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Anexo I – Catálogo das Estações 
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ANEXO I – Lista das estações identificadas 

 

Estação 
n.º 

Nome (concelho, freguesia) N.º de 
sepulturas 

01 Igreja Matriz de Sendim (Tabuaço, Sendim) 21 

02 Vale de Vila (Tabuaço, Sendim) 8 

03 Quinta de S. Martinho (Tabuaço, Sendim) 1* 

04 Baganhos (Tabuaço, Sendim) 5 

05 Monte Verde (Tabuaço, Sendim) 1* 

06 Cabeço do Poio (Tabuaço, Sendim) 4* 

07 Quinta do Passa Frio (Tabuaço, Távora) 3* 

08 Seara (Tabuaço, Chavães) 1* 

09 Sabroso (Tabuaço, Santa Leocádia) 1* 

10 Tapada do Abade (Armamar, Goujoim) 9 

11 Quinta da Silveira (Armamar, Travanca) 3 

12 Quinta de São Bento (Tarouca, Gouviães) 2 

13 Vila Chã da Beira (Tarouca, Vila Chã da Beira) 2 

14 Leirós (Tarouca, Ucanha) 1 

15 Mosteiro de S. João de Tarouca (Tarouca) 1 

16 Giralda (Lamego, Lazarim) 2 

17 Pedra Cavada/Salgueiral (Lamego, Lazarim) 1 

18 Dorna Pedrenha (Lamego, Lazarim) 1 

19 Bairro do Castelo (Lamego, Almacave e Sé) 2* 

20 Mesquitela (Resende, Barrô) 2* 

21 Mogueira (Resende, S. Martinho de Mouros) 9 

22 Nogueiró (Resende, Freigil) 2 

23 Senhora da Esperança (Resende, Cárquere) 1 

24 S. Cipriano (Resende, S. Cipriano) 2 

25 Masseiras (Resende, S. Cipriano) 2 

26 Cardaínho (Resende, S. Romão de Aregos) 1* 
*Sepulturas não identificadas em campo 
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Anexo I - 1 Igreja Matriz de Sendim  

Estação n.º Nome 

01 Igreja Matriz de Sendim 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Tabuaço Sendim 

Lugar Micro topónimo  

 Igreja  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 139 0622795m E / 4545142m N 805m 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 24 

Desenho Anexo IV – Desenhos n.º 1 a 10  

Fotografia Anexo VI - Fotografias n.ºs 1 a 26 

Referências bibliográficas 

COELHO, 2004, p. 26; CORREIA, 2007, pp. 61-62; COSTA, 1977, p. 36; COSTA, 1979, p. 

189; PERPÉTUO, 1999, pp. 223-232. 

 

A igreja matriz de Sendim localiza-se no extremo sul da povoação que ocupa a encosta 

nascente do Monte Alegre. Implanta-se numa proeminência granítica a 800m de altitude e tem 

uma ampla visibilidade sobre o vale do rio Távora (Anexo VI, Fotografia n.º 26).  

A necrópole desenvolve-se do lado sul do templo e é atualmente composta por 21 

sepulturas, 19 integralmente escavadas na rocha e duas escavadas apenas parcialmente, sendo 

depois delimitadas por pedras avulsas (sepulturas n.ºs 11 e 12). Na frente da igreja existem dois 

sarcófagos e duas tampas monolíticas de grande dimensão (Anexo VI, Fotografia n.º 23). O 

número de túmulos que compunham esta necrópole seria certamente maior, uma vez que a 

reconstrução da igreja e a construção do muro do adro que a delimita terão destruído, soterrado 

ou afetado algumas sepulturas (como parece ser o caso das sepulturas n.ºs 5, 6, 7, 8, 9,10, 15, 21 

e 22). No interior da igreja são visíveis vários silhares siglados reaproveitados e vãos 

entaipados, sinal das volumosas e profundas obras a que o templo foi sujeito. Os aterros e 

trabalhos de nivelamento do espaço em torno do templo esconderão certamente uma necrópole 

mais extensa.  

A necrópole divide-se atualmente em três núcleos. O primeiro localiza-se fora dos limites 

do adro da igreja, no lado sul, e é composto pelas sepulturas n.ºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 
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18, 19, 20, 21 e 22 (Foto n.º 2). O segundo localiza-se junto da capela-mor do templo e é 

constituído pelas sepulturas n.ºs 9, 10, 11 e 12. A sepultura 13 foi aberta nas traseiras da igreja, 

já fora do adro e junto de uma construção. 

As sepulturas são antropomórficas, de planta retangular ou trapezoidal, com cabeceiras 

que variam entre o arco ultrapassado, retangulares e trapezoidais ou angulosas. Algumas 

encontram-se muito destruídas, mas permitem ainda observar o seu contorno antropomórfico 

(n.ºs 4, 10, 13, 21 e 22), outras foram quase totalmente destruídas (n.ºs 5, 6 e 9) e há as que 

estão parcialmente soterradas pelo adro da igreja observando-se apenas a zona dos pés (n.ºs 07, 

08 e 15). 

As sepulturas que se encontram totalmente preservadas, ou com pequenas alterações que 

não impedem uma correta leitura da sua planta e dos seus perfis, são as sepulturas n.ºs 1, 2, 3, 

16, 17, 18 e 19. Estes sepulcros apresentam perfis laterais que variam entre o trapezoidal aberto 

e retangulares. Apenas a sepultura n.º 1 tem perfil lateral trapezoidal fechado. Os perfis 

longitudinais são todos subretangulares. As sepulturas têm rebordos rebaixados para encaixe das 

respetivas tampas tumulares. A sepultura n.º 20 está completa, ainda com a tampa monolítica 

granítica que a cobre. 

Os sepulcros têm uma orientação comum, sensivelmente oeste-este, com uma variação 

entre os 74 e o 110º norte de desvio. 

As sepulturas n.ºs 11 e 12 são delimitadas por pedras avulsas que parecem aproveitar 

partes de sepulturas escavadas na rocha, possivelmente destruídas com as obras da igreja. 

Parece-nos ser o caso da sepultura n.º 11, cujos limites da pedra encostam e alinham com a zona 

dos pés de uma sepultura escavada na rocha destruída. O caso da sepultura n.º 12 parece adotar 

a mesma solução contudo não é tão evidente (Anexo 4, Desenho n.º 4 e Anexo VI, Fotografia 

n.º 12 e 13). 

 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Antropomórfica Retangular Arco ultrapassado Rebaixado 100º  

2 Antropomórfica Trapezoidal Arco ultrapassado Rebaixado 90º  

3 Antropomórfica Trapezoidal Arco ultrapassado Rebaixado 90º  

4 Antropomórfica Trapezoidal Retangular - 110º 

5 - - - - 106º 

6 - - - - 90º 

7 - - - - 80º 
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8 - - - - 80º 

9 - - - - 74º 

10 Antropomórfica Trapezoidal Retangular - 82º 

11 - - - - - 

12 - - - - - 

13 Antropomórfica - Arco ultrapassado - 78º 

14 Não existente     

15 - - - - - 

16 Antropomórfica Trapezoidal Trapezoidal/angulosa Rebaixado 101º 

17 Antropomórfica Trapezoidal Trapezoidal/angulosa Rebaixado 100º 

18 Antropomórfica Trapezoidal Trapezoidal/angulosa Rebaixado 100º 

19 Antropomórfica Trapezoidal Trapezoidal/angulosa Rebaixado 102º 

20 Não visível - - - 102º 

21 Antropomórfica Retangular Retangular Rebaixado 109º 

22 Antropomórfica Retangular Retangular - 109º 
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Anexo I - 2 Vale de Vila  

N.º Nome 

02 Vale de Vila 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Tabuaço Sendim 

Lugar Micro topónimo  

 Vale de Vila  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 139 0623472m E/4545441m N 725m 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 24 

Desenho Anexo IV – Desenhos n.ºs 11 a 16 

Fotografia Anexo VI – Fotografias n.ºs 27 a 37 

Referências bibliográficas 

COELHO, 2004, p. 26; PERPÉTUO, 1999, pp. 233-243; Grande Enciclopédia Portuguesa e 

Brasileira, vol. XXVIII, s.v. Sendim, p. 267. 

 

A necrópole de Vale de Vila localiza-se, tal como o nome indica, numa zona de vale a 

uma altitude de aproximadamente 725m. Seguindo o antigo caminho, provavelmente romano, e 

passando pela capela de Santo Ovídio, a estação arqueológica dista perto de 850m da povoação 

de Sendim (Anexo VI, Fotografias n.ºs 24 e 25). 

Implanta-se numa pequena mancha de pinhal onde abundam os afloramentos graníticos 

(Anexo VI, Fotografia n.º 27). A envolvente é composta sobretudo por campos agrícolas onde a 

vinha e o pomar predominam. Junto da área da necrópole, numa zona central e mais elevada, 

existe um lagar escavado na rocha, atestando o cultivo de vinha e a transformação da uva.  

O conjunto funerário é composto por 8 sepulturas não antropomórficas, de planta 

retangular, que se distribuem pelo espaço em dois núcleos: o primeiro, composto pelas 

sepulturas 1 a 6, e o segundo, composto pelas sepulturas 7 e 8, que se localizam cerca de 70m 

para nordeste.  

No primeiro núcleo, a sepultura 1 foi isoladamente escavada num afloramento a cerca de 

6m das sepulturas n.º2, 3, 4, 5 e 6. Este túmulo tem um orifício de escoamento de fluídos na 

zona dos pés e apresenta na cabeceira um canal de escoamento de águas que se prolonga até 

sensivelmente a meio da sepultura. Junto da zona dos pés há um ténue vestígio da existência de 
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um pequeno orifício.  

As sepulturas n.ºs 2 e 3 partilham o mesmo bloco granítico e a mesma orientação. Têm 

um rebordo elevado e a sepultura 02, apesar de fraturada na zona dos pés, parece apresentar um 

canal. 

Os túmulos n.ºs 4, 5 e 6 partilham o mesmo afloramento e têm praticamente a mesma 

orientação, que terá sido condicionada pela morfologia do penedo e pelo espaço disponível para 

a abertura dos sepulcros (Anexo VI, Fotografia n.º 29). A sepultura n.º 05 encontra-se destruída 

na lateral sul e apresenta um orifício de escoamento de fluídos na zona dos pés, na lateral 

esquerda. 

A sepultura n.º 7 encontra-se afastada do núcleo composto pelas primeiras seis sepulturas 

localizando-se a nordeste a uma cota inferior. Tem um rebordo elevado e apresenta um orifício 

de escoamento de fluídos. 

A sepultura n.º 8 localiza-se a poucos metros da sepultura n.º 7 e implanta-se isolada no 

afloramento. Foi parcialmente destruída na zona dos pés, tendo-lhe sido acrescentado um 

pequeno muro argamassado para que pudesse ser utilizada como reservatório de água (Anexo 

VI, Fotografia n.º 37). 

Todas as sepulturas apresentam um perfil longitudinal em plano inclinado. A morfologia 

do perfil lateral varia entre o subretangular e retangular nas sepulturas n.ºs 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 

trapezoidal aberto na sepultura n.º 7 e trapezoidal fechado na n.º 8. 

As orientações dos sepulcros são divergentes e variam entre os 55º e os 200º. A sepultura 

n.º 1 tem uma orientação nordeste-sudoeste, posição na qual o defunto ficaria com a face 

voltada a poente. As sepulturas n.ºs 2 e 3 têm uma orientação sensivelmente noroeste-sudeste e 

as sepulturas n.ºs 7 e 8, sudoeste-nordeste. Em qualquer dos casos, a face do defunto, orientar-

se-ia, grosso modo, para nascente. 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Não antropomórfica Retangular - Elevado 200º 

2 Não antropomórfica Retangular - Elevado 146º 

3 Não antropomórfica Retangular - Elevado 130º 

4 Não antropomórfica Retangular - - 68º 

5 Não antropomórfica Retangular - Elevado 60º 

6 Não antropomórfica Retangular - Elevado 60º 

7 Não antropomórfica Retangular - Elevado 55º 

8 Não antropomórfica Retangular - Elevado 61 
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Anexo I - 3 Quinta de S. Martinho  

N.º Nome 

03 Quinta de S. Martinho 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Tabuaço Sendim 

Lugar Micro topónimo  

 Quinta de S. Martinho  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 139 0622994m E / 4544829m N 760m 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 24 

Desenho Anexo IV – Desenho n.º 17 

Fotografia - 

Referências bibliográficas 

COELHO, 2004, p. 26; COSTA, 1977, pp. 36-37; PERPÉTUO, 1999, pp. 244-245  

A sepultura da Quinta de S. Martinho situa-se numa zona plana, de campos agrícolas, no 

sopé do monte do Cabeço de S. João. Esta área é extremamente rica em vestígios arqueológicos 

de cronologia romana, apontando-se para esta localização a existência de um vicus1.  

