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RESUMO
O presente trabalho tem como tema o estudo do espólio associado aos
enterramentos no adro da Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo.
O objetivo principal do mesmo foi a criação de um catálogo dos materiais
funerários e fúnebres recolhidos no referido local. O estudo dos referidos
materiais

permitiu-nos

ainda

caracterizar

os

vestígios

arqueológicos

identificados, nomeadamente as sepulturas e rituais de enterramento, no adro da
Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo.
Palavras-Chave: espólio; enterramentos; sepulturas; catálogo;

ABSTRACT
The theme of this work is the study of the archeological materials related to the
burials in the churchyard of the ‘Santa Maria de Vila Boa do Bispo’ church.
The main objective of this work is to produced a catalog creation of funeral and
burial materials collected at the site. The study of these materials has allowed us
to describe the identified archaeological remains, including graves and burial
rituals, in the churchyard of the Church of Santa Maria de Vila Boa do Bispo.
Key words: archeological materials; burials; graves; catalog.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho agora apresentado consiste na minha Prova de Aptidão
Profissional, realizada no âmbito do curso de Assistente de Arqueólogo, da Escola
Profissional de Arqueologia.
A escolha do tema – relacionado com o espólio associado aos enterramentos
exumado na intervenção arqueológica realizada no adro da Igreja de Santa Maria
de Vila Boa do Bispo –, está relacionada com o facto de, no ano de 2014, ter
participado na referida intervenção, aproximadamente durante um mês, , e por
ser um tema mais próximo da área em que vou seguir no ensino superior.
O trabalho encontra-se dividido em 6 capítulos, cujos conteúdos serão de seguida
apresentados.
No capítulo 1 é apresentada uma contextualização geográfica e histórica da igreja
de Santa Maria de Vila Boa do Bispo.
O capítulo seguinte consiste numa caracterização das sepulturas e enterramentos
entre os séculos X e XX, realizada com base em várias pesquisas bibliográficas,
designadamente da tese, “Necrópoles e sepulturas medievais de Entre-Douro-eMinho (séculos V a XV)”, de Mário J. Barroca, os “cemitérios municipais de
Lisboa”, de Patrícia Gonçalves Cabaço e a “A arqueologia da Idade Moderna em
Portugal – contributos e problemáticas” de Rosa Varela Gomes.
No capítulo 3 é apresentado um pequeno resumo das intervenções arqueológicas
realizadas no adro da Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo, e de onde
provem o material alvo do nosso estudo.
No 4 capitulo, designado de análise e estudo dos materiais, é apresentada a
metodologia utilizada no estudo dos materiais, desde a construção das tabelas de
inventário à criação do catálogo.
No capítulo 5 é apresentado o referido catálogo, e de onde constam exemplares de
todos os materiais estudados.
O capítulo 6, tratamento de dados, refere-se ao tratamento estatístico dos dados
referentes ao espólio, sepulturas e enterramentos.
Por fim, no último capitulo, encontram-se as análises e interpretações realizadas
e a conclusão do trabalho.
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1.CONTEXTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO
A Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo localiza-se na freguesia de Vila Boa
do Bispo, concelho de Marco de Canaveses, distrito do Porto, com latitude de
41º07’49.36’’ N, 8º13’14.13’’ de longitude W, a 167m altitude (CMP, fl.124, escala
1:25 000).
É um edifício de planta longitudinal composta por nave única e capela-mor
retangular. Junto à fachada principal, orientada a oeste, encontra-se a torre
sineira, mandada reformular no ano de 1884.
O mosteiro de Santa Maria de Vila Boa do Bispo, e igreja com o mesmo nome,
conta já com um milénio de existência. A sua data de fundação, segundo alguns
autores, como José Mattoso, está definida entre 990 e 1022. Crê-se que o seu
fundador terá sido o Bispo D. Sisnando, irmão de D. Monio Viegas , o Gasco. Por
volta do século XIII descendentes desta vasta família, possuíam diversos haveres
no território da freguesia de Vila Boa do Bispo, atestando que este bispo teria
sido o fundador da igreja. Para além disso, em 1141, o bispo do Porto, D. Pedro
Rebaldis, mandou transladar o corpo de D. Sisnando para a Igreja de Santa
Maria o que atesta a importância do clérigo.
Podemos dividir a história da Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo em
duas grandes fases: a primeira, compreendida entre os séculos XII-XV,
corresponde ao seu período áureo; e uma segunda fase, iniciada no século XV e
que perdura até à atualidade, em que a igreja foi perdendo a sua importância.
A primeira fase da Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo é marcada por
dois acontecimentos: no ano de 1120, é-lhe atribuído o epiteto de “do Bispo”,
iniciando, assim, a sua grande ascensão na freguesia; a 12 de fevereiro de 1141 élhe outorgada carta de couto por D. Afonso Henriques. No século XII, o mosteiro
pertenceria aos cónegos regrantes de Santo Agostinho, sendo que, por volta do
século XIII, a igreja detinha já um grande numero de apadroados, o que atesta a
sua importância como centro paroquial.
A igreja permaneceria “intocável” até ao século XV, quando lhe é aplicado o
sistema de comendas 1 , no ano de 1475, acontecimento que marcará a sua

1 Rendimentos de cariz monetário, material ou territorial.
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segunda fase. Isto significava que a Igreja teria perdido a sua importância para
com os seus padroados, e, consequentemente, para com os seus monges.
Só por volta do ano de 1593, quando é integrada na congregação de Santa Cruz
de Coimbra, é que houve uma reabilitação da Igreja de Santa Maria de Vila Boa
do Bispo.
Quando, por fim, a ordem dos cónegos regrantes terminou, em 1834, o mosteiro
passou a particulares.
A Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo pode ter sofrido estas disparidades
ao longo do tempo, mas foi valorizada e salvaguardada aquando da sua
classificação como monumento nacional em 1997, pelo antigo Instituto Português
do Património Arquitectónico (IPPAR).
No ano de 2010 é integrada no itinerário da Rota do Românico (Românico).

CONTEXTO ARTÍSTICO

A igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo, terá sido construída por volta do
século X, tendo sofrido alterações nas épocas posteriores. Analisando o edifício
destacam-se dois períodos, cujos elementos principais destacamos:


Do período românico:
o

Arcadas cegas – presentes na fachas principal, orientada a oeste e
ornamentando a antiga capela-mor, esta seria quadrangular e
coberta com abóboda de pedra;

o

“cachorros”2 – situados na nave da igreja, com perfil quadrangular,
um deles mostra um rosto a ocupar quase todo o espaço disponível;

o

“frestas” – as típicas estreitas janelas do românico, localizam-se no
alçado sul da igreja;

o


capitel com o tema da sereia, típico do românico português.

Do período barroco:
o

Pintura – a típica pintura de trompe-l’oeil 3 em marmoreados
(porta da sacristia) e ou em decoração cenográfica (capela do
santíssimo sacramento);

2

Elemento
que
suporta
um
telhado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cachorro_(arquitetura)

ou

outro

elemento

do

edifício.
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o

Azulejos – com figuras avulsas e com motivos vegetais e
animalescos, tão típicos deste período;

o

talha dourada que reveste as paredes da capela-mor.

3

trompe-l’oeil
é uma técnica que visa criar uma ilusão de ótica, através das cores e estilos.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trompe-l%27oeil
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2.SEPULTURAS E ENTERRAMENTOS DO SÉCULO X
AO SÉCULO XX
Desde muito cedo que o ser humano enterra os próprios mortos, o queo torna um
ser único e complexo, pois é o único ser vivo da Terra que o pratica,
demonstrando que é um ser emotivo, racional... é um ser complexo, pois por
detrás destas ações está um ser que já tinha a capacidade de racionalizar, que
realizou aquele ritual por um motivo, a maneira como o fez, o porquê, tudo isso
torna-o num ser excecional, diferente dos demais.
Os rituais de enterramento têm vindo a modificar-se ao longo da história
humana. Existem diversos tipos de enterramento, quer devido a crenças
religiosas, quer devido a condicionantes ambientes e etnológicas.

ÉPOCA MEDIEVAL 4
Numa fase inicial, “os mortos, recordados com o respeito que merecem aqueles
que ascendem à Vida Eterna, não exigiam uma liturgia específica” (Barroca, 1987,
p. 255). A morte era despersonalizada, o cristão era enterrado de consciência
limpa, pois bastava ser fiel à Igreja para que ascendesse ao paraíso. Assim, os
moimentos 5 eram mais simples, sem qualquer identificação ou alusão ao seu
ocupante. “Ao longo da Idade Média o Ocidente assistirá a uma dramatização
progressiva da maneira de se encarar a Morte.(...) já não é suficiente a sua
condição de membro da Igreja para garantir o acesso à Jerusalém Celeste. (...) a
situação post-mortem é definida tendo em conta as suas ações ao longo da vida
física.” (Barroca, 1987, p. 255). Assim, ao longo dessa mudança de mentalidade, irá
denotar novas formas inumação, surgindo já um ritual litúrgico mais especifico.
As sepulturas mais remotas, que surgem ainda antes do século X, são as
sepulturas

rupestres,

ou

seja,

sepulturas

escavadas

na

rocha.

