


Santo Tirso 
arqn�2�plógico 

MUSEU HUNOCOPALABADE PEDROSA· SANTO TI� 



SUMÁRIO 

SUMÁRIO 

Atigos 

Brazalete de Bronce de Santo Tirso 
Ladislao Castro Perez .......................................................................................................................... 5 

Vidros Romanos do Noroeste português. 
Estudos monográficos de Tongobriga e Alvarelhos 
Álvaro de Brito Moreira ..................................................................................................................... 13 

Materiais arqueológicos do Museu Municipal Abade Pedrosa (Santo Tirso). 
Uma placa esmaltada proveniente da estação arqueológica do Monte Padrão. 
Álvaro de Brito Moreira ............................................................................ .......................................... 83 

A paróquia de S. Batolomeu de Evosa. As inscrições 
Francisco Cavalho Correia ................................................................................... _ ............................ 88 

Elementos para a Arqueologia Industrial do concelho de Santo Tirso. 
A Fábrica de Fiação e Tecidos de Santo Tirso 
Nuno Miguel Olaio ........................................................................................................................... 123 

En defensa da musealizacion da Estacion arqueolóxica de Monte Padrão 
Manuel Garcia Valdeiras ................................................................................................................. 131 

Documentos de Santo Tirso 

História Clássica 

Portugaliae Monumenta Histórica. Diplomat et Chartae, 
documento 413 (1059), Vol. 1, 1867 
Álvaro de Brito Moreira ....................................................................... _ .......................................... 141 

História Medieval 

Geração Goda -Arquio da Universidade de Coimbra, 
Maço 194 Santa Cruz (876), f.f. 195-197 
Francisco Cavalho Correia ............................................................................................................. 143 

História Moderna e Contemporânea 

Regimento Inteno da Sociedade do Rio zela, 1 Livro de Actas 
Nuno Miguel Olaio .... , ...................................................................................................................... 145 



SUMÁRIO 

Coordenação: lvao de Brito Morera 
Coordenação Gráfica: Miguel Félix 
Desenhos e Fotografias: Museu Municipal Abade Perosa 

Gabnete de Arqueologia 
Edição: Câmaa Muicipal de Santo Tso 
Composição, Impressão e Acabamento: aha & Neves da. / Sana Maria da Fea 
Tiragem: 1000 exemplares 
Depósito Legal: 43497/97 

Solicita-se permuta. On prie /'change. Echange wantd 

Santo Tiso Aqueológico 

Museu Municipal Abade Pedrosa / Gabnete de Arqueologia 
Av. Unsco Godz, 100 
P - 4780 Santo Tso 
Pougal 

Sano iso Aquolgio, 1, 2• série, 1997 



Ladislao Castro Pérez BRAZALETE DE BRONCE DE SANTO TIRSO 

BRAZALETE DE BRONCE DE SANTO TIRSO 

Ladislao Castro Pérez 
Faculdade de Humanidades de Orense Universidade de Vigo 

Resumo: 

El presente atículo trata el estudio desciptivo y de la conteualiza
ción histórico - arqueológica de un brazalete de bronce, correspondiente a la eapa del 
Bronce Final (900-700 a.C.). El hallazgo, que data de 1915, és una pueba de las relacio
nes atlánticas que en esta etapa de la prehistoria afectabam al N-W peninsular. 

Abstrat: 

The present paper is a descriptive study of a bronce bracelet. The 
author give us an historie and archaeological context of the object, relacted with the 
Final Bronce Age (900-700 a.C.). This bracelet is a important evidence of the prehistoric 
atlantique relations in the N-W Ibeica-Peninsula. 
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Hace algunos anos, el que fuera párroco de Santo Tirso, Joaquim 
Fonseca Pedrosa, depositó en el Museo Abade Pedrosa una serie de objetos hallados 
accidentalmente hacia 1915 en la villa de Santo Tirso, concretamente en Covilho, en el 
llamado Lugar de A Lagoa. Se trata de un brazalete de bronce y varias vasos cerámicos 
troncocónicos técnica y mofológicamente adscribibles ai Bronce Final. 

La tradición oral, probablemente alimentada por ortuitos hallazgos 
arqueológicos, indica la existencia en el Lugar de A Lagoa de un cementerio "muito anti
go" es posible que el brazalete y los vasos formasen parte de ajuares funerarios dei 
Bronce Final. No obstante, se desconocen por completo las condiciones dei hallazgo, es 
decir, el contexto arqueológico de estos objetos y ni siquiera está claro si e! brazalete y 
las cerámicas ormaban parte dei mismo conjunto. l Se trata de un brazalete depositado 
junto a un vaso en una tumba ? l Qué clase de pautas de compotamiento social, econó
mico o ideológico podría estar relejando?. Estas y otras preguntas no encuentran ácil 
respuesta debido a la generalizada ausencia, como en este caso, de contexto arqueológi
co cuando se produce algún hallazgo de ofebrería. 

Faya Santarem 0952) opinaba que tanto e! brazalete como los vasos 
podian pertenecer ai mismo período cultural, Bronce Atlántico I (1200-900 a.C.) según 
la clasificación propuesta por Martínez Santa-Olalla (1946). Ahora bien, el brazalete pre
senta rasgos que hacen pensar en una fecha un poco posterior, aproximadamente entre 
900 y 700 a.e., entre estos rasgos cabe destacar la decoración dei tramo central dei aro y 
los remates proporcionalmente muy desarrollados. 

En el artículo que daba a conocer estas piezas de Santo Tirso, Faya 
Santarem (1952: 175) estinaba que, si bien no hay paralelos exactos, cabía la comparaci
ón con otros objetos dei "Bronce Atlántico Europeo: Caldas de Reyes, A Golada; o bien 
los pougueses de cronología incierta de Folgozinho, Tavira, Bairro, etc". Por ortuna, 
hoy el desarrollo de la investigación permite precisar un poco más y trazar analogías y 
paralelismos más concretos, aunque sigue siendo una pieza singular. 

Es un brazalete de bronce macizo, abierto, de orma circular un poco 
achaada. La técnica de fabricación consistió en e! vaciado en molde y posterior martilla
do. La sección es planoconvexa, pues e! interior es un plano casi liso y sin ninguna 
decoración, mientras e! dorso o exterior, de sección semicircular, ostenta una sencilla 
decoración geométrica incisa y punteada, sus remates son orma redondeada, aunque 
también tienen el plano interior liso. 

Debido a la oxidación, el brazalete presenta color castano oscuro. Su 
peso es de 150 gr. Sus medidas son: 6'1 cm de diámetro máximo en el interior dei aro; 
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1'3 cm de grosor máximo del aro; los remates miden 1'4 por 1'2 cm y la distancia entre 
los extremos de los terminales es de 0'7 cm. Según Perea (1994, 283), en la ase de 
transormación de la materia prima hay que apuntar en primer lugar que todas las piezas 
de gran tamaío, como torques, o brazaletes, parten de un vaciado inicial en molde y 
adquieren su forma definitiva por martillado. Esta técnica se hace patente, sobre todo, 
en los extremos, como en el brazalete de Santo Tirso, donde se obsevan claramente las 
huellas de martillado. 

La decoración que cubre la parte exterior o dorsal comprende cinco 
planos, es casi simétrica, a partir de los remates se ven, de un lado, nueve y dei otro, 
once incisiones transversales ai aro y paralelas entre sí; a continuación, en ambos lados, 
hay tres líneas longitudinales hechas a base de puntos más o menos paralelas. En la 
parte central dei espacio decorativo, en e! lado opuesto a los terminales, hay tres ilas de 
pequenas líneas incisas poco profundas e irregularmente dispuestas, pues unas son ver
ticales y otras oblicuas. 

Buena parte de los brazaletes del Bronce Final atlántico en el NW 
peninsular son joyas que suelen emular las ormas de los torques, con aros semicircula
res o elípticos, de sección circular y con o sin terminales en botón (Coelho 1986: 239-
40). Junto a esta categoría morológica y probablemente con la misma cronología, son 
también conocidos los brazaletes tipo Estremoz o Villena y aquellos otros que intentan 
emularlos, algunos de ellos hallados en e! Noroeste peninsular. Los llamados brazaletes 
tipo Estremoz (Evora, Portugal), pues e! de mayor calidad - con un peso de 978.5 gr de 
oro - apareció en esa localidad, presentan molduras, púas y calados (Perea 1994: 288-
89). La técnica empleada combina e! moldeado a la cera perdida y e! empleo de tomo. 
Conocemos unos 40 ejemplares de este tipo, 28 proceden de e! depósito de Villena 
(Alicante), e! resto de los hallazgos está bastante más repartido y sobre todo pertenecen 
ai área dei Alto y Bajo Alemtejo portugués. Los aparecidos entre e! Mino y e! Duero, 
entre otros, están elaborados con técnicas más sencillas: batido de láminas y decoración 
con punzones y cinceles. 

La presencia o ausencia de remates en botón, etc. así como la sección, 
no son determinantes para asignarles una cronología pero si son elementos estimables. 
En este sentido podría decirse que este brazalete preigura los remates castreíos, es 
decir, hay indícios morfotipológicos que inducen a pensar que se trata de una joya arcai
zante a medio camino entre e! Bronce Final Atlántico y e! comienzo de la Edad dei 
Hierro. 

El brazalete de Santo Tirso puede decirse que pertenece a la tradición 
atlántica, por su decoración incisa, por su técnica de abricación, por su forma, al fín, así 
pues no está lejos de los torques de tradición atlántica tipo Sagrajas, Berzocana o Sintra 
y probablemente contemporáneo aproximadamente de los brazaletes tipo Estremoz. 
Podríamos considerar este brazalete, desde el punto de vista dei conjunto de las piezas 
que constituyen el creciente repertorio de las piezas arqueológicas consevadas, como 
un híbrido en varias sentidos: Remates semiesféricos (torques de la Edad dei Hierro), 
sección planoconvexa, decoración geométrica incisa y puntillada. Este carácter híbrido 
no es excepcional entre las joyas arqueológicas de esta parte de la Península, así sucede, 
por ejemplo, con el brazalete de Costa (Guimaraes), donde podemos ver undirse el 
modelo de Sintra y el de Estremoz. Y, por otra pate, es precisamente esta hibridez la 
singularidad de la pieza de Santo Tirso, pues no se ha encontrado, por el momento y 
que tengamos noticia, ninguna otra pieza que sea exactamente igual. A nuestro juicio, el 
brazalete está a caballo sobre una rontera elusiva entre e! Bronce Final y el comienzo 
de la Edad del Hiero. 

Eluere y Gómez 0990: 83), en su ordenado muestrario de brazaletes 



Ladislao Castro Pérez BRAZALETE DE BRONCE DE SANTO TIRSO 

franceses de la Edad dei Bronce, presentan un brazalete bailado en Britexte (Tarn), de 
barra maciza y sección circular, decorado con motivos grabados monótonos y rematado 
por dos bolas voluminosas de orma casi bicónica. Ambos autores suponen que este 
tipo de brazalete debe datarse en la Primem Edad dei Hierro. Sin duda esta pieza guarda 
en conjunto un parecido innegable con e! brazalete de Santo Tirso, aunque no son lo 
mismo ni en la decoración, ni en la sección. 

Hay un elemento susceptible de ser interpretado como indicio crono
lógico, con la debida prudencia y es la decoración dei tramo central de la barra a base 
de tres series de líneas oblicuas y verticales que encuentra una clara analogía en otros 
brazaletes de bronce (o aros abiertos), sin remates de ninguna clase, de los depósitos 
portugueses de Coles de Samuel (Soure, Beira litoral), hoy en e! museo de la Facultad 
de Letras de Coimbra y Fiéis de Deus (Bombarral, Extremadura), hoy en e! MNAE de 
Lisboa (Cofyn 1985: pi. LVI y LVII), este último depósito contiene entre otras cosas 
una espada tipo Vénat. Estas vírgulas dei tramo central dei aro parecen seguir con cierto 
desgarbo e! patrón que también obsevamos en los brazaletes de los citados depósitos y 
son la única decoración incisa dei brazalete, e! resto de las líneas están compuestas a 
base puntos alineados y aparentemente se obtuvieron con distintos punzones. 

Quizá parezca excesivo calificar a la escueta decoración mencionada 
como un indicio cronológico de tradición atlántica, ahora bien, si la comparamos a la 
que ostenta, asimismo en e! tramo central dei aro, uno de los brazaletes de Baioes 
(Coelho 1986: Est. XCIC, 3 y 4), notaremos que la decoración de la joya de Santo Tirso 
parece seguir aquel modelo, pues sus remates denuncian a una joya más redente. 

Por otra parte, también en e! brazalete de Regoufe hay una decoración 
incisa similar. Salvando las distancias, cabría establecer una comparación global con e! 
torques de oro de Jaramillo Quemado, Burgos (Castro Pérez 1990: 143, fig. 69), ejemplar 
que presenta los remates de botón, decoración geométrica incisa y punteada, y sección 
circular. Por último, una referencia a los brazaletes de Sabrosa y Nogueira (Chaves) 
(Coelho 1986: Est. XCX, 8 y 9), cuyos remates son distintos que los dei brazalete que 
nos ocupa, pero comparables por su tamaio o proporción e igualmente por ser, como 
parecen, joyas de un período de transición entre e! Bronce y e! Hierro. 

A la hora de clasificar las formas de los remates castreios (López 
Cuevillas 1951; Castro Pérez 1990; Pérez Outeiriio 1991) es habitual referirse a los 
siguientes términos: botón o cabeza de clava; perilla; campánula o urna; doble escocia; 
bitroncocónico; tulipán; cilíndrico/troncocónico con platillos. Cada uno de estas térmi
nos trata de deinir un tipo. En ocasiones las formas enunciadas se combinan, como en 
e! caso de un tronco de cano y una escocia en e! torques de Burela. En general, se trata 
de diseios cuvos y de formas netas. Algunos autores han considerado que los remates 
de torques castreios derivan de los extremos ensanchados en ventosa, cabeza de clava, 
botón o similares de ciertos torques y brazaletes macizos recuentes en e! Bronce Final -
en torques, fíbulas o brazaletes- de la parte occidental de la Península Ibérica. En tor
ques, fíbulas o brazaletes bailamos una preferencia por remates de ormas que paulati
namente irán adquiriendo volumen (remates redondeados, de botón, perilla, troncocóni
cos, etc.). En todo caso, la propensión a los remates desarrollados y voluminosos consti
tuye un rasgo innegable de las joyas dei Noroeste, especialmente a partir de la Edad dei 
Hierro. 

Es muy posible que el desarrollo de los remates volumétricos en los 
torques pueda estar en consonancia con lo sucedido en otros adornos y también en 
armas, los remates voluminosos empiezan a prodigarse en ciertas áreas a partir de la pri
mera Edad dei Hierro -el torques de la tumba de Vix, fechado a fines deis. I a.e., es el 
más antiguo de los datados en la Europa occidental (Eluere, Drilhon, Duday y Duval 
1989)- y, sobre todo, se extendieron desde el inicio de la segunda Edad dei Hierro, 
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conocida como época de La Tene en buena parte de Europa. Pero los remates de las 
joyas dei Noroeste evidencian una particular tendencia ormal. 