No terreno observamos vários revolvimentos de terra que poderão eventualmente ter 

soterrado a sepultura não nos possibilitando a sua observação e o seu registo2.  

M. Gonçalo da Costa refere que no cabeço de S. João existiam três sepulturas escavadas 

na rocha3. A proximidade entre o cabeço de S. João e o local onde se aponta a localização da 

sepultura da Quinta de S. Martinho leva-nos a pensar que, muito provavelmente, ela poderia ter 

integrado este núcleo sepulcral, constituindo, ainda que muito destruída, o que restou da 

necrópole. 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Não antropomórfica Retangular - - - 

                                                
1 PERPÉTUO, 1999, pp. 186-188. 
2 As informações aqui utilizadas foram recolhidas pelos autores citados no campo referente às referências 
bibliográficas 
3 COSTA, 1977, pp. 36-37. 
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Anexo I - 4 Baganhos  

N.º Nome 

04 Baganhos 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Tabuaço Sendim 

Lugar Micro topónimo  

Guedieiros Baganhos  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 139 0622833m E / 4542711m N 615m 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 24 

Desenho Anexo IV – Desenhos n.º 18 a 22 

Fotografia Anexo VI – Fotografias n.ºs 38 a 43 

Referências bibliográficas 

COELHO, 2004, p. 28; CORREIA, 2007, p. 61; PERPÉTUO, 1999, pp. 215-222; SILVA, 

2005, p. 23; Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. XXVIII, s.v. Sendim, p. 267. 

 

A necrópole de Baganhos ou de Baguinhos, como também é referida, situa-se nas 

proximidades da povoação de Guedieiros, numa zona de pinhal que tem vindo a ser urbanizada 

nos últimos anos. Implanta-se a uma altitude de 615m, no Monte do Joaninho, numa encosta de 

pendente suave onde afloram inúmeros batólitos graníticos (Anexo VI, Fotografia n.º 38). 

A estação arqueológica é atualmente composta por 5 sepulturas, mas poderão ter existido 

mais, que, segundo Ilídio Coelho terão sido destruídas ou soterradas4.  

As sepulturas de Baganhos são todas não antropomórficas e distribuem-se por dois 

núcleos distintos separados cerca de 90m um do outro. O primeiro núcleo implanta-se a norte, 

junto ao muro de uma habitação e é composto por três sepulcros (n.ºs 1, 2 e 3) (Anexo VI, 

Fotografia n.º 39). O segundo núcleo localiza-se a sul-sudoeste e é composto por duas 

sepulturas (n.ºs 4 e 5). 

A sepultura n.º 1 encontra-se isolada, mas próxima das sepulturas nºs 2 e 3, à cota do 

chão, não se destacando na paisagem. Tem planta retangular, delimitada totalmente por um 

                                                
4 COELHO, 2004, p. 28 e COSTA, 1977, p. 36. 
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rebordo elevado e apresenta, na zona dos pés, um orifício de escoamento de fluídos, que 

implicou um significativo trabalho de escavação (Anexo VI, Fotografia n.º 40). 

Os túmulos n.ºs 2 e 3 partilham o mesmo afloramento e têm também planta retangular. 

Tal como no caso da sepultura n.º 1, implantam-se à cota do solo, não se destacando na 

paisagem. O sepulcro n.º 2 possui um pequeno canal junto da cabeceira, para desvio ou 

drenagem de águas, afastando-as da zona da cavidade. A sepultura n.º 3 tem a sua planta 

perfeitamente delineada, mas não foi concluída, tendo sido apenas rebaixada cerca de 18 cm, na 

zona mais profunda. 

O segundo núcleo é composto pelas sepulturas n.ºs 4 e 5 que, ao contrário das do outro 

núcleo, foram abertas em afloramentos autónomos e elevados do chão. Porém, a existência de 

vários batólitos de dimensões similares na mesma área não permite afirmar que as sepulturas se 

destacam ou sobressaem na paisagem. 

A sepultura n.º 4 é de planta retangular, possui um canal de escoamento ou drenagem de 

águas na zona da cabeceira e tem, aos pés, um orifício de escoamento de fluidos. 

A escassos metros implanta-se a sepultura n.º 5, que é a única desta necrópole que tem 

planta de configuração ovalada.  

Todos os monumentos apresentam perfis laterais de configuração retangular e perfis 

longitudinais em plano inclinado.  

A orientação dos sepulcros nºs 1 a 4 é similar, apresentando-se de oeste para leste com a 

face do inumado voltada para nascente. A sepultura n.º 5 constitui uma exceção por ter uma 

orientação sensivelmente norte-sul, ficando o inumado com a face voltada a sul.    

No sopé da encosta onde se implantam as sepulturas observamos a existência de vários 

fragmentos de tegulae e cerâmica comum à superfície. 

 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Não antropomórfica Retangular - Elevado 90º 

2 Não antropomórfica Retangular - - 90º 

3 Não antropomórfica Retangular - - 90º 

4 Não antropomórfica Retangular - - 110º 

5 Não antropomórfica Ovalada - - 172º 
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Anexo I - 5 Monte Verde  

N.º Nome 

05 Monte Verde 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Tabuaço Sendim 

Lugar Micro topónimo  

 Monte Verde  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 139 Estação não localizada  

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 24 

Desenho  

Fotografia  

Referências bibliográficas 

PERPÉTUO, 1999, p.182.  

 

A sepultura escavada na rocha do Monte Verde é referida em PERPETUO, 1999, p. 182, 

onde, sem mais pormenor se escreve: “No sopé do Monte Verde, junto à E.N. 323, existe uma 

sepultura escavada na rocha.”. 

Prospetámos toda a área junto da E.N. n.º 323 e não conseguimos localizar o sepulcro. 

Falamos com alguns habitantes locais e nenhum conhecia a existência desta sepultura  

 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 - - - - - 
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Anexo I - 6 Cabeço do Poio  

N.º Nome 

06 Cabeço do Poio 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Tabuaço Sendim 

Lugar Micro topónimo  

 Cabeço do Poio  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 139 Estação não localizada  

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 24 

Desenho  

Fotografia  

Referências bibliográficas 

CORREIA, 2007, p. 61; SILVA, 2005, p. 23. 

 

Seguindo a referência de Alberto Correia, procuramos a necrópole do Cabeço do Poio e 

não a conseguimos localizar. Em campo observamos vários locais com sinais evidentes de 

extração de pedra, mas nenhum indício da existência de sepulturas escavadas na rocha. As 

pessoas a quem perguntamos desconheciam a existência de sepulturas escavadas na rocha ou de 

qualquer outro vestígio arqueológico. As informações aqui utilizadas foram recolhidas pelos 

autores citados nas referências bibliográficas. 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Antropomórfica - - - - 

2 Antropomórfica - - - - 

3 Antropomórfica  - - - 

4 Antropomórfica - - - - 
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Anexo I - 7 Quinta de Passa Frio  

N.º Nome 

07 Passa Frio 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Tabuaço Távora 

Lugar Micro topónimo  

 Quinta de Passa Frio  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 139 Estação não localizada, provável localização: 

0623046m E / 4549647m N 

680m 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 25 

Desenho Anexo IV – Desenho n.º 23  

Fotografia - 

Referências bibliográficas 

 PERPÉTUO, 1999, pp. 266-270; COSTA, 1979, p. 192. 

 

Esta estação arqueológica não foi identificada em campo. De facto, percorremos por 

várias vezes, e em diferentes dias, os locais assinalados na bibliografia, na tentativa de localizar 

estas sepulturas, mas as prospeções revelaram-se infrutíferas. A vegetação composta por um 

denso manto de giestas terá certamente impedido a observação e localização dos monumentos.  

Assim sendo, baseamos as descrições que fazemos das sepulturas e da sua localização 

geográfica nas descrições fornecidas por PERPÉTUO, 1999, pp. 266-270. 

A estação arqueológica localiza-se a meia-encosta, numa vertente voltada a nascente num 

local onde proliferam grandes afloramentos graníticos. Implanta-se numa zona de pinhal e de 

terrenos outrora cultivados de trigo e centeio. 

 A proximidade com o povoado da Senhora do Calfão, cuja cronologia remontará à Idade 

do Ferro e que terá sido usado como atalaia durante o período medieval, havendo ainda notícias 

de lá ter existido uma capela, leva os autores a associar estas sepulturas ao povoado5. De facto, a 

existência de uma fortificação e de uma capela nesta área é também referida por M. Gonçalves 

da Costa, que para além do castelo de Calfão faz referência à fundação de uma capela pelos 

                                                
5 PERPÉTUO, 1999, p. 266. 
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anos de 1040 por D. Tedon e D. Rausendo. O mesmo autor remete ainda para a existência de 5 

sepulturas escavadas na rocha, que certamente corresponderão à necrópole de que estamos a 

tratar 6. 

A estação arqueológica identificada em PERPETUO, 1999, pp. 266-270 é constituída por 

três sepulturas escavadas na rocha e um sarcófago. Referir-nos-emos apenas aos sepulcros 

escavados na rocha, que são todos de planta não antropomórfica e se distribuem linearmente ao 

longo de 150m. Apesar de se encontrarem relativamente próximos, nenhum se relaciona 

diretamente.  

A sepultura n.º 1 tem planta ovalada e possui um rebordo elevado na zona da cabeceira 

que se prolonga pelo lado direito. Na zona dos pés existe um orifício de escoamento de fluidos, 

do lado direito. 

O sepulcro n.º 2 tem, em nossa opinião, uma configuração ovalada e apresenta um canal 

de drenagem ou escoamento de águas na lateral direita. O rebordo é elevado e contorna a 

totalidade da sepultura. Na zona dos pés, do lado esquerdo, existe um orifício de escoamento de 

fluidos. 

A última sepultura que constitui este núcleo funerário tem planta retangular e não possui 

rebordo nem orifício de escoamento de fluidos. Porém, possui ainda a tampa monolítica que a 

cobria, que apesar de estar deslocada da sua posição original ainda se encontra intacta.  

 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Não antropomórfica Ovalada - Elevado 100º 

2 Não antropomórfica Ovalada - Elevado 95º 

3 Não antropomórfica Retangular - - 150º 

 

  

                                                
6 COSTA, 1979, p. 192. 
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Anexo I - 8 Seara  

N.º Nome 

08 Seara 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Tabuaço Chavães 

Lugar Micro topónimo  

 Seara  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 139 Estação não localizada. 

 

 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 25 

Desenho -  

Fotografia - 

Referências bibliográficas 

PERPETUO, 1999, p. 94-95. 

 

Seguindo as indicações referidas em PERPETUO, 1999, p. 94-95, procuramos localizar a 

sepultura inacabada de Seara. Porém as prospeções desenvolvidas no local não permitiram 

identificar o sepulcro. Localizamos o sarcófago mencionado na obra citada, mas as buscas pela 

sepultura revelaram-se infrutíferas. 

Segundo os autores, trata-se de uma sepultura escavada na rocha inacabada, de 

configuração retangular, medindo 171 cm de comprimento e 50 cm de largura. A cavidade feral 

foi apenas rebaixada 10 cm em profundidade. 

 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Não antropomórfica Retangular - - - 
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Anexo I - 9 Sabroso  

N.º Nome 

09 Sabroso 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Tabuaço Santa Leocádia 

Lugar Micro topónimo  

 Sabroso  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 127 Estação não localizada, provável localização: 

061478m E / 4553905m N 

 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 26 

Desenho - 

Fotografia - 

Referências bibliográficas 

COSTA, 1979, p.175; Portal do Arqueólogo, CNS n.º 2876. 