Estas

caracterizam-se por “sepulturas abertas na rocha, aproveitando afloramentos
rochosos para a implantação dos cemitérios ou monumentos isolados” (Barroca,
1987, p. 103). A cronologia deste tipo de sepulturas é muito díspar, pois são
desprovidas de qualquer personalização, ou seja, qualquer dado que nos leve a
crer sobre o seu ocupante e a data em que faleceu. Mas a maioria dos autores

4 Este ponto do texto baseou-se em (Barroca, 1987)
5 Monumento fúnebre.
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estão em consenso quanto à sua enquadramento cronológico entre os século VIIIXI.
Com o passar do tempo, estas sepulturas foram ganhando novas características,
apresentado melhores acabamentos e um maior cuidado estético. Inicialmente,
temos formas mais arcaicas, com menor rigor estético e profissional, sem denotar
qualquer antropomorfismo. Numa fase intermédia, que demonstra a evolução
dessas sepulturas, teríamos sepulturas que apresentariam apenas um único
‘ombro’, denotando uma certa mudança de ideologias. E, por fim, por volta do
século IX, já aparecem sepulturas com forma antropomórfica. Estas sepulturas
começaram a ganhar mais a forma antropomórfica, talvez devido a permitirem
um melhor acondicionamento do crânio do individuo, impedindo e que ele se
desvie do seu lugar, ficando sempre numa posição a olhar para o céu.
Em alguns casos, estas sepulturas perduraram até ao século XIII.
Assim, dentro do grupo das sepulturas rupestres temos dois outros grandes
grupos, baseados na sua morfologia, mais próxima ou não da forma
antropomórfica, com cronologias distintas:
1) Sepulturas não antropomórficas (séculos VIII – IX):
i) Sepulturas ovaladas;
ii) Sepulturas sub-retangulares, com os lados por vezes levemente
arqueados e os ângulos suavizados;
iii) Sepulturas trapezoidais, onde a zona da cabeça e toda a parte superior
do corpo se apresenta mais larga.
2) Sepulturas antropomórficas (séculos IX – XI):
i) Trapezoidais;
ii) Cabeceira de arco ultrapassado;
iii) Cabeceiras retangulares ou quadrangulares;
iv) Cabeceiras com arco de volta perfeita;
v) Cabeceiras com arco peraltado.
O ritual funerário deste tipo de enterramentos era muito simples. O morto era,
geralmente, enterrado apenas com o sudário vestido (talvez uma simples
referencia à morte de Cristo), sem qualquer objeto associado. Excetuando alguns
casos em que alguns indivíduos levariam consigo uma moeda (persistência do
antigo culto pagão em que era colocada uma moeda junto com o individuo para
pagar o barco de Caronte) ou objetos de adorno, como anéis. Geralmente, os
10

indivíduos eram colocados sobre as costas, ou seja, em decúbito dorsal. Quando o
individuo já se encontrava dentro da sepultura, esta era preenchida com terra e
encerrada por uma tampa que poderia ser monolítica ou constituída por várias
lajes pétreas.
A orientação deste tipo de inumação, normalmente, era de acordo com o
regulamento da Igreja Católica, de Ocidente para o Oriente, para ficar orientado
para a cidade Santa, Jerusalém. No entanto, existem alguns casos de sepulturas
em que a sua orientação respeita a outros condicionalismos. Por exemplo, temos
algumas, que se encontram junto a muros de templos religiosos, e estão
orientados pelos mesmos.
Estas sepulturas tanto se podem encontrar isoladas, em grupo ou associadas a
templos. Pensa-se que associados a templos, só terão surgido por volta dos finais
da Alta Idade Média.
Outro tipo de sepulturas, mais tardias, são os sarcófagos monolíticos.
Este tipo de sarcófagos, ainda que já tivessem sido utilizados em épocas
anteriores, como na Época Romana, deixou de ser utilizado após esse período,
voltando só por volta dos finais do século XI e século XII, predominando nos
séculos XII a XIV.
O autor, Mário J. Barroca, dividiu estas sepulturas em três tipos: sarcófagos
altimedievais sem decoração; sarcófagos altimedievais decorados com cruz;
sarcófagos altimedievais com decorações diversas.
Estas sepulturas, tal como as suas antigas percussoras escavadas na rocha,
lograram em ter uma evolução técnica ao longo do tempo. Assim, à semelhança
das sepulturas escavadas na rocha, os sarcófagos mais antigos, enquadráveis no
século IX, apresentam características mais arcaicas, sem denotação de
antropomorfismo e contornos ovalóides; os sarcófagos antropomórficos surgem
apenas entre os séculos XII a XIV.
Os sarcófagos altimedievais decorados com cruz surgiram por volta do século IX e
vão até ao século XII. Na região de Entre-Douro-e-Minho, foi possível a sua
classificação em vários subgrupos: cruzes gregas; cruzes gregas patadas; cruzes
gregas patadas munidas de pé-alto; e cruzes gregas patadas, onde o alargamento
dos braços se apresenta bastante pronunciado,
11

Estes cruciformes costumavam ser colocados em relevo e eram, normalmente,
implantadas na cabeceira e, em alguns casos, nos pés dos sarcófagos.
Os sarcófagos com outro tipo de motivos decorativos, serão datados dos finais do
século XI, e vão desde motivos geométricos e figurativos, narração de uma
história.
Estes sarcófagos seriam encerrados com tampas. Algumas tampas que surgiram
por volta deste período, são as tampas em estola, que receberam este mesmo
nome, devido a parecer que revestiam o sarcófago, como a própria peça de
vestuário servia. O autor, Mário J. Barroca, colocou as tampas em estola num
período cronológico que parece estar balizado entre os séculos IX e os fins do
século XI, podendo estas apresentar diferentes tipologias (Cf. (Barroca, 1987).
Estas

podem

ser

representadas

com

outros

elementos

decorativos,

principalmente cruciformes, mas também podem ser apresentadas com epígrafes
e outros elementos decorativos.
Por volta do século XII e XIII, surgem umas sepulturas mais modestas e que
eram associadas aos estratos mais pobres da sociedade. São as sepulturas
definidas por pedras avulsas, de forma bastante irregular. O seu contorno era,
normalmente, retangular ou trapezoidal, e destinavam-se a ser cobertas por
terra. As suas tampas eram constituídas por várias lajes pétreas de contornos
irregulares. Estas sepulturas ainda não apresentavam qualquer elemento que as
definisse como sepultura de alguém em particular.
Neste tipo de sepulturas o corpo era enterrado, amortalhado com o sudário, e
depositado na cavidade funerária diretamente, sem caixão. O corpo era enterrado
em decúbito dorsal, ou seja, apoiado nas costas, a olhar para cima. Parece que o
cuidado de manter a cabeça voltada para cima, para ficar a observar o céu,
presente na mente da sociedade dos séculos IX-XI, das sepulturas escavadas na
rocha, iria permanecer na mente dos que realizavam este tipo de sepulturas
definidas com pedras avulsas. Estes colocavam pequenas lajes de pedra ou xisto,
de modo a apoiar o crânio. Estas sepulturas poderiam ter surgido por volta do
século X e XI como alternativa aos sepulcros rupestres em zonas onde os
afloramentos graníticos não eram abundantes. A construção destas sepulturas
não necessitavam de mão-de-obra especializada, sendo por isso acessível à classe
mais baixa. Neste tipo de sepulturas ainda se encontram vestígios de crenças
12

pagãs, como é o caso de moedas encontradas junto com o defunto, que serviriam
para pagar a viagem na barca de Caronte. Estas sepulturas poderiam ainda
apresentar, na cabeceira e/ou nos pés, algumas estelas, que poderiam ser de
várias formas (retangulares, quadrangulares e discóides), que serviriam para
sinalizar o sepulcro. Estas estelas também apresentariam alguns símbolos,
maioritariamente, cruciformes, tão típicos deste período. As estelas discóides
seriam típicas dos séculos XIII e XIV.
Num momento mais tardio, surgiram sepulturas deste tipo, com tampas
monolíticas com melhor cuidado nos acabamentos. As tampas mais antigas
apresentavam configurações abauladas (forma de baú), de secção sub-retangular,
por vezes munidas por um cordão central em relevo. Numa fase mais avançada,
estas tampas iriam apresentar uma superfície tripartida. Poderiam apresentar
alguns símbolos, tais como, símbolos religiosos, principalmente cruzes, amuletos
e símbolos associados à profissão do defunto, e por vezes algumas siglas que
representavam uma determinada família, ou apenas um único nome.
Mas a individualização/personalização do sepulcro só iria surgir por volta dos
séculos XIV e XV. Os elementos decorativos iriam singularizar os enterramentos,
procurando transmitir algo sobre quem ali jazia. Assim, temos vários elementos
que surgiram para transmitir algo sobre o individuo, como por exemplo:
epigrafes; brasões; arcossólios; marmoriais; jacentes; lâminas de bronze.

