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RESUMO 
O presente trabalho, apresenta o processo do tratamento dos dados resultantes das 

sondagens Arqueológicas 1, 3/7 e 10 da Intervenção de 2014 da Igreja de Vila Boa do Bispo e 

as suas posteriores interpretações.

ABSTRACT 
The work here presented focuses on the raw data gathered from the Archaeological work 

carried out in 2014 in Igreja de Vila Boa do Bispo in the sondages numbered 1,3/7 and 10. 

Moreover, the processes which this data an

described so as to present interpretations thereof.

 

O presente trabalho, apresenta o processo do tratamento dos dados resultantes das 

sondagens Arqueológicas 1, 3/7 e 10 da Intervenção de 2014 da Igreja de Vila Boa do Bispo e 

posteriores interpretações. 

The work here presented focuses on the raw data gathered from the Archaeological work 

carried out in 2014 in Igreja de Vila Boa do Bispo in the sondages numbered 1,3/7 and 10. 

Moreover, the processes which this data and materials were subject to was also included and 

described so as to present interpretations thereof.  

 2  

O presente trabalho, apresenta o processo do tratamento dos dados resultantes das 

sondagens Arqueológicas 1, 3/7 e 10 da Intervenção de 2014 da Igreja de Vila Boa do Bispo e 

The work here presented focuses on the raw data gathered from the Archaeological work 

carried out in 2014 in Igreja de Vila Boa do Bispo in the sondages numbered 1,3/7 and 10. 

d materials were subject to was also included and 

  



 

 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho é apresentado como proposta de PAP (Prova de Aptidão Profissional) de 

2018/1021, tendo como objetivo mostrar os conhecime

do curso profissional de Assistente de Arqueólogo.

Assim sendo, o tema inicial escolhido para esta PAP era a realização dum roteiro de Braga 

sobre o património material (nomeadamente arqueológico) e gastronómico (resta

imaterial, sobre o formato de webmapping e posteriormente colocado online. Devido às 

complicações que surgiram no ano letivo de 2020/21, nomeadamente a pandemia COVID

este projeto teve de ser abandonado a meio do ano letivo.

curso, Prof. Susana Nunes, propôs 

2014 da Igreja de Vila Boa do Bispo.

Esta proposta pareceu interessente, pois Vila Boa do Bispo era rica em História, 

nomeadamente a partir da Reconquis

para além de o autor também ter afinidade pelo trabalho de gabinete, ou seja, tratar e analisar 

a informação retirada das intervenções realizadas em contexto arqueológico.

Mesmo assim, por limitações

retirados das doze sondagens, tendo, portanto, tratado

10.  

É de notar que em anos anteriores

Arqueológica, designadamente 

pela aluna Claúdia Silva, e outra sobre os enterramentos e materiais associados

Tânia Pinto. 

O trabalho de gabinete realizado segue, de uma forma geral os seguintes parâme

descrições das unidades estratigráficas; tratamento gr

(vetorização); inventário dos materiais arqueológicos; 

elaboração das matrizes estratigráficas; e interpretação dos dados das sondag

 

O presente trabalho é apresentado como proposta de PAP (Prova de Aptidão Profissional) de 

2018/1021, tendo como objetivo mostrar os conhecimentos adquiridos nos últimos três anos 

do curso profissional de Assistente de Arqueólogo. 

Assim sendo, o tema inicial escolhido para esta PAP era a realização dum roteiro de Braga 

sobre o património material (nomeadamente arqueológico) e gastronómico (resta

imaterial, sobre o formato de webmapping e posteriormente colocado online. Devido às 

complicações que surgiram no ano letivo de 2020/21, nomeadamente a pandemia COVID

este projeto teve de ser abandonado a meio do ano letivo. Foi assim que a 

curso, Prof. Susana Nunes, propôs o tratamento dos dados da intervenção arqueológica de 

da Igreja de Vila Boa do Bispo. 

Esta proposta pareceu interessente, pois Vila Boa do Bispo era rica em História, 

nomeadamente a partir da Reconquista, sendo possível uma interligação à região em questão, 

para além de o autor também ter afinidade pelo trabalho de gabinete, ou seja, tratar e analisar 

a informação retirada das intervenções realizadas em contexto arqueológico. 

Mesmo assim, por limitações de tempo, não foi possível tratar e analisar to

sondagens, tendo, portanto, tratado somente quatro: sondagens 1, 3, 7 e 

anteriores foram realizadas PAPs sobre esta mesma intervenção 

designadamente sobre o tratamento da informação da sondagem 6, realizado 

e outra sobre os enterramentos e materiais associados

O trabalho de gabinete realizado segue, de uma forma geral os seguintes parâme

descrições das unidades estratigráficas; tratamento gráfico dos desenhos de campo 

rio dos materiais arqueológicos; tratamento das fotos dos materiais; 

elaboração das matrizes estratigráficas; e interpretação dos dados das sondag
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O presente trabalho é apresentado como proposta de PAP (Prova de Aptidão Profissional) de 

ntos adquiridos nos últimos três anos 

Assim sendo, o tema inicial escolhido para esta PAP era a realização dum roteiro de Braga 

sobre o património material (nomeadamente arqueológico) e gastronómico (restaurantes) e 

imaterial, sobre o formato de webmapping e posteriormente colocado online. Devido às 

complicações que surgiram no ano letivo de 2020/21, nomeadamente a pandemia COVID-19, 

Foi assim que a coordenadora de 

da intervenção arqueológica de 

Esta proposta pareceu interessente, pois Vila Boa do Bispo era rica em História, 

ta, sendo possível uma interligação à região em questão, 

para além de o autor também ter afinidade pelo trabalho de gabinete, ou seja, tratar e analisar 

 

de tempo, não foi possível tratar e analisar todos os dados 

sondagens 1, 3, 7 e 

foram realizadas PAPs sobre esta mesma intervenção 

sobre o tratamento da informação da sondagem 6, realizado 

e outra sobre os enterramentos e materiais associados, pela aluna 

O trabalho de gabinete realizado segue, de uma forma geral os seguintes parâmetros: 

áfico dos desenhos de campo 

tratamento das fotos dos materiais; 

elaboração das matrizes estratigráficas; e interpretação dos dados das sondagens tratadas. 



 

 

ENQUADRAMENTO

Enquadramento da Intervenção Arqueológica

Esta intervenção arqueológica foi realizada na sequência do projeto de reabilitação da Igreja 

de Santa Maria de Vila Boa do Bispo. Durante esta empreitada foi efetuada a estabilização d

contraforte e a implantação da rede de drenagem de águas pluviais e freáticas no alçado sul e 

poente da Igreja de Sta. Maria de Vila Boa do Bispo, Vila Boa do Bispo, Marco de Canaveses

(Fernandes & Nunes, 2014) 

Esta intervenção resultou na realização de sondagens arqueológicas assim como de trabalhos 

antropológicos, conforme medida condicionante imposta pela Direção Regional de Cultura do 

Norte, condicionante exposta no ofício n.º S

13/02/2014, referente ao processo n.º DRP

condicionante foi imposta visto o imóvel ser alvo de reabilitação possuir a classificação de 

Monumento Nacional, classificação atribuída pelo Decreto 127/77 de 29/09/1977.

Esta mesma intervenção foi também 

alunos do curso de Assistente de Arqueólogo (AA) da Escola Profissional de Arqueologia.

(Fernandes & Nunes, 2014) 

O trabalho arqueológico ficou registado com o acrónimo: ISMVBB

Maria de Vila Boa do Bispo – 

 

 

NQUADRAMENTO 
Enquadramento da Intervenção Arqueológica 

Esta intervenção arqueológica foi realizada na sequência do projeto de reabilitação da Igreja 

de Santa Maria de Vila Boa do Bispo. Durante esta empreitada foi efetuada a estabilização d

contraforte e a implantação da rede de drenagem de águas pluviais e freáticas no alçado sul e 

poente da Igreja de Sta. Maria de Vila Boa do Bispo, Vila Boa do Bispo, Marco de Canaveses

ervenção resultou na realização de sondagens arqueológicas assim como de trabalhos 

antropológicos, conforme medida condicionante imposta pela Direção Regional de Cultura do 

Norte, condicionante exposta no ofício n.º S-2014/333034 (C.S:921927), datado de 

/02/2014, referente ao processo n.º DRP-DS/2006/13-07/14281/PPA/5532 (C.S:119641). A 

condicionante foi imposta visto o imóvel ser alvo de reabilitação possuir a classificação de 

Monumento Nacional, classificação atribuída pelo Decreto 127/77 de 29/09/1977.

foi também palco da Formação em Contexto de Trabalho 

alunos do curso de Assistente de Arqueólogo (AA) da Escola Profissional de Arqueologia.

o ficou registado com o acrónimo: ISMVBB-MCN/14 (Igreja de Santa 

 Marco de Canaveses / 2014). (Fernandes & Nunes, 2014)
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Esta intervenção arqueológica foi realizada na sequência do projeto de reabilitação da Igreja 

de Santa Maria de Vila Boa do Bispo. Durante esta empreitada foi efetuada a estabilização do 

contraforte e a implantação da rede de drenagem de águas pluviais e freáticas no alçado sul e 

poente da Igreja de Sta. Maria de Vila Boa do Bispo, Vila Boa do Bispo, Marco de Canaveses. 

ervenção resultou na realização de sondagens arqueológicas assim como de trabalhos 

antropológicos, conforme medida condicionante imposta pela Direção Regional de Cultura do 

2014/333034 (C.S:921927), datado de 

07/14281/PPA/5532 (C.S:119641). A 

condicionante foi imposta visto o imóvel ser alvo de reabilitação possuir a classificação de 

Monumento Nacional, classificação atribuída pelo Decreto 127/77 de 29/09/1977.  

palco da Formação em Contexto de Trabalho para os 

alunos do curso de Assistente de Arqueólogo (AA) da Escola Profissional de Arqueologia. 