 

A sepultura de Sabroso aparece referida na base de dados do património arqueológico da 

Direção Geral do Património Cultural - Portal do arqueólogo. Segundo as coordenadas 

geográficas fornecidas nesta base de dados, a sepultura localizar-se-á na margem direita do rio 

Tedo, junto à ponte, abaixo da povoação de Santa Leocádia, no sopé do monte da Senhora do 

Sabroso. 

Procuramos a sepultura na localização fornecida pelo Portal e não a conseguimos 

identificar. 

M. Gonçalves da Costa, referindo-se ao hagiotopónimo de Santo Adrião menciona a 

existência de vestígios arqueológicos nas imediações desta povoação, localizados no morro 

sobranceiro e junto da ponte sobre o rio, no sítio de Picardel. Adianta ainda que “Na margem 

direita descobriu-se em tempos uma galeria que alguns julgaram túnel de ligação entre 

fortificações de um e outro lado do rio, mas destinada provavelmente à exploração de metais. 

Nas imediações apareceram sepulturas cavadas na rocha“7. Pensamos que a sepultura de 

Sabroso, referida no Endovélico e que não conseguimos localizar, corresponde a uma destas 

                                                
7 COSTA, 1979, p. 175. 
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sepulturas cavadas na rocha a que M. Gonçalves da Costa se refere. 

 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 - - - - - 
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Anexo I - 10 Tapada do Abade  

N.º Nome 

10 Tapada do Abade 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Armamar Arícera/Goujoim 

Lugar Micro topónimo  

Goujoim Tapada do Abade  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 138 0614405m E / 4548450m N 750m 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 27 

Desenho Anexo IV – Desenhos n.º 24 a 32  

Fotografia Anexo VI - Fotografias n.ºs 44 a 59 

Referências bibliográficas 

ANTUNES; FARIA, 1997, pp. 25-33; COSTA, 1977, p. 37; COSTA, 1979, pp. 162; SANTOS, 

2011; MONTEIRO, 1999, pp. 108 e 113. 

 

A necrópole da Tapada do Abade, também conhecida por necrópole de S. Cosmado, 

localiza-se num pequeno planalto voltado a sul que desce suavemente para o Vale de Almeida, 

entre S. Martinho das Chãs e Goujoim.  

Situa-se nas proximidades do povoado fortificado conhecido como Castro do Mogo, 

Castro de Goujoim ou ainda Castro de Chão Velho, e junto a uma estação arqueológica de 

cronologia romana, situada nos terrenos da Quinta do Rebolal8. 

M. Gonçalves da Costa já havia mencionado esta necrópole em 1979, dizendo que “O 

sítio dá pelo nome pré-histórico de Mogo e descobrem-se, espalhados numa área de algumas 

dezenas de metros, diversos sepulcros abertos no granito, alguns em forma antropomórfica, 

indubitavelmente cristãos, talvez dos séculos V e VI. Prova de que o lugar foi habitado reside 

nas covinhas espalhadas nas superfícies das fragas circunjacentes, e nas moedas romanas, 

ânforas de barro fino e telhas grosseiras, encontradas pelos trabalhadores na abertura da 

estrada.”9 . 

                                                
8 ANTUNES, FARIA, 1997, pp. 25-27. 
9 COSTA, 1979, p.162. 
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A necrópole é composta atualmente por nove sepulcros rupestres, mas as evidências de 

terem existido mais são claras. Ao percorrermos a área observamos que se realizaram trabalhos 

de extração de pedra e são visíveis vários blocos graníticos partidos, com indícios de terem 

pertencido a sepulturas escavadas na rocha (Anexo VI, Fotografia n.º 59). Quando em 

2009/2010 se procedeu à limpeza da vegetação na área da necrópole, Carla Santos, constatou a 

existência de um “bloco de pedra talhado” que interpretou como um “possível fragmento de 

cabeceira de uma sepultura antropomórfica”10. 

Em 1997, João Viana Antunes e Pedro Baère de Faria procederam ao levantamento da 

necrópole e identificaram oito sepulcros11. Os trabalhos de limpeza lá realizados em 2009/2010 

foram objeto de acompanhamento arqueológico, da responsabilidade de Carla Santos, que, no 

relatório dos trabalhos, identifica também oito sepulturas. A nossa visita para proceder ao 

registo e levantamento dos sepulcros permitiu observar uma outra sepultura que não havia ainda 

sido noticiada nem registada. Trata-se da sepultura n.º 5, que se localiza no núcleo C dos autores 

supracitados. De referir ainda que a sepultura n.º 2 não havia sido identificada por João Viana 

Antunes e Pedro Baère de Faria, mas que foi registada posteriormente por Carla Santos. 

A necrópole da Tapada do Abade é assim atualmente constituída por nove sepulcros 

escavados na rocha, muitos deles parcialmente destruídos. Desenvolve-se em três núcleos 

distintos. O primeiro situa-se a norte e é composto pelas sepulturas n.ºs 1, 2, 3 e 4. O núcleo 

central corresponde às sepulturas n.ºs 5, 6, 7 e 8 e localiza-se a cerca de 80m para sul-sudeste. O 

terceiro núcleo é constituído apenas pela sepultura n.º 9 que se implanta sobre um caminho, a 

25m sul-sudoeste do núcleo central. 

 A configuração dos monumentos é sobretudo não antropomórfica, apresentando planta 

retangular (sepulturas n.ºs 2, 3, 4, 5, 6 e 7), ovalada (n.º 1) ou trapezoidal (n.º 9). A sepultura n.º 

8 é a única de configuração antropomórfica.  

As sepulturas que constituem o primeiro núcleo foram seriamente afetadas pela extração 

de pedra, muito particularmente as inventariadas com os n.ºs 1 e 2, destruídas respetivamente na 

zona dos pés e da cabeceira (Anexo VI, Fotografia n.º 45). A sepultura n.º 3 foi muito afetada na 

lateral leste e na zona da cabeceira, do lado oeste. A sepultura 4 é a que se encontra melhor 

preservada.  

 Quase todos os monumentos deste núcleo têm perfis laterais e longitudinais retangulares 

ou subretangulares, com exceção da sepultura n.º 2 que tem um perfil longitudinal em plano 

inclinado. Apresentam um rebordo elevado que, no caso da sepultura 04 por se encontrar melhor 

preservada, a delimita totalmente. A sepultura n.º 3 não possui qualquer tipo de rebordo ou 

canal de escoamento de águas. 

                                                
10 SANTOS, 2011, pp. 12-13. 
11ANTUNES, FARIA, 1997, pp. 25-27 
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Em relação à orientação dos monumentos, a sepultura n.º 1 é a que diverge de forma mais 

acentuada do grupo, alinhando de sudoeste para nordeste. As restantes têm uma orientação 

próxima do eixo norte-sul. 

O núcleo central da necrópole implanta-se numa grande laje aplanada, que foi muito 

afetada pela extração de pedra (Anexo VI, Fotografia n.º 46). A sepultura n.º 7 encontra-se 

quase integralmente destruída e a n.º 5 severamente danificada nas laterais e na zona dos pés. 

 Este conjunto é constituído por três sepulturas retangulares (n.ºs 5, 6 e 7) e uma 

antropomórfica (n.º 8). Apresentam perfis laterais retangulares ou subretangulares e os perfis 

longitudinais são em plano inclinado (n.ºs 6 e 8) ou subretangulares, no caso da sepultura n.º 5.  

Os rebordos são elevados nas sepulturas n.ºs 6 e 8, rebaixado na zona da cabeceira da 

sepultura n.º 5 e a n.º 7 apresenta um pequeno canal de drenagem de águas na lateral esquerda. 

A sepultura n.º 8, como já referimos, é tipologicamente distinta de todas as outras 

sepulturas que compõem esta necrópole. Trata-se de um sepulcro antropomórfico de 

configuração trapezoidal com a cabeceira em arco ultrapassado. Apresenta um rebordo elevado 

muito pronunciado pela escavação de um largo canal de drenagem de águas. No leito do 

monumento observamos uma pequena almofada na zona da cabeça e um canal escavado que, 

partindo sensivelmente de meio da sepultura, permitiria drenar a água da chuva ou os fluidos 

provenientes da decomposição, conduzindo-os para o orifício existente na zona dos pés, na 

lateral direita (Anexo VI, Fotografias n.ºs 54 a 57). 

Todos os sepulcros têm orientação similar, alinhados sensivelmente noroeste-sudeste, 

com exceção da sepultura n.º 06 que alinha nordeste-sudoeste. 

O último núcleo sepulcral é composto unicamente pela sepultura n.º 9. 

Trata-se, como já vimos, de uma sepultura de configuração trapezoidal, bem preservada, 

que não apresenta rebordo. Implanta-se num batólito granítico sobranceiro a um caminho, 

destacando-se na paisagem. Tem perfil longitudinal retangular apresentando uma ligeira 

inclinação no sentido dos pés. O perfil lateral é também retangular. Abaixo da zona dos pés 

observa-se uma pequena depressão circular e um pequeno entalhe escavado. No mesmo bloco 

onde foi escavada a sepultura existem duas pequenas lagaretas (Anexo VI, Fotografia n.º 58). 

Esta sepultura localiza-se no ângulo de demarcação de terrenos, tendo servido como 

referência entre limites de propriedades. 

 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Não antropomórfica Oval - Elevado 45º 

2 Não antropomórfica Retangular - Elevado 350º 
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3 Não antropomórfica Retangular - - 335º 

4 Não antropomórfica Retangular - Elevado 335º 

5 Não antropomórfica Retangular - Rebaixado 160º 

6 Não antropomórfica Retangular - Elevado 210º 

7 Não antropomórfica Retangular - Canal - 

8 Antropomórfica Trapezoidal Arco ultrapassado Elevado 170º 

9 Não antropomórfica Trapezoidal - - 150º 
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Anexo I - 11 Quinta da Silveira  

N.º Nome 

11 Quinta da Silveira 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Armamar Travanca 

Lugar Micro topónimo  

Silveira   

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 138 0611657m E / 4549959m N 655m  

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 27 

Desenho Anexo IV – Desenhos n.º 33 a 35  

Fotografia Anexo VI – Fotografias n.ºs 60 a 66 

Referências bibliográficas 

MONTEIRO, 1999, p. 113. 

 

As sepulturas da Quinta da Silveira localizam-se numa encosta de inclinação suave, 

aberta para o vale. Implantam-se numa zona de pinhal a uma altitude de 650m e a área 

envolvente é totalmente ocupada por pomar de maçãs (Anexo VI, Fotografias n.ºs 60 e 65). 

A estação arqueológica é constituída por três sepulturas escavadas na rocha que se 

dividem em dois núcleos que distam pouco mais de 100m entre si. 

O primeiro sepulcro situa-se dentro dos muros que delimitam o terreno de uma habitação. 

É uma sepultura não antropomórfica, de configuração oval, com perfil lateral subretangular e 

perfil longitudinal retangular, com ligeira inclinação. 

O segundo núcleo localiza-se a sul-sudeste da sepultura n.º 1. É composto por duas 

sepulturas, uma das quais inacabada e destruída, tendo o bloco granítico onde se encontra sido 

movido, achando-se numa posição quase vertical (sep. n.º 3) (Anexo VI, Fotografia n.º 66). 

 A sepultura n.º 2 é de configuração antropomórfica, de planta trapezoidal e com 

cabeceira em arco ultrapassado. Tem um rebordo elevado e um fundo plano. O perfil lateral é 

retangular e o longitudinal, subretangular. 

A orientação das sepulturas n.ºs 1 e 2 são muito similares, alinhando sudoeste-nordeste. 
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 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Não antropomórfica Oval - - 40º 

2 Antropomórfica Trapezoidal Arco ultrapassado Elevado 38º 

3 Indeterminada - - - - 
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Anexo I - 12 Quinta de S. Bento  

N.º Nome 

12 Quinta de S. Bento 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Tarouca Gouviães 

Lugar Micro topónimo  

Eira Queimada Quinta de S. Bento  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 137 0603589m E / 4545886m N 405m 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 28 

Desenho Anexo IV – Desenho n.º 36 

Fotografia Anexo VI – Fotografias n.ºs 67 a 69 

Referências bibliográficas 

TEIXEIRA, 1998, p. 23. 