ÉPOCA MODERNA/ CONTEMPORÂNEA
A Idade Média foi assinalada por uma época onde o Cristianismo predominava na
mente da maior parte da população, o que se refletiu no ritual de enterramento
dos mesmos. As pessoas queriam ser enterradas no local que as “ajudaria” e
protegeria até atingirem o paraíso eterno, daí o retorno dos sepulcros “apud

ecclesium” , ou seja, junto ou, até por vezes, dentro dos templos religiosos.
“O liberalismo português, encapuzado pelas justificações de teor higiénico,
avança com a progressiva implantação de Cemitérios Públicos (...) como
igualmente sedimentaram uma politização do fenómeno da morte, vencendo a
sua disputa com o clero, em cujo domínio permanecera durante séculos.” (Sousa)
A transição da Idade Média para a Idade Moderna, anuncia uma mudança de
mentalidade em relação ao enterramento dos mortos, onde as necrópoles
começam a surgir, outra vez, fora da cidade e, por consequente, fora dos templos
13

religiosos, por questões de salubridade pública. No entanto, esta mentalidade
perdurou durante ainda alguns anos. As mudanças não são realizadas de um dia
para o outro, e algumas pessoas não encaravam a ideia de enterrar os seus entes
queridos longe do local que, pensariam, lhes davam algum conforto e segurança.
O ritual de enterramento dos entes queridos, era realizado de forma diferente das
sepulturas rupestres. Os defuntos eram, nas sepulturas moderna, enterrados já
com vestuário, o cemitério era considerado quase uma “cidade dos mortos”, com
os seus jazigos e capelas.
“O século XX traz consigo a libertação acentuada do espírito, a libertação
progressiva dos rituais antigos, o progresso.” (Sousa)
Com o passar do tempo, a mentalidade sobre a morte passa a perder ênfase na
vida da população contemporânea, onde é refletido o tipo de cemitérios
construídos. Como podemos observar: “o plano de desvalorização da morte acabou
por originar o desprezo pelas edificações cemiteriais (...) os jazigos mais antigos
são continuamente aproveitados (...) pelos membros da família, pois apesar do
espaço poder ser exíguo, o ossário presente nos jazigos-capelas permite constituir
o recetáculo para os restos mortais mais antigos”. (Sousa)
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3. A INTERVENÇÃO DE ARQUEOLOGIA NO ADRO
DA IGREJA DE STA. MARIA DE VILA BOA DO BISPO
O adro da Igreja de Santa Maria de Vila

Boa do Bispo foi alvo de duas

intervenções arqueológicas: uma em 2007 e outra em 2014, na qual eu participei
entre os31 de Março e 17 de Abril e 07 e 25 de julho.
Ambas se enquadram na Categoria C, do regulamento dos trabalhos
arqueológicos, trabalhos de ação preventiva.
Os trabalhos arqueológicos de 2007 foram dirigidos por Francisco Fernandes, e
por este e Susana Nunes em 2014. Os trabalhos de antropologia foram da
responsabilidade da antropóloga Marta Borges.
Conforme o relatório preliminar da última intervenção, e de onde provém a
totalidade do material estudado:
Segundo este relatório preliminar, “a intervenção de arqueologia permitiu
identificar uma série de depósitos e estruturas antrópicas que atestam a
ocupação continuada do espaço envolvente da igreja como necrópole”. (Fernandes &
Nunes). Nos quais se destacam as sondagens 2, 4, 5, 8, 9, 11 e 12 (Figura 1) e área
da zona em torno da capela-mor.
Nesta intervenção foram identificados várias sepulturas, tais como, sepulturas
escavadas no saibro, sepulturas em covacho, sepulturas definidas por elementos
pétreos e caixões de madeira. Os caixões de madeira localizam-se, na sua
maioria, na fachada principal do templo, zona oeste, nas sondagens 10 e 6.
Nas sondagens 2 ainda foi encontrado a “vala de fundação da igreja e da capela
de Nossa Sra das Graças” e na sondagem 3, uma estrutura pétrea anterior à
torre sineira, anterior ao século XIX.
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FIGURA 1 - planta com indicação das áreas intervencionadas na intervenção de 2014.
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4. ANÁLISE E ESTUDO DOS DADOS
O objetivo principal deste trabalho consiste em relacionar o espólio funerário e
fúnebre proveniente da escavação arqueológica realizada no adro da Igreja de
Santa Maria de Vila Boa do Bispo (Cf. Capítulo 5), com os tipos de sepulturas e
enterramentos aí identificados.
Para tal, procedi à analise dos materiais e dos dados recolhidos na intervenção,
utilizando metodologias especificas para cada um, e que passo a descrever de
seguida.

METODOLOGIA DE ESTUDO DOS MATERIAIS
Para o meu estudo de caso utilizei os materiais normalmente associados aos
enterramentos — moedas, objetos de adorno, elementos relacionados com o
caixão e com vestuário — provenientes das duas intervenções arqueológicas
desenvolvidas no adro da Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo, como já
referimos anteriormente (Cf. Capítulo 3).
Os materiais foram divididos em dois grandes grupos, conforme o “catálogo do
espólio fúnebre e funerário do Cemitério da Ordem do Carmo” (Menéndez &
Teixeira, 2008):


Materiais funerários - “aqueles que constituem ou compõem a estrutura
de enterramento propriamente dita” ( (Menéndez & Teixeira, 2008, p. 43),
como os tecidos dos caixões, pregos, tachas e aloquetes;



Materiais fúnebres - compreende todos os objetos de adorno que e outros
elementos que acompanham o falecido (Menéndez & Teixeira, 2008, p. 43)
como peças de vestuário como botões, alfinetes, colchetes e sapatos,
contas, moedas e medalhas.

Posteriormente procedi ao seu inventário e descrição.
Inicialmente, comecei por utilizar uma tabela de inventário já existente, e que
incluía a totalidade dos materiais exumados da Igreja (realizada no âmbito de
uma Formação em Contexto de Trabalho). No entanto, como o material a estudar
era muito específico, produzi uma nova tabela, mais adequada (ANEXO I). A base
para a criação de campos a descrever baseou-se no “catálogo do espólio fúnebre e
funerário do Cemitério da Ordem do Carmo” (Menéndez & Teixeira, 2008).
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Assim, os parâmetros utilizados na descrição dos materiais funerários e fúnebres
foram (ANEXO I):


proveniência: o campo proveniência refere-se ao contexto arqueológico em
que foi recolhido o material. Neste campo foi registado: o N.º Inv (número
sequencial atribuído ao material e que identifica o objeto); o Nº Saco
(número do saco de acondicionamento do material atribuído durante a
escavação); U.E. (número da unidade estratigráfica em que o material se
encontrava) e por último, Sond.(número da sondagem de onde provém o
material);



tipo de material: este campo refere-se ao tipo de material de que é feito o
objeto. Neste campo registam-se o tipo geral, específico e a sua morfologia.
O campo Geral refere-se ao tipo geral de material de que é feito o objeto
(osso, metal, lítico, vidro, malacofauna, cerâmica, tecido); o campo
Específico refere-se ao material mais específico de que é feito o objeto
(cobre, madrepérola, linho, lã, etc.); o campo da Morfologia refere-se ao
tipo de objeto (numisma, conta, botão, alfinete, medalha,…).



dimensões: refere-se às dimensões dos objetos — comprimento, largura,
diâmetro e espessura —, utilizadas consoante o objeto em análise (Cf.
Capítulo 5);



forma: refere-se se à forma do material (circular, esférico, cilíndrico, etc),



Cor: refere-se à(s) cor(es) do objeto (verde, castanho, beje,…);



Decoração: refere-se à(s) técnica(s) decorativa(s) presente no objeto. No
conjunto estudado foram identificadas 3: incisão, que só se encontra em
botões, pintura e verniz.



Botões: refere-se ao modo como os botões eram “fixos” à peça de vestuário
— em argola ou com orifícios —, e, sendo fixos com orifícios, registou-se o
seu número;



moedas e medalhas – nas moedas e medalhas foram analisados as
respetivas legendas e motivos presentes no seus anversos e reversos;



Tipos – refere-se os tipos definidos para materiais da mesma morfologia
(ver abaixo);



Funerário e fúnebre – refere-se ao grupo em que se inclui o objeto
analisado (funerário ou fúnebre);



Observações: campo destinado a incluir outro tipo de notas consideradas
pertinentes.
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Quando

os

materiais

da

mesma

morfologia

apresentavam

diferentes

características, criaram-se tipologias, como foi o caso das contas e botões.
Assim, as contas foram classificadas em dois grandes tipos, baseados na sua
forma:


tipo 1, onde se incluem contas que não apresentam formas esféricas;



tipo 2, onde se incluem todas as contas que têm como base morfológica a
esfera.