MCN/14 (Igreja de Santa 

(Fernandes & Nunes, 2014) 



 

 

Enquadramento Histórico

O mosteiro de Santa Maria de Vila Boa do Bispo,

mais de 1000 anos de utilização

data da sua fundação até ao Séc

É referido que D. Sisnando, bispo do 

fundado este cenóbio após a

vitória, terão mandado edificar este monumento

dos CónegosRegrantes”. Não obstante a

descendentes de D. Monio Viegas, o primeiro representante da família dos 

Ribadouro”, detinham diversas

mosteiro) remontando ao tempo das reconquistas de Fernando Magno 

do século XIII, possuíam já divers

via familiar (Machado R. C., Rosas, Botelho, Resende, & Românico, 2014)

É referido também que o mosteiro se associa ao grupo de mosteiros edi

século XI na “civitas de Anegia”

enquanto lugar de passagem de via fluvial, na sua co

R. C., Rosas, Botelho, Resende, & Românico, 2014)

A partir do século XII, é possível 

em duas grandes fases. A primeira, compreendida entre os séculos XII

seu período áureo. A segunda fase, iniciada no século XV

igreja foi perdendo gradualmente

Botelho, Resende, & Porto, 2019)

A primeira fase do Mosteiro e 

importantes. Primeiro a atribuição do

couto outorgada por D. Afonso He

ano,o bispo do Porto, D. PedroRebaldis, mandou transladar o corpo de D. Sisnando para a 

Igreja de Santa Maria atestando assim a 

mosteiro passou para os cónegos regrantes de Santo Agostinho, sendo que, por volta do 

século XIII, a igreja detinha já um grande número de apadroados atesta

importância como centro paroquial.

aquando da aplicação do sistema de comendas no ano de 1475, acontecimento 

marcará o início da sua segunda fase.

2014) (Machado R. C., Rosas, Botelho, Resende, & Porto, 2019)

 

Histórico 

O mosteiro de Santa Maria de Vila Boa do Bispo, e a igreja com o mesmo nome, conta já com 

mais de 1000 anos de utilização. Existe pouca informação sobre os acontecimentos

até ao Século XII.  

, bispo do Porto e seu irmão D. Monio Viegas “o Gasco”,

após a Batalha de Valboa onde os próprios fundadores,

edificar este monumento. Tal facto aparece referenciado n

Não obstante a veracidade, ou precisão, deste evento

descendentes de D. Monio Viegas, o primeiro representante da família dos 

detinham diversas posses na margem direita do rio Douro (onde esta inserido o 

ao tempo das reconquistas de Fernando Magno (1016

diversos territórios na freguesia de Vila Boa do Bisp

(Machado R. C., Rosas, Botelho, Resende, & Românico, 2014) (Morais, 2016)

referido também que o mosteiro se associa ao grupo de mosteiros edifi

culo XI na “civitas de Anegia”, com importância derivada do seu car

enquanto lugar de passagem de via fluvial, na sua confluência com a foz do Tâmega

R. C., Rosas, Botelho, Resende, & Românico, 2014) 

é possível dividir a história da Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo 

primeira, compreendida entre os séculos XII e XV, corresponde ao 

segunda fase, iniciada no século XV, perdura até à atualidade, em que a 

gradualmente a sua importância (Morais, 2016) (Machado R. C., Rosas, 

Botelho, Resende, & Porto, 2019) 

A primeira fase do Mosteiro e consequentemente da Igreja, é marcada por dois 

atribuição do epíteto de “do Bispo” no ano de 1120

couto outorgada por D. Afonso Henriques a 12 de fevereiro de 1141 sendo 

o bispo do Porto, D. PedroRebaldis, mandou transladar o corpo de D. Sisnando para a 

atestando assim a importância do clérigo. Durante

mosteiro passou para os cónegos regrantes de Santo Agostinho, sendo que, por volta do 

século XIII, a igreja detinha já um grande número de apadroados atesta

paroquial. Aigreja permaneceria “intocada” até ao século XV, 

sistema de comendas no ano de 1475, acontecimento 

sua segunda fase. (Machado R. C., Rosas, Botelho, Resende, & Românico, 

(Machado R. C., Rosas, Botelho, Resende, & Porto, 2019) (Morais, 2016)
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igreja com o mesmo nome, conta já com 

sobre os acontecimentos desde a 

orto e seu irmão D. Monio Viegas “o Gasco”, terão 

os próprios fundadores, depois da 

. Tal facto aparece referenciado na “Crónica 

, ou precisão, deste evento, é certo que os 

descendentes de D. Monio Viegas, o primeiro representante da família dos “Gascos de 

(onde esta inserido o 

(1016-1065). Por volta 

a freguesia de Vila Boa do Bispo herdados por 

(Morais, 2016) 

ficados durante o 

seu caráter estratégico 

nfluência com a foz do Tâmega (Machado 

dividir a história da Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo 

XV, corresponde ao 

perdura até à atualidade, em que a 

(Machado R. C., Rosas, 

é marcada por dois eventos 

” no ano de 1120. Pela carta de 

a 12 de fevereiro de 1141 sendo que no mesmo 

o bispo do Porto, D. PedroRebaldis, mandou transladar o corpo de D. Sisnando para a 

clérigo. Durante o século XII o 

mosteiro passou para os cónegos regrantes de Santo Agostinho, sendo que, por volta do 

século XIII, a igreja detinha já um grande número de apadroados atestando assim sua 

até ao século XV, 

sistema de comendas no ano de 1475, acontecimento este que 

(Machado R. C., Rosas, Botelho, Resende, & Românico, 

(Morais, 2016) 



 

 

Apenas um século depois, em 1593, é 

sendo o resultado final uma reabilitação da Igreja de Santa Maria de Vila Boa do 

Quando, por fim, a ordem dos cónegos regrantes

proibia ordem religiosas e os seus respetivos mosteiros em Portugal

o mosteiro e a sua respetiva igreja passaram a ser consideradas identidades particulares e 

separadas resultando na Igreja 

particulares (Machado R. C., Rosas, Botelho, Resende, & Românico, 2014)

Rosas, Botelho, Resende, & Porto, 2019)

A Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo 

valorizada e salvaguardada aquando da sua classificação como 

pelo antigo Instituto Português do Património 

integrada no itinerário da Rota do Românico (Românico)

 

 

 

 

 

culo depois, em 1593, é entregue à congregação de Santa Cruz de Coimbra,

uma reabilitação da Igreja de Santa Maria de Vila Boa do 

, por fim, a ordem dos cónegos regrantes foi terminada, em 1834, pelo edital que 

proibia ordem religiosas e os seus respetivos mosteiros em Portugal. Assim, 

e a sua respetiva igreja passaram a ser consideradas identidades particulares e 

separadas resultando na Igreja passar a Paroquia da Freguesia e o Mosteiro passar para 

(Machado R. C., Rosas, Botelho, Resende, & Românico, 2014)

Rosas, Botelho, Resende, & Porto, 2019) (Morais, 2016). 

A Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo apesar de ter sofrido esta

valorizada e salvaguardada aquando da sua classificação como Monumento N

pelo antigo Instituto Português do Património Arquitetónico (IPPAR). No ano de 2010 é 

integrada no itinerário da Rota do Românico (Românico)  (Morais, 2016). 
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congregação de Santa Cruz de Coimbra, 

uma reabilitação da Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo. 

, em 1834, pelo edital que 

 pela primeira vez 

e a sua respetiva igreja passaram a ser consideradas identidades particulares e 

a Paroquia da Freguesia e o Mosteiro passar para 

(Machado R. C., Rosas, Botelho, Resende, & Românico, 2014) (Machado R. C., 

ter sofrido estas alterações, foi 

Nacional em 1997, 

(IPPAR). No ano de 2010 é 



 

 

Enquadramento Geográfico

Vila Boa do Bispo é uma freguesia que integra a organização administrativa do concelho de 

Marco de Canaveses, no distrito do 

habitantes, resultando numa densidade populacional que ronda os 276,7 hab/km

A freguesia apresenta um formato tendencialmente retangular, achando

orientada no sentido sudeste

Tâmega, a nordeste faz limite

sul é demarcada pela União de 

freguesia de Bem Viver a demarcação dos limites no quadrante 

Figura 1 – Freguesia de Vila Boa do Bispo no

Vila Boa do Bispo é de uma terra amplamente irrigada, de campos bem 

assim uma paisagem continuamente verdejante de boas pastagens e muito 

de vista agrícola. Toda esta área apresenta também um

granítico. No que toca ao uso do solo, a freguesia pauta

agrícolas, usualmente votadas à cobertura florestal. Esta utilização é particularmente presente 

nos extremos noroeste e sudeste do polígono que define esta

Para o trabalho em questão salienta

do Bispo (figura 2), que ocupa uma fértil extensão agrária que se e

 

Geográfico 

Vila Boa do Bispo é uma freguesia que integra a organização administrativa do concelho de 

Marco de Canaveses, no distrito do Porto, com 11,71km2 de superfície e cerca de 3240 

sultando numa densidade populacional que ronda os 276,7 hab/km

A freguesia apresenta um formato tendencialmente retangular, achando

orientada no sentido sudeste-noroeste. Tem os limites definidos a noroeste 

e com a União de Freguesias de Avessadas e Rosém, a sudeste e 

nião de Freguesias de Sande e São Lourenço e, por fim, tem na 

freguesia de Bem Viver a demarcação dos limites no quadrante sudoeste (figura 1)

de Vila Boa do Bispo no país, distrito e concelho. 

Vila Boa do Bispo é de uma terra amplamente irrigada, de campos bem “limados”

assim uma paisagem continuamente verdejante de boas pastagens e muito propícia

Toda esta área apresenta também um substrato classificado

uso do solo, a freguesia pauta-se maioritariamente por áreas não 

agrícolas, usualmente votadas à cobertura florestal. Esta utilização é particularmente presente 

nos extremos noroeste e sudeste do polígono que define esta organização administrativa

Para o trabalho em questão salienta-se o assentamento do Mosteiro de Sta. Maria de

, que ocupa uma fértil extensão agrária que se estendia, no passado, até às 
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Vila Boa do Bispo é uma freguesia que integra a organização administrativa do concelho de 

, com 11,71km2 de superfície e cerca de 3240 

sultando numa densidade populacional que ronda os 276,7 hab/km2.  

A freguesia apresenta um formato tendencialmente retangular, achando-se globalmente 

noroeste. Tem os limites definidos a noroeste e norte pelo rio 

de Avessadas e Rosém, a sudeste e 

de Sande e São Lourenço e, por fim, tem na 

(figura 1).  

 

“limados”, criando 

propícia do ponto 

classificado como rochoso 

maioritariamente por áreas não 

agrícolas, usualmente votadas à cobertura florestal. Esta utilização é particularmente presente 

organização administrativa. 

Sta. Maria de Vila Boa 

stendia, no passado, até às 



 

 

margens do rio Tâmega. É neste 

Bispo. Esta está localizada auma

W e a 167m altitude. 