 

A quinta de S. Bento ocupa uma extensa área a sudeste do lugar de Eira Queimada e 

encontra-se cultivada com vinha e pomar. Os vestígios arqueológicos são abundantes indiciando 

uma ocupação tardo-romana e medieval para esta propriedade12. 

A sepultura localiza-se abaixo do socalco de um pomar, a escassos metros a oeste da área 

residencial da quinta. Implanta-se junto de um caminho que daria acesso, segundo informações 

do proprietário da quinta, a uma antiga capela dedicada a Santa Luzia que terá sido transladada 

para junto da área residencial. O proprietário informou-nos ainda da existência de uma outra 

sepultura, de configuração similar à existente, localizada a cerca de 50m a sudoeste e que foi 

destruída em meados do século XX para a ampliação do pomar. 

A sepultura da Quinta de S. Bento é antropomórfica, de planta trapezoidal com uma 

cabeceira assimétrica (Anexo VI, Fotografia n.º 69). Possui um rebordo elevado conseguido 

pela escavação de um canal de drenagem de águas existente no lado direito da sepultura. O 

perfil lateral é subretangular e o perfil longitudinal é em plano inclinado descendo ligeiramente 

para a zona dos pés, sem no entanto se verificar a existência de um orifício de escoamento de 

fluidos.  

                                                
12 TEIXEIRA, 1998, p. 23. 
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A sepultura tem uma orientação sensivelmente de sudoeste para nordeste. 

 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Antropomórfica Trapezoidal Assimétrica Elevado 45º 
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Anexo I - 13 Vila Chã da Beira  

N.º Nome 

13 Vila Chã da Beira 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Tarouca Vila Chã da Beira 

Lugar Micro topónimo  

 Vila Chã da Beira  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 138 0610269m E / 45442893m N 820m 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 29 

Desenho Anexo IV – Desenhos n.º37 a 38 

Fotografia Anexo VI – Fotografias n.º 70 a 72 

Referências bibliográficas 

PDM de Tarouca, 1993, Ficha n.º 17 e 18. 

 

As duas sepulturas identificadas localizam-se no interior do aglomerado populacional de 

Vila Chã da Beira.  

A sepultura n.º 1 foi aberta numa laje granítica no largo do Cabo, no extremo oeste do 

casario. Situa-se junto do caminho que parte da aldeia e conduz aos campos agrícolas, à capela 

de S. Pedro e ao monte com o mesmo nome. Atualmente o sepulcro encontra-se à cota do 

pavimento, mas outrora destacar-se-ia certamente na paisagem. A sepultura tem configuração 

não antropomórfica de planta ovalada. Apresenta rebordo elevado, mais pronunciado na zona da 

cabeceira. O perfil lateral é retangular e o corte longitudinal é subretangular. (Anexo VI, 

Fotografia n.º 70). 

A sepultura n.º 2 foi escavada num grande maciço granítico localizado no centro da 

povoação, 200m metros a leste da sepultura n.º 1. É uma sepultura não antropomórfica, de 

planta retangular, com um rebordo elevado. Os perfis laterais e longitudinais são 

subretangulares. A zona dos pés encontra-se truncada pela escadaria de acesso a uma habitação, 

a casa da Laja (Anexo VI, Fotografia n.º 72). 

A orientação das duas sepulturas é igual, alinhando sudoeste-nordeste, desviadas 60º do 

norte magnético. 

Segundo informações recolhidas junto da população, na mesma fraga onde se localiza 
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este sepulcro, existia uma outra sepultura que, se não foi destruída, jaz atualmente sob a casa. 

Fomos ainda informados da existência de um outro grupo de sepulturas que existiriam 

numa grande laje localizada a 75m a sul da sepultura n.º 2 e onde foi construído recentemente 

um anexo agrícola. Não conseguimos apurar se os monumentos foram destruídos ou se 

permanecem sob a placa de betão do edifício. 

 

 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Oval - - Elevado 60º 

2 Retangular - - Elevado 60º 
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Anexo I - 14 Leirós  

N.º Nome 

14 Leirós 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Tarouca Ucanha 

Lugar Micro topónimo  

Filipe Leirós  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 138 0605817m E / 4544829m N 545m  

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 28 

Desenho Anexo IV – Desenho n.º 39  

Fotografia Anexo VI – Fotografia n.º 73 

Referências bibliográficas 

PDM de Tarouca, 1993, Ficha N.º 11; TEIXEIRA 1998, p.25-26. 

 

A sepultura de Leirós localiza-se numa encosta sobranceira à povoação de Ucanha, numa 

zona aplanada a uma cota de 545m de altitude. A sua envolvente é integralmente ocupada por 

pomares, cujo trabalho de arroteamento para plantio alterou a topografia do terreno. 

O monumento foi severamente afetado por estes trabalhos que quase o destruíram 

totalmente. Apesar do grau de destruição podemos observar que o sepulcro teria configuração 

não antropomórfica, de planta trapezoidal, com orientação aproximadamente oeste-este. 

 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

01 Não antropomórfica Trapezoidal - - 100º 
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Anexo I - 15 Mosteiro de S. João de Tarouca  

N.º Nome 

15 Mosteiro de S. João de Tarouca 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Tarouca S. João de Tarouca 

Lugar Micro topónimo  

   

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 148 0605483m E / 4538905m N 550 m 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 30 

Desenho Anexo IV – Desenho n.º 40  

Fotografia - 

Referências bibliográficas 

 

 

Esta sepultura foi identificada durante as escavações arqueológicas realizadas no 

Mosteiro de S. João de Tarouca em 1998. A escavação da sondagem 02, implantada no lado sul 

da cabeceira da igreja, revelou a existência de uma única sepultura escavada no substrato. A 

intervenção arqueológica foi da responsabilidade de A. Sampaio e L. Sebastian, a quem 

agradecemos a disponibilização do registo gráfico que permitiu a recolha das informações que 

apresentamos. 

A sepultura implantava-se a cerca de 2,4m da capela-mor da igreja e apresentava 

contornos antropomórficos. Tinha planta trapezoidal e cabeceira em arco de volta perfeita, 

encontrando-se orientada canonicamente, sensivelmente oeste-este, seguindo o alinhamento do 

templo. 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Antropomórfica   - - 
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Anexo I - 16 Giralda  

N.º Nome 

16 Giralda 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Lamego Lazarim 

Lugar Micro topónimo  

 Giralda  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 147 05953136m E / 4540233m N 940m  

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 31 

Desenho Anexo IV – Desenhos n.º 41 a 43  

Fotografia Anexo VI – Fotografias n.ºs 74 a 78 

Referências bibliográficas 

Inédita. 

 

As sepulturas localizam-se num ponto alto da serra, a 940m de altitude, numa encosta 

voltada a norte (Anexo VI, Fotografias n.ºs 74 e 76). Perto passa um caminho antigo que ligava 

a povoação de Bigorne à aldeia de Antas. Os sepulcros foram abertos junto a uma bifurcação do 

caminho que dá acesso à aldeia de Antas. Segue depois para o monte conhecido como Castelo e 

onde subsiste um conjunto de habitações e anexos agrícolas abandonados.  

De acordo com informações recolhidas junto da população, nas proximidades das 

sepulturas existia a capela de Santa Cruz, que foi desmontada e as suas pedras reaproveitadas. 

Seria neste local, de acordo com as mesmas fontes, que inicialmente se realizaria a feira de 

Santa Cruz, que atualmente se faz em Lamego. 

As sepulturas são ambas não antropomórficas, de planta trapezoidal e têm um estreito 

rebordo elevado. Apresentam perfis laterais subretangulares e a secção longitudinal é em plano 

inclinado. A sepultura n.º 1 localiza-se a cerca de 20m a oeste da segunda e está um pouco 

destruída na lateral norte. As orientações dos monumentos são diferentes, encontrando-se a 

sepultura n.º 1 desviada 90º do norte magnético, ou seja orientada oeste-este, e a n.º 2 apresenta 

uma orientação sudoeste-nordeste. 
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 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Não antropomórfica Trapezoidal - Elevado 90º 

 2 Não antropomórfica Trapezoidal - Elevado 38º 
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Anexo I - 17 Pedra Cavada/Salgueiral  

N.º Nome 

17 Pedra Cavada/Salgueiral 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Lamego Lazarim 

Lugar Micro topónimo  

 Pedra Cavada/Salgueiral  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 137 0595993m E / 4543062m N 850m 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 31 

Desenho Anexo IV – Desenho n.º 44  

Fotografia Anexo VI – Fotografias n.ºs 79 a 81 

Referências bibliográficas 

COSTA, 1979, p. 88. 

 

A sepultura de Pedra Cavada ou Salgueiral implanta-se numa encosta de declive 

acentuado, acima da povoação de Lazarim, a uma cota de 850m, perto de uma pequena linha de 

água. Junto dela existe um antigo caminho que conduz ao lugar de Parafita (Anexo VI, 

Fotografia n.º 79). 

Parece corresponder à sepultura que M. Gonçalves da Costa refere que "jaz ainda 

escondida entre matagais na subida para Camba", porém situa-se no monte ao lado do da Cruz 

da Camba, podendo, em nosso entender, tratar-se de um lapso deste autor, ou então, de uma 

outra sepultura que desconhecíamos13. 

Trata-se de uma sepultura escavada num bloco granítico autónomo, igual a outros que lá 

existem e que por isso não se destacaria na paisagem. 

É uma sepultura de contornos antropomórficos, de cabeceira dupla, em arco de volta 

perfeita. Da união das cabeceiras prolonga-se um pequeno alto até meio da sepultura, elevado 

em relação ao fundo e que delimita os espaços destinados aos dois inumados. A zona dos pés 

apresenta um rebaixamento. (Anexo VI, Fotografias n.ºs 80 e 81). O perfil lateral é 

subretangular e o perfil longitudinal é em plano inclinado, em direção aos pés, não existindo 

                                                
13 COSTA, 1979, p. 88 
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qualquer orifício de escoamento. 

A orientação do sepulcro é de noroeste-sudeste, encontrando-se desviada 120º do norte 

magnético. 

 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Antropomórfica Ovalada Dupla  120º 
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Anexo I - 18 Dorna Pedrenha  

N.º Nome 

18 Dorna Pedrenha 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Lamego Lazarim 

Lugar Micro topónimo  

 Dorna Pedrenha  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 147 0596436m E / 4539104m N 1000m 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 31 

Desenho Anexo IV – Desenho n.º 45  

Fotografia Anexo VI – Fotografia n.º 82 

Referências bibliográficas 

Inédita. 

 

A sepultura de Dorna Pedrenha localiza-se entre a Várzea e a cumeada de Monte Longo, 

numa zona de planalto com vários lameiros, à cota de 1000m de altitude. Nas proximidades 

passa o caminho que liga Vale Abrigoso ao Alto do Pedrogão e à aldeia de Antas. Nas 

proximidades existe uma mamoa, denominada de Monte Longo, inventariada e referida no 

Portal do Arqueológo com o CNS 32830. 

O sepulcro encontra-se isolado, tem configuração não antropomórfica e planta 

trapezoidal. A lateral direita está parcialmente destruída na zona onde passa uma grande 

diáclase. O perfil lateral é subretangular e o longitudinal é retangular (Anexo VI, Fotografia n.º 

89).  

Está orientado de oeste para sudeste, encontrando-se desviado 120º do norte magnético. 

 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Não antropomórfica Trapezoidal - - 120º 
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Anexo I - 19 Bairro do Castelo  

N.º Nome 

19 Bairro do Castelo 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Lamego Almacave e Sé 

Lugar Micro topónimo  

 Bairro do castelo  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 137 Estação não localizada, provável localização: 

0600014m E / 4550447m N 

545m 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 32 

Desenho - 

Fotografia Anexo VI – Fotografia n.º 83 

Referências bibliográficas 

Arqueologia & Património (s.d), Trabalhos Arqueológicos, Bairro do Castelo, Programa Viver 

Lamego, Valorização e Integração Urbana do Centro Histórico, Lamego, Câmara Municipal de 

Lamego. Brochura consultada em www.viverlamego.com 

 

As sepulturas foram identificadas no decorrer de uma intervenção arqueológica realizada 

pela empresa Arqueologia & Património no Bairro do Castelo, em Lamego, no âmbito do 

programa Viver Lamego, Valorização e Integração Urbana do Centro Histórico. As informações 

aqui utilizadas foram retiradas de uma brochura publicada em www.viverlamego.com. 