Durante el Bronce Final se habla de una etapa en la Prehistoria 
Peninsular en la que se orma o se consolida una sociedad estratificada y altamente 
jerarquizada, es decir, se abre un nuevo ciclo económico y social. Así en el Bronce 
Final, hay atisbos de un proceso de concentración, comienzan a aparecer grandes depó
sitos o atesoramientos de piezas metálicas, donde hasta entonces e! metal se deposiaba 
predominantemente en umbas, algo que dejará de hacerse precisamente al comienzo de 
la Edad de Hierro. El tráico de intercambios en la achada atlántica alcanza su máximo 
desarrollo en esta época y los objetos metálicos consevados dan buena cuenta de estas 
relaciones y de un mundo más conectado, más dinámico en sus relaciones y más rico y 
complejo en el repertorio de signos, tal como los adonos hacen patente. 
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1. Coordenadas geográficas do local de aparecimento dos materiais: 41 º 20' 30" N - 8º 28' 40" W (Lreen) (C. M 
1/25000- f. 98) Alt. 84 mm.

2. Brazelete em Bronze
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VIDROS ROMANOS DO NOROESTE PORTUGUÊS. 
ESTUDOS MONOGÁFICOS DE TONGOBRIGA 
E AARELHOS 

Álvaro de Brito Moreira 
Gabinete de rqueologia da Câmara Municipal de Santo Tirso 

Resumo: 

Este pequeno estudo sobre o vidro romano no Noroeste pouguês é 
uma primeira tentativa de sistematização, da indústria vidreira na época romana, com
plementada aqui com uma abordagem monográica de duas estações arqueológicas de 
particular significado para a compreensão do estudo da romanização do Norte de 
Pougal. 

Abstrat: 

This is study about Roman glass in Northwest of Portugal, a first 
attempt of systematisation of the theme or this region. oe author make a monographic 
study of roman glass rom two important settlements, Tongobriga and Alvarelhos that 
have particular importance or the study of Roman glass in this region. 
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INTRODUÃO 

Esta primeira abordagem ao estudo dos vidros romanos no Noroeste 
Português desenvolve-se na área geográica que corresponde ao território português do 
Noroeste Peninsular. Administrativamente, delimita-se pelos distritos do Porto, Braga, e 
Viana do Castelo, a que corresponde uma certa homogeneidade regional do ponto de 
vista geomorfológico, com limites orográficos bem definidos. (Est. I) 

O estudo que aqui apresentamos congrega duas aproximações dis
tintas, mas complementares, do estudo do vidro romano, que em última análise, consiste 
na conjugação de um trabalho de sistematização da informação já publicada, e sua aná
lise estatística, e por outro lado, o estudo individualizado de duas estações com enqua
dramento cronó-estratigráfico, em associação com o estudo tipológico de outros mate
riais directores. Pretende-se, desta forma, enquadrar os estudos já realizados, que em 
muitos casos, são apenas classificações tipológicas e cronológicas de peças sem contexto 
arqueológico rigorosamente definido, em depósito em vários museus, e também, com
plementar, se or caso disso, o conjunto de formas já conhecidas nesta região. 

Não contemplamos no nosso esudo qualquer tipo de análise química 
dos diferentes vidros, porque, em primeiro lugar, o estudos até agora realizados não 
permitirem grande fiabilidade nos seus resultados, e também, porque o âmbito em que 
realizamos este pequeno estudo não o possibilita do ponto de vista técnico e de tempo 
para a sua realização. 

Como se poderá apreciar no nosso catálogo, os vidros, no marco 
espaço-temporal a que se reporta o nosso estudo, de uma orma geral não são muito 
abundantes, pese embora se assista a importantes lutuações dos seus quantitativos nos 
diferentes momentos cronológicos em que decorre o período romano. A este aspecto, 
de certa forma limitativo, podemos ainda acrescer à diiculdade do seu esudo, o acto 
de, salvo raras excepções, se encontrarem em elevado estado de fragmentação e dai de
corer que , em períodos mais recuados da historiografia arqueológica portuguesa não 
fossem valorados como material arqueológico com potencialidades de interpretações 
cronológicas e técnico-funcionais, o que implicou um quase total abandono do seu 
estudo. 

Efectivamente, esboçar neste momento uma síntese da situação do es
tudo do vidro, levanta bastantes problemas, não só devido à alta de estudos especíicos 
sobre os mesmos, mas sobretudo, pela alta de elementos que possibilitem uma visão de 
conjunto a nível Peninsular que permita integrar, mesmo que a título provisório, os 
resultados conhecidos. A aproximação ao aprofundamento do seu estudo coloca-nos pe
rante dois problemas a níveis distintos. Um primeiro, relativo à classiicação e datação 
dos exemplares a serem estudados, que maioritariamente revelam elevados índices de 
fragmentação, muitas das vezes não possibilitando a sua classificação por alta de ele
mentos deinitórios. E um segundo, de maior diiculdade, quando se pretende unda
mentar hipóteses no campo da sua produção, circulação e consumo, que na maior parte 
dos casos apenas é possível que seja feita tendo em conta as características extenas das 
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peças, como por exemplo; transparência, cor, dureza ou brilho, mesmo quando conju
gadas com elementos técnicos e ormais como, técnica de fabrico, decoração, detalhes 
morfológicos ou motivos decorativos. 

Decorrente ainda da história da arqueologia potuguesa, o estudo da 
romanização no Norte do país, que só nos últimos quinze anos soreu algum incremen
to, e sendo ainda os resultados parcelares e pouco representativos, constitui-se como um 
panorama de dificuldades acrescidas, em que faltam elementos undamentais relaci
nados com o povoamento e organização do território, evolução económica e social, rela
ções comerciais e outros. 

1. História do Vidro Romano

É genericamente aceite, que a descoberta da abricação do vidro terá 
ocoido provavelmente no Leste, na costa Fenició-Siria, Egipto e Alexandria e rapidamente 
se terá dundido para Oeste. No enanto, à parte da sua descobea, a verdadeira revolução 
na sua produção deu-se com a descoberta ou inovação do processo de solagem. Esta nova 
técnica provocou uma verdadeira revolução na "indústria do vidro". Através da solagem a 
sua produção tornou-se mais rápida, mais versátil, mais leve e substancialmente mais 
barata. Até aqui um produto de luxo, o vidro, paulatinamente transoma-se num produto 
mais acessível, cujas omas e tamahos se vão transormando e adaptando ao uso das 
cerâmicas, suas predecessoras. O evoluir da técnica pemitiu elaborar um produto mais fino 
e transparente, cuja adaptação e aceitação para usos domésticos, para vitrais e reservatórios 
de medicamentos e peumes, se transormou numa realidade. 

Efectivamente, apesar de determinadas técnicas decorativas exigirem 
grande destreza, experiência e domínio tecnológico, a produção do vidro não impunha 
mais diiculdades do que a produção de cerâmicas ou objectos metálicos. Bastava um 
pouco de areia silicosa e de soda ou potássio, fundidos a altas temperauras em cadi
nhos de argila reractária, potanto, mais áceis de obter, para realizar pasta de vidro, 
que posteriormente se haveria de soprar. Da mesma orma que, a modéstia das ferra
mentas necessárias não constituía qualquer obstáculo; canas, pinças, tenazes, cadinhos, 
eventualmente moldes, era tudo quanto se necessitava, ainda com a facilidade de 
algumas delas não serem especificas para este tipo de produção artesanal. 

As colorações eram obtidas através de óxidos metálicos que acompa
nhavam, por vezes, a soda ou o potássio como impurezas, ou eram voluntariamente adi
cionados. A técnica, neste capítulo, chegou a requintes de perfeita imitação de materiais 
preciosos como o âmbar, a esmeralda a ágata o ónix, o azeviche, a ametista, a safira, 
entre outros. 

Da ampla gama de diferentes produtos, em época romana, com 
alguma expressão no nosso território, entre os mais antigos são, especialmente notáveis, 
pela sua beleza, raridade e excepcional diiculdade de execução, os vidros matizados, os 
elaborados por justaposição ou laminagem de pastas de cores diversas, os salpicados, os 
marmoreados, os lapidados os moldados, alguns deles ilustrados com cenas de com
bates de gladiadores amosos, etc., e numa época mais distante, já no limiar do império, 
os diatreta, cuja técnica de execução se encontra muito próxima da ourivesaria. 

No que respeita à história e autoria da descoberta da técnica da sola
gem a informação disponível, mantém-se ragmentária e pouco consistente. De acto, as 
interrogações básicas de, quem, quando e onde, não se encontram totalmente respon
didas. O consenso parece, no entanto, existir relativamente às duas primeiras. É tido 
como praticamente aceite que a técnica de solagem teve início por volta de meados do 
século Ia.e., algures no litoral Este do mediterrâneo'. 

A história antiga, neste capítulo, não contribui de orma decisiva. De 
acordo com Estrabão', Roma contribuiu para as novas invenções e comércio no último 
quarto do século I a.e 
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"(. .. ) Em Roma, dizem, muitas invenções adicionais foram feitas rela
cionadas com a cor e facilidade de confecção, por exemplo para o vido, clao como 
cistal, onde se pode comprar uma taça ou um copo .... (. .. )" 

Como se pode ver esta passagem, não revela a natureza das inven
ções. Plínio o Velho', também não é mais esclarecedor, apesar de mencionar a solagem 
como técnica, acaba por deixar o seu inventor anónimo. 

"( ... ) Algumas delas tomam foma por solagem, alguns crescem em 
molde e algumas são gravadas como prata (. .. )" 

Do ponto de vista historiográico, a arqueologia ao longo deste século 
passou por várias tentativas de interpretação do processo e origem da solagem que se 
basearam essencialmente no estudo de peças completas que sobreviveram até aos 
nossos tempos, assim como, na aplicação de métodos de abrico que também sobrevi
veram até aos dias de hoje. Assim, Gustavus Eisen, assumiu que "a descoberta da 
solagem do vidro oi o resultado do esorço dos artesãos para azer rascos do mesmo 
género de vidro mosaico do qual se fez a orma"'. Embuido do mesmo espírito, Frede
rick Schulers descreve a técnica de solagem em relação com o vidro millefiori. Os dife
rentes estados da descoberta da solagem, de acordo com Schuler são idênticos com os 
sugeridos por Eisen, solagem de vidro arco Íris, solagem livre e solagem/moldagem. 
Por sua vez, Harden considera a técnica de moldagem/solagem como o primeiro 
degrau da técnica de solagem, considerando-o como um natural evolução da técnica de 
moldagem.6 

Os dados hoje disponíveis conduzem-nos a uma outra abordagem que 
tem obrigatoriamente a ver; não apenas com a abordagem da evidência arqueológica, 
mas, também com a intepretação da própria técnica da solagem. Os novos elementos 
surgiram em 1971 no decurso das escavações do quateirão judaico da cidade velha de 
Jerusalém, e permitem enquadrar como princípio da técnica de solagem, ainda que inci
piente, os meados do século I, a.e .. O professor Nhaman Avigad7 apresentou os resul
tados e as suas subsequentes revolucionárias implicações. Concluiu que, as descobetas 
podiam suprir em parte algumas interrogações em relação à origem da técnica de 
solagem do vidro. "( ... ) As descobertas de Jerusalém indicam que o mais antigo vidro 
soprado oi feito com tubo de vidro. Este é, talvez o primeiríssimo estádio de experi
mentação de solagem de vidro, seguidos mais tarde pelo uso do ponte!". 

É vulgarmente dito que a técnica de moldagem/solagem oi trazida 
para ocidente por Ennion na primeira metade do século I. Na Itália meridional, onde 
aportavam peças de mercadores orientais, as técnicas vidreiras cedo se desenvolveram 
para a região do Pó para a Gália e Renânia, fundamentalmente através do vale do Róda
no e do Reno. 

Paralelamente aos grandes centros fabriqueiros de Roma, Aquileia9 , 
Colónia'º e Campânia, outros de menor dimensão oram-se desenvolvendo para satis
azer as necessidades regionais. Primeiro as legiões, depois funcionários estatais e por 
fim a aristocracia indígena, constituíram um mercado potencial, para o desenvolvimento 
desta actividade artesanal. 

No século terceiro e princípios do quarto os mercados Sim-Palestino 
lorescem. Aliás, este período corresponde a um intenso contacto entre o Este e Oeste do 
Império no ponto de vista comercial, que se pode apreciar por um amplo conjunto de 
materiais, como por exemplo, a cerâica e em que o vidro não constiui excepção. Na 
realidade, todo o mercado mediterrâneo loresce. As técnicas decorativas e formas 
ganham um novo incremento, aparecendo simultaneamente no Oriente e Ocidente, como 
de que é exemplo o novo estilo de decoração de olhagens aplicadas, entre as quais se 
moviam pássaros e serpentes, que surge na Renânia nos princípios do séc. III, a que deve 
coresponder um surto migratório vindo de Oriente com novos artistas e artesãos. 

3
. PLINIO O VELHO -

4 
História Natural, 36, 190-193. 
' EISEN, G. A .  - The 
origin of glass blowing, Ameri
can Journal of Archaeology, 20, 
1916, pp. 134-143, esp. 143. 

5. SCHULER, F. - An-
cient G/assmaking Techniques -
the blowing process, Archaeo
logy, 12.2, 1933, pp. 116-122. 

•. HARDEN, D. B. - An-
cient glass li: Roman, Archaeo
logy Journal, 126, 1969, pp. 44-
-77. 

7
. AVIGAD, N. - Disco-
vering Jerusa/em, Nashvil le 
1983, pp.186-192, esp. 189. 

•. HUTH, S. N. -Ancient 
Glass at the Newark Museum, 
Newark 1976, p. 18. 

•. Embora não haja 
qualquer evidência literária que 
ateste a produção vidreira no 
Vale do Pó e Aquileia, o vidro é 
bem conhecido. Especialmente 
merecem relevo os vidros prove
nientes de duas sepulturas de 
Ornavasso. cfr. STERN, E. M. -
Ancient Glass at the Foundation 
Custodia, Paris 1977, p. 153. 

10. Com datação do sé-
culo I existem evidências em 
Colónia de produção de vidro e 
muito provavelmente anteriores 
a meados dos primeiro século. 
Cfr. HARDEN, D. B. - op. cit., 
Ancient glass ... , p. 48; STERN, 
E. M. - op. cit., Ancient glass. .,
p, 153.



11. Este aspecto é parti-
cularmente evidente na região do 
Noroeste Peninsular, onde existe 
uma grande uniformidade de 
formas e cores neste período. 
Merecem no entanto destaque, 
algumas peças que embora se 
enquadrem genericamente neste 
conjunto, do ponto de vista tipo
lógico, são ricamente gravadas. 
Os motivos puramente mun
danos como a caça tem alguma 
representação, mas são os mo
tivos liturgicos ou religiosos que 
assumem particular destaque 
pela sua amplitude cultural, se 
tivermos em consideração que 
algumas destas peças serão pro
vavelmente de impotação. 12. ISINGS, C. - Roman
Glass from Dated Finds, Ar
chaeologica Traiectina li, Gro
ningen 1957, p. 12. 