Figura 2 – Localização da Igreja de Santa Marua de Vila Boa do Bispo.

O Mosteiro e Igreja de Vila Boa do Bispo

A Igreja de Sta. Maria de Vila Boa do Bispo é um edifício de planta longitudinal composta por 

nave única e capela-mor reta

a torre sineira, mandada reformular no ano de 1884. O antigo mosteiro trata

monumento classificado como Monumento Nacional pelo decreto 129/77, publicado no Diário 

da República nº 226, datado de 29

Como referido anteriormente, as origens deste cenóbio remontam aos finais do seculo X e 

inícios do seculo XI, sendo, contudo, desconhecidos vestígios materiais remetentes a este 

período de fundação. Com isto os ele

igreja do mosteiro, definida por um edifício de traço Românico, de nave única e capela

retangular, tendo na frontaria da Igreja sido encontramos os elementos mais originais desta 

época, tal como muitos outros edifícios da mesma traça e do mesmo período, enquadráveis no 

Românico português do Entre

Arcadas cegas – presentes na facha principal, orientada a Oeste e ornamentando a 

 

É neste mosteiro que insere a Igreja de Sta. Maria

ispo. Esta está localizada auma latitude de 41º07’49.36’’ N, 8º13’14.13’’, a uma

da Igreja de Santa Marua de Vila Boa do Bispo. 

O Mosteiro e Igreja de Vila Boa do Bispo 

A Igreja de Sta. Maria de Vila Boa do Bispo é um edifício de planta longitudinal composta por 

mor retangular. Junto à fachada principal, orientada a Oeste, encontra

a torre sineira, mandada reformular no ano de 1884. O antigo mosteiro trata

monumento classificado como Monumento Nacional pelo decreto 129/77, publicado no Diário 

da República nº 226, datado de 29-09-1977. (Fernandes & Nunes, 2014) 

Como referido anteriormente, as origens deste cenóbio remontam aos finais do seculo X e 

inícios do seculo XI, sendo, contudo, desconhecidos vestígios materiais remetentes a este 

período de fundação. Com isto os elementos arquitetónicos visíveis mais antigos reportam à 

igreja do mosteiro, definida por um edifício de traço Românico, de nave única e capela

retangular, tendo na frontaria da Igreja sido encontramos os elementos mais originais desta 

itos outros edifícios da mesma traça e do mesmo período, enquadráveis no 

Românico português do Entre-Douro-e-Minho. Os elementos principais desta fase são: as 

presentes na facha principal, orientada a Oeste e ornamentando a 
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de Sta. Maria de Vila Boa do 

, a uma longitude de 

 

A Igreja de Sta. Maria de Vila Boa do Bispo é um edifício de planta longitudinal composta por 

a Oeste, encontra-se 

a torre sineira, mandada reformular no ano de 1884. O antigo mosteiro trata-se de um 

monumento classificado como Monumento Nacional pelo decreto 129/77, publicado no Diário 

Como referido anteriormente, as origens deste cenóbio remontam aos finais do seculo X e 

inícios do seculo XI, sendo, contudo, desconhecidos vestígios materiais remetentes a este 

mentos arquitetónicos visíveis mais antigos reportam à 

igreja do mosteiro, definida por um edifício de traço Românico, de nave única e capela-mor 

retangular, tendo na frontaria da Igreja sido encontramos os elementos mais originais desta 

itos outros edifícios da mesma traça e do mesmo período, enquadráveis no 

Minho. Os elementos principais desta fase são: as 

presentes na facha principal, orientada a Oeste e ornamentando a 



 

 

antiga capela-mor. Capela esta que seria quadrangular e coberta com abóbada de pedra; o 

“cachorros” – situados na nave da igreja, com perfil quadrangular, um dos quais mostra um 

rosto a ocupar quase todo o espaço disponível; as 

românico, localizadas no alçado sul da igreja; o capitel com o tema da sereia, típico do 

Românico português; a fachada decorada, de influências estrangeiras, 

do Bispo um unicum no seio da arquitetura românica portuguesa”

(Machado R. C., Rosas, Botelho, Resende, & Porto, 2019)

A maioria dos templos portugueses, devido à mudança de gestã

(sobretudo francesa, italiana e inglesa), que influenciaram o meio cultural de Portugal ao longo 

dos séculos, sofre alterações nas centúrias posteriores com especial relevância para o período 

barroco. (Fernandes & Nunes, 2014)

(Morais, 2016). 

No seculo XVI o mosteiro passa para as mãos da congregação de Santa Cruz de Co

começa a reformular a igreja e com base

que as principais transformações ocorreram entre 1599 e 1586, época na qual se encontrava 

em apogeu o novo estilo de Trento, o Barroco. Observando todo o po

da igreja, bem como as alterações realizadas no interior do templo ao nível das decorações do 

altar-mor, revestido a talha dourada de estilo nacional, tendo sido reformada e ampliada a 

cabeceira da capela-mor, agora dotada de uma p

alterações realizadas. Foi também abandonada a provável cabeceira em abside tão 

característica das igrejas Românicas do Entre Douro

fase são: a Pintura – a típica pintura d

e/ou em decoração cenográfica (capela do santíssimo Sacramento);  os Azulejos 

avulsas e com motivos vegetais e animalescos tão típicos deste período; a talha dourada que 

reveste as paredes da capela

Sagrado Coração de Jesus e a Virgem do Rosário e, o lateral, na nave do lado esquerdo, a 

Nossa Senhora do Rosário de Fátima; o extravagante varandim com balaustrada com falsos 

marmoreados, no lado esquerdo da nave, mostra uma base decorada com chinoiserie, sendo 

suportado por um atlante sobre uma meia

Rosas, Botelho, Resende, & Porto, 2019)

Apesar desta grande remodelação Barroca na Igreja, esta não parou de ser reformulada até 

aos dias de hoje. Marcando assim a importância da re

a reformulação de 2014 revestindo

 

r. Capela esta que seria quadrangular e coberta com abóbada de pedra; o 

situados na nave da igreja, com perfil quadrangular, um dos quais mostra um 

ase todo o espaço disponível; as “frestas” – as típicas estreitas janelas do 

românico, localizadas no alçado sul da igreja; o capitel com o tema da sereia, típico do 

Românico português; a fachada decorada, de influências estrangeiras, “o que faria de Vila Boa 

do Bispo um unicum no seio da arquitetura românica portuguesa”.  (Fernandes & Nunes, 2014)

(Machado R. C., Rosas, Botelho, Resende, & Porto, 2019) (Morais, 2016). 

A maioria dos templos portugueses, devido à mudança de gestão e influências estrangeiras 

(sobretudo francesa, italiana e inglesa), que influenciaram o meio cultural de Portugal ao longo 

dos séculos, sofre alterações nas centúrias posteriores com especial relevância para o período 

(Fernandes & Nunes, 2014) (Machado R. C., Rosas, Botelho, Resende, & Porto, 2019)

No seculo XVI o mosteiro passa para as mãos da congregação de Santa Cruz de Co

formular a igreja e com base na documentação e vestígios encontrados

que as principais transformações ocorreram entre 1599 e 1586, época na qual se encontrava 

em apogeu o novo estilo de Trento, o Barroco. Observando todo o portal e fachada principal 

da igreja, bem como as alterações realizadas no interior do templo ao nível das decorações do 

mor, revestido a talha dourada de estilo nacional, tendo sido reformada e ampliada a 

mor, agora dotada de uma planta retangular já referida vemos o roll de 

alterações realizadas. Foi também abandonada a provável cabeceira em abside tão 

característica das igrejas Românicas do Entre Douro-e-Minho. Os elementos principais desta 

a típica pintura de trompe-d’oeil em marmoreados (porta da sacristia) 

e/ou em decoração cenográfica (capela do santíssimo Sacramento);  os Azulejos 

avulsas e com motivos vegetais e animalescos tão típicos deste período; a talha dourada que 

a capela-mor; os retábulos colaterais, em estilo nacional, evocam o 

Sagrado Coração de Jesus e a Virgem do Rosário e, o lateral, na nave do lado esquerdo, a 

Nossa Senhora do Rosário de Fátima; o extravagante varandim com balaustrada com falsos 

no lado esquerdo da nave, mostra uma base decorada com chinoiserie, sendo 

suportado por um atlante sobre uma meia-concha. (Fernandes & Nunes, 2014)

Rosas, Botelho, Resende, & Porto, 2019) (Morais, 2016) 

Apesar desta grande remodelação Barroca na Igreja, esta não parou de ser reformulada até 

aos dias de hoje. Marcando assim a importância da re-edificação de 1882-86 da Torre Sineira e 

eformulação de 2014 revestindo-a de branco, exceto nas áreas em que se apresenta o 
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r. Capela esta que seria quadrangular e coberta com abóbada de pedra; o 

situados na nave da igreja, com perfil quadrangular, um dos quais mostra um 

as típicas estreitas janelas do 

românico, localizadas no alçado sul da igreja; o capitel com o tema da sereia, típico do 

“o que faria de Vila Boa 

(Fernandes & Nunes, 2014) 

o e influências estrangeiras 

(sobretudo francesa, italiana e inglesa), que influenciaram o meio cultural de Portugal ao longo 

dos séculos, sofre alterações nas centúrias posteriores com especial relevância para o período 

(Machado R. C., Rosas, Botelho, Resende, & Porto, 2019) 

No seculo XVI o mosteiro passa para as mãos da congregação de Santa Cruz de Coimbra, que 

na documentação e vestígios encontrados, sabemos 

que as principais transformações ocorreram entre 1599 e 1586, época na qual se encontrava 

rtal e fachada principal 

da igreja, bem como as alterações realizadas no interior do templo ao nível das decorações do 

mor, revestido a talha dourada de estilo nacional, tendo sido reformada e ampliada a 

lanta retangular já referida vemos o roll de 

alterações realizadas. Foi também abandonada a provável cabeceira em abside tão 

Minho. Os elementos principais desta 

d’oeil em marmoreados (porta da sacristia) 

e/ou em decoração cenográfica (capela do santíssimo Sacramento);  os Azulejos – com figuras 

avulsas e com motivos vegetais e animalescos tão típicos deste período; a talha dourada que 

mor; os retábulos colaterais, em estilo nacional, evocam o 

Sagrado Coração de Jesus e a Virgem do Rosário e, o lateral, na nave do lado esquerdo, a 

Nossa Senhora do Rosário de Fátima; o extravagante varandim com balaustrada com falsos 

no lado esquerdo da nave, mostra uma base decorada com chinoiserie, sendo 

(Fernandes & Nunes, 2014) (Machado R. C., 

Apesar desta grande remodelação Barroca na Igreja, esta não parou de ser reformulada até 

86 da Torre Sineira e 

a de branco, exceto nas áreas em que se apresenta o 



 

 

Românico. (Fernandes & Nunes, 2014)

2019) 

A INTERVENÇÃO A
Objetivos 

Segundo o Plano de Trabalhos Arqueológicos

definidos para os trabalhos arqueológicos da 

 Aferir o potencial arq

projeto de instalação do sistema de drenagem de 

de ventilação exterior na I

 Recolher toda informação 

remodelações que aquele espaço

 Recolher, também, a informação

identificadas nos trabalhos anteriores e que serão afetadas por este projeto; 

 Retificar a estratigrafia 

igreja; 

 Definir tipos de trabalhos arqueológicos 

sistema de drenagem

Boa do Bispo;  

 Promover soluções que permitam conjugar a defesa do património cultural com as 

pretensões do promotor da obra.