Estes dois tipos foram divididos em vários subtipos, que se baseiam igualmente
na sua forma:
1) Subtipos do tipo 1:
a) Subtipo 1a - contas com morfologia em espiral;
b) Subtipo 1b - contas com morfologia em ponta de diamante;
c) Subtipo 1c - contas com morfologias cilíndrica;
d) Subtipo 1d - contas com morfologia quadrangular.
2) Subtipos do tipo 2:
a) Subtipo 2a - com forma esférica;
b) Subtipo 2b - com forma esferoide;
i) 2b.1 - contas com forma oblonga, que se afiguram com uma elipse mais
alongada;
ii) 2b.2 – contas com forma oblata, em que a elipse se encontra achatada
nos polos.
Os botões, foram classificados em dois grandes tipos:


tipo 1 –botões que apresentam como modo de preensão uma “argola”;



tipo 2 –botões que apresentam como modo de preensão diversos orifícios.

Tal como as contas, estes dois grandes tipos foram divididos em vários subtipos,
tendo como base, para os tipos 1, a sua morfologia; e os do tipo 2, o seu número de
orifícios.
1) Subtipos do tipo 1:
a) Subtipo 1a – botões com morfologia circular;
b) Subtipo 1b – botões com morfologia multifacetada.
2) Subtipos do tipo 2:
a) Subtipo 2a – botões com dois orifícios;
b) Subtipo 2b – botões com quatro orifícios.
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Para os restantes materiais – tecidos, aloquetes, colchetes, moedas,
medalhas –, não foi necessário criar tipologias, pois os materiais são em menor
quantidade e não evidenciavam características tão peculiares.
A inserção destes dados numa folha de cálculo permitiu, posteriormente,
fazer uma análise estatística dos mesmos (Cf. Apêndice Nº5).
De seguida procedeu-se à criação de um catálogo dos materiais estudados.
A criação deste catálogo tem como objetivo apresentar o espólio funerário e
fúnebre recolhido nas intervenções arqueológicas realizadas no adro da Igreja de
Santa Maria de Vila Boa do Bispo.
Como

tal,

foram

apresentados,

neste catálogo,

um exemplar

(o mais

representativo) de cada tipo analisado. Excetuam-se os pregos, que se optou por
não se analisar, atendendo ao seu mau estado de conservação.
Os parâmetros utilizados na descrição dos materiais presentes no catálogo,
foram:


Nº inventário – refere-se ao número de inventário do objeto;



Designação – refere-se à morfologia do material (conta, moeda,
medalha,…);



Descrição – descrição do material realizada de acordo com os dados
analisados anteriormente;



Dimensões – dimensões dos materiais de acordo com os materiais
estudados (Cf. Catálogo, capítulo 5).



Fotografia do objeto – fotografia do objeto analisado;

As fotografias dos materiais constantes no catálogo foram realizadas num estúdio
fotográfico móvel branco, para que a luz ao embater no material seja difusa, com
dois holofotes e maquina fotográfica digital sony. As fotografias foram tiradas de
forma genericamente planimétrica e com escala.
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SEPULTURAS E ENTERRAMENTOS
Dado que o objetivo era relacionar o espólio funerário/ fúnebre com o tipo de
sepultura e enterramento, foi necessário consultar e organizar a informação
relativa a estes aspetos, distribuída por desenhos de campo, fotografias e fichas
de Antropologia.
Assim, foi criada uma tabela (Cf. Anexo II), com os seguintes campos:


Sondagem – campo referente à sondagem onde se localiza a sepultura;



U.E. – unidade estratigráfica atribuída à sepultura;



Tipo de sepultura – o tipo de sepultura está relacionado com o material
que compõe a sepultura: rupestre, quando foi aberta no substrato
geológico; não rupestre, quando não o foi;



Subtipo de sepultura – o subtipo de sepultura está relacionado com a
morfologia da própria sepultura: se a sepultura apresentar uma forma
parecida com a forma humana, é uma sepultura antropomórfica (Figura

2); se a forma for mais arcaica, e não apresentar qualquer característica
humana, como a cabeceira, então designa-se por sepultura não
antropomórfica (Figura 3). No caso das sepulturas não rupestres, estas
podem ser de escavadas no solo (covacho) (Figura 4) ou em caixão (Figura

5).


Tampas – algumas sepulturas, maioritariamente na zona leste-sul,
apresentavam tampas a encobrir o enterramento (Figura 6). Este campo
apenas se destina a verificar se aquelas sepulturas continham ou não
tampa (sim/ não).



Definidas por pedras graníticas – algumas sepulturas apresentam
elementos pétreos graníticos a defini-las. Este campo, como o anterior,
destina-se apenas para dizer se a sepultura continha ou não estes
elementos pétreos. (sim/ não).



Indivíduo – refere-se à presença ou não de restos osteológicos no interior
da sepultura (sim/ não).



U.E. – unidade estratigráfica atribuída ao indivíduo.



Sexo – refere-se ao sexo do indivíduo (identificação pela antropóloga);



Idade – refere-se a idade à morte do indivíduo. Se é adulto, jovem adulto
ou não adulto.



Espólio – espólio associado ao indivíduo e sepultura (N.ºInv.).
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FIGURA 3 - sepultura 1 (zona este):
sepultura rupestre antropomórfica

FIGURA 5 - sepultura 507b; sepultura não
rupestre, covacho escavado na terra

FIGURA 2- sepultura 1103b; rupestre não
antropomórfica

FIGURA 4 - caixão de madeira ue.[1004],
sepultura não rupestre.
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FIGURA 6 - sepultura 1 da zona este-sul; sepultura com tampa.
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5. CATÁLOGO
MATERIAIS FÚNEBRES
Os materiais fúnebres, como já acima referido, são todos os objetos de adorno e
outros elementos que acompanham o falecido, como os botões, sapatos, contais,
alfinetes, colcheteis, moedas e medalhas.
Na totalidade da nossa amostra existem 189 (cento e oitenta e nove) elementos
fúnebres.

BOTÕES:

Os botões, geralmente, são objetos redondos e
estão associados ao vestuário. São utilizados,
usualmente, em casacos, camisas, calças, e
serviriam para “prender” as duas peças do
vestuário.
Na nossa amostra foram exumados botões em unidades estratigráficas distintas,
quer associados a enterramentos, como nos caixões encontrados na ala oeste,
quer em aterros, resultado, muito provavelmente de remeximentos em áreas com
sepulturas. Na nossa amostra total, de cento e oitenta e nove materiais fúnebres,
quarenta e um elementos são botões. Do conjunto dos botões, destaca-se os botões
do tipo 2, que apresentam orifícios como modo de preensão.

Nº inventário:164
Designação: Botão
Descrição: Botão de forma circular, de
cor preta. Apresenta decoração incisiva
de motivos vegetalistas, com sistema de preensão em argola. Este botão pertence
ao subtipo 1a.
Dimensões (cm): Ø: 2,36 (CC)

Espessura (EE): 0,40

Contexto arqueológico específico: botão recuperado na ue [600], identificada como
um aterro.
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Nº inventário: 793
Designação: Botão
Descrição: Botão de forma circular, de cor
branca, com quatro orifícios circulares
centrais.

Pertence

ao

subtipo

2a.

Apresenta pintura, de cor verde, e como decoração motivos geométricos.
Dimensões (cm): Ø: 0,954

Espessura: 0,234

Contexto arqueológico específico: botão recuperado na ue [601], identificada como
um aterro.

Nº inventário: 794
Designação: Botão
Descrição: Botão de forma circular, de cor
branca, com quatro orifícios circulares
centrais. Este botão pertence ao subtipo
2a.
Dimensões (cm): Ø: 0,99

Espessura: 0,248

Contexto arqueológico específico: recuperado na ue [601], identificada como um
aterro.

Nº inventário: 796
Designação: Botão
Descrição: Botão plano em liga de cobre
(bronze), sem decorações. No reverso
apresenta

a

inscrição

“Plated”,

que

significa que levou um tratamento de
fabrico inglês, por volta do século XVIII/ XIX. (informação da professora Mónica
Corga©). Este botão pertence ao subtipo 1a.
Dimensões (cm): Ø: 1,236

Espessura: 0,468
25

Contexto arqueológico específico: recuperado na ue [601], identificada como um
aterro.

Nº inventário: 1180 (Cf. Anexo III, figura 24)
Designação: Botão
Descrição: Botão de forma circular, de cor
branca,

com

quatro

orifícios

circulares

centrais. Apresenta-se decorado no rebordo.
Este botão pertence ao subtipo 2a.
Dimensões (cm): Ø: 0,844

Espessura: 0,224

Contexto arqueológico específico: recuperado na ue [1005a] , enterramento em
caixão.

Nº inventário: 813
Designação: Botão
Descrição:
multifacetada,

Botão
de

cor

de

morfologia

preta.

Apresenta

sistema de preensão em argola em bronze.
Este botão pertence ao subtipo 1b.
Dimensões (cm): Ø: 1,7

Espessura:0,822

Contexto arqueológico específico: recuperado na ue [601], identificada como um
aterro.

Nº inventário: 1112 (Cf. Anexo III, fig. 21)
Designação: Botão
Descrição: Botão de forma circular, em
malacofauna, apresenta cor vermelha, com
dois orifícios centrais. Este botão pertence ao
subtipo 2a.
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Dimensões (cm): Ø: 1,47

Espessura: 0,3

Contexto arqueológico específico: recuperado na ue[1004a], enterramento em
caixão.