A análise da fotografia publicada na brochura permite-nos observar duas sepulturas, 

parcialmente cobertas pelos perfis estratigráficos da escavação (Anexo VI, Fotografia n.º 83). 

Uma das sepulturas (sep. n.º 1) apenas é visível na zona da cabeceira e a outra (sep. n.º 2) vemo-

la na sua quase totalidade, exceto na zona da cabeceira. A sepultura n.º 1 apresenta configuração 

antropomórfica com uma cabeceira que parece desenhar, sem muitas certezas, um arco 

peraltado ou em volta perfeita. A segunda sepultura não é visível na zona da cabeira, mas 

apresenta uma planta trapezoidal. Ambas aparentam ter o mesmo alinhamento.  

Segundo os autores da brochura supracitada estas sepulturas integram um cemitério 

constituído por um conjunto mais variado de tipologias e que se relacionaria com a igreja de S. 

Salvador. Deixamos aqui a transcrição integral do parágrafo dedicado à área funerária: “Na zona 
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mais elevada do Bairro do Castelo, onde se ergue a torre de menagem e a cintura muralhada 

da praça de armas, a investigação arqueológica permitiu documentar a presença de um vasto 

cemitério medieval, formado por sepulturas de tipologia diferenciada – estruturadas com 

pedras avulsas, com caixa pétrea e fundo em tijoleira ou escavadas na rocha com contornos 

antropomórficos – certamente relacionadas com o desaparecido templo de S. Salvador, 

localizado nas imediações.”. 

 

 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Antropomórfica - Arco peraltado ou 

de volta perfeita 

- - 

2 Indeterminada Trapezoidal - - - 
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Anexo I - 20 Mesquitela  

N.º Nome 

20 Mesquitela 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Resende Barrô 

Lugar Micro topónimo  

 Mesquitela  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 126 Estação não localizada, provável localização: 

0595866m E / 4552927m N 

- 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 33 

Desenho - 

Fotografia - 

Referências bibliográficas 

SILVA; MEDEIROS; CORREIA, 1997, pp. 52-53. 

 

As sepulturas de Mesquitela ou Monte do Poio localizam-se na encosta noroeste da Serra 

das Meadas, numa zona caraterizada por grandes declives e linhas de água muito encaixadas.  

Não foi possível identificar estas sepulturas no terreno. A densa vegetação de giestas e 

tojo impediu a sua localização. As informações aqui utilizadas foram retiradas da Carta 

Arqueológica do Concelho de Resende, SILVA; MEDEIROS; CORREIA, 1997, pp. 52 -53. 

Trata-se de um núcleo de duas sepulturas muito danificadas, de contornos indeterminados 

e cantos arredondados. Uma delas tem rebordo e nas proximidades existe um bloco granítico 

que pode ter sido uma tampa, a outra apresenta-se destruída junto à cabeceira. Ambas têm 

fundos planos. As rochas que albergam os sepulcros são de fraca qualidade e as diáclases 

danificaram-nas bastante. 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Não antropomórfica Indeterminada -   

2 Não antropomórfica Indeterminada -   
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Anexo I - 21 Mogueira 

N.º Nome 

21 Mogueira 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Resende S. Martinho de 

Mouros 

Lugar Micro topónimo  

Castelo Mogueira  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 126 0593009m E / 4551818m N 450m 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 33 

Desenho Anexo IV – Desenhos n.º 46 a 49 

Fotografia Anexo VI – Fotografias n.ºs 84 a 97 

Referências bibliográficas 

BARROCA, 2003, p. 32; COSTA, 1979, p. 342; DUARTE, 1994, pp. 144, 227 e 280-283; 

MANTAS, 1984, pp. 361-370; SANTOS, 2010; SANTOS, 2012; SILVA; MEDEIROS; 

CORREIA, 1997, p. 41; TEIXEIRA, 2001, pp. 470-471; VASCONCELOS, 1895, pp. 9-10. 

 

A estação arqueológica implanta-se na encosta oeste da serra das Meadas ocupando uma 

elevação rochosa sobranceira ao rio Douro e dominando visualmente o vale (Anexo VI, 

Fotografias n.ºs 84 e 85). Os vestígios arqueológicos são abundantes e remontarão à Idade do 

Ferro. Durante o período alto medieval ter-se-á localizado aqui o castelo de S. Martinho de 

Mouros, conquistado por Fernando Magno em 1058. Na toponímia do local sobrevive ainda o 

termo Castelo. 

A necrópole implanta-se no sopé da elevação, numa zona aplanada existente no lado 

nascente, perto, segundo Ricardo Teixeira, “de alguns alinhamentos de uma estrutura 

retangular que supomos poder tratar-se dos vestígios do templo que serviria o povoado e ao 

qual as sepulturas estariam associadas”14. Nas proximidades do núcleo sepulcral não 

conseguimos observar alinhamentos de muros e, por isso, pensamos que muito provavelmente 

                                                
14 TEIXEIRA, 2001, p. 471. 
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os alinhamentos a que o autor se refere corresponderão aos vestígios talhados na rocha, 

sobretudo buracos de poste e trabalhos de afeiçoamento do granito, que observamos numa 

plataforma imediatamente inferior à das sepulturas (Anexo VI, Fotografia n.º 86).  

O núcleo cemiterial é constituído por 9 sepulcros, mas poderão existir mais, uma vez que 

a Carta Arqueológica de Resende nos informa da existência de uma sepultura que não 

identificamos e que se localiza, segundo os autores, “no sopé da elevação, do lado poente, nos 

primeiros campos agricultados”15. Os intensos trabalhos de extração de pedra que pudemos 

observar terão certamente também destruído inúmeros sepulcros. 

As sepulturas n.ºs 1 a 7 localizam-se na parte central da plataforma e correspondem a um 

núcleo de sepulturas de planta subretangular/retangulares (sep. n.ºs 1 e 2) e ovaladas (sep. n.ºs 3, 

4, e 5) (Anexo VI, Fotografia n.º 88). As sepulturas n.ºs 6 e 7 localizam-se no afloramento 

contíguo e foram muito destruídas (Anexo VI, Fotografias n.ºs 94 e 95). A sepultura n.º 8 é 

trapezoidal e de pequena dimensão, suscitando-nos muitas dúvidas quanto à sua função 

sepulcral. Está escavada num penedo autónomo, escassos metros a nordeste do núcleo central e 

mede 60 cm de comprimento (Anexo VI, Fotografia n.º 96). A sepultura n.º 9 localiza-se a oeste 

da sepultura n.º 2 e tem planta subretangular. O afloramento onde se encontra escavada está 

danificado por algumas diáclases, mas o seu rebordo rebaixado e dois pequenos entalhes 

escavados na rocha permanecem visíveis (Anexo VI, Fotografia n.º 97). 

O núcleo central de sepulturas reveste-se de particular interesse por ser composto por 

duas sepulturas de adulto e três sepulturas infantis, aparentemente associadas. Os monumentos 

foram escavados na mesma laje granítica e respeitam a mesma orientação, alinhando sudoeste-

nordeste. Desconhecemos se correspondem a um núcleo familiar, mas a sua associação espacial 

e a sua orientação é inequívoca (Anexo VI, Fotografia n.º 88). 

 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Não antropomórfica Retangular - Rebaixado 40º 

2 Não antropomórfica Retangular - Rebaixado 40º 

3 Não antropomórfica Oval - Rebaixado 40º 

4 Não antropomórfica Oval - - 40º 

5 Não antropomórfica Oval - - 40º 

6 Não antropomórfica Indeterminada - Rebaixado 100º 

                                                
15 SILVA; MEDEIROS; CORREIA, 1997, p. 41. 
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7 Não antropomórfica Indeterminada - Rebaixado 80º 

 8 Não antropomórfica Trapezoidal - - 80º 

9 Não antropomórfica Oval - Rebaixado 80º 
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Anexo I - 22 Nogueiró 

N.º Nome 

22 Nogueiró 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Resende Freigil  

Lugar Micro topónimo  

Quinta da Margiada Nogueiró  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 136 0583395m E / 4548195m N 520m 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 35 

Desenho Anexo IV – Desenhos n.ºs 50 a 51  

Fotografia Anexo VI – Fotografias n.ºs 98 a 100 

Referências bibliográficas 

DUARTE, 1994, p. 152; SILVA; MEDEIROS; CORREIA, 1997, pp. 43-45. 

 

As sepulturas de Nogueiró localizam-se numa pequena plataforma ligeiramente 

aplainada, aberta a sudoeste na encosta que desce para o vale do rio Cabrum. Implanta-se a 

cerca de 520m de altitude, no limite onde terminam os campos agrícolas e principia a área de 

floresta, composta sobretudo por pinhal (Anexo VI, Fotografia n.º 98). A envolvente é 

intensamente agricultada e abundam as linhas de água. 

O núcleo sepulcral é composto por duas sepulturas escavadas na rocha que distam entre si 

cerca de 40m.  

A sepultura n.º 1 é antropomórfica, de planta ovalada e cabeceira em arco de volta 

perfeita, ainda que ligeiramente desviada do eixo central. A zona dos ombros é escavada nas 

paredes laterais não sendo visível em primeiro plano. Nos pés observa-se um pequeno “buraco 

de poste” circular escavado no leito da sepultura. Na parede dos pés existe uma abertura, 

rasgada desde o topo da sepultura até à cota do leito e que terá certamente servido para 

escoamento de água. Não sabemos se este canal e o orifício circular são contemporâneos da 

primeira utilização da sepultura ou se constituem uma alteração posterior. Pensamos que 

poderão corresponder a uma utilização posterior do sepulcro, provavelmente relacionada com 

trabalhos agrícolas. Dentro da função sepulcral do monumento não conseguimos encontrar 

utilidade para este orifício. Também não compreendemos o canal aberto na parede dos pés para 
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escoamento de fluidos, quando, para essa função, um simples orifício bastaria, como acontece 

na larga maioria dos casos.  

O sepulcro tem orientação norte-sul e o seu perfil lateral é subretangular e o perfil 

longitudinal é em plano inclinado, com caimento para a zona dos pés. Não se destaca na 

paisagem, implantando-se anonimamente ao nível do solo. De facto, nas proximidades existem 

batólitos graníticos de maior dimensão, que possibilitariam, se fosse essa a vontade, uma 

localização mais proeminente para o sepulcro. 

A segunda sepultura que constitui este núcleo encontra-se implantada num bloco 

granítico mais destacado na paisagem, pousado sobre a terra. 

 Segundo informações recolhidas no local, o proprietário do terreno não permite visitas ao 

monumento, tendo-o preenchido com terra para que passe despercebido (Anexo VI, Fotografia 

n.º 100). Este facto impediu-nos de observar a tipologia da sepultura e proceder ao seu registo 

gráfico, motivo pelo qual nos apoiamos nas informações recolhidas e publicadas por SILVA; 

MEDEIROS; CORREIA, 1997, pp. 43-44. 

Trata-se de uma sepultura não antropomórfica de planta subretangular. Tem um perfil 

lateral retangular e o perfil longitudinal é em plano ligeiramente inclinado. O rebordo é elevado 

e na zona da cabeceira e dos pés foi truncado por um pequeno canal escavado.  

A orientação do sepulcro pareceu-nos ser idêntica à da sepultura n.º 1 desenvolvendo-se 

de norte para sul. O desenho apresentado pelos autores supracitados parece mostrar algumas 

semelhanças entre os dois monumentos, sobretudo na planta da zona da cabeceira da sepultura 

n.º 2, cujo estrangulamento parece insinuar um ligeiríssimo antropomorfismo e uma cabeceira 

hipoteticamente desviada do eixo central do sepulcro, tal como na sepultura n.º 1. 