Equipa e duração dos trabalhos de campo

A equipa de trabalho foi composta pelos seguintes elementos:

 Francisco Rui de Carva

(2000) pela Faculdade

 Susana Andreia Batista

de Arqueologia (2000) pela F

científica); 

 Marta Sofia Pinto Borges, licenciada em Antropologia (2007) pela Universidade de 

Coimbra; 

 Silvia Maciel, licenciada em Arqueologia (2012) pela 

Universidade do Porto;

 

(Fernandes & Nunes, 2014) (Machado R. C., Rosas, Botelho, Resende, & Porto, 

ARQUEOLÓGICA 

Segundo o Plano de Trabalhos Arqueológicos (Fernandes & Nunes, 2014)

definidos para os trabalhos arqueológicos da intervenção arqueológica de 2014 foram

arqueológico das zonas que foram afetadas pela implementação do 

projeto de instalação do sistema de drenagem de águas pluviais e freáticas e sistemas 

ção exterior na Igreja se Santa Maria de Vila Boa do Bispo; 

ecolher toda informação arqueológica (registo e espólio) de ocupações anteriores ou 

aquele espaçotenha sofrido;  

a informação antropológica (registo e espólio) das sepulturas já 

identificadas nos trabalhos anteriores e que serão afetadas por este projeto; 

estratigrafia detetada nos trabalhos anteriores ao longo da nave sul da 

efinir tipos de trabalhos arqueológicos futuros inerentes ao projeto

drenagem e sistema de ventilação exterior da igreja de Santa Maria d

romover soluções que permitam conjugar a defesa do património cultural com as 

pretensões do promotor da obra. 

e duração dos trabalhos de campo 

A equipa de trabalho foi composta pelos seguintes elementos: 

Francisco Rui de Carvalho Fernandes, licenciado em História, variante de Arqueologia 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto (diretor científico

Batista de Almeida Nunes, licenciada em História em 

(2000) pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (diretora 

Marta Sofia Pinto Borges, licenciada em Antropologia (2007) pela Universidade de 

Silvia Maciel, licenciada em Arqueologia (2012) pela Faculdade

Universidade do Porto; 
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(Machado R. C., Rosas, Botelho, Resende, & Porto, 

(Fernandes & Nunes, 2014), os objetivos 

de 2014 foram: 

ueológico das zonas que foram afetadas pela implementação do 

pluviais e freáticas e sistemas 

 

de ocupações anteriores ou 

lio) das sepulturas já 

identificadas nos trabalhos anteriores e que serão afetadas por este projeto;  

nos trabalhos anteriores ao longo da nave sul da 

projeto de instalação do 

e sistema de ventilação exterior da igreja de Santa Maria de Vila 

romover soluções que permitam conjugar a defesa do património cultural com as 

, variante de Arqueologia 

científico); 

em História, variante 

aculdade de Letras da Universidade do Porto (diretora 

Marta Sofia Pinto Borges, licenciada em Antropologia (2007) pela Universidade de 

Faculdade de Letra da 



 

 

 Paulo José Teixeira Carvalho, Assistente de 

de Arqueologia de Marco de Canaveses; 

 Alunos do 11º ano (2º ano) do curso de Assistente de Arque

Profissional de Arqueologia.

 

Estratégia e metodologia
Campo 

Inicialmente estavam previstas 

de águas fluviais e caixas de ventilação exteriores, 

na área em torno da capela mor (escavado em 2007/08) para pode

registo de todas as sepulturas

3). 

Figura 3 – Planta com localização das sondagens previstas

 

aulo José Teixeira Carvalho, Assistente de Arqueólogo (1993) pela Escola Profissional 

de Arqueologia de Marco de Canaveses;  

Alunos do 11º ano (2º ano) do curso de Assistente de Arque

Profissional de Arqueologia. 

etodologia 

Inicialmente estavam previstas seis sondagensnas áreas de instalação de câmaras de inspeção 

de águas fluviais e caixas de ventilação exteriores, para além da remoção do aterro colocado 

na área em torno da capela mor (escavado em 2007/08) para poder proceder à escavação e 

sepulturas identificadas nessa identificação e ainda não escavada

 

ão das sondagens previstas. 
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Arqueólogo (1993) pela Escola Profissional 

Alunos do 11º ano (2º ano) do curso de Assistente de Arqueólogo da Escola 

maras de inspeção 

m da remoção do aterro colocado 

ceder à escavação e 

não escavadas (figura 



 

 

Após a realização destas sondagens
superiores da Direção Regional de Cultura do Nor
tendo sido realizadas um total de 12 áreas de sondagem

Para além de trabalhos de sondagem arqueológica,

de terras, revolvimento e/ou remoção d

estavam também previstos trabalhos de acompanhamento arqueológico.

Conforme definido no Plano de Trabalhos Arqueológicos 

escavação foi realizada manualmente, por decapagem 

ao substrato geológico, exceto na ocorrência de alguma estrutura 

Os dados arqueológicos foram registados sob a forma de fichas manuais com descrição de 

unidade estratigráficas, espó

Figura 4 – Planta com a área final intervencionada.

 

destas sondagens e na sequência de duas reuniões no local com 
superiores da Direção Regional de Cultura do Norte, as áreas de sondagem foram alargadas, 
tendo sido realizadas um total de 12 áreas de sondagem (figura 4). 

Para além de trabalhos de sondagem arqueológica, e sempre que se verificou movimentação 

de terras, revolvimento e/ou remoção desse subsolo nas áreas de implantação do projeto, 

estavam também previstos trabalhos de acompanhamento arqueológico. 

Conforme definido no Plano de Trabalhos Arqueológicos (Fernandes & Nunes, 2014)

ada manualmente, por decapagem sucessiva de estratos arqueológicos até

substrato geológico, exceto na ocorrência de alguma estrutura relevante.  

Os dados arqueológicos foram registados sob a forma de fichas manuais com descrição de 

ólio e estruturas detetadas. Foram efetuados registos gráficos 

área final intervencionada. 
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e na sequência de duas reuniões no local com os técnicos 
, as áreas de sondagem foram alargadas, 

e sempre que se verificou movimentação 

eas de implantação do projeto,  

(Fernandes & Nunes, 2014), a 

de estratos arqueológicos até 

 

Os dados arqueológicos foram registados sob a forma de fichas manuais com descrição de 

. Foram efetuados registos gráficos 



 

 

(planos, alçados, perfis e cortes de escavação) com indicação de cotas altimétricas em valores 

absolutos. 

O espólio recolhido foi lavado, 

sendo depois devidamente acondicionado

relatório final.  

As diferentes fases dos trabalhos arqueológicos

arqueológicas identificadosforam registados fotografica

Devido ao potencial de presença

Trabalhos Antropológicos, conforme a medida condicionante imposta pela Direção Geral de 

Cultura do Norte, condicionante posta no 

13/02/2014, referente ao processo 

(C.S:119641).(Cf (Fernandes & Nunes, 2014, pp. 7

Gabinete 

Conforme previsto no Plano Trabalhos Arqueológicos, a

lavado e limpo, etiquetado, quantificado e alvo de registo e análise para elaboração de 

relatório final. 

 

 

(planos, alçados, perfis e cortes de escavação) com indicação de cotas altimétricas em valores 

recolhido foi lavado, etiquetado de acordo com o acrónimo proposto e q

sendo depois devidamente acondicionado como alvo de registo e análise para realização do 

dos trabalhos arqueológicos, bem como os níveis e 

arqueológicas identificadosforam registados fotograficamente. 

presença de material osteológico foi elaborado também um 

conforme a medida condicionante imposta pela Direção Geral de 

Cultura do Norte, condicionante posta no ofício nº S-.2014/333034(C.S:92

13/02/2014, referente ao processo número DRP-DS/2006/13-07/14281/PPA/5532 

(Fernandes & Nunes, 2014, pp. 7-8)). 

Conforme previsto no Plano Trabalhos Arqueológicos, após a intervenção, t

, etiquetado, quantificado e alvo de registo e análise para elaboração de 
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(planos, alçados, perfis e cortes de escavação) com indicação de cotas altimétricas em valores 

de acordo com o acrónimo proposto e quantificado, 

lise para realização do 

bem como os níveis e estruturas 

também um Plano de 

conforme a medida condicionante imposta pela Direção Geral de 

.2014/333034(C.S:921927), datado de 

07/14281/PPA/5532 

tervenção, todo espólio foi 

, etiquetado, quantificado e alvo de registo e análise para elaboração de 



 

 

TRATAMENTO DOS 

Este trabalho incide sobre os dados de campo 

fotográficos e descritivos) —

principal do presente trabalho.

É de referir ainda que parte deste material foi já utilizado para a elaboração

PAPs: sendo elas “Igreja de Sta. Maria de V

associado aos Enterramentos

do Bispo. Estudo do Espolio Arqueológico Proveniente da Sondagem 6

(2015). 

As tarefas realizadas consistiram:

1. descrição das Unidades Estratigr

2. vetorização dos desenhos de campo

3. composição da Matriz

4. realização de um invent

5. registo fotográfico dos materiais;

6. interpretação dos dados recolhidos

Fichas descritivas  

Cada sondagem foi descrita com base

A ficha de depósito contém os seguintes campos

tipo de sedimento, compactação, cor, inclusões, forma, dimensões, presença/ausência de 

bioturbação, método de escavação, material arqueológico, relação es

depósito, tipo de depósito, cronologia

Observação, Croqui com anotações, Autor, e Data.