13. FORBES, R. J. - G/ass, 
Studies in Ancient Technology, 
Leiden 1966, p. 192. 

, • . FORBES, R. J. • op. 
cit., Glass ... , p. 192. 

'5. PLINIO - N.H., VI, 
194. 

1•
. RISAS, M. e Bertan -
E/ poblement d'//duo, Barcelona 
1952, p. 80. 

'7. TRISTAN, Francisca 
Chávez - E/ vidrio romano en Lu
sitania y Betica, Tesis Doctoral -
Un iversidade de Sevilla, (poli
copiada) ilha 1991, pp. 51-517. 

••. PRICE, Jenifer - Glass
vesse/ production in Southen 
lberia in the first and second 
A.O.: A survey of the archeo/o
gica/ evidence, Journal of Glass
Studies, 29, 1987, pp, 30-39, 
esp. 33 

••. Idem - op. cit., Glass
vesse/ .. . , p. 34. 

0. ALMAGRO, M. - Las
necràpo/is de Ampurias, Barce
lona 1955, p.27. 

,,. PRIC E, Jen ifer -
Spanich expots of the laudian 
period: The significance of 
thePot Vendres i Wrek reconsi
reded, The lnternational Journal 
of Nautic Archeology, 1991, pp. 
221-228, esp. 226. 

2. PRICE, Jenifer - op. 
cit., Glass vessel .. . , p. 34, 

". HARDEN, D. B. 
Roman Glass from Karanis, Ann 
Arbor, 1936. Idem -Ancient Glas,
Antiquiy, 7, 1933, pp.419-428. 2•. KISA, Anton - Das glas
im Aletum, Roma 1908. 3 vol. 

25. MORIM-JEAN - La 
verrerie en Gaule sous L'Empire 
Romain, Paris 1913. 
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No im do século quato, com a separação política e económica do 
Império, as trocas parecem ter diminuído, e como consequência as oficinas ficam mais 
isoladas e menos inovativas, embora se produzam as tradicionais ormas, mas já com 
menos qualidade e variações estilísticas. 

Como reacção, dos antigos centros tradicionais apenas Colónia se 
mantém inventivo, donde provém a maior pate dos vasos conhecidos por diatreta, que 
constituem indubitavelmente ao acto criativo mais singular na vidraria romana. 

À parte desta excepcional manifestação artística, o vidro a partir do 
século IV entra em decadência, a qualidade diminui; as impurezas da matéria prima são 
mais abundantes e predominam os vidros coloridos com óxidos de ferro, em tons verdes 
e amarelos, como os musgos e a azeitona, e as ormas tornam-se monótonas e menos 
elaboradas.' 

O momento artististico seguinte inspira-se nos pefis e decorações pró
prias do metal e ourivesaria, abundam as peças decoradas com cabucões de vidro colo
rido qu' lembram as pedras preciosas. 

Apesar de abundante e razoavelmente estudado a nível geral, o vidro 
romano fica incompleto sem um visão das suas oicinas e locais de fabrico. Infelizmente, 
os exemplos não são muitos e revelam pouco mais que uma pálida imagem do que oi, 
provavelmente, uma actividade de grande expressão. Foram descobertos vários ornos 
em diferentes localidades no mundo romano; Colónia", quatro em Inglaterra, 13 e um em 
Tipasa". 

Relativamente à Península Ibérica não existem documentos epigráicos 
que aludam a oficinas de abricação de vidro. Existem apenas, poucas, e vagas referên
cias documentais relativamente à produção deste período na História Natural de Plínio'5, 
onde se pode ler ( ... ) ... actualmente a areia é misturada de forma semelhante nas pro
víncias da Hispânia e Gália ... ( ... ). 

Os restos arqueológicos, permitem-nos, no entanto, a ter uma pequena 
ideia de alguns possíveis centros produtores. Foram encontrados em Matará indícios de 
pequenos fonos e restos de moldes, datados do século 11'6• Juntamente a estes restos 
outros se juntam espalhados por Olleria, Salinas, Busot, Valle de Almanzora, na 
Tarraconense, área que segundo Francisca Tristan", paralelamente com a Bética recebeu 
as primeiras oicinas da Península, que se prolongaram até ao século IV, como demons
tram os restos encontrados na necrópole paleocristã de Tarragona 18• A juntar a estes 
achados à que somar os provenientes de Mérida e de Pasaje de Cobos em Tarragona19

, 

mpurias'º, Itálica' 1 e Conimbriga". 

1. 1. O estudo do vidro romano

Não pretendemos neste capítulo elaborar a historiografia do estudo do 
vidro romano desde o seu início até à actualidade. Pretendemos sim, apenas nomear as 
principais obras e especialistas que durante este século contribuíram decisivamente para 
o avanço dos conhecimentos neste campo, e cujas publicações são requentemente utili
zadas como informação de diagnóstico e referência. Esta não é mais do que uma pe
quena lista de uma grande quantidade de investigadores e especialistas que se debu
çaram sobre o estudo do vidro em época romana.

O grande pioneiro dos modernos estudos do vidro romano é sem 
dúvida nenhuma, D. B. Arden com o seu estudo monográico, de Karanis em 1936'3, 

embora não tenha sido o seu primeiro trabalho sobre vidro romano. 
No entanto, já no principio de século investigadores como Anton 

Kisa" e Morin-Jean'; tinha dado outra dimensão e importância ao estudo do vidro, 
embora os seus métodos de estudo com várias alhas, assim como, as suas publicações 
os tonassem de pouca utilidade para os estudos actuais. 

Em continuidade merecem referência obrigatória trabalhos de grande 
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vulto, que ocupam hoje lugar de destaque na historiograia do estudo do vidro romano, 
tais como o desenvolvido em Colónia por Fritz Fremersdorf, que elaborou oito volumes 
entre 1958 e 196726 • Da mesma amplitude e importância o trabalho publicado por Olof 
Vesseberg21 sobre os vidros encontrados em Chipre, onde se realiza a primeira tipologia 
do vidro romano através do Império Romano, cujas formas básicas continuam actuais 
para qualquer trabalho no âmbito do estudo do vidro romano. 

Em lugar de destaque, o trabalho de Isings8 publicado em 1957, é hoje 
um trabalho de referência absoluta para qualquer trabalho sobre a matéria. 
Efectivamente, a sua tipologia mantem-se, ainda hoje, passados anos como perfeitamente 
acual, embora, naturalmente com alguns acrescentos de ormas até então desconhecidas. 

Com a criação do "Jornal de Estudos do Vidro" pelo Corning 
Museun em 1959 o estudo e interesse pelo vidro cresce rapidamente, e assiste-se a 
uma certa especialização ou de outra forma, surgem alguns vultos da investigação 
arqueológica vinculados a determinadas áreas geográficas. Assim, no Norte de Itália, 
sobressaem os estudos de M. C. Calvi'9, na Inglaterra os de Dorothy Charlesworth'° e 
D. B. Harden3'.

De Tipasa, Note de frica merecem menção os estudos de S. LanceP', 
assim como os de V. Tatton - Brown33 relativos a Cartago. Por último, os estudos publi
cados por C. Clairmont4 de Dura - Europos são também de assinalar, como também, os 
estudos de Split, publicados por Axel Von Sardern35 , 

Relativamente a Portugal, o nome de Jorge de Alarcão com uma 
extensa bibliografia constitui a principal referência de que nos ocuparemos mais adiante. 

1.2. O estudo do vidro romano em Potugal 

O estudo do vidro romano em Portugal é bem o reflexo da actividade 
arqueológica realizada no nosso país desde o seu aparecimento até actualidade. Se por 
um lado, a história da arqu.eologia portuguesa é bem reveladora dos diferentes ritmos de 
crescimento e desenvolvimento desta ciência entre nós, por outro, é também, bastante 
elucidativa das diferentes tendências e inclinações das áreas culturais escolhidas nos 
diferentes períodos histórico-políticos e áreas regionais dos últimos cem anos. Assim, no 
que concene ao marco espacio-temporal que interessa, a história arqueológica no Norte 
de Portugal resume-se, salvo raras excepções, ás últimas três décadas, e mesmo estas 
pautam-se por intervenções pontuais e descontextualizadas. 

Efectivamente, o estudo da romanização no Norte de Portugal me
receu sempre, um interesse muito menor do que na Galiza ou no Sul do país. Depois 
dos trabalhos pioneiros de Jerónimo Contador de Argote (1728 -1734)36 , de Martins 
Capela (1895)31 e de Alberto Sampaio (1899-1903)', os estudos sobre a romanização, li
mitam-se quase exclusivamente à divulgação de achados de estações, ao estudo da 
viação romana e à análise da aculturação dos castros. 39 

Após um enorme hiato cronológico será apenas a partir dos anos ses
senta que se assistirá a um maior interesse pelo estudo da romanização no Norte de 
Portugal, amplamente ampliado com os trabalhos de Alain Tranoy e P. Le Roux, sobre a 
epigrafia do Conventus de Bracara e com o início dos trabalhos arqueológicos de 
Bracara Augusta. 

Curiosamente, nos dias de hoje, o panorama da investigação não é 
substancialmente melhor. De acto, são poucos os trabalhos enquadrados em projectos 
de investigação, com substância e enquadrados a nível regional. Para além do projecto 
de salvamento de Bracara Augusta, existem apenas mais três em curso com perspectivas 
de continuidade, reiro-me concretamente do projecto de estudo da rea arqueológica 
do Freixo, Marco de Canaveses, da direcção de Lino Augusto Tavares Dias; ao projecto 
de esudo da Estação Arqueológica de Alvarelhos e a Romanização de entre Leça e Ave, 
da direcção de Álvaro de Brito Moreira e ao projecto de Estudo da Romanização do 
Litoral Minhoto da direcção de Carlos A. Brochado de Almeida. 

26" FREMERSDORF, Fritz 
- Romisches Buntglas in Koln,
Denkmaler des romishen Koln 3, 
Colónia 1958. 27" VESSBERG, Olof · Ro-
man glass in Cyprus, Olof Ves
seberg & A. Westholm The Hel
lenistic and Roman periods in 
Cyprus, (The Swedish Cyprus 
Expedition) vol. IV, 3, pp. 109-165. 28" ISINGS, C. - op. cit., 
Roman G/ass from ... , 1957. 
Idem - op. cit, Roman G/ass in 
Limburg, Groningen, .. , 1971. 

2•. CALVI, M.C. - The 
Roman Glass of Northern ltaly, 
Museu Haarez Buli. 8, 1966, pp 
55-64. Idem - / vetri Romani dei
Muso di Aqui/eia, Aquileia 1968 
Idem - / vetri Romani, Aquileia
1969 ,o. CHARLESWORTH, D -
Roman glass in Nothen Britain, 
Archaeologia Aeliana, 37 Londres 
1959, pp. 33-58 Idem - The glas, 
Verulamium Excavations, 1, 
Oxford 1972, pp. 196-215. Idem -
The g/as objs, «The san Rocco 
villa at Francolise», 53, Londres 
1985, pp. 14-159. 31. HARDEN, D B, - op. 
cit., Ancient G/ass .. , pp. 419-
-428. Idem - op. cit., Roman G/ass
from .. ,, 1933. Idem, op. cit., An
cient glass, I Pre Roman, Archea
logical Journal, 125, 1969, pp. 47-
-72. Idem - op cit , Ancient glass,
i: Roman, Archealogical Journal, 
126, 1970, pp . 44-77. Idem -
Study and research on ancient 
glass: past and future, Journal of 
Glass Studies, 26, 1984, pp. 77-
·85 32. LANCEL, 5. - Verrerie 
Antique de Tia, Paris 1967. 33" TATTON - BROWN, V. 
A. - The glass, «Excavations at 
Cathage: the British Mission I», 1, 
Shefield 1956, pp 194-212. 4" CIALRMONT, C. W -
The xcavations at Dura Europos. 
Final Repot I, Pat V: The Glass 
Vessels, New Haven 1963. 

35. SALDERN, Axel Von -
Ancient G/ass in Split, Jounal of 
Glass Studies, 6, 1964, pp 99-
142. Idem - Ancient glass in the
Museum of Fine Arts, Boston,
Boston 1968. Idem - Roman glass
with Decoration Cut in High
Relie, Roman Glass Two centu
ries of At and lnvention, vol. XIII,
of Papers From The Society of
Antiquaries of London, Londres
1991, pp. 111-121.

••. ARGOTE. J - De An-
tiquitatibus Conventus Bracarau
gustani, Lisboa, 1972. Idem -



Memóias para a história cclesiás
tica do Arcebispado de Braga, 
Primaz das Hespanhas, L i sboa 
1732-34. 

37. CAPELA, Martins • 
M1iários do Conventus Bracarau
gustanus em Portugal, Porto 
1985. 

38. SAMPAIO, Alberto -
s "vil/as" do Note de Potugal, 
Portugália, 1, Porto 1899-1903, 
pp. 97-128, 281-324, 549-584, 
757-786 

••. Esta opinião é parti-
lhada por vários historiadores e 
arqueólogos e principalmente por 
Manuela Martins que efectuou 
uma pequena abordagem da his
tória da arqueologia potuguesa e 
pôs em evidência as discrepancias 
exis tentes entre a arqueologia 
nacional e da vizinha Espanha, 
especificamente a Galiza. cfr,, 
MARTINS, Manuela - O povoa
mento prato-histório e a omani
zação da aia do mdio Cávado, 
Cadernos de Arqueologia. Mo
nografias Braga 1990, esp. 15-39. 

0. CARDOSO, Mário -
Pulseiras de antigas de vidro en
contradas em Potugal, Revista de 
Guimarães vol. LXXI, Guimarães 
1961, pp. 55-63. Idem - As Indús
trias Cerâmica e Vidreira na 
Antiguidade Peninsular, Parti
cularmente na Cultura dos Cas
tras do Noroeste, IV Colóquio 
Portuense de Arqueologia 1965, 
Lucerna vol. V, Poto 1966, sep., 
pp. 5-11, Idem - Pulseiras oma
nas de vidro encontradas em 
Portugal, Actas e Memórias do 1 
Congresso Nacional de Arqueo
logia, 2, Lisboa 1970, pp. 13-25. 
VIANA, Abel - Vidos omanos em 
Portugal. Breves notas, Trabalhos 
de Antropologia e Etnologia Fa
culdade de Ciências do Porto, vol. 
XVIII, Poto 1960-61, pp. 5-42. 