Nº inventário: 1116 (Cf. Anexo III, figura 24)
Designação: Botão
Descrição: Botão de forma circular, de cor
branca, com dois orifícios circulares centrais.
Este botão pertence ao subtipo 2b.
Dimensões: Ø: 0,966 Espessura: 0,206
Contexto arqueológico específico: recuperado na ue[1005a] , enterramento em
caixão.

SAPATOS:
Os escassos sapatos encontrados na Igreja de Santa Maria de Vila Boa
do Bispo, foram encontrados na ala oeste nas sondagens 10, nos caixões
de crianças.

Nºs. inventários: 1025-1026 (Cf. Anexo III, figura 20)
Designação: Sapatos
Descrição: Sapato de criança em couro. Na sola ainda
apresenta os pregos, em bronze, que prendem a sola ao
tecido do sapato.
Dimensões (cm):
1025 – Comp.: 11,02 (CC)

Largura: 4,186 (LL)

Espessura: 1,258 (EE)
1026 – Comp.: 12,15
Contexto

arqueológico

Largura: 3,70
específico:

recuperados

na

ue[1003b], enterramento em caixão.
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Nº inventário: 1100 (Cf. Anexo III, figura 20)
Designação: Atacadores
Descrição: Fragmentos de atacadores de sapatos, em couro.
Dimensões (cm): Compr.:1,846

Espessura: 0,082

Contexto arqueológico especifico: recuperados na ue [1003b],
enterramento em caixão.

CONTAS:
As contas, geralmente, são objetos de pequenas dimensões, com um orifício
central, para a colocação de um fio para colocar ao pescoço. Eram
normalmente utilizados como objetos de adorno, ou, em nalguns casos
desta época, poderiam corresponder a contas de rosários ou terços.
As contas exumadas no adro da Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo
são em grande quantidade. No entanto, analisando a sua distribuição,
percebemos que estas foram recuperadas em duas ou três sepulturas, e poderiam
pertencer a terços ou rosários. De entre as mesmas, destaca-se as contas do tipo
2a, que representam cinquenta e três elementos (dizer a percentagem). Este
subtipo é representado pelas contas de morfologia esférica.

Nº inventário: 108 (Cf. Anexo III, figura 11)
Designação: conta
Descrição: Conta em osso, correspondente a um pai-nosso de um terço
ou rosário. Esta conta pertence ao grupo 1a, que apresenta morfologia
em espiral.
Dimensões (cm): Comp.: 0,62

Largura: 0,6

Espessura: 0,21
Contexto arqueológico específico: recuperada na ue[222], indivíduo recémnascido.
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Nº inventário: 111 (Cf. Anexo III, figura 11)
Designação: conta, separador
Descrição: Fragmento de um separador em osso, proveniente de um
rosário ou terço. Esta conta pertence ao subtipo 1c, que apresentam
morfologia cilíndrica.
Dimensões (cm):
Comp.: 0,91

Largura: 0,368

Espessura: 0,33

Contexto arqueológico específico: recuperada na ue[222], indivíduo recémnascido.

Nº inventário: 250
Designação: Conta
Descrição: Pequena conta em forma esférica,
de cor branca. Esta conta pertence ao subtipo
1c, as que apresentam morfologia cilíndrica.
Dimensões (cm): Comp.: 0,452

Largura: 0,354

Espessura: 0,11

Contexto arqueológico específico: recuperada na ue[600], identificada como um
aterro.

Nº inventário: 441
Designação: Conta
Descrição: Conta de cor verde, em vidro, de forma esferoide. Esta
conta pertence ao subtipo 2b, mais precisamente, a 2b.2.
Dimensões (cm): Comp.: 0,99

Largura:

0,69

Espessura: 0,29
Contexto arqueológico específico: recuperada na ue[601], identificada como um
aterro.
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Nº inventário: 1150 (Cf. Anexo III, figura 22)
Designação: Conta
Descrição: Pequena conta em azeviche, de cor
preta, apresenta pequenos orifícios nos seus
quatro

lados,

podendo

representar

um

separador, e apresenta a forma em ponta de
diamante. Esta conta pertence ao subtipo 1b.
Dimensões (cm): Comp.: 0,76

Largura: 0,81

Contexto arqueológico específico: recuperada na ue[1005], caixão.

Nº inventário: 48 (Cf. Anexo III, figura 11)
Designação: Conta
Descrição: Pequena conta em osso, com
morfologia

esferoide,

mais

precisamente,

oblonga. Esta conta pertence ao subtipo 2b.1.
Dimensões (cm): Comp.: 0,622

Largura: 0,64

Espessura: 0,2

Contexto arqueológico específico: recuperada na ue[222], individuo recémnascido.

ALFINETES:
Os alfinetes são materiais que se encontram associados ao
vestuário, utilizados, maioritariamente, para fixar algo do
vestuário.
Os alfinetes exumados em Vila Boa do Bispo, representam 3% da
totalidade dos materiais fúnebres.

Nº inventário: 231
Designação: Alfinete
Descrição: Alfinete de bronze, sem “cabeça”.
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Dimensões (cm): Comp.: 2,32 (CC)

Espessura: 0,078 (EE)

Contexto arqueológico específico: recuperado na ue[600], identificada como um
aterro.

Nº inventário: 232
Designação: Alfinete
Descrição: Alfinete em metal, não apresenta “cabeça”.
Dimensões (cm): Comp.: 1,724

Espessura: 0,11

Contexto arqueológico específico: alfinete localizado na unidade
estratigráfica [600], correspondente a uma unida recuperado na ue[600],
identificada como um aterro.

Nº inventário: 233
Designação: Alfinete
Descrição: Alfinete em metal (ferro), em
muito mau estado de conservação, apresenta
cabeça redonda.
Dimensões (cm): Comp.: 2,4
Largura: 0,22

Espessura: 0,158

Contexto arqueológico específico: alfinete localizado na unidade estratigráfica
[600], correspondente a uma unidade de aterro.

Nº inventário: 1178 (Cf. Anexo III, figura 24)
Designação: Alfinete
Descrição: Alfinete em liga de cobre (bronze),
apresenta “cabeça” redonda.
Dimensões (cm):
Comp.: 2,42

Largura: 0,192

Espessura: 0,08
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Contexto arqueológico específico: recuperado na ue[1005a], enchimento de um
caixão.

COLCHETES:
Na Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo, foi exumado apenas
um colchete. Estes eram elementos em metal e que se encontravam
relacionados com os têxteis. Tratavam-se de elementos de pequenas
dimensões.

Nº inventário: 1034 (Cf. Anexo III, figura 20)
Designação: Colchete
Descrição: Colchete em liga de cobre.
Dimensões (cm):
Comp.: 0,97 (CC)

Largura:

0,754

(LL) Espessura: 0,1 (EE)
Contexto arqueológico específico: recuperado na ue[1003b], correspondente ao
enterramento do caixão.

MOEDAS:
As moedas presentes em contexto funerário indicam a
presença de um antigo culto pagão, que persistiu até a
épocas

mais

tardias.

Estas

encontram-se,

maioritariamente, na mão do indivíduo, ou ao lado do
mesmo.
As moedas e medalhas exumadas na Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo
encontram-se em muito mau estado de conservação, devido à oxidação dos metais
que as constituem, o que dificultou ou impediu mesmo a sua leitura. O mesmo se
passou com as medalhas, não tendo sido possível realizar a sua leitura. Forma
recuperadas nove moedas e cinco medalhas.
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Nº inventário: 8
Designação: Numisma
Descrição: Moeda em liga de cobre, no anverso apresenta um escudo heráldico
português clássico, com cinco escudetes dentro de um escudo; não foi possível
distinguir os motivos e legenda do seu reverso. A moeda encontra-se em bastante
mau estado de conservação.
Dimensões (cm): Ø: 3,118 (DD)

Espessura: 0,124 (EE)

Contexto arqueológico específico: recuperada na ue[201], identificada como um
aterro recente.

ANVERSO

REVERSO

Nº inventário: 16 (Cf. Anexo III, figura 11)
Designação: Numisma
Descrição: Moeda em liga de cobre, em muito mau estado de conservação, não
sendo possível distinguir qualquer motivo no seu anverso e
reverso.
Dimensões (cm): Ø: 2,826

Espessura: 0,09

Contexto arqueológico específico: recuperada na unidade estratigráfica [222],
associada a um enterramento.
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REVERSO

ANVERSO

Nº inventário: 118
Designação: Numisma
Descrição: Moeda em liga de cobre, do século XIV,

apresenta na legenda do

anverso a inscrição: “joannes(?).II.R.P:ET:A:D” e no motivo apresenta um escudo
heráldico. No reverso apresenta a legenda com a inscrição: “[...] ES [...]” e o motivo com a
letra y coroada, com a letra L no lado esquerdo, e um ponto no lado direito. Esta moeda
pertence ao século XIV (D. João II).
Dimensões (cm): Ø: 1,852

Espessura: 0,07

Contexto arqueológico específico: recuperada na ue[403], correspondente a um
identificado como um depósito bastante alterado.