A ficha de estrutura inclui a 

(frequência, tamanho, dimensões, for

aparelho (regular ou irregular

arqueológico, relações estratigráficas, croqui do aparelho, amostras, cronologia, plano nº, 

secção nº, alçado nº, fotografias, 

data 

A ficha de vala tem como campos

plano, plano e secção, em secção), 

da vala (manual leve, manual pesado, manual pesado e leve ou 

 

RATAMENTO DOS DADOS DO CAMPO 
s dados de campo — materiais arqueológicos eregistos (gráfico, 

— das sondagens 1 3/ 7 e 10, que foram escolhidas como alvo 

principal do presente trabalho. 

ainda que parte deste material foi já utilizado para a elaboração

Igreja de Sta. Maria de Vila Boa do Bispo. Uma Perspetiva sobre o Espólio 

associado aos Enterramentosm por Tânia Morais” (2016), e “Igreja de Sta. Maria de Vila Boa 

do Bispo. Estudo do Espolio Arqueológico Proveniente da Sondagem 6”, por 

As tarefas realizadas consistiram: 

Unidades Estratigráficas das sondagens: 1, 3, 7 e 10; 

dos desenhos de campo; 

da Matriz de Harris para cada sondagem; 

realização de um inventário dos materiais recolhidos das sondagens; 

áfico dos materiais; 

dos dados recolhidos. 

a com base em fichas de depósito, estrutura e vala. 

ém os seguintes campos: Número de Unidade Estratigrafia, descrição, 

tipo de sedimento, compactação, cor, inclusões, forma, dimensões, presença/ausência de 

bioturbação, método de escavação, material arqueológico, relação estratigráfica, formação do 

, cronologia, desenho nº, Secção nº, Fotografias, Interpretação e 

Observação, Croqui com anotações, Autor, e Data. 

inclui a referência ao: Número de Unidade Estratigrafia

(frequência, tamanho, dimensões, forma, outras informações), material de ligação (

irregular), dimensões (altura, comprimento, largura e diâmetro), 

arqueológico, relações estratigráficas, croqui do aparelho, amostras, cronologia, plano nº, 

, alçado nº, fotografias, interpretações e observações, croqui com anotações, autor e 

tem como campos: Área, Unidade estratigráfica, Identificação

plano, plano e secção, em secção), Método de escavação (secção ½, planos, outra), escavação 

anual leve, manual pesado, manual pesado e leve ou mecânica), forma em plano, 
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materiais arqueológicos eregistos (gráfico, 

foram escolhidas como alvo 

ainda que parte deste material foi já utilizado para a elaboração prévia de duas 

ila Boa do Bispo. Uma Perspetiva sobre o Espólio 

Igreja de Sta. Maria de Vila Boa 

, por Cláudia Silva  

 

e vala.  

Número de Unidade Estratigrafia, descrição, 

tipo de sedimento, compactação, cor, inclusões, forma, dimensões, presença/ausência de 

tratigráfica, formação do 

, desenho nº, Secção nº, Fotografias, Interpretação e 

Número de Unidade Estratigrafia, Material 

ma, outras informações), material de ligação (descrição), 

e diâmetro), Material 

arqueológico, relações estratigráficas, croqui do aparelho, amostras, cronologia, plano nº, 

e observações, croqui com anotações, autor e 

Identificação da vala (só em 

(secção ½, planos, outra), escavação 

), forma em plano, 



 

 

perfil, relações estratigráfica, croqui do perfil, formação da vala, tipo de vala, cronologia, plano 

nº, secção nº, fotografias. 

Vetorização dos desenhos de campo

A vetorização consiste na transformação de uma imagem de 

contêm a descrição de cada pixel, em vários 

que são pontos, linhas, curvas e formas ou polígono

gráfica. Ou seja, otimizar e redesenhar para uma melhor visualização e garantir assim uma 

impressão com uma excelente qualidade.

Este trabalho foi realizado 

editoração eletrónica de imagens e documentos vetoriais

Assim, foram vetorizados os seguintes desenhos 

 Corte Oeste da Sondagem 1;

 Plano final da Sondagem 1;

 Corte Oeste da Sondagem 7

 Corte Norte da Sondagem 7; 

 Plano Final das Sondagem 3/7;

 Corte Oeste da Sondagem 10;

 Plano Final da Sondagem 10

Matrizes estratigráficas

A Matriz é uma ferramenta usada para representar a sucessão temporal de contextos 

arqueológicos e, portanto, a sequência 

apresentando a posição relativa e 

contextos.Noutras palavras, é uma ferramenta desenvolvida para criar diagramas de seriação 

de estratos arqueológicos com base na relação física entre os estratos e assimauxiliar no 

exame e interpretação da estratigrafia de sítios 

naturais e culturais que compõem a história de um 

1973em Winchester, Inglaterra, pelo Dr. Edward C. 

Assim, foram realializadas as matrizes das sondagens 1, 3, 7 e

“Matriz HarrisComposer”, que é um programa inglês que

Harris representando a estratigrafia de escavação com uma interface gráfica de usuário 

intuitiva. Fazendo assim as relações estratigráficas podem ser complementadas com as 

 

perfil, relações estratigráfica, croqui do perfil, formação da vala, tipo de vala, cronologia, plano 

dos desenhos de campo 

consiste na transformação de uma imagem de Raster (que são imagens que 

contêm a descrição de cada pixel, em vários formatos como  .JPG, .BMP ou.

que são pontos, linhas, curvas e formas ou polígono,para representar imagens em computação 

u seja, otimizar e redesenhar para uma melhor visualização e garantir assim uma 

impressão com uma excelente qualidade. 

 com recurso ao programa “Inkscape”, um software livre para 

nica de imagens e documentos vetoriais. 

Assim, foram vetorizados os seguintes desenhos (Anexo II):  

Corte Oeste da Sondagem 1; 

Plano final da Sondagem 1; 

Corte Oeste da Sondagem 7 

Corte Norte da Sondagem 7;  

no Final das Sondagem 3/7; 

Corte Oeste da Sondagem 10; 

Plano Final da Sondagem 10. 

Matrizes estratigráficas 

é uma ferramenta usada para representar a sucessão temporal de contextos 

arqueológicos e, portanto, a sequência estratigráfica de deposições e superfícies em um sítio

a posição relativa e estratigráfica de unidades estratigráficas observáveis, ou 

outras palavras, é uma ferramenta desenvolvida para criar diagramas de seriação 

com base na relação física entre os estratos e assimauxiliar no 

exame e interpretação da estratigrafia de sítios arqueológicos para identificação de eventos 

naturais e culturais que compõem a história de um local. AMatriz foi desenvolvida em 

nchester, Inglaterra, pelo Dr. Edward C. Harris. (Harris Matrix) 

as matrizes das sondagens 1, 3, 7 e 10 com recurso ao 

que é um programa inglês que permite compor uma Matriz de 

Harris representando a estratigrafia de escavação com uma interface gráfica de usuário 

s relações estratigráficas podem ser complementadas com as 
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perfil, relações estratigráfica, croqui do perfil, formação da vala, tipo de vala, cronologia, plano 

que são imagens que 

.BMP ou.GIF), em Vetores, 

epresentar imagens em computação 

u seja, otimizar e redesenhar para uma melhor visualização e garantir assim uma 

, um software livre para 

é uma ferramenta usada para representar a sucessão temporal de contextos 

deposições e superfícies em um sítio, 

de unidades estratigráficas observáveis, ou 

outras palavras, é uma ferramenta desenvolvida para criar diagramas de seriação 

com base na relação física entre os estratos e assimauxiliar no 

identificação de eventos 

foi desenvolvida em 1969-

com recurso ao programa 

compor uma Matriz de 

Harris representando a estratigrafia de escavação com uma interface gráfica de usuário 

s relações estratigráficas podem ser complementadas com as 



 

 

temporais e as unidades estratigráficas podem ser agrupadas em entidades estruturais 

chamadas fases e em períodos

Inventário e registo fotográfico

Um inventário arqueológico é uma forma de

intuitiva material arqueológico

este tipo de inventário é elaborado

Este inventário inclui os seguintes campos

- Proveniência: número invent

- Tipo de Material: geral, específico e morfologia; 

- Morfologia Geral;  

- Tratamento Superficial: extern

- Cor: interna, externa, núcleo; 

- Decoração:  técnica, cor e localização; 

- Tipologia :forma geral;  

- Cronologia;  

- Observações. 

Este inventário contém um total de 286 

7; e os restantes 279 provenientes

Tambem é de salientar que 

inventário (Morais, 2016) . 

Adicionalmente, foram tiradas

Foi utilizada uma caixa para fotografia de produto com um fundo branco

enquadrado com uma escala. 

as imagens que tinham alguns 

 

 

s unidades estratigráficas podem ser agrupadas em entidades estruturais 

chamadas fases e em períodos (Anexo III). 

nventário e registo fotográfico dos materiais arqueológicos

io arqueológico é uma forma de organizar e, eventualmente, analisar de forma 

arqueológico recolhido durante uma escavação arqueológica. Hoje em 

é elaborado numa folha de excel. 

os seguintes campos:  

inventário; número de saco; sondagem, UE e data;  

geral, específico e morfologia;  

externo e interno;  

cleo;  

técnica, cor e localização;  

um total de 286 ítens: 3 provenientes da sondagem 3; 5 da sondagem 

provenientes da sondagem 10.   

ntar que a PAP da ex-aluna Tânia Morais foi utilizada para elaborar este 

Adicionalmente, foram tiradas fotos a alguns materiais relevantes. 

para fotografia de produto com um fundo branco, onde o material

com uma escala. Posteriormente, foi utilizado o programa Photoshop

m alguns elementos de poluição visual (Anexo V).  
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s unidades estratigráficas podem ser agrupadas em entidades estruturais 

dos materiais arqueológicos 

eventualmente, analisar de forma 

recolhido durante uma escavação arqueológica. Hoje em dia 

s: 3 provenientes da sondagem 3; 5 da sondagem 

para elaborar este 

onde o material foi 

otoshop para tratar 



 

 

INTERPRETAÇÃO DO

No final do trabalho, por sugestão da Profª. Susana, 

sondagem, que consiste 

acontecimentos que tiveram lugar

a intervenção e a posterior tratamento.

Sondagem 1 

A primeira sondagem não apresenta

toda ela composta por aterro

(tubo em grés) contemporâneas.