41
. Da ampla bibliografia 
produzida pelo autor elaboramos 
uma pequena selecção dos que 
nos pareceram mais significativos, 

42. ALARCÃO, J e A. -
Vidros romanos do Museu Mar
tins Sarmento, Revista de Gui
marães, V ol. LXXIII, nº 1-2, 
Guimarães 1963, sep. 1-36 Idem 
- Quato pequenas colecções de 
vidros omanos, Revista de Gui
marães, 73 (3-4), Guimarães 

1963, pp. 367-390. Idem - Vidros
romanos do Museu Municipal da 
Figueira da Foz, Revista de Gui
marães, vol LXXIV, Guimarães 
1964, sep., pp. 1-40. Idem -
Vidos romanos do Museu Sares 
dos Reis, Revista Museu, serie, 

Álvaro de Brito Moreira ESTUDOS MONOGRÁFICOS DE TONGOBRIGA E ALVARELHOS 

Desta orma, é neste panorama que se enquadra a história do estudo 
do vidro romano em Portugal em geral e em particular do Note, que, diga-se em abono 
da verdade, nunca mereceu especial atenção da parte dos investigadores portugueses, 
mas que em última análise, poderíamos subdividir em três grandes períodos. Um pri
meiro, relativo ao aparecimento da arqueologia portuguesa e seu desenvolvimento até à 
década de sessenta; um segundo até meados da década de oitenta; e por último o 
período em que nos encontramos. 

Relativamente ao primeiro período, não existe de facto uma tradição 
no estudo do vidro enquanto material definitório e com potencialidades interpretativas. 
Os diferentes autores apenas o mencionam esporadicamente e sem grandes critérios e 
cuidados descritivos. Efectivamente, o vidro romano só começa a aparecer com alguma 
frequência na bibliografia arqueológica na década de sessenta, período em que se nota 
uma particular atenção da parte dos investigadores em efectuarem estudos das colecções 
em depósito nos museus e reequacionarem a sua classificação ou efectuarem a sua pri
meira classificação à luz das recentes tipologias criadas na Europa central e meridional, a 
que certamente não será alheio o trabalho realizado por C. Isings em 1957, embora esta 
tendência seja generalizada a outro tipo de materiais. Este período marca indubitavel
mente, um tipo de trabalho de investigação com características especiicas, que constitui 
um importante marco na evolução da arqueologia portuguesa, tanto assim, que muitos 
são os trabalhos que tem ainda alguma actualidade e constituem referência obrigatória 
para qualquer tipo de trabalho de síntese, ou mesmo para enquadramento de paralelos. 

Os investigadores a nomear são poucos, embora alguns deles 
tenham produzido uma grande quantidade de trabalhos um pouco por todo o país. 
Dos mais antigos trabalhos conhecidos especificamente sobre vidros, merecem des
taque Mário Cardoso e Abel Viana'º. No entanto, o principal investigador português no 
capítulo do estudo da vidraria romana é indiscutivelmente Jorge de Alarcão, que 
publicou cerca de três dezenas de trabalhos, alguns em parceria com a esposa, que 
constituem hoje a principal fonte para qualquer tipo de estudo na área. 41 Merecem 
ainda destaque alguns outros trabalhos de diferentes autores, que servem sobretudo, 
por dispersos e pouco abundantes, para relectir o exíguo panorama de trabalhos de 
investigação na área.'" 

A terceira, e última ase que convencionamos designar, corresponde 
ao que actualmente se az em termos de publicação de trabalhos monográicos sobre a 
indústria vidreira. Nestes últimos dez anos parece ter-se deinitivamente abandonado o 
modelo anterior, de realização de catálogos e estudos monográicos, optando-se por tra
balhos enquadrados em estudos mais abrangentes com materiais com referências estrati
gráficas e associados a outro tipos de materiais. No entanto, como relexo do panorama 
pouco rico em actividade arqueológica, os trabalhos são de tal forma reduzidos em 
número que resultam praticamente insignificantes. Contudo à a registar a publicação de 
trabalhos do ponto de vista metodológico muito válidos. 43 

Esta nova atitude na abordagem do estudo do vidro romano, é sem 
dúvida, a que poderá deinitivamente trazer alguns elementos novos, que permitam 
suprir a diiculdade de classificação de muitos exemplares que não se enquadram nas 
tipologias estabelecidas, sobretudo nos períodos mais tardios do Império, onde, embora 
se verifique uma maior padronização das formas, estas revestem-se, por vezes, de 
pequenas diferenças muito subtis, que dificultam a sua classificação. 

2. Metodologia

Os critérios metodológicos por nós adoptados na realização deste tra
balho, podem subdividir-se em duas partes undamentais. Uma primeira, relativa aos 
materiais estudados, sua proveniências e objectivos a atingir. E uma segunda, relativa a 
aspectos mais específicos, de estudo dos materiais e sua apresentação. 
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No que diz respeito à primeira das partes, seguimos como principal 
linha de orientação a execução de um estudo que conciliasse duas perspectivas de abor
dagem distintas, mas que permitisse a confrontação dos resultados obtidos, ou seja, um 
estudo amplo de todo o Noroeste e simultaneamente um estudo monográfico de duas 
estações, cujos resultados são ainda inéditos. 

Neste sentido, realizamos um corpus, dos materiais até agora publi
cados, relativos ao marco espaço temporal que aqui abordamos, que cremos, o mais 
exaustivo possível. No entanto, apesar do trabalho desenvolvido ter tido como base, a 
conjugação da pesquisa bibliográfica, a visita a museus, e sempre que possível a con
sulta de colegas que desenvolvem trabalho na mesma área, o acto é que as diiculdades 
apresentadas são inúmeras. 

Por um lado, a dinâmica da arqueologia portuguesa, cuja investigação 
se encontra orientada fundamentalmente para a carreira académica, provoca a não 
publicação dos dados e a subsequente reseva cientíica, e portanto, o total desconheci
mento dos novos dados obtidos nos últimos anos de investigação. Da mesma orma que, 
os dados bibliográficos disponíveis com alguma actualidade são maioritariamente, 
pequenas notícias ou resultados parcelares, onde apenas se apontam em linhas gerais 
aspectos metodológicos, critérios de escavação, cronologias e algumas vezes, esudos 
parcelares de materiais que as undamentam, no que resulta, que os vidros, pelas suas 
características intrínsecas, como por exemplo elevado estado de ragmentação e dfícil 
classificação são raras vezes mencionadas, e quando o são, não temos conhecimento da 
sua quantidade, qualidade, concentração e associação a outros materiais. 

Este problema surge ainda com maior acuidade para os períodos mais 
tardios, onde as dificuldades são acrescidas, devido ao acto de as ormas se encontra
rem menos tipiicadas e apresentarem características diferenciadoras mais subtis, assim 
como, as ormas conhecidas no Noroeste se resumirem a pouco mais de meia dúzia, ao 
contrário do período mais cerodio do império, onde as omas são amplamente mais 
generalizadas e se encontram melhores estudadas, com paralelos em praticamente todo 
o mundo romano, como são exemplo as formas Isings 3 e 50, respeitantes respectiva
mente ás taças caneladas e garraas prismáticas.

Como resultado, a bibliograia disponível para a área de estudo em 
questão, resume-se praticamente a trabalhos realizados na década de sessenta, setenta e 
parte de oitenta, e que diz respeito a um período especifico da arqueologia portuguesa, 
que hoje é tida como em ase de reestruturação e que tem como fundamental caracterís
tica, o estudo e publicação de materiais de antigas colecções em depósitos de museus, 
com a preocupação particular de os enquadrar tipologicamente e cronologicamente. 

Embora de mérito inquestionável, estes trabalhos tem uma aplicação 
limitada. Maioritariamente, não possuímos as referências dos materiais relativos à sua 
proveniência, contexto, e associação, para além de que, os critérios da sua execução 
não são hoje aplicáveis. Assim como, pelo acto, de se constiuírem como peças musea
lizaveis, na sua maior pate é constituída por peças inteiras ou ligeiramente fragmen
tadas, o que como já vimos não é uma característica própria dos vidros provenientes de 
contextos arqueológicos de habitat, mas sim, pelo menos em alguns dos casos, de 
necrópoles, no que resulta uma imagem muito pálida da ampla gama de peças exis
tentes. 

De qualquer das ormas, achamos importante incluir neste trabalho um 
capítulo relativo ao panorama da indústria vidreira de todo o Noroeste, com o estudo 
dos vidro conhecidos, embora conscientes dos seus limites, izemo-lo sobretudo no 
intuito de estabelecer uma área de confrontação com os materiais estudados de 
Tongobriga e Alvarelhos. 

Relativamente aos materiais provenientes de lvarelhos e Tongobriga, 
a metodologia adaptada, oi substancialmente diferente. 

No caso de Tongobriga, o estudo realizado e aqui apresentado parce
larmente, resulta de um vínculo ao projecto de estudo da rea Arqueológica do Frexo 
que mantemos desde 1990, a convite do director da estação. Efectivamente, o trabalho 
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Berger que é utilizada, sendo 
raros os exemplos de utilização 
de outra tabela. 
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desenvolvido a título de colaboração não é mais que uma pequena parte de um estudo 
interdisciplinar que envolve cerca de vinte investigadores portugueses, que estudam os 
diferentes materiais resultantes das escavações. 

Apresentamos aqui apenas alguns desses materiais, que enten
demos representativos das diferentes áreas das cidade e principais momentos crono
lógicos. 

Alvarelhos representa uma outra realidade, uma vez que, a sua investi
gação e escavação se encontra a nosso cargo, enquadrada num projecto de investigação 
cientifica que tem por título Estudo e Salvaguarda da Estação Arqueológica de 
Alvarelhos que temos vindo a desenvolver desde 1992. Também aqui os resultados apre
sentados são parcelares, devido ao acto de as áreas intevencionadas serem relativa
mente pequenas, e sobretudo, com uma amplitude cronológica reduzida. Embora se 
encontrem representados materiais Alto Imperiais a grande parte corresponde a uma 
ocupação tardia, com parâmetros cronológicos entre o séc. IV e V. 

No que respeita propriamente ao estudo e apresentação dos materiais, 
optamos por realizar uma abordagem parcelar para cada um dos um deles. Assim, 
teremos três capítulos diferentes; O panorama da Indústria vidreira no Noroeste 
Potuguês, O estudo monográico de Tongobriga e por im, o estudo monográico de 
lvarelhos, em que aremos uma pequena análise do conjunto das peças descritas em 
catálogo. A cofrontação dos dados e uma abordagem mais geral será efectuada num 
último capítulo, que denominamos por Considerações Finais. 

Para o estudo das peças, tanto quanto possível, seguiremos a classii
cação elaborada por Isings44 • Embora esta tipologia esteja já ultrapassada em vários 
aspectos, continua ainda a ser a mais completa e menos conusa. De acto, é muito natural 
que após trinta e cinco anos após a sua realização, as cronologias apresentadas para 
muitos dos tipos teha que ser revista, e que tenham aparecido aluns tipos anda não 
conhecidos em 1957. 

O esquema adoptado para a apresenação do material, nos capítulos 
supracitados, será o esquema desenvolvido por Van Lith e Rands-borg4S, baseando-nos 
numa primeira divisão na cronologia: lto ou Baxo Império. Seguindo-se um agupa
mento adicional das ormas que relecte a sua própria seventia. Os autores estabele
ceram três categorias de peças; 

A. Vasos para uso de mesa
Al- Tigelas e pratos para a comida seca. Embora, as tigelas também 

pudessem sevir para tomar bebidas 
A2 - Copos e aças para beber 
A3 - Bilhas e jarros para sevir bebidas 

B. Vasos para armazenar alimentos
Bl - Garraas para guardar e evenualmente sevir líquidos 
B2 - Umas e Boiões para guardar alimentos secos 

C. Ungentários para guardar condimentos, ungentos, medicamentos ou pefumes
As peças que eventualmente não caibam nestas categorias, por impos

siblidade de determinar a orma exacta, ou por outros motivos, como por exemplo os 
objectos de adono, serão apresentados no inal de cada capítulo, sob uma quarta cate
goria designada por omas variadas.6 

A cor da paraison será apresentada segundo a escala de Berge"', e 
qualidade do vidro segundo as seguintes quatro categorias." 

1 - Muito boa; vidro transparente, isento de bolhas ou com algumas 
bolhas de ar de dimensão reduzida. 

2 - Boa; Vidro transparente, com maior número de bolhas, por vezes 
alongadas. 
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3 - Média; elevado número de bolhas e impurezas, e por vezes um 
tanto opaco. 

4 - Iferior ou má qualidade; vidro de raca qualidade. 

Relativamente ao nosso catálogo, optamos por elaborar uma base de 
dados utilizando o software - Access, na qual escalonamos as principais referências a 
cada uma das peças. Os diferentes campos estão separados por quatro aspectos funda
mentais, a saber; Proveniência, que comporta a seguinte informação relativa a; 
Estação, Local, Depósito, Estrato, Ano da campanha e Nº de Inventário. Descrição 
morológica - Forma, Fundo, Bordo, Bojo e Asa. Descrição técnica - Altura, Diâmetro, 
Espessura, Cor, Tecnologia. Interpretação - Decoração, Decoração/área, Decora
ção/tipo, Conservação, Tipologia, Associação, Datação, Paralelos e Obsevações. Esta 
base não é aqui apresentada pelo facto de ser excessivamente longa optámos pela 
apresentação dos quadros finais, que resumem a informação as seguintes categorias: 
NQ Inventário; Forma; Cor; Tecnologia; Decoração; Topologia; Paralelos; Datação; 
Estampa. 

No que respeita à primeira área, no catálogo relativo aos vidros do 
Noroeste não mencionamos o campo relativo ao estrato por não possuirmos ele
mentos para o preencher, assim como, para muitos casos, o ano da campanha e 
número de inventário. A descrição morfológica comporta essencialmente aspectos que 
definem a aparência das peças. No caso, de não possuirmos alguma das partes da 
peça por se encontrar fragmentada ou por simplesmente a peça não o comportar, 
optamos pela designação de inexistente. Na descrição técnica as diferentes medidas 
são sempre fornecidas em milímetros, e no caso excepcional da altura, a medida só é 
ornecida quando a peça se encontra completa. A área da interpretação possui três 
campos que necessitam de uma melhor explicação. Na associação são referidos, 
sempre que existam elementos para o efeito, os materiais mais relevantes, do ponto de 
vista cronológica que foram detectados nos estratos a que a peça pertence. 
Valorizamos a cerâmica, nomeadamente as sigillatas, pelo acto de serem o material 
que mantém índices quantitativos mais abundantes, em detrimento de outros materiais 
como por exemplo, o espólio numismático, que para além de não estar representado 
em muitos estratos, oerece sempre problemas de rigor cronológico, particularmente 
no Baxo Império, onde se verifica um prolongada pervivência de diferentes numismas 
de diferentes épocas. 

Os paralelos são fonecidos em relação ás Fouilles de Conimbriga'9 (F. 
C.), que, quanto a nós, continua a ser um trabalho de referência, não só pelo seu rigor, 
mas sobretudo por ser uma abordagem geral, apoiada estratigráficamente pelo estudo de 
vários tipos de materiais e ainda, por ser o estudo mais aproundado publicado cuja pro
ximidade geográfica nos perite algum tipo de paralelismo. 

Por im, o espaço destinado ás obsevações reseva-se para uma des
crição mais detalhada, onde se reerência algum aspecto mais peculiar e se eectua uma 
caracterização geral da peça traada. No caso respeitante aos vidros do Noroeste é ainda 
mencionada a bibliograia básica que reerência a peça. 