 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Antropomórfica Ovalada Arco de volta perfeita - N-S 

2 Não 

antropomórfica 

Retangular - Elevado N-S 
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Anexo I - 23 Senhora da Esperança 

N.º Nome 

23 Senhora da Esperança 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Resende Cárquere 

Lugar Micro topónimo  

 Senhora da Esperança  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 136 0587070m E / 4550041m N 320m 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 34 

Desenho Anexo IV – Desenho n.º 52  

Fotografia Anexo VI – Fotografias n.ºs 101 a 102 

Referências bibliográficas 

DUARTE, 1994, p. 152; SILVA; MEDEIROS; CORREIA, 1997, p. 51. 

 

A sepultura da Senhora da Esperança situa-se num pequeno esporão voltado a norte, 

delimitado por linhas de água que correm a leste e a oeste, no fundo de acentuados declives. 

Junto existe uma pequena capela que de acordo com a inscrição do portal foi construída em 

1609 e dedicada a Nossa Senhora da Esperança (Anexo VI, Fotografia n.º 101). 

O sepulcro é não antropomórfico, de planta ovalada e foi escavado num afloramento 

situado ao nível do chão. Tem perfil lateral e longitudinal retangular, encontrando-se orientada 

sudoeste-nordeste. Junto da cabeceira, do lado esquerdo, foi escavado um “buraco de poste” 

quadrangular, cuja função e associação à sepultura desconhecemos (Anexo VI, Fotografia n.º 

102). 

 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Não antropomórfica Oval -  30º 
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Anexo I - 24 S. Cipriano 

N.º Nome 

24 S. Cipriano 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Resende S. Cipriano 

Lugar Micro topónimo  

 Campo de futebol  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 136 0585523m E / 4545574m N 660m 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 35 

Desenho Anexo IV – Desenhos n.ºs 53 a 54  

Fotografia Anexo VI – Fotografias n.ºs 103 a 107 

Referências bibliográficas 

DUARTE, 1994, p. 152; SILVA; MEDEIROS; CORREIA, 1997, p. 48-49. 

 

As sepulturas de S. Cipriano localizam-se a meia encosta numa zona de declive suave que 

desce em patamares agricultados para o rio Cabrum. Implantam-se numa mancha de pinhal 

localizada no limite entre os campos agrícolas e área de floresta (Anexo VI, Fotografias n.ºs 103 

e 105). Foram escavadas em penedos autónomos, ao nível do solo, não se destacando na 

paisagem. Distam entre si cerca de 5 metros. 

Os sepulcros apresentam configuração não antropomórfica, de planta trapezoidal. A 

sepultura n.º 1 foi afetada por trabalhos de extração de pedra na região da cabeceira e sobretudo 

na lateral esquerda. Apresenta um perfil lateral, ainda que incompleto, que indicia uma abertura 

subretangular e uma secção longitudinal assimétrica (Anexo VI, Fotografia n.º 104). 

A sepultura n.º 2 é da mesma tipologia da anterior, i. e.  não antropomórfica, de planta 

trapezoidal, revelando um perfil lateral retangular e uma secção longitudinal subretangular. São 

igualmente percetíveis indícios de extração de pedra no bloco granítico onde se implanta, mas 

que não afetaram a sepultura (Anexo VI, Fotografia n.º 106). 

O fundo da sepultura é plano e na zona dos pés observamos um pequeno alto que se 

prolonga evidenciando a zona correspondente aos pés (Anexo VI, Fotografia n.º 107). 

Ambos os monumentos apresentam uma orientação similar, alinhando sobre um eixo 

sudoeste-nordeste. 
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 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

01 Não antropomórfica Trapezoidal - - 19º 

02 Não antropomórfica Trapezoidal - - 20º 
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Anexo I - 25 Masseiras 

N.º Nome 

25 Masseiras 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Resende S. Cipriano 

Lugar Micro topónimo  

 Masseiras  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 136 0586016m E / 4546077m N 785m 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 35 

Desenho Anexo IV – Desenhos n.ºs 55 a 56 

Fotografia Anexo VI – Fotografias n.ºs 108 a 113 

Referências bibliográficas 

DUARTE, 1994, p. 152; SILVA; MEDEIROS; CORREIA, 1997, p. 46. 

 

As sepulturas de masseiras implantam-se numa zona de montanha a cerca de 785m de 

altitude. Localizam-se numa área onde dominam os afloramentos graníticos e o terreno começa 

ligeiramente a descer para um pequeno vale agrícola. Nas proximidades existe uma linha de 

água (Anexo VI, Fotografias n.ºs 108 e 110). 

A sepultura n.º 1 implanta-se num afloramento granítico ligeiramente elevado do solo, 

mas que não se destaca particularmente na paisagem. A configuração do sepulcro é não 

antropomórfica, de planta ovalada. Apresenta um perfil lateral retangular e uma secção 

longitudinal em plano inclinado, descendo para a zona dos pés, onde observamos que na lateral 

direita existe uma abertura, rasgada desde o topo até ao fundo e que terá certamente servido para 

escoamento dos fluidos e de água. No penedo, cerca de 40 cm abaixo da sepultura existe um 

pequeno entalhe, de planta quadrangular e de pouca profundidade (Anexo VI, Fotografia n.º 

109). 

 A curta dimensão deste monumento, com cerca de 114cm de comprimento, parece 

indiciar que estamos perante um sepulcro infantil.  

No penedo adjacente, mais destacado do solo, localiza-se a sepultura n.º 2. Este 

monumento apresenta configuração antropomórfica, de planta trapezoidal e cabeceira retangular 

(Anexo VI, Fotografias n.ºs 111 e 112). O seu corte lateral é retangular e a secção longitudinal é 
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em plano inclinado com pendente para os pés onde existe um orifício para escoamento de 

fluidos e de águas. Este buraco é de grande dimensão na zona do leito da sepultura, mas quase 

impercetível no exterior (Anexo VI, Fotografia n.º 113).  

O bloco granítico onde a sepultura se implanta foi afeiçoado na lateral esquerda e no lado 

direito da sepultura, na zona mais próxima dos pés, foi escavado um pequeno entalhe oblongo 

com cerca de 18cm. 

A orientação dos sepulcros aproveita claramente o espaço disponível nos afloramentos, 

alinhando a sepultura n.º 1 de acordo com um eixo próximo ao norte-sul e a sepultura n.º 2 com 

um alinhamento sudoeste-nordeste. 

A associação de uma sepultura de adulto, de planta antropomórfica, com uma sepultura 

infantil de planta oval, é interessante e poderá permitir levantar a hipótese de estarmos perante 

um pequeno núcleo familiar. 

 

 Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Não antropomórfica Oval - - 352º 

2 Antropomórfica Trapezoidal Retangular - 20º 
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Anexo I - 26 Cardaínho 

N.º Nome 

26 Cardaínho 

  

Localização 

Distrito Concelho Freguesia 

Viseu Resende S. Romão de 

Aregos 

Lugar Micro topónimo  

 Cardaínho  

Carta Militar Coordenadas WGS84 - UTM 29 T Altitude 

N.º 136 Estação não localizada, provável localização: 

0585893m E / 4548175m N 

- 

Anexos 

Cartografia Anexo III – Mapas n.ºs 7 e 35 

Desenho -  

Fotografia - 

Referências bibliográficas 

DUARTE, 1994, p. 152; SILVA; MEDEIROS; CORREIA, 1997, p. 50. 

 

Esta estação arqueológica não foi identificada em campo. O local referido para a sua 

localização encontrava-se vedado e guardado por cães. Assim sendo, baseamos as descrições 

que fazemos da sepultura e da sua localização geográfica nas descrições fornecidas pelos 

autores supracitados. 

A sepultura de Cardaínho localiza-se numa pequena chã rematada por um esporão de 

afloramentos graníticos, numa área de cumeada. 

Trata-se de uma sepultura de configuração antropomórfica, mal conservada, escavada 

num afloramento granítico com diáclases. Apresenta um perfil lateral subretangular em U 

aberto, um fundo plano e tem uma orientação nordeste-sudoeste16. 

  Caraterísticas físicas dos sepulcros 

N.º Tipologia Planta Cabeceira Rebordo Orientação 

1 Antropomórfica Indeterminada Indeterminada Indeterminado NE-SO 

                                                
16 SILVA; MEDEIROS; CORREIA, 1997, p. 50. 
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Anexo II – Fichas de levantamento de sepulturas 
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Anexo II - 1 Igreja Matriz de Sendim 
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Anexo II - 2 Vale de Vila 
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Anexo II - 3 Quinta de S. Martinho 
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Anexo II - 4 Baganhos
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Anexo II - 5 Monte Verde 
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Anexo II - 6 Cabeço do Poio 
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Anexo II - 7 Quinta do Passa Frio
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Anexo II - 8 Seara 
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Anexo II - 9 Sabroso 

 



 

99 

Anexo II - 10 Tapada do abade 
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Anexo II - 11 Quinta da Silveira 
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Anexo II - 12 Quinta de S. Bento 
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Anexo II - 13 Vila Chã da Beira 
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Anexo II - 14 Leirós 
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Anexo II - 15 Mosteiro de S. João de Tarouca 
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Anexo II - 16 Giralda 
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Anexo II - 17 Pedra Cavada/Salgueiral 

 



 

120 

Anexo II - 18 Dorna Pedrenha 
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Anexo II - 19 Bairro do Castelo 
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Anexo II - 20 Mesquitela 
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Anexo II - 21 Mogueira 
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Anexo II - 22 Nogueiró 
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Anexo II - 23 Nossa Senhora da Esperança 

 



 

137 

Anexo II - 24 S. Cipriano 
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Anexo II - 25 Masseiras 
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Anexo II - 26 Cardaínho 
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Anexo III – Cartografia 
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Os quadros que se seguem apresentam as numerações utilizadas na inventariação das 

estações e dos sítios representados na cartografia, evitando assim legendas demasiado extensas e 

complexas que dificultam a leitura dos mapas. 

 

 

Estações com sepulturas escavadas na rocha 

Estação n.º Nome (concelho, freguesia) N.º de sepulturas 

01 Igreja Matriz de Sendim (Tabuaço, Sendim) 21 

02 Vale de Vila (Tabuaço, Sendim) 8 

03 Quinta de S. Martinho (Tabuaço, Sendim) 1 

04 Baganhos (Tabuaço, Sendim) 5 

05 Monte Verde (Tabuaço, Sendim) 1 

06 Cabeço do Poio (Tabuaço, Sendim) 4 

07 Quinta do Passa Frio (Tabuaço, Távora) 3 

08 Seara (Tabuaço, Chavães) 1 

09 Sabroso (Tabuaço, Santa Leocádia) 1 

10 Tapada do Abade (Armamar, Goujoim) 9 

11 Quinta da Silveira (Armamar, Travanca ) 3 

12 Quinta de São Bento (Tarouca, Gouviães) 2 

13 Vila Chã da Beira (Tarouca, Vila Chã da Beira) 2 

14 Leirós (Tarouca, Ucanha) 1 

15 Mosteiro de S. João de Tarouca (Tarouca) 1 

16 Giralda (Lamego, Lazarim) 2 

17 Pedra Cavada/Salgueiral (Lamego, Lazarim) 1 

18 Dorna Pedrenha (Lamego, Lazarim) 1 

19 Bairro do Castelo (Lamego, Almacave e Sé) 2 

20 Mesquitela (Resende, Barrô) 2 

21 Mogueira (Resende, S. Martinho de Mouros) 9 

22 Nogueiró (Resende, Freigil) 2 

23 Senhora da Esperança (Resende, Cárquere) 1 

24 S. Cipriano (Resende, S. Cipriano) 2 

25 Masseiras (Resende, S. Cipriano) 2 

26 Cardaínho (Resende, S. Romão de Aregos) 1 
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Optámos por cartografar apenas os templos que apresentam antecedentes românicos ou 

pré-românicos e que se inserem nas imediações dos sepulcros rupestres. Incluíram-se alguns 

monumentos que apesar de serem claramente de época moderna, se encontram associados às 

sepulturas.  