REVERSO

ANVERSO

Nº inventário: 145
Designação: Numisma
Descrição: Moeda em liga de cobre, em muito mau estado de conservação, não
sendo possível distinguir qualquer motivo no seu anverso e reverso.
Dimensões (cm):
Comprimento: 1,63

Largura: 1,358

Espessura: 0,056

Contexto arqueológico específico: recuperada na ue[506], depósito em que é
aberta sepultura da U.E.[507a]
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Nº inventário: 156
Designação: Numisma
Descrição: Moeda em liga de cobre, em muito mau estado de conservação, não foi
possível observar qualquer motivo no seu anverso e reverso.
Dimensões (cm): Comp.: 2,286

Largura: 1,526

Espessura: 0,068

Contexto arqueológico específico: recuperada na ue[600], identificada como um
aterro.

ANVERSO

REVERSO

Nº inventário: 440
Designação: Numisma
Descrição: Moeda em liga de cobre, em muito mau estado de conservação, não
sendo possível distinguir qualquer motivo do seu anverso e reverso.
Dimensões (cm): Ø: 2,578

Espessura: 0,23

Contexto arqueológico específico: recuperada na ue[601], identificada como um
aterro.

REVERSO

ANVERSO
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Nº inventário: 1101 (Cf. Anexo III, fig. 21)
Designação: Numisma
Descrição: Moeda em liga de cobre, apresenta como motivo no anverso o busto
sem nenhuma inclinação e sem qualquer , na sua legenda encontra-se inscrita:
D.LUIZ.I.DE.PORTUGAL (D. Luis I).No reverso apresenta no motivo inscrito:
V:REIS:1886, envoltos por uma coroa de louro.
Dimensões (cm): Ø: 2,07

Espessura: 0,14

Contexto arqueológico específico: recuperada na ue[1004], correspondente a um
caixão.

REVERSO

ANVERSO

Nº inventário: 1105 (Cf. Anexo III, figura 21)
Designação: Numisma
Descrição: Moeda em liga de cobre, possivelmente, apresenta no anverso: na
legenda as letras Q.R...V; no reverso: no motivo as letras R e V, envoltas por uma
coroa. A moeda encontra-se em muito mau estado de conservação, sendo estas
informações muito vagas.
Dimensões (cm): Ø: 2,07

Espessura: 2,07

Contexto arqueológico específico: recuperada na ue [1004a], correspondente ao
enchimento do caixão.
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REVERSO

ANVERSO

Nº inventário: 963
Designação: Numisma
Descrição: Moeda em liga de cobre, em muito mau estado de conservação, não
sendo possível distinguir qualquer motivo do seu anverso e reverso.
Dimensões (cm): Ø: 3,078

Espessura: 0,188

Contexto arqueológico específico: recuperada na ue[1002], correspondente a um
caixão.

REVERSO

ANVERSO
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MEDALHAS:
As medalhas associadas aos enterramentos
funerários simbolizavam a crença religiosa dos
indivíduos

que

ali

eram

depositados,

acreditando que o indivíduo iria estar protegido
até à sua morada final.

Nº inventário: 244
Designação: Medalha - crucifixo
Descrição: Cruz em liga de cobre, com perfuração no lado menor. Tem a
forma de cruz latina, com detalhes no seu rebordo.
Dimensões (cm): Comp.: 1,96 (CC)

Largura: 3,45 (LL)

Espessura: 0,06 (EE)
Contexto arqueológico específico: recuperada na ue [600], identificada como um
aterro.

Nº inventário: 962
Designação: Medalha
Descrição: Medalha em liga de cobre, em muito mau estado de
conservação devido à oxidação do metal, não sendo possível distinguir
a sua identificação no anverso e reverso. Apresenta morfologia oval.
Dimensões (cm):Comp.: 1,562

Largura: 1,84

Espessura: 0,198
Contexto

arqueológico

específico:

recuperada

na

ue

[1002],

correspondente a um caixão.
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Nº inventário: 1110 (Cf. Anexo III, figura 21)
Designação: Medalha
Descrição: Medalha em liga de cobre, de forma oval, encontra-se em
bastante mau estado de conservação, não sendo possível distinguir
a sua identificação no anverso e reverso. Apresenta morfologia oval.
Dimensões (cm): Comp.: 1,6

Largura: 2,3

Espessura: 0,072
Contexto arqueológico específico: recuperada na ue [1004a],
correspondente ao enchimento de um caixão.

Nº inventário: 1256
Designação: Medalha
Descrição: Medalha em metal amarelo (?), sendo difícil de distinguir
o seu anverso e reverso. Encontra-se em bastante mau estado de
conservação, tendo sofrido bastante oxidação. Sendo que no anverso
é possível distinguir algum motivo, talvez a imagem de algum
santo.
Dimensões (cm): Comp.: 1,516

Largura: 1,8

Espessura: 0,092
Contexto

arqueológico

específico:

recuperada

na

ue[1202],

correspondente a um depósito antrópico.
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MATERIAIS FUNERÁRIOS
Como acima referido, os materiais funerários são aqueles que constituem ou
compõem a estrutura de enterramento propriamente dita. Destes foram
exumados, fechaduras, tecidos que compõem o forro do caixão e tachas.

ALOQUETES
Segundo os autores, José Jorge Argüello Menéndez e Sofia Alexandra
da Silva Teixeira, é habitual estes elementos surgirem no contexto de
um cemitério do século XIX, normalmente utilizados em caixões de
madeira. Na nossa amostra de 10% da totalidade dos materiais
funerários (22 materiais), existe apenas um aloquete e uma fechadura
circular.
O aloquete exumado na intervenção da Igreja de Santa Maria de Vila Boa do
Bispo, serviria para encerrar o caixão de madeira.

Nº inventário: 1187
Designação: Aloquete
Descrição: Pequeno aloquete de forma oval, produzido em ferro. Não
apresenta decoração e ainda preserva a lâmina de proteção da
entrada da chave. Ainda apresenta uma pequena argola que estaria
ligada ao caixão.
Dimensões (cm): Comp.: 3 (CC)

Largura: 2,374 (LL)

Espessura: 0,88 (EE)
Contexto arqueológico específico: recuperado na ue[1005b], correspondente ao
depósito de enchimento do caixão.
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Nº inventário: 876
Designação: Fechadura
Descrição: Fechadura em ferro, de forma circular, no seu rebordo
apresenta pequenas perfurações.
Dimensões (cm): Ø: 3,92

Espessura: 0,084

Contexto

específico:

arqueológico

recuperado

na

ue[604],

correspondente a um depósito sedimentar de cronologia recente.

TÊXTEIS
Os materiais têxteis exumados na Igreja de Santa Maria de
Vila Boa do Bispo, são os que os que se encontram em maior
estado de degradação, devido à sua textura frágil e pelo facto
de ser um material orgânico.
Os têxteis presentes na intervenção eram

utilizados,

maioritariamente, como forros de caixões.

Nº inventário: 1144 (Cf. Anexo III, figura 25)
Designação: Forro de caixão
Descrição: Fragmento do tecido do forro de caixão.
Apresenta linhas amarelas sobre um fundo verde.
Dimensões

(cm):

Comp.

(total):

24,0138

(CC)

Largura:4,562 (LL) Espessura: 0,086 (EE)
Contexto arqueológico específico: recuperado na ue[1004b], correspondente ao
depósito de enchimento do caixão.
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Nº inventário: 964
Designação: Fio
Descrição: Fragmentos de cordas entrançadas em
redor de uma fina linha metálica(?). as cordas
apresentam-se sob a forma de ferradura.
Dimensões (cm): Comp.: 6,778
Largura: 3,276 Espessura: 0,082
Contexto arqueológico específico: recuperado na ue[1002], correspondente a um
caixão de madeira.

Nº inventário: 470
Designação: Fio
Descrição: Fragmentos de corda entrançada, forrada
com tecido de cor azul e verde.
Dimensões (cm): Comp.: 5,088

Espessura: 0,09

Contexto arqueológico específico: recuperado na
ue[601], identificado como um aterro.

Nº inventário: 816
Designação: Têxtil
Descrição: Fragmentos de tecido, possivelmente, do caixão,
em malha. Apresenta cor castanha e possivelmente é de lã.
Dimensões (cm): Comp.: 6,068

Largura:1,796

Espessura: 0,336
Contexto arqueológico específico: recuperado na ue[601],
identificado como um aterro.
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Nº inventário: 1185
Designação: Corda
Descrição: Fragmento de corda forrada pelo tecido do
forro do caixão. Esta apresenta tons amarelos e
castanhos.
Dimensões (cm): Comp.: 14,39

Espessura: 0,94

Contexto arqueológico específico: recuperado na ue[1005b], correspondente ao
enchimento do caixão de madeira.

TACHAS:
As tachas eram materiais que serviriam para fixar os tecidos ao caixão.