As tabelas da base de dados não são aqui apresentadas por constitu
írem uma documentação demasiado extensa e não se enquadrarem no âmbito do 
artigo. 

O catálogo aparece numerado de oma individualizada para cada um 
dos capítulos que acima referimos e com a correspondência à estampa e respectivo 
número. 

No que respeita à ilustração das peças, optamos por realizar desenhos 
em detrimento do uso de otograias, que julgamos mais elucidativos, especialmente nos 
ragmentos de pequenas dimensões que colocam invariavelmente problemas de orien
tação. 

Os desenhos são apresentados à escala 1: 2 e são eitos, no caso dos 
vieras do Nordeste através de trabalhos já publicados. 

49
. ALARCÃO, J., ETI-
ENNE, R., AARCÃO, MOlNHO, 
A., e PONTE, S. - oui/es e Co
nmbra, VI, Camqus ieses 
et ers, Paris, 1976. 



5º" A relativa escassez de 
peças á que juntar os altos ín
dices de fragmentação que o 
vidro regista, particularmente o 
que provêm de zonas de habitat, 
e ainda o seu elevado estado de 
degradação causado pela acidez 
do solo. 

51> LOPEZ, Juan L. Navei-
ro - E/ comércio antiguo en e/ 
N. . Peninsular, Ediciones do 
Castro, Museu da Coruna, 5, 
Coruna, 1991, p. 56.52> RIGAUD de SOUSA,
J. e OLIVEIRA, J de - Subsídios 
para o estudo das olarias de Bra
cara Augusta, Trabalhos de
Antropologia e Etnografia, vai.
XIV, Porto 1982, pp. 360-370, 
esp. 366-367 

53> A presença de alguns 
pedaços de vidro em bruto, de 
cor verde gelo e azul - gelo, jun
ta mente com fragmentos de 
argila refractária, cobertos numa 
das faces, por sólidos escorri
mentos vítreas, de diversas 
cores, leva a admitir que em Co
nimbriga se fabricassem peças 
de vidro, pelo menos a partir de 
finais do século 1. dr. AARCÃO, 
Adilia - Colecções do Museu 
Monográfico de Conimbriga 
Caálogo, Coimbra 1984, p. 23, 
nº 173. 
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3. 1. O panorama da indústia vidreira no Noroeste de Potugal

A indústria vidreira no Noroeste de Portugal em época romana 
encontra-se extremamente mal conhecido por diversos motivos. Alguns deles, já izemos 
alusão na parte introdutória do texto e que dizem respeito as características intrínsecas 
da historiografia arqueológica do Norte de Potugal, à alta de estudos específicos deri
vados das particularidades do vidro, enquanto material arqueológico, com particular des
taque para a zona em estudo.'º 

No entanto, apesar de todas estas contrariedades, o obstáculo funda
mental é derivado da alta de uniormidade na apresentação das peças. Esta particulari
dade ocorre de uma orma generalizada, e relecte-se com particular acuidade na des
crição e classiicação. Maior parte das vezes, não se segue um critério previamente esta
belecido e muito menos a nomenclatura utilizada tem correspondência nos vários 
autores. O que é igualmente verdade na atribuição das cores, onde reina uma pefeita 
anarquia. Por último, mas não de menor gravidade, a classificação quando é feita, o que 
muitas vezes não acontece, refere-se à tipologia geralmente aceite e são raras vezes 
apontados os paralelos regionais. 

De qualquer das ormas, reunimos neste capítulo 95 peças, de várias 
procedências (tabela de correspondência), de uma totalidade de 26 estações, em que 23 
provêm de necrópoles e as restantes de habitats. 

Estamos, no entanto, conscientes de que este apanhado, para além de 
provavelmente incompleto, de forma nenhuma representa o panorama da indústria 
vidreira do Noroeste de Portugal, pois que, para além das limitações já enunciadas, à 
que adicionar um elemento extremamente importante, que se prende com o acto que 
de uma forma geral, os vidros apenas serem mencionados, nos diferentes artigos e rela
tórios de escavação a título "ilustrativo", pois nunca são mencionados os seus quantita
tivos nem percentualmente a sua representatividade. 

No entanto, para além de todos estes obstáculos, a importância desta 
indústria merece uma abordagem mais detalhada, não apenas pelo seu valor arqueoló
gico, como também pelo valor que representam como índice para o estudo do 
comércio. E, conforme refere Juan Naveiro, 51 a abricação do vidro implicava uns conhe
cimentos técnicos que os artesãos locais não possuíam, pelo que temos que pensar que, 
pelo menos, os mais antigos vidros são de importação. 

Embora, ainda não conhecida com rigor, a produção de peças em oi
cinas locais terá sido, por certo, uma realidade. De resto, como já atrás referimos, a 
fabricação do vidro não era mais diícil, ou dispendiosa, do que a produção de objectos 
metálicos ou cerâmicos, assim como, as ferramentas necessárias não constituíam qual
quer impeditivo. De qualquer das ormas, no registo arqueológico não existe documen
tada nenhuma oficina de abricação de vidro. Na área do nosso estudo apenas temos 
como referência o aparecimento em Braga, na Rua Santos da Cunha na intevenção de 
1966 "na casa do poço", de alguns tijolos com escória de vidro verde gelo, incustada, 
que na altura oram intepretados pelo autor como restos de um omo.52 No entanto, 
outros exemplos, não muito longínquos atestam a fabricação de vidro local, 53 que 
deveria aliás ser uma prática corrente a partir dos inais do século I., provavelmente 
através de artesãos itinerantes. Parece, aliás, obrigatório que se abricassem localmente, 
os vidros de janela, e ormas simples e correntes como ungentários e balsários, taças e 
copos lisos, garraas, etc. 

3.2. O estudo e seu enquadramento 

Apresentamos neste capítulo o estudo dos vidros a que tivemos 
acesso através da consulta da bibliográica e a visita a museus. No total são apresen
tadas 95 peças que constituem um conjunto bastante heterogéneo, mas de alguma 
orma representativo das ormas mais comuns na região que abordamos neste tra
balho. 
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ALTO IMPÉRIO 

A - VASOS PARA USO NA MESA 

A-1 - Para comer
Tiges, molas ou soprads em molde

São dezassete os exemplares que aqui apresentamos de diferentes pro
vemencias e que enquadram um extenso grupo de taças caneladas; Monte Mózinho, 
Penafiel (9, 12), Castro do Monte de Santa Maria, Vila da Feira (37), Castro de Bagunte, 
Vila do Conde (38, 39), Cividade de Teroso, Póvoa do Varzim (40), Citânia de Briteiros, 
Guimarães (55-61), Castro da Retorta, Vila do Conde (70-71), Joubreira, Guimarães (74), 
Carvalheiras, Braga (77). 

Duas taças, uma delas carenada provenientes da Citânia de Briteiros 
fecham este apartado de tigelas moldadas ou sopradas em molde (52, 53). 

Este tipo de peças é particularmente numeroso no conjunto dos 
vidros que apresentamos e são geralmente designados por taças caneladas ou na 
expressão francesa phiales côtelées, e correspondem à orma Isings 3 5'. A autora sub
dividiu o tipo em três subtipos; a/b/c; (um com a pança baixa com as nevuras alon
gadas até à base, tipo a; o segundo com a pança profunda e com as nervuras igual
mente prolongadas até à base, tipo b; e o terceiro, com as nevuras cortadas sobre a 
pança, tipo c. 

As peças eram elaboradas em molde, em vidro monocromático, mar
moreado, translúcido em várias cores, com particular destaque para o verde, azul e 
âmbar, e mais raramente em vidro matizado. São taças cujas características definitórias 
são a sua copa arqueada, ligeiramente quebrada nos ombros. A decoração é formada 
por nevuras veticais paralelas entre si. A sua datação ocupa todo o século primeiro, e 
constitui sem dúvida a peça de vidro emblemática encontrada no Noroeste em subs
tratos indígenas. 

Do conjunto apresentado merecem particular destaque as peças pro
venientes da Citânia de Briteiros nºs 54, 55, 56 em vidro matizado. Convêm no 
entanto, esclarecer que este tipo de vidro compota dois tipos distintos de vidro com 
processos de abrico também distintos. 

Um primeiro, designado por milefiori55, moldado, onde se aplicam 
peças previamente recortadas, e um segundo, que optamos por designar por mati
zado, em que apesar de também ser moldado, o vidro é composto pela mistura de 
pastas vitrias fluidas. É, de certa orma, comum verificar uma certa confusão entre 
estes dois tipos de vidro na bibliografia, porque ambos se designam pelo termo 
mosaico. 

O primeiro, é de produção do mediterrâneo Oriental é particularmente 
escasso entre nós, do qual não recolhemos qualquer exemplar, enquanto que o 
segundo, de produção Itálica é paticularmente requente.6 

Conforme refere Jorge larcão este tipo de peças é particularmente 
numeroso no Noroeste, ao contráio do que sucede no Sul onde a sua aparição é pon
ual e pouco significativa. 

No entanto, encontramos paralelos em Conimbriga57 , Almeirim58 , 

Coimbra59 e Balsa0
• 

Das duas taças que fecham este apartado, relativo às taças moldas ou 
sopradas em molde, ambas procedentes de Briteiros, a primeira, n2 52, pertence à orma 
Isings 261 e é feita em vidro matizado. Este tipo de peça que equivale à orma Dragen
dof 27, no que respeita à tera sigillata e é particulamente rara, sendo os exemplares 
mais comuns moldados em vidro opáco de cores vivas. Entre nós, os paralelos que 
podemos citar encontram-se em Conimbriga6' e Balsa63 • 

A última peça, nº 53 petence à forma Isings 14 , e é uma peça da qual 
não encontramos paralelo no teritório pouguês. 

4. ISINGS, C. - op.cit., 
Roman Glass . .. , p. 17-18, forma 
3-b/dd.

55
. Estes vidros apare-
cem na bibliografia arqueológica 
sob a denominação de vários 
termos. Assim, para os alemães 
Buntglas, para os ingleses mo
saic glass, para italianos e fran
ceses millefiori e e para portu
gueses vidro marmoreado. Har
den que estudou o processo de 
fabricação destes vidros des
tingui-os em diferentes tipos; 
enredados, listrados, marmóreos 
e mosqueados. c fr. HARDEN, 
D,B. - op. cit, The G/ass ... , p 
292. Convêm no entanto referir,
que os exemplares em questão
integram-se exclusivamente no 
capitulo do tipo mosqueado. 

56> Juan Navelro associa
o aprecimento deste tipo de
peças nos oppidas Bracaraugus
tanus à sua situação geográfica 
de maior proximidade das vias de 
comunicação e proximidade com 
o mar, o que numa abordagem 
de âmbito geográfico limitado
como o nosso não é possível
atestar. Cabe-nos, no entanto,
observar de que o processo
romanizador no Noroeste está
intimamente relacionado com o
aproveitamento dos recursos
mineiros e como sabemos as
principais jazidas não se encon
tram na faixa marltima. Conviria, 
portanto, dispor dos elementos 
da cultura material dos castras do 
interior para uma confrontação. 
NAVEIRO, Juan L. - op. cit., E/
comércio ... , p, 55 e seg. 

7. ALARCÃO, Jorge -
op. cit, Vidros Romanos de Co
nimbiga .•. , pp. 29-30, Est.1, nºs
21-38. Idem - op. cit., - Fouiles 
de Conímbriga .. . , p. 59, Est. 1,
nºs 6-13.

8> Idem - op. cit., Vidos 
Romanos do Museu "Martins 
Sarmento" ... , p. 7, Est. 1, nº 3.

59. Idem - op. cit., Mais 
algumas quenas colcçs .... , p.
33, nº 20. 

0> NOLEN, J. - op. cit.,
Cerâmicas e vidros ... , pp. 171, 
Est. 35, n°s 6-7. 

61> ISINGS, C. - op. cit.,
Roman gls .. ,, pp. 17-18, fonna 2. 

62> AARCÃO, Jorge - op.
cit., idros romanos de Conim
bra ... , pp. 19-22, Est. li, nº 39. 

63> NOLEN, J. - op. cit.,
Ceâmicas e vidos ... , p. 171, Est. 
35, nº 3. 

4> ISINGS, C., op. cit., R-
man Glass .. . , pp. 15-16, fona 1.



65� Idem - op, cit., Roman 
Glas ... , pp. 49-50, forma 35. 66� ALARCAO, J. op. cit., 
Vidos romanos de Museus ... , p. 
20, nº 42, Est. 1. 

67� Idem - op. cit., Vidos
romanos de Conimbriga ... , p. 
40, nº 47. 

8� Idem - op. cit., Vidros
Romanos do Museu Matins Sar
mento .... , p, 198, nº 26. Idem -
op. cit., Vidros Romanos de Ara
manha e ... , p. 18, Est. 1, nºs 3 a 
7. Idem - op. cit., Mais algumas
pequenas colecções ... , p. 12, 
Est. 111, nº 25. NOLEN, J - op. cit., 
A necrópole de S° André.,., p. 
42, Est. LIX. 

69� ISINGS, C., op. cit., 
Roman Glass . .. , pp.28-30, forma 
12. 

'º� AARCAO, J. et alli -
op. cit., Fouiles de Conimbriga .. . , 
p. 163, Et. N, nº 34-36.

71, ISINGS, C. - op. cit., 
Roman Glass ... , p. 44, forma 29. 
Idem - op. cit., Roman Glass ... , 
p. 48-49, forma 34,

72� AARCAO, J. - op. cit., 
A ncróole de Valdca ... , p. 31, 
ep. 10 nº 4, Est. VIII, sep. 113-2, 
p. 36, Est. VIII, sep.198 nº 8, pp.
58-59, Est. XIV. Idem - op. cit., 
Vidos omanos do Museu . da
Figueia da Foz ... , pp. 113-114, nº 

39, EST. IV-4. Idem - op. cit., Vi
dros Romanos de Aramanha e
Metola ... , p. 195, nº 10, Est. 11. 
NOLEN, J et alli - op. cit., A ncr
pole de Stº André .... , pp. 40-
-41, 128,134,164, nº G3.18, Est. LI. 

73. ISINGS, e. - op. cit., 
Roman Glas .. . , p. 59-60, forma 
4. 

7•� Idem - op. cit., Roman 
G/as ... , p. 27-29, forma 12. 
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Praos 

Apenas registamos um exemplar proveniente do castro do Monte de 
Stª Maria, Vila da Feira ( 42), que não é possível integrar tipologicamente nem reerenciar 
qualquer tipo de paralelo. 

A-2 - Pa eer
oos 

São cinco os exemplares até agora publicados. Três provenientes de 
Monte Mózinho, Penafiel (8, 10, 11), um da Cividade de Bagunte, Vila do Conde (41), e 
um último da Citânia de Briteiros, Guimarães (69). 

São poucos os exemplares de copos alto-imperiais que conhecemos 
para a zona do Noroeste. 