 

Templos, Igrejas e Capelas 

N.º Designação 

01 Igreja de S. Pedro de Águias 

02 Senhora do Calfão 

03 Igreja de Santa Maria de Sabroso 

04 Igreja de São Pedro de Balsemão 

05 Capela São Pedro 

06 Igreja de Santa Maria de Almacave 

07 Igreja de São Martinho de Mouros 

08 Mosteiro de Cárquere 

09 Mosteiro de São João de Tarouca 

10 Igreja de Santa Maria de Sendim 

11 Capela de Santa Luzia 

12 Capela de Nossa Senhora da Esperança 

13 Igreja de São João Baptista 

14 Igreja de São Miguel de Anreade 

15 Igreja de Santa Maria de Freigil 

16 Igreja de São Cipriano 

17 Igreja de Santa Maria de Barrô 

18 Igreja do Santíssimo Salvador de Resende 

19 Igreja de Nossa Senhora da Assunção 

20 S. Miguel de Armamar 

21 Igreja de São Cosme e São Damião 

22 Igreja de São Martinho das Chãs 

23 Sé de Lamego 

24 Mogueira 
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Os vestígios arqueológicos de superfície inventariados foram recolhidos exclusivamente 

na bibliografia. Não pretendem ser uma recolha exaustiva e apenas se encontram referidos os 

que se localizam nas imediações de sepulcros.  

 

Vestígios arqueológicos de superfície 

N.º Designação Habitat/cronologia Bibliografia 

01 Vale de Igreja Villa romana PERPÉTUO, 1999, p. 185 

02 Fontelo   Vicus romano PERPÉTUO, 1999, pp. 186 - 188 

03 Pala  Villa romana PERPÉTUO, 1999, pp. 191 - 192 

4 Estercada Velha  Casal romano PERPÉTUO, 1999, p. 193 

05 Sr.ª do Bom Despacho  Casal romano PERPÉTUO, 1999, p. 194 

06 Eira do Monte   Casal romano PERPÉTUO, 1999, p. 151 

07 Quinta S. Bento Habitat de cronologia tardo-
romana e medieval  

TEIXEIRA, 1998, p. 23. 

08 Moirão Habitat de cronologia 
romana 

PERPÉTUO, 1999, pp. 170-172. 

09 Leirós Habitat romano e medieval TEIXEIRA 1998, pp. 25-26. 

10 Parafita Habitat  TEIXEIRA 1998, p. 20 

11 Seara Casal romano PERPÉTUO, 1999, p. 91 

12 S. Mamede Habitat e provável 
fortificação alto-medieval 

TEIXEIRA 1998, p. 26. 

13 Quinta do Rebolal Villa romana ANTUNES; FARIA, 1997, pp. 25-
33 

14 Cárquere Vestígios diversos de 
cronologia Romana e 

medieval cristã 

Portal do Arqueólogo. CNS 2818 

15 Penedo de S. João Habitat LIMA, 1993, p. 249. 

16 Lamego Habitat  TEIXEIRA 1998, pp. 18-20. 

17 Mogueira  Povoado medieval SANTOS, 2012. 
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Os lagares escavados na rocha localizam-se todos nas imediações de Sendim (c. de 

Tabuaço).  

 

Lagares escavados na rocha 

N.º Designação Bibliografia 

01 Lagar do Fontelo PERPÉTUO, 1999, pp. 197 - 199 

02 Lagar da Quinta de S. Martinho PERPÉTUO, 1999, pp. 200 - 201 

03 Lagar de Vale de Vila PERPÉTUO, 1999, pp. 202 - 204 

04 Lagar dos Arames PERPÉTUO, 1999, pp. 205 - 206 

05 Lagar de Lampaz PERPÉTUO, 1999, pp. 207 - 210 

06 Lagar da Eira do Monte PERPÉTUO, 1999, pp. 152 - 154 
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Mapa n.º 1 – Localização da área de estudo. 
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Mapa n.º 2 – Áreas com levantamentos de sepulturas escavadas na rocha realizados no âmbito de 
trabalhos académicos. 
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Mapa n.º 3 – Concelhos abrangidos pela área em estudo. 

 

 

Mapa n.º 4 – Geologia da área de estudo. 
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Mapa n.º 5 – Carta hipsométrica da área de estudo. 

 

 

 

Mapa n.º 6 – Rede hidrográfica da região.
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Mapa n.º 7 – Implantação das estações identificadas sobre as Cartas Militares n.ºs 125; 126;127;128;136;137;138;139;146;147;148 e 149.  
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Mapa n.º 8 – Localização das estações com sepulturas escavadas na rocha.

 
Mapa n.º 9 – Implantação das diferentes tipologias de espaços funerários 
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Mapa n.º 10 – Localização das sepulturas isoladas. 

 

 

Mapa n.º 11 – Implantação dos núcleos constituídos por 2 ou 3 sepulturas. 
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Mapa n.º 12 – Localização das necrópoles.  

 

Mapa n.º 13 – Carta hipsométrica da área de estudo com a implantação das estações identificadas. 
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Mapa n.º 14 – Implantação de alguns templos de raízes pré-românicas ou românicas. 

 

Mapa n.º 15 – Implantação dos núcleos sepulcrais e dos templos. 
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Mapa n.º 16 – Implantação das estações que se articulam com lugares de culto ou igrejas.

 
Mapa n.º 17 – Localização de algumas fortificações existentes na área de estudo. Procuramos 

representar os castelos roqueiros conhecidos e os castelos cabeça de terra. 
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Mapa n.º 18 – Implantação dos castelos e das estações. 

 

 

Mapa n.º 19 – Articulação entre os núcleos funerários e as fortificações. 
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Mapa n.º 20 – Implantação dos vestígios arqueológicos de superfície, de lagares escavados na 
rocha e de um pequeno templete. Este levantamento não é exaustivo, encontrando-se apenas 

representados os vestígios que se localizavam nas proximidades dos sepulcros. 

 

Mapa n.º 21 – Implantação dos vestígios arqueológicos e os núcleos de sepulturas. 
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Mapa n.º 22 – Articulação entre os núcleos de sepulturas e os vestígios arqueológicos existentes 
num raio de 1 km. 
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Mapa n.º 23 – Implantação da articulação entre os núcleos sepulcrais e os vestígios 
arqueológicos de cronologia romana ou tardo-antiga existentes na área de Sendim. 
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Mapa n.º 24 - Implantação na Carta Militar das necrópoles da igreja matriz de 
Sendim, Vale de Vila, Baganhos e de Cabeça do Poio, bem como das sepulturas 
isoladas da Quinta de S. Martinho e do Monte Verde. 
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Mapa n.º 25 – Localização das sepulturas da Quinta do Passa Frio e de Seara na 
Carta Militar. 
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Mapa n.º 26 – Implantação da sepultura de Sabroso na Carta Militar. 
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Mapa n.º 27 - Implantação na Carta Militar da necrópole de Tapada do Abade e do 
núcleo sepulcral da Quinta da Silveira. 
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Mapa n.º 28 - Implantação na Carta Militar da sepultura de Quinta de S. Bento e da 
sepultura de Leirós. 
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Mapa n.º 29 – Conjunto sepulcral de Vila Chã da Beira assinalado sobre a 
cartografia militar. 

 

 



 

167 

 
Mapa n.º 30 – Localização na Carta Militar da Sepultura do Mosteiro de S. João de 
Tarouca. 
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Mapa n.º 31 - Implantação dos núcleos sepulcrais de Giralda, Pedra 
Cavada/Salgueiral e de Dorna Pedrenha. 
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Mapa n.º 32 - Implantação na Carta Militar dos sepulcros do Bairro do Castelo. 
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Mapa n.º 33 - Implantação na Carta Militar da necrópole de Mogueira e do núcleo 
de Mesquitela. 
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Mapa n.º 34 – Implantação na Carta Militar da sepultura de Nossa Senhora da 
Esperança.
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Mapa n.º 35 - Implantação na Carta Militar dos núcleos sepulcrais de Nogueiró, S. 
Cipriano, Masseiras e de Cardaínho. 
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Anexo IV – Registo gráfico – Desenhos 
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 Desenho n.º 1 – Planta da necrópole 

ANEXO IV - 1 Igreja Matriz de Sendim  
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Desenho n.º 2 – Planta e perfis da sepultura n.º 1
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Desenho n.º 3 – Planta e perfis das sepulturas n.ºs 2 a 8
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Desenho n.º 4 – Planta da sepulturas n.ºs 9 a 12
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Desenho n.º 5 – Perfis longitudinais das sepulturas n.ºs 9 a 12
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Desenho n.º 6 – Planta e perfis da sepulturas n.º 13
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Desenho n.º 7 – Planta das sepulturas n.ºs 16, 17 e 18
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Desenho n.º 8 – Perfis das sepulturas n.ºs 16, 17 e 18 



 

 

182 

 

 

 

 

Desenho n.º 9 – Plantas  e perfis das sepulturas n.ºs 19 e 20.
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Desenho n.º 10 – Plantas e perfil das sepulturas n.ºs 21 e 22.
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ANEXO IV - 2 Vale de Vila 

 

 

 

Desenho n.º 11 – Planta  e perfil da sepulturas n.º 1 
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Desenho n.º 12 – Planta e perfil das sepulturas n.ºs 2 e 3
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Desenho n.º 13 – Planta e perfil das sepulturas n.ºs 4, 5 e 6
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Desenho n.º 14 – Perfis longitudinais das sepulturas n.ºs 4, 5 e 6
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Desenho n.º 15 – Planta e perfil  da sepultura n.º 7 
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Desenho n.º 16 – Planta e perfil  da sepultura n.º 8 
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ANEXO IV - 3 Quinta de S. Martinho 

 

 

Desenho n.º 17 – Planta e perfil da sepultura. Trabalhado sobre o original de PERPÉTUO, 1999, p. 

245. 
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ANEXO IV - 4 Baganhos 

 

 

Desenho n.º 18 – Planta e perfil  da sepultura n.º 1 
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Desenho n.º 19 – Planta e perfil lateral  das sepultura n.º s 2 e 3 
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Desenho n.º 20 – Perfis longitudinais  das sepultura n.º 2 e 3 
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Desenho n.º 21 – Planta e perfil  da sepultura n.º 4 
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Desenho n.º 22 – Planta e perfil  da sepultura n.º 5 
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ANEXO IV - 7 Quinta do Passa Frio 

 

 

Desenho n.º 23 – Planta das sepulturas. Trabalhodo sobre o original de PERPÉTUO, 1999, p. 267. 
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ANEXO IV - 10 Tapada do abade 

 

 

Desenho n.º 24 – Planta e perfil  da sepultura n.º 1 
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Desenho n.º 25 – Planta e perfil  da sepultura n.º 2
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Desenho n.º 26 – Planta das sepulturas n.ºs 3 e 4
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Desenho n.º 27 – Perfis  das sepulturas  n.ºs 3 e 4 
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Desenho n.º 28 – Planta das sepulturas n.ºs 5, 6, 7 e 8.
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Desenho n.º 29 –Perfis  das sepulturas n.ºs 5 e 6 
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Desenho n.º 30 –Perfis  das sepulturas n.ºs 7 e 8 
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Desenho n.º 31 – Planta da sepultura n.º 1 e das lagaretas
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Desenho n.º 32 – Planta e perfil  da sepultura n.º 9 



 

 

206 

 

ANEXO IV - 11 Quinta da Silveira 

 

 

Desenho n.º 33 – Planta e perfil  da sepultura n.º 1
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Desenho n.º 34 – Planta e perfil  da sepultura n.º 2 
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Desenho n.º 35 – Planta da sepultura n.º 3 
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ANEXO IV - 12 Quinta de S. Bento 

 

 

Desenho n.º 36 – Planta e perfil  da sepultura
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ANEXO IV - 13 Vila Chã da Beira 

 

 

 

Desenho n.º 37 – Planta e perfil  da sepultura n.º 1 
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Desenho n.º 38 – Planta e perfil  da sepultura n.º 2 
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ANEXO IV - 14 Leirós 

 

 

Desenho n.º 39 – Planta e perfil longitudinal  da sepultura  
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ANEXO IV - 15 Mosteiro de S. João de Tarouca 

 

 

 

Desenho n.º 40 - – Planta e perfis  da sepultura. Trabalhado sobre o original de L. Sebastian e A. 