A não identificação de níveis ou estruturas arqueológicas est

desta zona, conforme é visível no edificado

estão à vista (figura 5).  

Este desaterro terá provocado

superior, conforme identificado na zona do 

Cunha, Relatório Final dos Trabalhos Arqueológicos. Igreja do Mosteiro de Santa Maria de Vila 

Boa do Bispo em 2007., 2014)

Figura 5 – Aspeto das fundações da igreja 
pavimento a uma cota inferior à original.

 

NTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
sugestão da Profª. Susana, foi realizada a interpretação de cada 

sondagem, que consiste na interpretação e “estabelecimento cronológico

que tiveram lugar naquela sondagem, com base dos dados fornecidos durante 

a intervenção e a posterior tratamento. 

apresenta nenhum dado relevante em termos arqueológicos

aterros para colocações de estruturas (pavimento) e 

contemporâneas.  

identificação de níveis ou estruturas arqueológicas estará relacionada

forme é visível no edificado, pois os alicerces da igreja e da casa 

á provocado a destruição de sepulturas que existiam no 

conforme identificado na zona do altar-mor na intervenção de 2007

Cunha, Relatório Final dos Trabalhos Arqueológicos. Igreja do Mosteiro de Santa Maria de Vila 

Boa do Bispo em 2007., 2014) (figura 6). 

ões da igreja à viata, com o 
à original. 
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a interpretação de cada 

estabelecimento cronológico” dos 

com base dos dados fornecidos durante 

arqueológicos, pois é 

turas (pavimento) e infraestruturas 

relacionada com o desaterro 

pois os alicerces da igreja e da casa paroquial 

que existiam no local a uma cota 

de 2007 (Fernandes & 

Cunha, Relatório Final dos Trabalhos Arqueológicos. Igreja do Mosteiro de Santa Maria de Vila 



 

 

Figura 6 – Zona do altar-mor, onde na intervenç

Sondagens 3 e 7 

A análise dos dados das sondagens 3 e 7 

grandes momentos:  

 um primeiro momento anterior à torre sineira

[306] (cobre o muro); 

 um segundo momento que engloba a 

terá, por sua vez, implicad

 um terceiro momento que se relaciona 

estratigraficamente por cima da [303] e com a vala para colocação de infraestrutura 

que corresponde pela sua parte a obras posteriores

Ao estabelecer a relação estratigráfica com o material recolhido da unidade [302], sendo este 

maioritariamente contemporâneo (vidros, material osteológico humano, fauna mamalógica, 

objetos em metal, cerâmica de construção como tijolo furado e telha contemporânea em 

grandes quantidades, alguns plásticos, madeira e cerâmica de torno)

mesma matriz de materiais na unidade [303]

cronologia contemporânea. Por sua vez abarcam os alicerces de uma estrutura (não

identificada) que foi, por sua fez cortada pelas escadas da Torre Sineira. 

 

 

 

mor, onde na intervenção de 2007 foram identificadas sepulturas. 

A análise dos dados das sondagens 3 e 7 permitiu, de uma forma muito geral, 

m primeiro momento anterior à torre sineira, devido à relação desta com o muro 

;  

segundo momento que engloba a construção da torre nos finais do Século XIX que 

terá, por sua vez, implicado a destruição deste muro;  

m terceiro momento que se relaciona diretamente com o aterro localizado 

estratigraficamente por cima da [303] e com a vala para colocação de infraestrutura 

que corresponde pela sua parte a obras posteriores (Anexo . 

estratigráfica com o material recolhido da unidade [302], sendo este 

maioritariamente contemporâneo (vidros, material osteológico humano, fauna mamalógica, 

objetos em metal, cerâmica de construção como tijolo furado e telha contemporânea em 

quantidades, alguns plásticos, madeira e cerâmica de torno) com a inexistência desta 

mesma matriz de materiais na unidade [303], verificamos que são de formação antrópica e de 

cronologia contemporânea. Por sua vez abarcam os alicerces de uma estrutura (não

identificada) que foi, por sua fez cortada pelas escadas da Torre Sineira.  
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forma muito geral, distinguir três 

devido à relação desta com o muro 

orre nos finais do Século XIX que 

com o aterro localizado 

estratigraficamente por cima da [303] e com a vala para colocação de infraestrutura 

estratigráfica com o material recolhido da unidade [302], sendo este 

maioritariamente contemporâneo (vidros, material osteológico humano, fauna mamalógica, 

objetos em metal, cerâmica de construção como tijolo furado e telha contemporânea em 

com a inexistência desta 

verificamos que são de formação antrópica e de 

cronologia contemporânea. Por sua vez abarcam os alicerces de uma estrutura (não 



 

 

 

Segundo a bibliografia a Torre Sineira foi 

alvo de modificações no final do 

XIX. O muro [306] está cobert

camada possivelmente originária de um 

eventual derrube do mesmo que por sua 

vez assenta no geológico 

para além da escada, estando

estratigraficamente abaixo. Podemos 

assim colocar a hipótese de 

sido destruído/ modificado de modo a 

permitir construção das escadas da 

Torre Sineira. (Anexo II e figura 

Sondagem 10 

Na sondagem 10 foram i

enterramentos em caixão, a maior

A análise dos dados da sondagem

anteriores à Torre Sineira, 

enterramentos inclui uma moeda 

edificação da Torre e anterior à 

 A Torre Sineira encosta ao edif

 

 

Torre Sineira foi 

alvo de modificações no final do século 

coberto por uma 

originária de um 

eventual derrube do mesmo que por sua 

 e continua 

, estando-lhe 

estratigraficamente abaixo. Podemos 

 o muro ter 

modificado de modo a 

permitir construção das escadas da 

(Anexo II e figura 7).  

Na sondagem 10 foram identificados vários 

ão, a maioria de não adultos. 

da sondagem 10 permitiu no geral perceber que os enterramentos ser

à Torre Sineira, pois apesar não se detetar uma vala de construção

enterramentos inclui uma moeda com a datação de 1886, sendo assim

da Torre e anterior à construção do cemitério de Vila Boa do Bispo 

A Torre Sineira encosta ao edifício da igreja mais antigo. 

  

Figura 7 – Muro [306] a prolongar
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que os enterramentos serão 

construção, um dos 

sendo assim posterior à re-

 em 1901. 

a prolongar-se sob a Torre 
Sineira.
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Descrição de UE 



 

 

SONDAGEM 1 

UE [100] - Calçada. 

 Calçada composta por blocos de granito em forma de cubos (

 Cobre a UE [101] 

 Pavimento contemporâneo

UE [101] - Areão para assentamento da calçada

 Sedimentos de matriz arenosa, pouco compactos e de cor amarelo

 Estéril em materiais arqueológicos

 Cobre a UE [102] e a UE [106]

 Cronologia contemporânea.

 Deposito antrópico. A

UE [106]- Nível de saibro em 

 Sedimentos de matriz areno

 Tem inclusões graníticas raras, de grande dimensão e de forma irregular 

 Estéril em materiais a

 Preenche a UE [104]; sobre a UE [106a]

 Depósito antrópico (aterro) 

 Cronologia contemporânea 

UE [106a] - Nível de pedras em UE [104]

 Sedimentos de matriz areno

 Tem inclusões abundantes graníticas 

 Inclui cerâmica de construção

 Preenche a UE [104]; cobre a 

 Depósito antrópico (aterro) 

 Cronologia contemporânea

UE [106b] - Nível de saibro em UE [104]

 Sedimentos de matriz arenosa, compactação m

 Estéril em materiais arqueológicos

 Preenche a UE [104]; cobre a UE [105]

 Depósito antrópico (aterro)  

 

Calçada composta por blocos de granito em forma de cubos (paralelos)

mento contemporâneo 

Areão para assentamento da calçada 

Sedimentos de matriz arenosa, pouco compactos e de cor amarelo- acinzentada.

Estéril em materiais arqueológicos  

102] e a UE [106] 

Cronologia contemporânea. 

Deposito antrópico. Aterro para cama de assentamento para o pavimento.

Nível de saibro em UE [104] 

matriz areno-argilosa, compactação média e de cor castanha

Tem inclusões graníticas raras, de grande dimensão e de forma irregular 

Estéril em materiais arqueológicos 

104]; sobre a UE [106a] 

Depósito antrópico (aterro)  

Cronologia contemporânea  

Nível de pedras em UE [104] 

matriz areno-argilosa, compactação média e de cor castanha

Tem inclusões abundantes graníticas de média dimensão e de forma irregular

Inclui cerâmica de construção 

104]; cobre a UE [106b] e UE [105] 

Depósito antrópico (aterro)  

Cronologia contemporânea 

Nível de saibro em UE [104] 

Sedimentos de matriz arenosa, compactação média e cor amarelada 

Estéril em materiais arqueológicos 

104]; cobre a UE [105] 

Depósito antrópico (aterro)   

Cronologia contemporânea 
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aralelos) 

acinzentada. 

terro para cama de assentamento para o pavimento. 

argilosa, compactação média e de cor castanha 

Tem inclusões graníticas raras, de grande dimensão e de forma irregular  

argilosa, compactação média e de cor castanha 

de média dimensão e de forma irregular 

 



 

 

UE [105] - Infraestrutura (tubo de grés)

 Tubo em grés com 42 cm de 

comprimento visível e 80 cm de 

largura 

 Preenche a UE [104] 

 Cronologia contemporânea

UE [104] - Vala para colocação de 

infraestrutura 

 Apresenta 42 cm de profundidade 

máxima. 

 Corta a UE [102] e o substrato ge

[106b] e EU [105] 

 Vala de formação antrópica para colocação de uma infraestrutura (tubo de grés)

 Cronologia contemporânea

UE [102]- Sedimentos castanho

 Sedimentos de matriz areno

acinzentada. 

 Tem inclusões graníticas ocasionais, de p

irregular. 

 Inclui como espólio cerâmica de construção.

 Cobre o substrato geológico; 

 Cronologia contemporânea

UE [107] - Estrutura Pétrea 

 Estrutura pétrea de planta quadrangular com quarenta centíme

por pedras de granítico e argamassa. Funcionalidade indeterminada 

 Sobre a substrato geológico

[SG] - Substrato Geológico  

 Substrato geológico granítico

 Coberta pela UE [102]; cortada pela UE [104]

 

 

Infraestrutura (tubo de grés) 

Tubo em grés com 42 cm de 

visível e 80 cm de 

 

ronologia contemporânea 

Vala para colocação de 

Apresenta 42 cm de profundidade 

102] e o substrato geológico; contém os depósitos UE [106], 

trópica para colocação de uma infraestrutura (tubo de grés)

Cronologia contemporânea 

astanho-acinzentados 

Sedimentos de matriz areno-argilosa, compactação média e de cor castanho

Tem inclusões graníticas ocasionais, de pequena e média dimensão e de forma 

Inclui como espólio cerâmica de construção. 