O primeiro dos nossos exemplares (n2 8) integra-se tipologicamente na 
orma 35 de lsings65 • A autora coloca este tipo de copo cónico, de bordo ligeiramente 
esvasado e base em anel como sendo produzido entre o séc. I e II. Geralmente são 
decorados com depressões no bojo de ormato oval. 

O copo n2 10 cabe na orma 41 - 42 de lsings e encontra paralelos em 
Elvas6

, Conimbriga, Aramanha, Stº André e alguns outros exemplos de proveniência des
conhecida67 . Esta orma aparece de orma sistemática referida como taça, no entanto, 
optamos por integra-la no conjunto dos copos pelo seu reduzido diâmetro e alura. Os 
parâmetros cronológicos para este tipo de peças altenam entre meados do século I e 
finais do século II. 

O copo nº 11, enquadra-se no tipo Isings 128 e trata-se de um copo 
de peil esférico com uma canelura junto ao bordo que é polido ao torno. Em Potugal 
os exemplares conhecidos situam-se cronologicamente em época laviana, como são 
disso exemplo os provenientes de Conimbriga9 . 

O copo proveniente de Bagunte, n2 41, cabe na orma lsings 297º que 
se fabricou durante todo o século I. 

O último copo deste grupo, proveniente de Briteiros nº 69, cabe na 
orma da lsings 34". Esta orma possui como características undamentais ser um copo 
alto, cilíndrico, com pé de anel e decorado com rahuras inas. Estas peças possuem 
uma cronologia muito lata. Ocorrem desde Tibério até fins do século III, ou mesmo até 
á primeira metade do século IV. Os paralelos que conhecemos procedem de Valdoca, 
Figueira da Foz, Métola e Sº ndré12

• 

Taças 

São numerosas as taças na panóplia das peças do alto império no 
Noroeste de Pougal. Convém no entanto ressalvar que este tipo de peças poderia ter 
um im variado e não apenas sevirem para beber. Recolhe-mos nove exemplares de 
diferentes proveniências; Monte Mózinho, Penaiel (4, 6, 7, 14, 15, 17, 24), Citânia de 
Briteiros, Guimarães (62), Castro da Recorta, Vila do Conde (72, 73), Monte Padrão, 
Santo Tirso (76). 

As taças nº 4, 6, 14, 17 cabem na orma Isings 447\ A oma desen
volve-se desde época Claudio-neroniana até ao século III, em data imprecisa. As suas 
características fundamentais, são o seu pé em anel, o bojo esférico e o bordo em aba 
revirada para o exterior, junto ao bojo. 

O número 7 e o 72, petencem à orma 12 de Isings74 • Esta forma 
parece ser a reprodução em vidro de algumas peças para beber anteriormente elabo
radas em cerâmica e também em metal. No entanto, a sua dimensão levara-nos a coloca
las neste capítulo. A decoração mais requente é constituída por linhas ou itas esmeri-
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!adas paralelas à base. Embora a sua cronologia seja bastante dilatada os exemplares que
aqui apresentamos podem-se datar do século I. Em Ponugal a forma está medianamente
representada.

O número 15 pertence à orma 29 de Jsings75 e o número 62 pertence 
à orma 17 de Isings.76 

O fragmento proveniente de Monte Padrão merece um destaque 
especial, pelo facto de ser o único fragmento elaborado pela técnica de justaposição. 
Esta taça de que não encontramos qualquer paralelo, é composto por justaposição de 
dois vidros de cores diferentes. O do exterior de cor esmeralda e o interior de branco 
opaco. O bordo é polido ao torno e é decorado por uma pequena linha horizontal 
paralela. 77 

Das formas 24 e 62 não encontramos qualquer paralelo ou semelhança 
com a tipologia de Isings. 

A-3 Para sevir bebidas

São dois jarros provenientes da Citânia de Briteiros, Guimarães (66-67), 
que se enquadram tipologicamente na orma Isings 56a e 55a, 78 respectivamente.

O primeiro integra-se no conjunto de jarros de boca trilobada que a 
autora reuniu num único tipo, embora existam vários perfis. Este exemplar possui uma 
decoração composta por ios marmados. 

O segundo exemplar é de vidro incolor e é decorado com caneluras 
verticais. O corpo de perfil troncocónico e gargalo cilíndrico. 

Estas peças ainda na tradição dos modelos de bronze, os jarros de 
boca trilobada (nº 66) aparecem tanto na cerâmica como na indústria do vidro. Segundo 
a autora, teriam tido o seu início de abricação na segunda metade do século I, mas 
admite a sua persistência até época tardia. Este tipo de peças não é muito requente 
entre nós, no entanto, os poucos paralelos conhecidos encontram-se em Mértola79 St2 

André0 e dois outros exemplares de proveniência desconhecida.ª' 

B - PEÇAS PARA ARMAZENAR 

B-1 - rfs

São nove os exemplares os exemplares que apresentamos desta em
blemática orma; Monte Mózinho, Penafiel (3, 5, 13, 16, 18, 19, 20), Monte Padrão, Santo 
Tirso (75), Gondomil, Valença (94). 

As garraas prismáticas constituem sem dúvida alguma a peça melhor 
representada em todo Portugal e também no Noroeste. O conjunto que seleccionamos 
pertence ao tipo lsings 5082• A autora destingue dois tipos A/B, sendo as primeiras mais
baixas e de corpo mais largo. Cronologicamente estas peças começam a ser produzidas 
a patir do reinado de Cláudio e estendem-se até ao século II, sendo, no entanto, o seu 
auge na época lávia. As peças do séc. lII e IV são em menor número e já de iferior 
qualidade, com vidro muito delgado e muitas impurezas. Tecnologicamente são peças 
sopradas em molde, possivelmente de madeira, em cujo fundo se insculpia com compo
sições geométricas, lorais e algumas vezes motivos igurativos e as marcas de oficina, de 
orma que as peças quando sopradas ficavam com uma decoração em relevo no fundo. 
As suas cores predominantes são o azul gelo e o verde água. 

Estas peças são geralmente associadas à comercialização de produtos 
impotados, como vinho, azeite, garum etc. 

Dos vários exemplares provenientes de Monte Mózinho merece parti
cular destaque o nº 19 que apresenta uma composição no undo exterior, dividida em 
nove quadrados onde são representados na fila intermédia as seguintes letras LLF. São 
vários os autores que identificam esta marca de oicina como procedente da Lusitânia, 

75� Idem - op. cit , Ro-

76 man Glass .... , p. 44, forma 29.
� Idem - op. cIt., Roman 
Glass .. , pp 35-36, forma 17 

77 � Esta peça provêm de 
uma estação que nos encon
tramos a escavar, no concelho de 
Stº Tirso, que revela a existência 
de pelo menos duas Domus 
romanas com uma ampla crono
logia de ocupação entre meados 
do século I e finais do século Ili. 
No entanto, a peça estratigrafica
mente tem uma leitura cronoló
gica de meados do século 1. 78� ISINGS, C. - op. cit.,
Roman Glass.,., pp. 72-72, forma 
55a, pp. 74-75, forma 56a 

7•� ALARCÃO, Jorge - op. 
cit., Vidros Romanos de Arame
nha e Metola ... , p. 196, nº 14, 
Est.111. 

0� NOLEN, J - op. cit., A 
ncrópole de S" André, .. , p. 38, 
Est. XII, E 2. 15. 

ª'� AARCÃO, Jorge - op. 
cit, Vidros romanos do Museu 
Soares dos reis ... , p. SIMÕES, 
Maria Helena - op. cit., Vidros o
manos da colcção Bustorf .. ., p. 
266, nº 40. Est.VIII. 

82
- ISINGS, e. - op. cit, 
Roman Glass .... , pp. 63-66, forma 
50 8. 



83� AARCÃO, Jorge · op, 
cit., Vidros romanos do Museu 
Arqueológico de Vila Viçoa.,_, p. 
18, nº 33. 

"� Idem - op. cit., Boui-
teilles Carrées au Fond Dcoré du 
ortugal Romain .... , p 47-53. 

85� Idem - op. cit., Fou/es 
de Conimbriga .. . , p. 169, nºs 50-
72, Est. XXXV e XXVI. 

86� ISINGS, C · op. cit., 
Roman Glass ... , pp. 88-89, 
forma 68. 87� HARDEN, D.B. - Glass 
in Roman York, «Royal Commis
sion on Historical Monuments» 
England "An lnventory of the His
torical Monumens in the city of 
York", vol. 1 Eburacum, 1962, esp. 
p. 140, fig. 89. 

8� ALARCÃO, J. · op. 
cit., Vidros romanos de Conim
briga .. , pp. 97-98, Est. VII, nºs 
154-159. Idem - op. cit., Fouilles
de Conimbriga .. ., p 171 . Est. 
XXVII, 88-89.

89� ISINGS, C. - op. cit., 
Roman Glass .. ., p. 81, forma 62. 

0� ALARCÃO, J. · op. 
cit., Vidros de Conimbriga ..• , 
pp. 49-50, Est 11, nºs 59-61. 
Idem - op. cit., Fouilles de Co
nimbriga, .. , p.170, Est. XXXVI, 
nºs 80-82. 

••� Idem - op. cit., Vidros
omanos de Museu o Alentejo e 
Algarve .. ., p. 19, Est. VI, nº 25.92� Idem - op. cit., Espó-
lio e uma sepultura Luso-Roma
na descobeta no ... , pp. 76-86, 
sp. 80, fig. 6, nº 4. 

93� NOLEN, J · op. cit., 
Vidros e Cerâmicas ... , p.176, Est. 
38, nº 62. 

4� ALARCÃO, J. · op, 
cit., - Vidos omanos do Alent
jo ... , pp.105, 11 O, Est. 11, nº 1 O. 

95� SIMÕES, Maria Hele-
na • op. cit., Os vidos omanos 
da colcçâo .... , pp. 267, 275, Fig. 

69, nº 45, . � ISINGS, C. · op. c1t., 
Roman Glas ... , p. 81. forma 62. 

97� ISINGS, C. - op. cit., 
Roman Glass ... , pp. 100-101, 
forma 84. 8� ALARCÃO, Jorge e 
ALARCÃO, Adllia - op. cit, s 
Romanos de ... , pp. 96-97, Est. VI, 
nº 154. 

. � ISINGS, e. - op. cit., 
Roman Glass ... , pp. 97- 99, 
forma 82. 
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pela grande concentração de peças e a sua exclusividade no mundo romano, restringida 
à Península. Os paralelos existentes para estas peças procedem de Vila Viçosaª3

, 

Alandroal' e Conimbriga.85 

Os paralelos sem a característica marca de oicina podem ser encon
trados um pouco por todo país, com particular concentração para o Sul. 

B-2 - oies

São somente duas as peças que integram esta categoria. A primeira 
provêm do Castro do Monte de Santa Maria, Vila da Feira (49), a segunda da escavação 
das Cavalheiras, Braga (78). Ainda dentro deste apartado, embora não sendo conside
rados boiões, existem duas peças relevantes, uma urna proveniente do Castelo de 
Guifões, Matosinhos (83), e uma outra, proveniente da necrópole de Bouçós, Paços de 
Ferreira (29). 

Os boiões n2s 49 e 78 pertencem à orma Isings 686 . O mesmo tipo de 
bordo é comum à orma 67b e 67c, da mesma autora. O seu horizonte cronológico 
encontra-se entre o século I e II, mas aparece com maior incidência no século II. 
Convêm no entanto referir que existem peças desta mesma orma com datações até ao 
século IV, aliás como sugere Harden para a datação das peças de York87 As suas princi
pais características são possuírem colo baxo e largo, corpo esférico e bordo revirado 
para ora, por vezes revirado até cair para o exterior. 

É uma forma muito comum em todo o território, e pode-se por 
exemplo encontrar em Conimbriga8 • 

A urna pertence ao tipo 62 de Isings9 , servira possivelmente com bal
sário ou vaso cinerário, e oi sem dúvida soprado em molde, que é perfeitamente visível 
pela homogeneidade revelada pelas depressões laterais que tem ormato oval de uma 
simetria pefeita. As diferentes cronologias apontam para uma datação que se inicia com 
os Flávios e vai até ao século III. São peças particularmente abundantes no centro e Sul 
do país. Encontramos paralelos em Conimbriga90 , Abicada, Ameixoeira-Grande, 
Alentejo9', Constança9', Balsa, Potimão93 , Rouca, Alandroal4 e por fim existe ainda um 
outro exemplar publicado, que quanto a nós mal designado pela autora, embora bem 
classiicado, procedente da colecção Bustoff Silva5 • 

A urna proveniente de Paços de Ferreira pertence também à forma 
Isings 626 e o seu ormato com bojo quadrangular deve datar de época neroniana até 
aos fins do século II, ou mesmo mais tarde, porém a orma oi mais requente durante 
os imperadores flávios. Este exemplar revela uma decoração ormada por depressões de 
ormato oval em cada uma das aces. 

C - UNGENTÁRIOS 

Apenas temos no nosso repertório mencionados cinco ungentários. 
Todos eles procedentes de Bracara Augusa. Quatro deles provêm da necrópole do Largo 
Carlos Amarante (31-34) e um quinto da escavação da Rua da Nossa S� do Leite (80). 

Relativamente ao primeiro gupo, os números 31 e 32 enquadram-se 
no tipo Isings 8497

, cujas características deinitórias consistem no seu ormato paralelipí
pedico, com gargalo alto e bordo voltado para ora e dobrado sobre si mesmo, or
mando uma aba pendente. Esta orma a que os alemães convencionaram chamar de 
Merkurflaschen por vários exemplares apresentarem a sua representação na base, apa
rece em época lávia, e acompanha todo o século II e III. É uma orma muito pouco 
comum em todo Portugal, de que apenas conhecemos um paralelo, proveniente de 
Conimbriga. 8 

Ainda do mesmo grupo, os números 33 e 34, pertencem á orma Isings 
82 b 29 , do tipo candlestick, que possuem como elemento de distinção dentro da 
mesma orma (A-Al-B-Bl) o resevatório achatado. A autora, sem azer distinção dos 
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diferente subtipos data esta orma dos inais do século I a inais do séc. II. No entanto, 
esta cronologia terá que ser aumentada uma vez que ainda se verifica a existência de 
exemplares nos inais do século II nas necrópoles de Herculano. 10 

Este tipo de ungentário é uma forma que se espalhou por todo o 
império e encontra grande representação em Pougal. São conhecidos exemplares de 
Valdoca1º 1

, Conimbriga1º2
, Alentejow3, Balsa 104

, Mértola'º5, Vila Viçosa16
, Torres Novas'º', 

Escala de Cima"8, Santarém19 e Faro.no 
São vários os autores portugueses que reivindicam a abricação deste 

tipo de ungentários para o Sul da Península, em especial aqueles que revelam a marca 
de oicina AVG. 

Jennifer Price que efectuou um estudo destes materiais mostra que 
existem duas versões desta marca, mas que procederiam da mesma oficina, e advoga 
que as letras representariam não o nome do abricante do "vaso", mas um controlo iscal 
de um monopólio imperial, talvez de fabrico e/ou venda de perume. 'u Paleograi
camente estas marcas são datáveis dos finais do século 1. 