Sampaio. 
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ANEXO IV - 16 Giralda 

 

 

 

Desenho n.º 41 – Planta e perfil  da sepultura n.º 1
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Desenho n.º 42 – Planta da sepultura n.º 2
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Desenho n.º 43 – Perfis  da sepultura n.º 2 
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ANEXO IV - 17 Pedra Cavada/Salgueiral 

 

 

Desenho n.º 44 – Planta e perfil  da sepultura 
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ANEXO IV - 18 Dorna Pedrenha 

 

 

Desenho n.º 45 – Planta e perfil  da sepultura
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ANEXO IV - 21 Mogueira 

Desenho n.º 46 – Planta e perfis  das sepulturas n.ºs 1 a 7 
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Desenho n.º 47 – Plantas e perfis  das sepulturas n.ºs 1 a 7 
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Desenho n.º 48 – Planta e perfis  da sepultura n.º 8 
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Desenho n.º 49 – Planta e perfis  da sepultura n.º 9 
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ANEXO IV - 22 Nogueiró 

 

 

Desenho n.º 50 – Planta e perfis  da sepultura n.º 1 
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Desenho n.º 51 – Planta e perfis  da sepultura n.º 2. Trabalhado sobre o original de SILVA; 

MEDEIROS; CORREIA, 1997, p.44. 
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ANEXO IV - 23 Nossa Senhora da Esperança 

 

 

Desenho n.º 52 – Planta e perfis  da sepultura 
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ANEXO IV - 24 S. Cipriano 

 

 

Desenho n.º 53 – Planta e perfis  da sepultura n.º 1 
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Desenho n.º 54 – Planta e perfis  da sepultura n.º 2 
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ANEXO IV - 25 Masseiras 

 

 

Desenho n.º 55 – Planta e perfis  da sepultura n.º 1 
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Desenho n.º 56 – Planta e perfis  da sepultura n.º 2 

 



 

230 

Anexo V – Registo gráfico - Figuras  
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Figura n.º 1 - Tabela crono-tipológica apresentada por Jordi Roig Buxó e Joan Coll Riera para a 

zona da Catalunha. ROIG BUXÓ, COLL RIERA, 2012, p. 379. 
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Figura n.º 2 – Representação da declinação do Sol em latitude e do intervalo em graus observável 

na região em estudo ao longo do ano solar (60-120º). A linha colorida representa o trajeto aparente 

do astro ao longo do dia 2 de Setembro de 2015, entre a aurora (80º) e o ocaso (280º). Exemplo 

gráfico retirado de www.sunearthtools.com. 
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Figura n.º 3 – Dedal em bronze, de perfil mitraico, proveniente de S. Martinho de Mouros. Trata-se, em 

nossa opinião de um dedal de cronologia medieval e não de um espigão de capacete datável entre o século 

II a. C. a I d. C. como tem vindo a ser interpretado (MARQUES, 1987). A imagem foi retirada de 

SANTOS, 2012, p. 458.  
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Anexo VI – Registo gráfico - Fotografias 
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Anexo VI - 1 Igreja Matriz de Sendim  

 

Foto n.º 1 – Implantação da Igreja de Sendim 

 

Foto n.º 2 – Perspetiva sobre o núcleo de sepulturas 

 

Foto n.º 3 – Sepultura n.º 1 

 

Foto n.º 4 – Sepultura n.º 2 

 

Foto n.º 5 – Sepultura n.º 3 

 

Foto n.º 6 – Sepultura n.º 4 
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Foto n.º 7 – Sepultura n.º 5 

 

Foto n.º 8 – Sepultura n.º 6 

 

Foto n.º 9 – Sepultura n.º 7 e 8 

 

Foto n.º 10 – Sepultura n.º 9 
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Foto n.º 11 – Sepultura n.º 10 

 

Foto n.º 12 – Sepultura n.º 11 

 

Foto n.º 13 – Sepultura n.º 12 
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Foto n.º 14 – Sepultura n.º 13 

 

Foto n.º 15 – Sepultura n.º 15 

 

Foto n.º 16 – Sepultura n.º 16 
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Foto n.º 17 – Sepultura n.º 17 

 

Foto n.º 18 – Sepultura n.º 18 

 

Foto n.º 19 – Sepultura n.º 19 

 

Foto n.º 20 – Pormenor da cabeceira da sepultura 19 
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Foto n.º 21 – Sepultura n.º 20 

 

Foto n.º 22 – Sepulturas n.º 21 e 22 

 

Foto n.º 23 – Área sepulcral na frente do templo 

 

Foto n.º 24 – Caminho que conduz à capela de S. 

Ovídio e à necrópole de Vale de Vila 

 

Foto n.º 25 – Via lajeada que conduz ao Vale de Vila 

 

Foto n.º 26 – Perspetiva sobre o cabeço de S. João 
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Anexo VI - 2 Vale de Vila 

 

Foto n.º 27 – Panorâmica sobre a localização 

da necrópole 

 

Foto n.º 28 – Núcleo sepulcral constituído 

pelas sepulturas n.ºs 2 a 6 

 

Foto n.º 29 – Implantação das sepulturas n.º 4, 

5 e 6  

 

Foto n.º 30 – Sepultura n.º 1 
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Foto n.º 31 – Sepultura n.º 2 

 

Foto n.º 32 – Sepultura n.º 3 

 

Foto n.º 33 – Sepultura n.º 4 

 

Foto n.º 34 – Sepultura n.º 5 
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Foto n.º 35 – Sepultura n.º 6 

 

Foto n.º 36 – Sepultura n.º 7 

 

Foto n.º 37 – Sepultura n.º 8 
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Anexo VI - 4 Baganhos 

 

Foto n.º 38 – Perspetiva sobra a localização da necrópole 

 

Foto n.º 39 – Área de implantação das sepulturas n.ºs 1, 2 e 3  
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Foto n.º 40 – Sepultura n.º 1 

 

Foto n.º 41 – Sepulturas n.ºs 2 e 3 

 

Foto n.º 42 – Sepultura n.º 4 

 

Foto n.º 43 – Sepultura n.º 5 
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Anexo VI - 10 Tapada do abade 

 

Foto n.º 44 – Área de implantação da necrópole 

 

Foto n.º 45 – Perspetiva sobre a localização 

das sepulturas n.º s 1, 2 e 3 

Foto n.º 46 – Laje onde se implanta o 2.º 

núcleo sepulcral da necrópole. Sepulturas n.ºs 5 a 8 
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Foto n.º 47 – Sepultura n.º 1 

 

Foto n.º 48 – Sepultura n.º 2 

 

Foto n.º 49 – Sepultura n.º 3 

 

 

Foto n.º 50 – Sepultura n.º 4 
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Foto n.º 51 – Sepultura n.º 5 

 

 

Foto n.º 52 – Sepultura n.º 6 

 

 

Foto n.º 53 – Sepultura n.º 7 

 

Foto n.º 54 – Sepultura n.º 8 
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Foto n.º 55 – Sepultura n.º 8, pormenor da 

cabeceira 

 

Foto n.º 56 – pormenor da almofada da 

cabeceira 

 

Foto n.º 57 – Sepultura n.º 8, pormenor do 

canal e do orifício de escoamento 

 

Foto n.º 58 – Sepultura n.º 9. Implantação 

sobre o caminho.  

 

Foto n.º 59 – Fragmento de cabeceira de uma sepultura antropomórfica destruída 
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Anexo VI - 11 Quinta da Silveira 

 

Foto n.º 60 – Perspetiva sobre a área de 

implantação das sepulturas. 

 

Foto n.º 61 – Área de implantação da 

sepultura n.º 1 

 

Foto n.º 62 – Sepultura n.º 1 
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Foto n.º 63 – Sepultura n.º 2 

 

Foto n.º 64 – Sepultura n.º 2, pormenor da 

cabeceira 

 

Foto n.º 65 – Perspetiva sobre a paisagem 

envolvente à sepultura n.º 1 

 

Foto n.º 66 – Sepultura n.º 3 
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Anexo VI - 12 Quinta de S. Bento 

 

Foto n.º 67 – Implantação da sepultura da Quinta de S. Bento 

 

Foto n.º 68 – A sepultura 

 

Foto n.º 69 – Pormenor da cabeceira 
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Anexo VI - 13 Vila Chã da Beira 

 

Foto n.º 70 – Contexto paisagístico na envolvente da sepultura 

 

Foto n.º 71 – Sepultura n.º 1 

 

Foto n.º 72 – Sepultura n.º 2 
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Anexo VI - 14 Leirós 

 

Foto n.º 73 – Vista sobre a implantação da sepultura 
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Anexo VI - 16 Giralda 

 

Foto n.º 74 – Perspetiva sobre a implantação sepultura n.º 1 

 

Foto n.º 75 – Sepultura n.º 1 

 

Foto n.º 76 – Implantação da sepultura n.º 2  
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Foto n.º 77 – Sepultura n.º 2 

 

Foto n.º 78 – Configuração da sepultura n.º 2 
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Anexo VI - 17 Pedra Cavada/Salgueiral 

 

Foto n.º 79 – Área de implantação da sepultura. 

 

Foto n.º 80 – Sepultura dupla  Foto n.º 81 – Perspetiva sobre o leito da sepultura  
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Anexo VI - 18 Dorna Pedrenha 

 

Foto n.º 82 – Sepultura de Dorna Pedrenha 
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Anexo VI - 19 Bairro do Castelo  

 

Foto n.º 83 – Sepulturas identificadas durante os trabalhos arqueológicos no Bairro do Castelo em 

Lamego. Imagem retirada de uma brochura disponível em www.viverlamego.com 
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Anexo VI - 21 Mogueira 

 

Foto n.º 84 – Vistas sobre o cabeço do Castelo onde se implanta a estação arqueológica 

 

Foto n.º 85 – Vistas da estação arqueológica. Amplo domínio visual sobre o vale do Douro 
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Foto n.º 86 – Perspetiva sobre a plataforma onde se implanta a necrópole. A seta indica a área de 

localização dos sepulcros. O retângulo indica a localização do hipotético templo 

 

Foto n.º 87 – Vistas desde a necrópole para o 

cabeço onde se implanta o castelo 

 

 

Foto n.º 88 – Perspetiva sobre a localização do núcleo 

de sepulturas e do acesso à estação 
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Foto n.º 89 – Sepultura n.º 1 

 

Foto n.º 90 – Sepultura n.º 2 

 

Foto n.º 91 – Sepultura n.º 3 
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Foto n.º 92 – Sepultura n.º 4 

 

Foto n.º 93 – Sepultura n.º 5 

 

Foto n.º 94 – Vestígios da sepultura n.º 6 

 

Foto n.º 95 – Vestígios da sepultura n.º 7 

 

Foto n.º 96 – Sepultura n.º 8 

 

Foto n.º 97 – Sepultura n.º 9 
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Anexo VI - 22 Nogueiró 

 

Foto n.º 98 – Vistas sobre a implantação paisagística da sepultura 

 

Foto n.º 99 – Sepultura n.º 1 

 

 

Foto n.º 100 – Sepultura n.º 2 
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Anexo VI - 23 Nossa Senhora da Esperança 

 

Foto n.º 101 – Perspetiva sobre a implantação da sepultura e da capela 

 

Foto n.º 102 – Sepultura e buraco de poste quadrangular 
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Anexo VI - 24 S. Cipriano 

 

Foto n.º 103 – Implantação da sepultura 01 

 

Foto n.º 104 – Sepultura n.º 1 

 

Foto n.º 105 – Implantação da sepultura n.º 2 

 

Foto n.º 106 – Sepultura n.º 2 
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Foto n.º 107 – Pormenor da zona dos pés da sepultura n.º 2 
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Anexo VI - 25 S. Masseiras 

 

Foto n.º 108 – Implantação do núcleo sepulcral 

 

Foto n.º 109 – Sepultura n.º 1 

 

Foto n.º 110 – Perspetiva sobre o enquadramento paisagístico da sepultura n.º 2 
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Foto n.º 111 – Sepultura n.º 2 

 

Foto n.º 112 – Sepultura n.º 2, pormenor da 

cabeceira 

 

Foto n.º 113 – Orifício de escoamento da 

sepultura n.º 2 

 

 