Cobre o substrato geológico; cortada pela UE [104]. 

Cronologia contemporânea  

Estrutura pétrea de planta quadrangular com quarenta centímetros de lado composta 

por pedras de granítico e argamassa. Funcionalidade indeterminada  

Sobre a substrato geológico 

Substrato geológico granítico 

Coberta pela UE [102]; cortada pela UE [104] 

  

Figura 8 – Plano Final da Sonsagem 1.
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106], UE [106a], UE 

trópica para colocação de uma infraestrutura (tubo de grés) 

argilosa, compactação média e de cor castanho- 

equena e média dimensão e de forma 

tros de lado composta 

 

Final da Sonsagem 1. 



 

 

SONDAGEM 3 

UE [300] 

 Areão/ Brita 

 Camada de brita 

 Estéril em materiais arqueológicos

 Inclui raízes como bioturbação

 Corresponde à UE [700];

 Depósito antrópico 

 Cronologia contemporânea

UE [301] - Sedimentos castanhos

 Sedimentos de matriz arenosa, pouco compactos

 Tem inclusões graníticas frequentes, de pequena e média dimensão, de forma regular, 

e raras inclusões de xisto, de pequena dimensão, em formato de laje; inclui ainda 

alguns carvões de pequena dimensão.

 Inclui vidros (vidraças

de ferro), cerâmica de construção (tijolo furado e telha contemporânea em grande 

quantidade), alguns plásticos, madeira, e cerâmica a torno, resultado de obras 

anteriores 

 CorrespondeUE [701]; cob

 Depósito antrópico (aterro) resultante de obras anteriores.

 Cronologia contemporânea

UE [302] - Guia 

 Pedra de forma retangular, em granito, colocada horizontalmente 

 Sobre a UE [303]; encosta

 Cronologia contemporânea

UE [304] - Fio de terra 

 Fio de terra em cobre

 Preenchea UE [305]  

 Infraestrutura 

 Cronologia contemporânea

 

 

Estéril em materiais arqueológicos 

Inclui raízes como bioturbação 

700]; cobre a UE [301] 

Cronologia contemporânea 

Sedimentos castanhos-acinzentados 

Sedimentos de matriz arenosa, pouco compactos e de cor castanho-acinzentado

Tem inclusões graníticas frequentes, de pequena e média dimensão, de forma regular, 

e raras inclusões de xisto, de pequena dimensão, em formato de laje; inclui ainda 

alguns carvões de pequena dimensão. 

Inclui vidros (vidraças), ossos humanos, fauna mamalógica, objetos em metal (pregos 

de ferro), cerâmica de construção (tijolo furado e telha contemporânea em grande 

quantidade), alguns plásticos, madeira, e cerâmica a torno, resultado de obras 

701]; cobre as UE [302], [303], [304], [305] e [307] 

Depósito antrópico (aterro) resultante de obras anteriores. 

Cronologia contemporânea  

Pedra de forma retangular, em granito, colocada horizontalmente  

303]; encosta à UE [307] 

ia contemporânea 

Fio de terra em cobre 

 

Cronologia contemporânea  
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acinzentado 

Tem inclusões graníticas frequentes, de pequena e média dimensão, de forma regular, 

e raras inclusões de xisto, de pequena dimensão, em formato de laje; inclui ainda 

), ossos humanos, fauna mamalógica, objetos em metal (pregos 

de ferro), cerâmica de construção (tijolo furado e telha contemporânea em grande 

quantidade), alguns plásticos, madeira, e cerâmica a torno, resultado de obras 



 

 

UE [305] - Vala para colocação de 

 Vala de forma irregular tanto em plano como no perfil

 Corta a UE [303] e a UE[306]; 

 Vala (de formação antrópica) para colocação de infraestrutura

 Cronologia contemporânea

UE [303] - Aterro de pedras e terra

 Sedimentos de matriz arenosa, compacta e de cor castanho

 Inclusões frequentes granít

 É estéril em material arqueológico

 Corresponde à UE [702]; cobre a 

 Deposito antrópico. Aterro possivelmente resultant

[306]  

 Cronologia contemporânea

UE [307] - Alicerces da Torre Sineira

 Estrutura pétrea que corresponde aos alicerces da Torre Sineira.

 Sobre a [303] e [306] 

 Cronologia Contemporânea (1882

(Machado R. C., Rosas, Botelho, Resende, & Românico, 2014, p. 385)

UE [306] - Alicerces de Muro  

 Estrutura composta por blocos 

graníticos de grandes dimensões 

e com pequenas pedras nos 

interstícios e com argamassa 

amareladacomo material de 

ligação.Apresenta pelo menos 

uma face aparelhada na primeira 

fiada e assenta no substrato 

geológico. 

 Apresenta 2 m de comprimento e 

0,92 m de largura maior na 

Sondagem 3 (comprimento absoluto 4 m)

 

Vala para colocação de fio de Terra 

Vala de forma irregular tanto em plano como no perfil 

303] e a UE[306]; é preenchida pela UE[304] e a UE[301] 

Vala (de formação antrópica) para colocação de infraestrutura 

Cronologia contemporânea  

Aterro de pedras e terra 

Sedimentos de matriz arenosa, compacta e de cor castanho-amarelada

Inclusões frequentes granítica de pequena a grandes dimensões deformas irregulares

É estéril em material arqueológico 

702]; cobre a UE [306]; encosta à UE[307] 

Deposito antrópico. Aterro possivelmente resultante da destruição da estrutura 

mporânea 

Alicerces da Torre Sineira 

Estrutura pétrea que corresponde aos alicerces da Torre Sineira. 

 

Cronologia Contemporânea (1882-88 obras de apeamento e reconstrução da Torre) 

(Machado R. C., Rosas, Botelho, Resende, & Românico, 2014, p. 385) 

 

Estrutura composta por blocos 

graníticos de grandes dimensões 

e com pequenas pedras nos 

interstícios e com argamassa 

amareladacomo material de 

o.Apresenta pelo menos 

uma face aparelhada na primeira 

fiada e assenta no substrato 

Apresenta 2 m de comprimento e 

0,92 m de largura maior na 

3 (comprimento absoluto 4 m) 

Figura 9 – Aspeto dos alicerces da UE306 co
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amarelada 

ica de pequena a grandes dimensões deformas irregulares 

e da destruição da estrutura UE 

88 obras de apeamento e reconstrução da Torre) 

 

Aspeto dos alicerces da UE306 cobertor pelo aterro recente.



 

 

 Corresponde à UE [703]; cortada pela 

geológico. 

 Estrutura. Fundações de estrutura pétrea anterior à Torre Sineira. Funcionalidade 

indefinida. 

[SG] - Substrato Geológico  

 Substrato geológico granítico

 Sobre ele assenta UE 

SONDAGEM 7 

UE [700] - Areão/Brita 

 Camada de brita 

 Estéril em materiais arqueológicos

 Inclui raízes como Bioturbação

 Corresponde à UE [300];cobre a 

 Depósito antrópico  

 Cronologia contemporânea

UE [701] - Sedimentos castanho

 Sedimentos de matriz arenosa, pouco compactos e de cor cast

 Tem inclusões graníticas frequentes, de pequena e média dimensão, de forma regular, 

e raras inclusões de xisto, de pequena dimensão, em formato de lage; inclui ainda 

alguns carvões de pequena dimensão.

 Inclui vidros (vidraça), objetos de m

quantidade de cerâmica de construçãocontemporânea (telhas canudas e tijolo); 

tecidos; madeiras de construção; e pedaços de argamassa. Este material foi 

descartados e deve corresponder a materiais relacionados a obra

 A UE [701] corresponde à 

 Depósito antrópico (aterro) resultante de obras anteriores.

 Cronologia contemporânea

UE [702] - Aterro de pedras e terra

 Sedimentos de matriz arenosa, compacta e de cor castanho

 Inclusões frequentes granítica de pequena a grandes dimensões deformas irregulares

 É estéril em material arqueológico

 Corresponde à UE [702]; cobre a 

 

703]; cortada pela UE [305]; sob a UE [307]; assentano substrato 

Estrutura. Fundações de estrutura pétrea anterior à Torre Sineira. Funcionalidade 

Substrato geológico granítico 

 [300] 

Estéril em materiais arqueológicos 

Inclui raízes como Bioturbação 

300];cobre a UE [701] 

 

Cronologia contemporânea 

Sedimentos castanho-acinzentados 

Sedimentos de matriz arenosa, pouco compactos e de cor castanho-acinzentado

Tem inclusões graníticas frequentes, de pequena e média dimensão, de forma regular, 

e raras inclusões de xisto, de pequena dimensão, em formato de lage; inclui ainda 

alguns carvões de pequena dimensão. 

Inclui vidros (vidraça), objetos de metal(pregos e arames), plásticos; grande 

quantidade de cerâmica de construçãocontemporânea (telhas canudas e tijolo); 

tecidos; madeiras de construção; e pedaços de argamassa. Este material foi 

descartados e deve corresponder a materiais relacionados a obras anteriores

701] corresponde à UE [301]; cobre a UE[702] 

Depósito antrópico (aterro) resultante de obras anteriores. 

Cronologia contemporânea  

Aterro de pedras e terra 

Sedimentos de matriz arenosa, compacta e de cor castanho-amarelada

lusões frequentes granítica de pequena a grandes dimensões deformas irregulares

É estéril em material arqueológico 

702]; cobre a UE [703]. 
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sentano substrato 

Estrutura. Fundações de estrutura pétrea anterior à Torre Sineira. Funcionalidade 

acinzentado 

Tem inclusões graníticas frequentes, de pequena e média dimensão, de forma regular, 

e raras inclusões de xisto, de pequena dimensão, em formato de lage; inclui ainda 

etal(pregos e arames), plásticos; grande 

quantidade de cerâmica de construçãocontemporânea (telhas canudas e tijolo); 

tecidos; madeiras de construção; e pedaços de argamassa. Este material foi 

s anteriores 

amarelada 

lusões frequentes granítica de pequena a grandes dimensões deformas irregulares 



 

 

 Deposito antrópico. Aterro possivelmente resultant

[703]  

 Cronologia contemporânea

UE [703] - Alicerces do Muro

 Estrutura composta por blocos graníticos de grandes dimensões e com pequenas 

pedras nos interstícios e com argamassa amarelada como material de ligação. 