Do último exemplar, número 80, não encontramos qualquer tipo de 
paalelo em teritóio nacional, assim como, não conseguimos integra-lo tipologicamente. 
Efectivamente trata-se de um fragmento do bordo de dmensões muito reduzidas que in
viabiliza qualquer tipo de paralelismo com as tipologias vigentes. Tratar-se-à talvez, de uma 
produção local que copia os ungenários de reservatório tiangular, como os anteriores, mas 
que por qualquer motivo o bordo assumiu uma orma dferente, em que não eiste aba, 
mas sim uma carena que desngue o gargalo do bordo, que neste caso é reentrante. 

BAIXO IMPÉRIO 

A - VASOS PARA USO DE MESA 

A-1 - Paa comer
Tiges/Taçs

Neste estudo serão considerados como •pratos covos• os tipos Isings 
116 e 117, em conformidade com a classificação de Van Lith e Randsborg. 112 

Este apartado constitui um dos mais numerosos e bem representados 
de todo o inventáio, são ao todo sete peças. Necrópole da Vila, Paços de Ferreira (26, 
27, 28), Castro do Monte de Stª Maria, Vila da Feira (43) Necrópole do Beiral do Lima, 
Ponte Lima (91) Necrópole de Gondol, Valença (92, 95). 

Este conjunto de peças enquadra-se na tipologia de Isingsn3 na orma 
114, que é particulamente abundante em todas as estações no Noroeste que veriicam 
ocupação no século IV e V. Justamente ao contrário do que se verifica no Alto Império 
no Baixo Império não se azem representar as tigelas de pequena dimensão como são 
por exemplo os tipos Isings 115, que corresponde à versão tardia de orma lsings 42. 
Efectivamente, a sua dimensão que medeia os 150 mm levou-nos a considerar como 
tigelas para comer. A razão pela qual escasseiam os mateiais mais pequenos não é do 
nosso conhecimento, mas é uma constatação que é válida para todo o Noroeste pou
guês. As características genéricas deste tipo de peças é ormada pela sua copa hemisfé
rica arqueada ou cónica com bordo engrossado a ogo. Este tipo de bordo classicado 
por C.A. Fereira de Almeida de "cabeça de ósoro" constiui a maior parte das vezes o 
elemento de distinção com as peças do tipo Isings 116, que a maior parte das vezes a 
diminuta dimensão dos ragmentos dificulta a classificação. No entanto, veificamos que 
estes últimos exemplares a maior parte das vezes possui o bordo em arestas, polido ou 
não ao esmeril. Juntamente com a análise da dimensão dos diferentes fragmentos, oram 
estes os critérios que nos levaram à distinção entre aças/tigelas para comer e copos 
para beber ou taças para beber. 

'0
� BARKÓCZI, L. - Pan-
nonische Glasfunde in Ungan, 
Budapeste 1988. p. 117, for11a 89. 

'º'� ALARCÃO, Jorge e 
AARCÃO, Adflia - O espólio da 
ncóole de Va/dca, Conimbiga, 
ol. V, 1966, pp. 7-14. sp., p. 43, 
t. X. epultura 28, nº 8. 

1º2� ALARCÃO, J. - op. 
cit., Vidros Romanos de Conim
briga .. . , p. 100, Est. VI, nº 161. 

'º'� Idem - op. cit., Vidos 
Romanos do Alentejo ... , p. 106, 
Est. IV, nº 20. 

14� Idem - op. cit., Vidos
Romanos de Balsa ... , pp. 225-
-256, nº 42 e 45.

'º'� NOLEN, J. - op. cit., 
Cerâmicas e os .... , pp. 117-
-178, Est. 38-39, nºs 64-86.

ALARCÃO, J. - op. 
cit., Vidros Romanos de Arama
nha .•. , p. 198, nº 18. 

'6
� Idem - op. cit., Vidros 
omanos no Museu ... , p. 25, Est. 
X, nº 24. 

'º' � Idem - op. cit., Quato 
pquenas ... , pp. 375-376, Est. IV, 
nº 3. 

'8� VASCONCELOS, Leite -
Antiqua/has da Beira Baixa, 2 
objectos romanos de Escala de 
ima, O Arqueólogo Potuguês, 
vol. XIII, isoa, p. 3, ig. 11. xis
tem aida outros ungentáios dete 
tipo publicados mas de quais se 
desconhece a procedência, como 
ão exemplo s n°s 15 e 16 da C
lecção Bustof Silva, ofertada ao 
Museu Nacional de Arqueologia, 
dr. SIMÕES, Maria Helena - op. cit., 
Os idos omanos ... , pp. 263-24, 
fig. 4, n°s 15-16. 

Temos conhecimento 
que se encontram no Museu Na
cional de Arqueologia mais de 
uma dezena de peças dete tipo, 
de que se dsconhce a prcdên
cia, que e encontram or publícar.

'
9� AARCAO, J. - sóio

de uma sepultura Luso-omana 
de Pombalinho (Santarém), O 
Arqueólogo Português, vol. li, 
Série Ili, Lisboa 1969, pp. 77 - 86, 
esp. 82-83, Est. 1, nº 5 - 6. 

11º� GAMTO, Terea Júdi-
ce - Cemitério Romano do sculo 
i/i - Faro, Rua das A/caçarias, 
Conimbriga, vol. XI, Coimbra 
1992, pp. 99-118, esp. p. 115, 
sep. 2, Et. VI, nº 1. 

111
� PRICE, Jennifer -Roan
unguent botles from Rio Tinto 
(Huea) in Sain, Joumal of Glass 
Sds, 19, 197, p.-9, p.-6. 

112
� LITH, Van e RANDS-
BORG - op. cit., A cial Suy ... ,
p.47, fig. 1.



113� ISINGS, C. - op. cit., 
Roman Glass .... , pp. 143-144, 
forma 116. 

114� ALARCÃO, J. - op. 
cit., Vidros romanos de Balsa ... ., 
pp. 241-243, nº 1 O, Est.11. Idem -
op. cit., Abradd and engrad .. . , 
pp. 28-30, 

115� ISINGS, C. - op. cit.,
Roman Glass .... , pp. 126-133, 
forma 106 8/CD. 116� Idem - op. cit., Roman 
Glas .... , pp. 122 e seg, 117� ALARCÃO, J. - op. 
cit., idros romanos de Conim
briga . .. , pp. 127-129, nºs 232-
·241, Est. IX. Idem et alli - Fouilles
de Conimbriga ... , nº 217, Est. XLII.

118� Idem - op. cit., Vidros 
do Castelo de Alcácer do Sal .... , 
pp. 158-159, Est Ili, nº 31-34. 

"� NOLEN, J. - op. cit., 
Cerâmicas e vidros ... , p. 179, 
Est. 39, nº 96. 
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Este tipo de peças tem uma cronologia lata, mas geralmente não ante
cedem os inícios do século IV e prolongam-se durante todo o século V, chegando 
mesmo até ao século VII. 

Este tipo de peças é com bastante frequência decorada com motivos 
geométricos gravados a esmeril, que podem consistir numa ou mais bandas horizontais 
paralelas a bordo, conferindo um aspecto baço à área tratada. Os motivos circulares são 
também requentes, com linhas sinuosas, ormando ss, muitas vezes também conjugados 
com pontos. Outro tipo de decoração muito requente neste tipo de peças é constituído 
por pequenas caneluras exteriores paralelas ao bordo, que parecem resultar do trabalho 
do pontel para engrossamento do bordo. 

É sobre este tipo de peças que se verá surgir um tipo de decoração 
característica do século N e V que consiste na gravação à mão, com cenas mundanas, 
como por exemplo motivos de caça à lebre, de que é exemplo a taça de Balsa, publi
cada por Jorge Alarcão'", ou de cenas litúrgicas de que não temos nenhum exemplo 
potuguês, mas de uma forma geral são vulgares no século N e V. 

Pratos 

Não incluímos qualquer exemplar que possa ser incluído neste apar
tado, visto que integramos os «pratos covos• dos tipos lsings 116 e 117 na categoria de 
tigelas, considerando-as para uso de mesa. 

A-2 - Para Beber
Copos 

São muito abundantes e representativos os exemplares existentes; 
Monte Mózinho (21, 23, 25) Necrópole de Maximinos, Braga (35), Castro do Monte de 
Stª Maria, Vila da Feira (44) Vila Nova da Telha, Guimarães (45, 46) Nª Srª do Leite, 
Braga (82), Gondomil, Valença (93). 

Á excepção do copo proveniente de Braga (nQ 82), todos os restantes 
pertencem à orma 106 de lsings"5. O nQ 82 pertence ao tipo 104-108 da mesma au
tora116 . 

Relativamente ao primeiro gupo, conhecido por copos troncocónicos, 
as suas principais características residem no seu bordo envasado e de arestas, sem ser 
polido. São se uma orma geral datáveis do século N, estendendo-se no entanto, a sua 
pervivência para o século V. A sua dimensão, consideravelmente maior que os copos 
alto imperiais conduz muitas vezes a interpretações erróneas, nomeadamente com a 
forma 96a. 

Como os seus exemplares congéneres do século VI, são maioritaria
mente de cor verde nas suas diferentes nuances, ou por vezes em castanho. 

Este tipo de vidros bastante abundante pode encontrar-se em Conim
briga "7, lcacer do Sal"ª 

Balsa"9 entre outros. 

Taças 

São vários os exemplos de taças que recolhemos. Convêm, no entanto 
manter a ressalva mencionada em cima para a mesma categorias de vidros de que este 
tipo de peças poderia ter outro tipo de funções para além de sevirem para beber. Os 
exemplares provém de; Monte Mózinho (1, 2, 22) Castro da Retota, Vila do Conde (73), 
Cavalheiras, Braga (79), W Sª do Leite, Braga (81) Necrópole do Beiral do Lima, Ponte 
de Lima (89, 90). 
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As peças n2 1,22 enquadram-se no tipo 107 de Isings "º. Os números 
79 na orma 104-108 da mesma autora. A peça número 81 no tipo 97 e por im os nºs 89 
e 90 no tipo 96a 121

• 

As primeiras peças são taças de de corpo esférico com undo leve
mente plano, bordo levemente engrossado e polido. A autora localiza este tipo em 
meados do século IV. 

O número 79 corresponde a uma taça de bordo engrossado a ogo e 
paredes ligeiramente arqueadas com muitas semelhanças ao tipo 116. A sua cronologia é 
também bastante ampla. O seu aparecimento surge em meados do século III e desen
volve-se por todo o século IV. 

A peça 81 assentava em pé de argola e possuía por certo um bordo de 
aba soerguida. Encontra paralelos em Karanis nos séculos III e IV."' 

As taças do tipo Isings 96 são datadas pela autora como sendo da 
segunda metade do século IV, no entanto, esta orma mantém-se praticamente até ao 
século VII, como é disso prova o contexto arqueológica de onde provem os exemplos 
que aqui citamos. São caracteristicamente taças de perfil cilíndrico ou levemente tron
cocónico, com bordo esvasado através de um ressalto e bordo em arestas. Segundo 
Jorge de Alarcão, aparentemente os vidros tardo-romanos portugueses, e provavel
mente das outras províncias mediterranicas são mais esvasados e cónicos, enquanto 
que na Gália e províncias do Norte são de paredes mais curvas, mais hemísfericas ou 
ovóides123 • 

Este tipo de peças é muitas vezes decorado com cabuchôes de vidro 
em cor, moda que teve início na primeira metade do século IV e se prolongou por todo 
o séc. V. Os paralelos porugueses para estes vasos vem de Balsa 121, Comenda da Igreja,
Alentejo 125 

A-3 - Pra sevr bebias

Apenas localizamos um exemplar proveniente de da necrópole de Stª 

Leocádia do Bairral (36). Trata-se de um jarro de características muito próprias, que se 
enquadra tipologicamente na orma 120a de Isings126• 

O nosso exemplar possui um corpo ovóide, gargalo cilíndrico e auni
lado e o bordo simples arredondado ao ogo. A decoração é ormada por depressões 
longitudinais paralelas entre si. Apesar de se encontrar intacto, apresenta um orte empe
namento devido à pequena espessura do vidro. 

Este tipo de peças são bastante abundantes em todo Portugal, com 
particular incidência na zona Sul. Os paralelos que conhecemos encontram-se em 
Évora127

, Balsa"". 

B - PEÇAS PARA ARMAZENAR 

B-1 - rafas

São dois os exemplares que possuímos de garraas de corpo cilíndri
co com uma asa, e ambos provenientes do Castro do Monte de St2 Maria, Vila da Feira 
(47-48). 

Este tipo de garraa, Isings 126 1 9
, é bastante abundante em Portugal, 

malgrado só conheçamos estes dois exemplares para área do Noroeste. Segundo a 
autora, a orma teve origem no im do século III e teve continuidade pelo século IV. 
Caracterizam-se por ser soprada em molde e ter o bocal afunilado e geralmente possu
írem como decoração um grosso cordão de vidro sob o bordo, e possuírem geralmente 
cores verdes ou amarelo-acastanhados. 

Os paralelos em território português acham-se em Conimbriga,130 
Boca do Rio, Lagos'3', Beja132 , Balsa'33, Comenda da Igreja, Montemor-o-Novo'' e Crato, 
Portalegre 135• 

12º" ISINGS, C. -op. cit., 
Roman Glass ... , pp. 133-134, 
f orma 107. 

121, Idem -op. cit., Roman 
Glass ... , pp. 122 e seg., forma 
104-108; pp. 116-117, forma 97;
pp. 113-114, forma 96a.

122, HARDEN, D. B. -op. 
cit., Roman Gass fom Karanis . .. , 
p. 56, nº 28, Est. XI,

123, ALARCÃO, J. et alli -
op. cit., Fouilles de Conimbr i
ga .... , p. 195, nºs 225-227.

124, NOLEN, J. -op. cit., 
Cerâmicas e vidros ... , pp179, nºs 
97-98, Est. 35. 125" ALARCÃO, J. - op. 
cit., Vidros romanos da Her
dade . .. , p. 5, Est. 1, fig.3. 12•, ISINGS, C. -op. cit, 
Roman Glass .... , pp. 149-150, 
f orma 120a. 127" ALARCÃO, J. - op. 
cit., Vidros romanos de Museus 
do Alentejo e Algave .. ., p. 25, nº 

55, Est.VII. 
12•. NOLEN, e, -op, cit., 

Cerâmicas e Vidros, .. , p, 181, Est. 
XLI, nº 102.129. ISINGS, e. -op, cit., 
Roman Glass ... , pp. 156 -157, 
f orma 126. 

"º, AARCÃO, J., et alli -
op. cit., Foui/les de Conimbri
ga .... , p. 197, Est.XLIII, nºs 232-
-235 Idem -op. cit., Vidros Ro
manos de Conimbga . . , p. 135, 
nºs 262 e 263.