Nº inventário: 640
Designação: Tacha
Descrição: Pequena tacha em liga de cobre, com cabeça convexa
Dimensões (cm): Comp.: 1,1

Espessura: 0,4

Contexto arqueológico específico: recuperada na ue[601], identificada
como um aterro.
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5. TRATAMENTO DOS DADOS
O objetivo deste capítulo é tratar estatisticamente os dados das diferentes
tabelas: material exumado, tipo de sepultura e enterramentos.
Mais objetivamente, pretendo saber: quantos tipos existem de materiais; quais os
que predominam; qual o tipo e subtipos de sepultura predominantes; quantas
sepulturas têm enterramentos preservados; entre outros.

MATERIAIS

Fúnebre/funerário
22;
10%
fúnebre

189;
90%

funerário

GRÁFICO 1 - DISTRIBUIÇÃO MATERIAL FÚNEBRE/ FUNERÁRIO

Analisando a distribuição dos materiais pelos grupos dos fúnebres e funerários,
concluímos que a quase totalidade (90%), corresponde a materiais fúnebres, ou
seja aqueles associados ao defunto (Gráfico 1).
Ao analisar a morfologia do material por grupo, percebemos que no grupo dos
materiais funerários, onde existe somente 22, predominam os forros de caixão,
com 45% da totalidade (10 materiais). Depois temos as tachas, com 5 exemplares,
correspondentes a 23%; do total, quatro materiais que correspondem a fios,
correspondentes a 18%; e, por ultimo, estão as fechaduras e os pregos, com
apenas um exemplo de cada que correspondem a 5% (Gráfico 2).
44

M. funerário
1; 4%

1; 5%
aloquete
fechadura

5; 23%
4; 18%

fio

1; 5%

forro de caixão
prego

10; 45%

tacha

GRÁFICO 2 - MATERIAL FUNERÁRIO

Nos

materiais

predominam

as

fúnebres,
contas

(120

exemplares, 63%), seguidas pelos
botões (41 exemplares, 22%). Dos

9; 5%
5; 3%

1; M. Fúnebre
1%
1; 0%
5; 3% 6; 3%

alfinetes

1; 0%

atacador(?)
botão

restantes recuperaram-se 9 moedas

conta

41; 22%

no total, que correspondem a 5%; 6

indet.

alfinetes , correspondem a 3,17%; as
medalhas e os sapatos contém a
mesma
apenas

quantidade,
5

e

exemplares,

medalha

120; 63%

numisma

existem

sapato
colchete

que

correspondem a 3%; por ultimo, e
também com a mesma quantidade,

GRÁFICO 3 - MATERIAL FÚNEBRE

estão o colchete e os atacadores, e existem apenas em 1 quantidade que
corresponde a 1%, aproximadamente, da amostra total (Gráfico 3).
No entanto estes resultados podem ser mal interpretados, uma vez que, como
podemos ver no Gráfico 4, a maioria das contas, 95 contas estão associadas a um
único enterramento e correspondem a um único objeto (Cf. Individuo 222). As
restantes encontram-se em depósitos de aterros, e pequenas percentagens estão
presentes nos caixões.
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1; 1%

1; 1%

1; 1%

4; 3%

222
5; 4%

13; 11%

600
601
1003
1005
95; 79%

1003a
1004a

GRÁFICO 4 - DISTRIBUIÇÃO DAS CONTAS POR U.E.

Analisando as contas e os tipos presentes nas mesmas, observamos que existe
uma maior variabilidade de tipologias nas contas presentes no individuo da U.E.
[222], com 52 contas no subtipo 2a, 5 no subtipo 1a e 6 contas no subtipo 2b.1.
(Gráfico 5) Indicação que, pela quantidade e tipologia, poderá representar um
rosário (onde foi encontrado um separador de osso, semelhante ao exumado numa
escavação de Mértola (Rafael, Palma, Fortuna, & Rodrigues ), onde, pela tipologia,
poderá representar algumas contas que representam o “pai-nosso” e “ave-maria”,
o separador de osso, possivelmente, encontra-se na ligação entre o crucifixo e o
colar.
60
52
50
222

40

600
601

30

1003
20
10

1005
5

5

8
1

1

1

8

1003a

1

1

0
1a

conta

1b

conta

1c

conta

2a

GRÁFICO 5 - DISTRIBUIÇÃO DOS SUBTIPOS DE CONTAS POR U.E.
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Num procedimento semelhante ao das contas, foi realizado um gráfico estatístico
que nos elucide quanto à localização dos botões existentes.

botão

600

3; 7%

601

4;
10%

1003
1005

8; 20%

1006

15; 37%

1003a
3; 7%
1; 2%

1004a

5; 12%

1005a
2; 5%

GRÁFICO 6 - DISTRIBUIÇÃO DOS BOTÕES

No gráfico 6 observamos que a maioria dos 41 botões, provêm da U.E. [601]. Mas
estes não se encontram associados a enterramentos. Dos que se encontram
associados a enterramentos, a maioria está presente no indivíduo da U.E.[1004a],
com 8 botões (20%).

botão
30

23

20
10
0

7

2 5 2
1 1

9
1

5

1 3 4

8 8

botão
botão

GRÁFICO 7 - DISTRIBUIÇÃO DOS SUBTIPOS DE BOTÕES POR U.E.

Ao analisar o tipo de botão com a unidade estratigráfica, observamos que o
subtipo 2a, encontra-se em maior quantidade, com 23 exemplares. Dos que estão
associados os enterramentos,

destacam-se os botões na U.E. [1005] com 5
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encontram-se,

4 encontram-se na U.E.[1005a],

e apenas 1 encontra-se na

U.E.[1006].

numisma

201
222

1; 11% 1; 12%
1; 11%

1; 11%

1; 11%

1; 11%

1; 11%

1; 11%
1; 11%

403
506
601
1002
1004
1004a
sup.

GRÁFICO 8 - DISTRIBUIÇÃO DAS MOEDAS

Ao analisar o gráfico referente às moedas e a sua proveniência, observamos que
as moedas encontram-se localizadas em unidades distintas cada uma, e que,
como mais à frente irei demonstrar, existem quatro moedas que se encontram
associadas a unidades estratigráficas com enterramentos, nomeadamente, a
U.E.[222], U.E.[1002], U.E.[1004] e U.E.[1004a].

medalha

1; 20%

1; 20%

600
601

1; 20%

1; 20%

1002
1202
1004a

1; 20%

GRÁFICO 9 - DISTRIBUIÇÃO DAS MEDALHAS

Analisando o gráfico referente à localização das medalhas, observamos que nas
sepulturas com enterramentos, apenas as sepulturas da U.E.[1002] e U.E.[1004a]
apresentam medalhas.
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SEPULTURA
No parâmetro ‘Sepultura’ foram tratados todos os dados referentes aos tipos e
subtipos de sepulturas.

Tipo de sepulturas

17; 23%
não rupestre
rupestre
58; 77%

GRÁFICO 10 - TIPOS DE SEPULTURAS

Analisando o gráfico referente ao tipo de sepulturas, observamos que a maioria
(77%) presentes no adro da Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo, são
sepulturas rupestres.

Subtipos de sepulturas

13; 23%
28; 49%

antropomórfica
caixão de madeira

16; 28%

não antropomórfica

GRÁFICO 11- SUBTIPOS DE SEPULTURAS

Quanto ao subtipo de sepulturas, dos 57 subtipos observados, destaca-se as
sepulturas do subtipo não antropomórfico, com 28 sepulturas. Dos 57, 16 (28%)
são caixões de madeira e 13 (23%) são sepulturas do subtipo ‘antropomórficas’.
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ENTERRAMENTOS
Este parâmetro irá tratar os dados referentes aos indivíduos presentes nas
sepulturas, relativas ao sexo e à idade do individuo. Assim, foram tratados
quantos indivíduos de cada sexo e idade existiam no referido contexto.

Nº individuos

25; 40%

não
sim

37; 60%

GRÁFICO 12 - Nº DE INDIVÍDUOS

Indivíduos por sepultura
30
20

6

10

5
1

0

1

21

9
2

3

4

3

6
não

1
não

sim

GRÁFICO 13 - DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS

No adro da Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo foram exumados 37
indivíduos. Estes encontram-se distribuídos pelas sepulturas da seguinte
maneira:


Na sepultura 2, apresenta 6 indivíduos;



Na sepultura 4, apresenta 5 indivíduos;



Na sepultura 5, conta apenas com 1 indivíduo;
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Na sepultura 8, a que apresenta maior número de indivíduos, conta com 9
indivíduos;



As sepulturas 9 e 11, apresentam o mesmo número de indivíduos, com 3
cada;



Nas sepulturas 10 e 12, apresentam 4 e 6 indivíduos, respetivamente.



Nas sepulturas da zona leste-sul, não estão representados quaisquer
indivíduos.

Sexo dos indivíduos
2; 5%

1; 3%
2; 5% 1; 3%
feminino
feminino (?)
indet.
masculino
masculino (?)
31; 84%

GRÁFICO 14 - GÉNERO DOS INDIVÍDUOS

Dos 37 indivíduos preservados na intervenção, observamos no gráfico acima, que
em 31 deles não é possível determinar o seu sexo. Apresentando a mesma
percentagem, encontram-se os indivíduos do sexo masculino e feminino, com dois
indivíduos cada.

Idade dos indivíduos
1; 3%

adulto
indet.