Apresenta pelo menos uma face aparelhada na primeira fiada 

geológico. 

 Tendo como dimensões 2 m de comprimento maior e 1,2 de largura maior na 

sondagem 7 (comprimento absoluto 4 m)

 Continuação da estrutura 

 A UE [703] corresponde 

geológico. 

 Estrutura. Fundações de estrutura pétrea anterior à Torre Sineira. Funcionalidade 

indefinida. 

[SG] - Substrato Geológico  

 Substrato geológico granítico

 Sobre ele assenta UE 

SONDAGEM 10 

UE [1000] - Pavimento (de Paralelos)

 Pavimento em cubos 

 Ocupa a totalidade da área de sondagem.

 Estéril em material arqueológico

 Cobre aUE [1001] 

 Cronologia contemporânea

UE [1001] - Cama de Pavimento

 Sedimentos soltos de matriz arenosa de cor cinzenta

 Estéril em termos de 

 Cobre aUE [1002] 

 Corresponde à cama do 

UE [1002] e UE[1002a]  - Sedimentos arenosos de cor castanho

 

Deposito antrópico. Aterro possivelmente resultante da destruição da estrutura 

contemporânea 

Alicerces do Muro 

Estrutura composta por blocos graníticos de grandes dimensões e com pequenas 

pedras nos interstícios e com argamassa amarelada como material de ligação. 

Apresenta pelo menos uma face aparelhada na primeira fiada e assenta no substrato 

Tendo como dimensões 2 m de comprimento maior e 1,2 de largura maior na 

7 (comprimento absoluto 4 m) 

Continuação da estrutura UE [306] da Sondagem 3 

703] corresponde à UE[703]; coberta pela UE[702];assente n

Estrutura. Fundações de estrutura pétrea anterior à Torre Sineira. Funcionalidade 

Substrato geológico granítico 

 [300] 

Pavimento (de Paralelos) 

cubos graníticos. 

Ocupa a totalidade da área de sondagem. 

stéril em material arqueológico 

ronologia contemporânea 

Cama de Pavimento 

Sedimentos soltos de matriz arenosa de cor cinzenta(Pó de Pedra) 

 material arqueológico 

cama do pavimento  

Sedimentos arenosos de cor castanho-amarelada 
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e da destruição da estrutura UE 

Estrutura composta por blocos graníticos de grandes dimensões e com pequenas 

pedras nos interstícios e com argamassa amarelada como material de ligação. 

e assenta no substrato 

Tendo como dimensões 2 m de comprimento maior e 1,2 de largura maior na 

[702];assente no substrato 

Estrutura. Fundações de estrutura pétrea anterior à Torre Sineira. Funcionalidade 



 

 

 Sedimentos de compactação media de matriz arenosa de cor castanho

se distinguiram durante a escav

 Tem inclusões graníticas frequentes de pequenas a grandes dimensões de forma 

irregular 

 Contem os materiais: 

informes de ferro. 

 Cortado pelos caixões

[1009], [1010], [1012], [1011] (?)

U.E. [1003 e 1003b] - Caixão 1

 Caixão em madeira

com 30 cm de 

largura maior e 15 de 

largura menor e 72 

cm de comprimento 

 Contem os materiais: 

conta, botão, 

meterial indet de 

tecido., pregos de 

ferro, objeto de 

adorno de bronze, 

forro de caixão, 

atacador de couro (?).

 Incluiu esqueleto não adulto

UE [1003a] - Enterramento 

 Inumação de não adulto

 Está orientado a Este 

 Contem o espolio: contas, botões, sap

 A U.E. [1003a] preenche a [1003]

 Cronologia contemporânea 

UE [1003c]- Interface  

 Vala para colocação do caixão com 

UE [1004] - Caixão 2 

 

Sedimentos de compactação media de matriz arenosa de cor castanho

se distinguiram durante a escavação) 

Tem inclusões graníticas frequentes de pequenas a grandes dimensões de forma 

: uma medalha de bronze, uma moeda de bronze e vários objetos 

Cortado pelos caixõesEU [1003] /[1003b], [1004], [1005], [1006]

[1009], [1010], [1012], [1011] (?) 

Caixão 1   

adeira 

30 cm de 

largura maior e 15 de 

ra menor e 72 

 

Contem os materiais: 

conta, botão, 

meterial indet de 

tecido., pregos de 

eto de 

adorno de bronze, 

forro de caixão, 

atacador de couro (?). 

não adulto (UE [1003a]) 

de não adulto, em decúbito dorsal, com crânio centrado 

 

Contem o espolio: contas, botões, sapatos 

A U.E. [1003a] preenche a [1003] 

ronologia contemporânea  

Vala para colocação do caixão com indivíduo [1003a] 

Figura 10 – Trabalhos de escavação dos caix
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Sedimentos de compactação media de matriz arenosa de cor castanho-amarelada (não 

Tem inclusões graníticas frequentes de pequenas a grandes dimensões de forma 

uma medalha de bronze, uma moeda de bronze e vários objetos 

EU [1003] /[1003b], [1004], [1005], [1006], [1007], [1008], 

ão dos caixões na sondagem 10.



 

 

 Caixão em madeira com 30 cm de largura maior e 15 de largura menor e 72 cm de 

comprimento 

 Contem os materiais: 

 Incluiu esqueleto não adulto

UE [1004a] - Enterramento 

 Inumação de não adulto

 Está orientado a este 

 Contem espolio: moeda de bronze, sapados, botões, contas, 

de ferro 

 A U.E. [1004a] preenche a [1004]

 Cronologia contemporânea

UE [1004b] - Enchimento de caixão

 Material recolhido no interior do caixão 

 Inclui material: sapato, vários objetos informes de ferro, pregos de ferro, for

caixão.  

UE [1004c]-Interface 

 Vala para colocação do caixão com 

UE [1005] -Caixão 3 

 Caixão em madeira  

 Contem materiais: botões, conta, pregos de ferro, vários objetos informes de ferro, 

sapatos de couro,  

 Incluiu esqueleto não adul

UE [1005a] - Enterramento 

 Inumação de não adulto

 Inclui espolio: pregos, sapato, fio, alfinete, botões e objeto informe de ferro 

 A U.E. [1005a] preenche [1005]

 Cronologia contemporânea 

UE [1005b] - Enchimento de caixão

 Material recolhido no interior do caixão 

 Contem material: forros de caixão, fechadura, repeciente e vários objectos

UE [1005c]–Interface 

 

Caixão em madeira com 30 cm de largura maior e 15 de largura menor e 72 cm de 

os materiais: moeda de bronze e recipiente. 

Incluiu esqueleto não adulto(UE [1004a]) 

de não adulto, em decúbito dorsal, com crânio centrado 

 

Contem espolio: moeda de bronze, sapados, botões, contas, medalha de bronze, prego 

A U.E. [1004a] preenche a [1004] 

ronologia contemporânea 

Enchimento de caixão 

Material recolhido no interior do caixão UE [1004] 

Inclui material: sapato, vários objetos informes de ferro, pregos de ferro, for

Vala para colocação do caixão com indivíduo [1004a] 

 

Contem materiais: botões, conta, pregos de ferro, vários objetos informes de ferro, 

Incluiu esqueleto não adulto (UE [105a]) 

de não adulto 

pregos, sapato, fio, alfinete, botões e objeto informe de ferro 

A U.E. [1005a] preenche [1005] 

ronologia contemporânea  

Enchimento de caixão 

o interior do caixão UE [1005] 

Contem material: forros de caixão, fechadura, repeciente e vários objectos
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Caixão em madeira com 30 cm de largura maior e 15 de largura menor e 72 cm de 

medalha de bronze, prego 

Inclui material: sapato, vários objetos informes de ferro, pregos de ferro, forro de 

Contem materiais: botões, conta, pregos de ferro, vários objetos informes de ferro, 

pregos, sapato, fio, alfinete, botões e objeto informe de ferro  

Contem material: forros de caixão, fechadura, repeciente e vários objectos 



 

 

 Vala para colocação do caixão com 

UE [1006] - Caixão 4 

 Caixão em madeira 

 Contem materiais: conte de metal, botã

 Incluiu esqueleto não adulto

UE [1006a] - Enterramento 

 Inumação de não adulto

 A U.E. [1006a] preenche [100

UE [1006b] - Enchimento 

 Contem materiais: pregos de metal e f

UE [1007] - Caixão 5 

 Caixão em madeira 

 Não escavado 

UE [1008] - Caixão 6 

 Caixão em madeira 

 Não escavado 

UE [1009] - Caixão 7 

 Caixão em madeira 

 Não escavado 

UE [1010] - Caixão 8 

 Caixão em madeira 

 Não escavado 

UE [1011] - Caixão 9 

 Caixão em madeira 

 Não escavado 

UE [1012] - Caixão 10 

 Caixão em madeira 

 Não escavado 

UE [1013] - Caixão 11 

 

Vala para colocação do caixão com indivíduo [1005a] 

Contem materiais: conte de metal, botão, pregos de ferro e objeto informe de ferro

Incluiu esqueleto não adulto(UE [1006a]) 

de não adulto 

a] preenche [1006] 

Contem materiais: pregos de metal e forro de caixão de tecido 
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o, pregos de ferro e objeto informe de ferro 



 

 

 Caixão em madeira 

 Não escavado 

UE [1014] - Caixão 12 

 Caixão em madeira 

 Não escavado 

UE [1015] - Cruzeiro 

UE [1016] – Torre Sineira 

UE [1017] - Igreja 
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Anexo II – Desenhos Vetorizados
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Desenhos Vetorizados 
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Anexo III -Matrizes Estratigráficas
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Anexo Anexo IV - Inventário de Materiais Arqueológicosrio de Materiais Arqueológicos
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Anexo VI - Registo Fotográfico dos Materiaiso Fotográfico dos Materiais 



 

 

 

 

Figura 11 – Faiança proveniente da  UE701

Figura 12 – Faiança proveniente da  UE701

Faiança proveniente da  UE701

Faiança proveniente da  UE701



 

 

Figura 

 

 

Figura 14 – Vidraça  proveniente da  UE303

Figura 13
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Figura 16

Figura 15
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