIEL 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

Projecto 

Topografia 

Ricardo Ferreiro 

1/200 
Subs, por 01 



EST. XXV 

Fig. 1 - Igreja do Mosteiro de S. Miguel de Bustelo 

Fig. 2 - Aduela Fig. 3 - Imposta 

Fig. 4 - Aduela Fig. 5 - Aduela 



EST. XXVI 

Fig. 1 - Igreja do Mosteiro de S. Salvador de Paço de Sousa 

Fig. 1 - Igreja do Mosteiro de S. Salvador de Paço de Sousa 



EST. XXVII 

Fig. 1 - Mosteiro das Freiras 

Fig. 2 - Mosteiro das Freiras 

Fig. 3 - Mosteiro das Freiras 



EST. XXVIII 

Fig. 1 - Igreja de S. Gens de Boelhe 

Fig. 2 - Igreja de S. Gens de Boelhe 



EST. XXIX 

Fig. 1 - Igreja de S. Salvador da Gândara 

Fig. 2 - Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios 



EST. XXX 

Fig. 1 - Capela de Santa Luzia 

Fig. 2 - Altar da Capela de Santa Luzia 



EST. XXXI 

Fig. 1 - Capela de S. Tomé de Canas 

Fig. 2 - Capela de S. Miguel de Passinhos 



EST. XXXII 

Fig. 2 - Tampa 1 

Fig. 1 - Sarcófago 2 do Mosteiro de Bustelo Fig. 3 - Tampa 2 

_ s- w 

Fig. 4 - Sarcófago 1 do Mosteiro de Bustelo 



EST. XXXIII 

Fig. 1 - Traseiras da Capela de Santa Luzia Fig. 2 - Traseiras da Capela de Santa Luzia 

Fig. 3 - Traseiras da Capela de Santa Luzia 



EST. XXXIV 

Fig. 1 - Memorial da Ermida 

Fig. 2 - Memorial da Ermida 



EST. XXXV 

Fig. 2 - Túmulo de Egas Moniz 

Fig. 1 -Túmulo de Egas Moniz Fig. 3 - Sarcófagos 1 e 2 

Fig. 4 - Sarcófago 2 Fig. 5 -Tampa de sarcófago 



EST. XXXVI 

Fig. 1 - Nécropole da Capela de Santa Catarina 

Fig. 2 - Sarcófago da residência paroquial de Boelhe 

Fig. 3 - Nécropole da Igreja de S. Salvador da Gândara 



EST. XXXVII 

Fig. 1 - Fotografia de Abílio Miranda da "sepultura das Lages" 
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Fig. 2 - Legenda da fotografia 
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Fig. 3 - Penedo erosionado das Lages 



EST. XXXVIII 

Fig. 1 - Sepultura de Ameixede Fig. 2 - Sepultura de Ameixede 

Fig. 3 - Sarcófago de Figueira 



EST. XXXIX 

Fig. 1 - Ponte de Espindo 

Fig. 3 - Via e estalagem da Costeira 

, ■ * * 

Fig. 5 - Ponte de Santa Marta 

Fig. 2 - Ponte de Cepeda 

Fiq.4 - Ponte Nova 

Fig. 6 - Ponte do Vau 
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Fig. 7 - Ponte de Lardosa Fig. 8 - Ponte de Gamuz 



EST. XL 

Fig. 1 - Calçada de Ribela Fig. 2 - Calçada de Novelhos 

Fig. 3 - Calçada de Agrelos Fig. 4 - Calçada de Lomar 



EST. XLI 
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Fig. 1 - Castelo do Chocai 
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Fig. 2 - Castelo do Chocai 

Fig. 3 - Castelo do Chocai 



EST. XLII 

Fig. 1 - Alto do Picoto 

Fig. 2 - Alto do Picoto Fig. 3 - Alto do Picoto 



EST. XLIII 

Fig. 1 - Alto do Castelo 

Fig. 2 - Gravura do Alto do Castelo 



EST. XLIV 

Fig. 2 - Castelo do Talefe 

Fig. 1 - Marco do Monte do Talefe Fig. 3 - Castelo do Talefe 

Fig. 4 - Castelo do Talefe 



EST. XLV 

Fig. 1 - Alto do Facho 
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Fig. 2 - Castilhão 

Fig. 3 - Muralha do Coto da Cividade 



EST. XLVI 
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Fig. 1 - Alto de S. Domingos Fig. 2 - Alto de S. Domingos 
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Fig. 3 - Alto de S. Domingos 



EST. XLVII 

Fig. 1 - Honra de Barbosa Fig. 2 - Honra de Barbosa 

Fig. 3 - Honra de Barbosa 
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