6; 16%
1; 3%
1; 3%

jovem adulto (30
anos?)
28; 75%

não adulto
recém-nascido

GRÁFICO 15 - IDADE DOS INDIVÍDUOS
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Referente à idade à morte dos indivíduos, a quase totalidade (75%) dos indivíduos
presentes no local da intervenção, eram adultos, com 28 indivíduos. 6 eram não
adultos, presentes nos caixões, e existia apenas 1 individuo recém-nascido e um
jovem adulto e 1 que não foi possível determinar a sua idade à morte.

CRUZAMENTO DOS DADOS: ESPÓLIO, SEPULTURA E
ENTERRAMENTO
Com os dados acima, podemos tratar os dados de acordo a tentar relacionar o
espólio encontrado com os tipos de sepultura e o enterramento.
28

30

23

25
20
não rupestre

15

rupestre

10
5

5
0

rupestre
não rupestre

não

sim

GRÁFICO 16 - TIPO SEPULTURA/INDIVÍDUO

Ao analisarmos o gráfico acima, referente à relação entre os tipos de sepulturas
com a presença de indivíduos, notamos que as sepulturas rupestres apresentam
maior número de indivíduos, com 28 sepulturas com enterramento, enquanto que
as sepulturas não rupestres apenas 5 têm indivíduo.
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19
20
15

10

10

3

4

9

5
0

sim
não

não
sim

GRÁFICO 17 - SUBTIPOS DE SEPULTURA/ INDIVÍDUOS

Quanto à relação entre os subtipos de sepulturas com o número de indivíduos,
destacamos as sepulturas não antropomórficas onde foram exumados 19
indivíduos. Das restantes, 4 indivíduos pertencem a caixões de madeira e apenas
3 pertencem a sepulturas antropomórficas.
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não rupestre
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GRÁFICO 18- ESPÓLIO/TIPO DE SEPULTURAS

Pelo tratamento dos dados referentes ao tipo de sepulturas com o espólio,
destacou-se as sepulturas não rupestres, onde apresentam 5 enterramentos com
espólio associado, e as sepulturas rupestres apresentam apenas 1 enterramento
com espólio associado.
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Espólio e enterramento
6; 7%

não
sim
80; 93%

GRÁFICO 19 - ESPÓLIO/ENTERRAMENTO

Analisando o gráfico, dos 86 indivíduos, apenas 6 apresentam espólio associado.

25
20
15
10
5
0

sim
não
sim

não

GRÁFICO 20 - ESPÓLIO/GÉNERO

Da análise do gráfico acima, podemos observar que dos 6 indivíduos que
apresentam espólio, não é possível determinar o seu género.
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GRÁFICO 21 - ESPÓLIO/IDADE

Da análise do gráfico, observamos que dos 6 indivíduos não adultos, 4
apresentam espólio arqueológico associado; dos 28 indivíduos adultos, 1 contem
espólio associado; e o único recém-nascido apresenta também espólio.
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A necrópole preservada da Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo apresenta
sepulturas escavadas no saibro, sepulturas em covacho e em caixão de madeira.
As sepulturas rupestres encontram-se em maior quantidade, com 56 sepulturas,
seguidas das não rupestres com 18 sepulturas. Algumas destas sepulturas
apresentam enterramento no seu interior, num total 37 indivíduos exumados,
onde se destacam as sepulturas rupestres, com 28 indivíduos, para somente 6
indivíduos nas não rupestres. Ainda assim é clara uma maior preservação dos
vestígios osteológicos nas não rupestres. As sepulturas não rupestres continham
vestígios osteológicos melhor preservados, talvez devido a estes serem de uma
cronologia mais recente e estarem melhor protegidos do solo ácido do granito
durante algum tempo, pelo caixão de madeira
A maioria das sepulturas rupestres encontram-se localizadas na zona leste-sul,
enquanto que as não rupestres, situam-se mais próximo da fachada principal,
orientada a ocidente.
Através da análise do material exumado, observamos que:


A maior parte das contas exumadas pertence a um possível rosário, e
encontra-se maioritariamente num único indivíduo onde não é possível
saber o tipo de sepultura;



Os botões, que correspondem a partes de vestuário, estão associados às
unidades estratigráficas dos caixões e a unidades de depósitos de aterro;



As moedas e medalhas surgem, também, nas unidades estratigráficas dos
caixões, ainda que uma moeda surja numa sepultura rupestre;



Os indivíduos que continham mais espólio associado encontravam-se em
enterramentos não rupestres, como nos caixões e numa sepultura
rupestre;



Não foi possível realizar uma relação entre o espólio e o sexo do indivíduo,
pois não foi possível determinar o sexo dos indivíduos que continham
espólio;



A maioria dos indivíduos que contem espólio, são não adultos;

Com estes dados obtidos pelos gráficos realizados, posso verificar que os dados
obtidos estão de acordo com os dados estudados por Mário J. Barroca. Pois, num
ponto, ele refere-nos que nas sepulturas rupestres, que seriam mais antigas, o
corpo seria apenas amortalhado num sudário, e seria raro encontrar material
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associado ao enterramento, salvo raras exceções, e poderia levar ainda uma
moeda ao seu redor (antigo culto pagão a Caronte). Nas sepulturas rupestres do
adro da Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo, não foi encontrado nenhum
material associado ao enterramento, com exceção de uma moeda na U.E.[219b], o
que bateria certo com a teoria de M. Barroca (Barroca, 1987).
Os botões foram apenas exumados em unidades associadas a caixões. O ritual
deste tipo de enterramentos era completamente diferente do das sepulturas
rupestres, onde o morto era apenas amortalhado com o sudário, aqui o morto já
era depositado vestido. Como o tecido é um material perecível, vai-se perdendo ao
longo dos anos, e por vezes, só nos chega outro tipo de material que compõe o
vestuário, como é o caso dos botões.
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7.CONCLUSÃO
No decurso do estudo dos materiais houve certas limitações. Uma prende-se com
o tipo de material que estudado, pois algum era de matéria orgânica e facilmente
perecível; as condições tafonómicas, como o solo ácido da rocha granítica. que
altera as condições físico-químicas dos materiais, levou à sua degradação. No caso
das moedas e medalhas, por exemplo, sofreram de tal maneira oxidação que hoje
é impossível conseguir realizar a sua leitura correta.
O presente trabalho não é o relatório final da escavação da intervenção na Igreja
de Santa Maria de Vila Boa do Bispo, é apenas uma parte do trabalho que
permitiu criar um catálogo através do estudo dos materiais encontrados na
mesma.
Pela análise do tratamento realizado aos materiais, sepulturas e enterramentos e
o estudo bibliográfico sobre os enterramentos do século x ao século xx, foi possível
concluir que os nossos dados tratados coincidem com a bibliografia estudada.
Assim tudo indica que as sepulturas presentes na zona leste-sul, que são,
maioritariamente sepulturas rupestres, são sepulturas atribuíveis à Alta Idade
Média, séculos X-XI. Como M. Barroca afirma, a maior parte deste tipo de
sepulturas raramente contém espólio associado, com exceção de moedas.
Os nossos dados coincidem com esta informação, pois os únicos materiais que
surgiram foram, maioritariamente, encontrados em sepulturas não rupestres, e
destas, maioritariamente, em caixões. A única sepultura rupestre que
apresentava espólio, encontra-se na sondagem 9, e corresponde é uma moeda. E o
material encontrado nas sepulturas não rupestres eram, na maior parte, material
associado a vestuário, como os botões, alfinetes, etc. O que indica que nessas
sepulturas o defunto iria vestido. Somente foi identificado um indivíduo recémnascido, em que não foi possível determinar o seu tipo de sepultura, e que
continha um rosário em osso.
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8.ANEXO
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8.1. ANEXO I – TABELA DE INVENTÁRIO
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8.2. ANEXO II – TABELA DE SEPULTURAS
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8.3.ANEXO III – FOTOGRAFIAS DOS
ENTERRAMENTOS

FIGURA 7 -INDIVÍDUO 212

FIGURA 9 - INDIVÍDUO 217

FIGURA 8 - INDIVÍDUO 215

FIGURA 10 - INDIVÍDUO 219A
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FIGURA 11 - INDIVÍDUO 222

FIGURA 12 - INDIVÍDUOS 406/407

FIGURA 13 - INDIVÍDUO 409A

FIGURA 14- INDIVÍDUO 412A
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FIGURA 15 - INDIVÍDUO 507A

FIGURA 17 - INDIVÍDUO 811

FIGURA 16 - INDIVÍDUO 810

FIGURA 18 - INDIVÍDUO 812A
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FIGURA 19 - INDIVÍDUO 813A

FIGURA 21 - INDIVÍDUO 1004A

FIGURA 20 - CAIXÃO 1003B

FIGURA 22 - CAIXÃO 1005
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FIGURA 23 - INDIVÍDUO 1104A

FIGURA 24 - INDIVÍDUO 1005A

FIGURA 25 - ENCHIMENTO
DO CAIXÃO, 1005B
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8.4. LOCALIZAÇÃO DA IGREJ A DE SANTA MARIA
DE VILA BOA DO BISPO
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