131, Idem -op. cit., Vidros 
romanos de Museus .. . , p, 11-13, 
Est. VII, nº 23.m, Idem - Achados na  
vil/a Romana de  Cardílio, Arqui
vo de Beja, (23-24), Beja 1966-
-67, pp. 58 - 88, Est IV, nº 9.

m, Idem -op cit., Vidros 
romanos de Balsa ..... , p. 225, 
Est. V, nº 35.

14, Idem -op. cit , Vidos 
romanos da Comna da Igreja .... , 
pp. 4-5, nº 1 e 2.

m, FRADE, Maria Helena 
Simões -op. cit., dos romanos 
do Museu do rato .. ,, pp.123-
-124, Fig.1.



136" CROWFOOT, G.M e 
HARDEN, D.B.- Early Byzantine 
and later glass lamps, Journal of 
Egyptian Archaeology, vol 17, 
1931, pp.196-208, esp. 203. 
HARDEN, D B - Roman Glass 
rom Karanis, Michigan 1936, 
esp pp. 155-166. 

137" ISINGS, C. - Some late 
- Roman fragmens from Rome, 
Proceedings of the 7th lnterna
tional Congress of Glass, Bru
xelas 1965, pp. 260-285, esp. p. 
262, fig. 1. 138" AARCÃO, Jorge - op. 
cit., Vidros romanos de Conim
briga ... , pp. 130-131, Est. X, nºs 
244-247 e 249. Idem et alli - op
cit. Fouiles de Conimbriga . .. , p
196 Est. XLIII, nºs 229, 231.

139
, Idem - op. cit., Mais 
algumas. , p. 41, Est V, nºs 57 e 
59. 

1'" Idem - op. cit., Mais 
algumas .. , p. 41, Est. V, nº 58. 

141" HARDEN, D B. - op 
cit, Roman Glas fom ... , p. 283.142" AARCAO et alli - op. 
cit., Fouilles de Conimbriga ... , p 
212, Est.XLVI, nºs 310-314. 
FRANÇA, E A. - Anéis, Braceletes 
e Bncos de onimbriga, Conim
briga, vol. VIII, Coimbra 1969, pp. 
17-61, esp. 59 - 61, Est. IV, nºs 
24-31.143" NOLEN, J - op. cit., 
Vidos de 5. Cucufate . ., pp. 50, 
Est. V, nºs 134-135. 

14" Idem - op. cit., idros 
e Cerâmicas ... , pp. 182, Est. 41, 
nºs 124-125 
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FORMAS DIVERSAS 

Dois pés de lâmpada provenientes do castro do Monte de Stª Maria, 
Vila da Feira (50, 51), uma anoreta proveniente da Citânia de Briteiros, Guimarães (65) 
um aribalo da mesma proveniência (68). Neste conjunto enquadramos também três 
peças de classificação indeterminada, mas no entanto, representativos de uma qualidade 
de vidro muito particular, provenientes da Citânia de Briteiros, Guimarães (54, 63, 64). 

Relativamente aos pés de lâmpada, os exemplares que aqui apresen
tamos não tem enquadramento na tipologia de Isings, pelo que a título excepcional recor
reremos à tipologia criada por Harden e Crowoot, e pelo estudo de Harden em Karanis'6• 

Harden dividiu as lâmpadas em quatro grupos (A-B-C-D), e é precisa
mente ao último, D - lâmpadas com base perturberante que petencem os nossos exem
plares. Correspondem a um tipo de lâmpadas em que o undo termina por um apên
dice, liso ou torcido, a que Isings atribui uma longa hipervivência. 137

Estas peças são tardias, muito provavelmente do séc. IV/V, e encon
tram-se pouco representadas em Portugal. Todavia, conhecemos alguns exemplares pro
venientes de Conimbriga'8, Aeminium (Coimbra)' 39, e do Tramagal (Abrantes)"º em tudo 
semelhantes aos nossos. 

OBJETOS DE ADORNO 

Apenas consideramos para efeito de catálogo e inventário dentro da 
panóplia dos objectos de adono as pulseiras. São quatro os exemplares e todos de pro
cedência diferente; Meixomil, Paços de Ferreira; Bougado, Santo Tirso; Castro de Fiães, 
Vila da Feira e Castro de Terroso, Vila do Conde (85, 86, 87, 88). 

O uso de pulseiras por homens e mulheres foi frequente desde 
tempos muito remotos, quer como resposta a motivações de ordem estética, quer como 
sinal de distinção social ou mera crendice. Este tipo de pulseira de secção em D, lisa ou 
decorada com nervuras é muito comum no mundo romano e está muito bem documen
tada em Portugal. Os exemplares aqui documentados dividem-se entre os três tipos 
conhecidos; decoradas com golpes verticais, golpes diagonais e lisas. Estes materiais, 
quando ora de contexto são particularmente difíceis de datar pela sua ampla pervi
vência. Harden a propósito obseva que as pulseiras de Karandis, que as peças em vidro 
preto parecem ser de época romana, enquanto que os exemplares de vidro em cores 
mescladas se encontram nos estratos pré e pós romanos, tendo sido encontrados 
naquela estação a partir dos inícios do séc. II até ao séc. V.'" E neste campo, as pul
seiras provenientes de Conimbriga 1•2 não constituem grande ajuda uma vez que revelam 
a mesma grande amplitude cronológica, assim como as de S. Cucuate"3• Outros para
lelos podem-se encontrar em Balsa'". 

4. O Estudo Monográfico de Tongobriga

4. 1. A estação arqueológica

Em 1882, na borda de um poço da aldeia do Frexo, Marco de Cana
veses, foi recolhido um bloco granítico paralelepipédico, actualmente no Museu da 
Sociedade Martins Sarmento, em Guimarães, onde se pode ler; 

(G)ENIO/(T) ONCOB/(I) CENSIV (M)/(F) AVIUS/V (otum).
S (olvit). A (nimo)

Esta referência a Tongobriga aponta para uma existência de uma 
povoação e a terminação - briga indica a sua situação num ponto alto. 
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Ptolomeu (2, 6, 38-48) cita a cidade de Tuntobriga, situando-a entre 
Douro e Minho, integrada no território dos Callaeci Bracari. 

Das interpretações apontadas por diversos autores, o director da área 
arqueológica, (Lino Augusto Tavares Dias) optou pelo nome de Tongobriga, e identi
icou esta cidade como o actual lugar do Freixo, onde as evidências arqueológicas con
irmam a propriedade da inscrição encontrada em 1882. 

A urbe de Tongobriga começou a ser escavada em Agosto de 1980, 
num sítio chamado "Capela dos Mouros", designação dada pela população local à pe
quena parte então visível das ruínas romanas. lgumas referências bibliográicas apon
tavam para a evidência de vestígios arqueológicos geralmente identiicados como um 
"castro". (Est. II, l; III, 1, 2) 

A estutura castrejo-romana criada em Tongobriga, possivelmente com 
Augusto, segundo o autor, amadureceu, política, administrativa e economicamente, 
resultando daí a instalação de uma cidade como consequência da estratégia Flaviana. 

Os resultados das escavações até agora obtidos permitem dizer que no 
final do séc. I , e ainda no séc. II, surge Tongobriga como organismo sócio-económico, 
que concentra não só elementos "residenciais" mas também uma produção artesanal de 
actividades sistemáticas de "troca" que justificava a construção do fórum. Segundo o 
arqueólogo responsável, uma vez mais, oi também durante esta época que a cidade 
aparece estruurada como centro de poder, civitas, com natural preponderância sobre a 
região envolvente. 

A construção das termas no final do séc. I, do fórum na primeira 
metade do século II, e demais ediícios públicos identificados, corresponde ao objectivo 
de dotar este centro urbano de equipamentos colectivos que, pela sua monumentalidade 
e riqueza arquitectónica, impuseram Tongobriga como centro de decisão. 

Esta é portanto, a cidade que o seu director identifica como estando 
no auge na segunda metade do séc. II, e que, integrava certamente uma política de 
ordenamento da Tarraconense, particularmente para o Noroeste Peninsular e Norte da 
Meseta. 

Tongobriga ocupa cerca de 30 hectares, incluindo o espaço da necró
pole, o que, em comparação com outras cidades romanas, a coloca como sendo de 
médias dimensões. As diferentes áreas habitacionais ocupam cerca de 5 a 7 hectares, o 
que possibilita estimar a sua população na ordem dos 2 500 habitantes. 

O seu território, marcado pela serra do Marão e pelos rios Tâmega e 
Douro é rico em vestígios arqueológicos romanos que comprovam uma intensa ocupa
ção, certamente avorecida pela circulação que as vias luviais e terrestres ofereciam. 

Tongobriga evolui até ao século V, onde aparece documentada como 
paróquia sueva, e depois perde-se na memória do tempo. 

Hoje é uma pequena aldeia, de estrutura residual, organizada em volta 
da igreja Paroquial. Beneficia actualmente de classificação jurídica de Monumento 
Nacional e é designada como rea Arqueológica do Freixo. 

A escavação de Tongobriga, decorre desde 1980 e tem sido feita com 
o mesmo processo de referenciação desde o início, baseado em dois exos perpendicu
lares entre si e quadrículas de 2 metros de lado, ampliadas a partir do ponto de
encontro O exo Norte / Sul tem registo alabético e o eixo Este / Oeste tem registo
numérico. Elementos fornecidos por Lino Augusto T. Dias, cfr. DIAS, Lino Augusto
Tavares - Tongobiga, Dissetação de Doutoramento, Porto 1995 (Ed. Policopiada).

Os cortes estratigráicos até agora estudados são: 
1 - Temas G, H; I; J; K (12, 13) 
2 - Termas B; C; D (8) 
3 - Termas M (2) , (1), 1, 2, 3, 4 
4 - Termas Q (9, 10, 11, 12, 13) 
5 - Esgoto das termas 



145� 
ISINGS, C. - op. cit., 

Roman Glas .. . , pp. 19-20, forma 
3b. 

16� 
Idem - op. cit , Ro-

man Glas ... , pp. 113-114, forma 
96a. 

147� Idem - op. cit., Ro-
man Glas ... , pp. 102-103, forma 
85 b. 

18� Idem - op. cit., Ro-
man Glas ... , p. 62 forma 47; pp. 
14-147 forma 116. 
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6 - Termas F 4, 5, 6, 7 
7 - Termas A, B, C, D2 
8 - Fórum Ja, Ka, La, Ma, Na, Oa, Pa, Qa, Ra 
9 - Fóum K, L, M, N (30, 31) 

10 - Fórum], K, L, M, N, O, P, Q, R, S ( 41) 
11 - Baslica (9, 10) Ca (11, 12, 13) 
12 - Habitacional, encosta Poente f 17, 18, 19, 20, 21, 22 
13 - Habitacional, encosta Poente Hf 18, 19, 20, 21 
14 - Habitacional encosta Poente If 20, 21 
15 - Habitacional encosta poente Lf, mf, Nf, Of, Pf, Qf, Rf, Sf 12 
16 - Habitacional, encosta Poente Lf, Mf 17 
17 - Habitacional, encosta Poente Ye, Ze, Af, Bf 12 
18 - Habitacional, encosta Poente Df 8, 9,10 
19 - Habitacional, encosta Poente Gf, Hf, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
20 - Habitacional, encosta Poente U, Mf, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
21 - Habitacional, encosta Poente, Casa de planta circular 
22 - Habiacional, encosta Nascente, Caa de plana reular cavada na rocha 
23 - Sepulturas escavadas na necrópole romana 

Para o estudo que aqui apresentamos, teremos apenas materiais refe
rentes a uma parte da totalidade dos cotes, que no entanto, são representativos da evo
lução cronológica da estação, assim como das suas principais ases de ocupação. 

5. 2. O estudo e seu enquadramento

ALTO IMPÉRIO 

A-VASOS PARA USO NA MESA

A-1 - Para Comer
Tigelas, moldadas ou sopradas em molde 

São relativamente poucos os exemplares que possuímos de taças mol
dadas ou sopradas em molde; (7, 10, 15). 

Todos os exemplares cabem dentro do tipo 3 b de Isings'45, de que já 
izemos referência no capítulo anterior, relativo aos vidros do Noroeste Penínsular, man
tendo-se neste caso o seu âmbito cronológico. 

A-2 - Para eer
oos 

Apenas um exemplar se integra nesta categoria, a peça nº 31, que per
tence à orma 96a da tipologia de Isings'6. Cronologicamente esta orma tem início na 
segunda metade do século III, mas é mais típica do séc. IV e V. Em conformidade com 
as peças provenientes da necrópole do Beiral do Lima é provável que esta tenha 
também uma cronologia mais ampla. 

Taçs 

Os exemplares que integram este grupo são constiuídos pelos números; 
(1, 5, 20, 29). As peças nº 1 e 5 tipologicamente enquadram-se na orma 85 b de Isings.'47 

O exemplar número 20 pertence à orma 47 da mesma autora. E por 
último, a peça número 29 pertence à orma 116'8

• 
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Relativamente às peças nº 1 e 5 a sua cronologia medeia entre inais 
do século I ou época flávia. É de orma geral designada por taça de Airlie, localidade 
onde se encontraram os primeiros exemplares publicados. 149 A peça caracteriza-se por 
dois anéis concêntricos, colocadas junto ao bordo, no lado externo. O bordo desta taça 
cilíndrica é grosso e arredondado muito singelamente decorado com um cordão de 
vidro na parte superior da copa. Paralelos portugueses são conhecidos de várias proce
dências como por exemplo; Conimbriga'50• 

A peça número 20 é uma pequena taça de vidro translúcido incolor 
com bordo polido e peril troncocónico. A sua datação situa-se entre ins do século I e 
durante o século II. 

A última peça pertence à já referida orma 116 com a ampla crono
logia dos inais do Império. 

B - PEÇAS PARA ARMAZENAR 

B-1 - raas

Constitui um gupo bastante amplo e exempliicativo da importância e 
número que estas peças representavam no século I e II, os exemplares são; (9, 14, 30, 
33, 36, 37, 40, 42). 

Todo o grupo se enquadra tipologicamente na forma 50 de Isings' 5'. 

Os exemplares variam entre o azul gelo e verde gelo, que parecem ser as duas únicas 
cores que este tipo de peça conheceu entre nós. 

B-2 - Boiões

As peças para armazenamento representadas são constituídas por dois 
boiões (17, 18), dois rascos (39, 41) e um balão (26). 

Tipologicamente, os primeiros enquadram-se na orma 68 de lsings' 5'. 
Relativamente aos rascos, o primeiro enquadra-se na orma 34' 53 da mesma autora e 
para o número 41 não conhecemos nenhum exemplar semelhante. 

Os boiões, conforme referenciamos anteriormente, são peças que 
estão datadas da época dos lávios até finais do séc. II. No entanto, verificamos que, por 
exemplo em lvarelhos, aparecem em estratos rigorosamente datados dos meados do 
século N princípios do século V. Contudo, não é o caso destes exemplares que aqui 
apresentamos que cabem perfeitamente na datação avançada por lsings e geralmente 
seguida por outros autores. 

O balão pertence à orma 101. 14 A sua acentuada marca de ponte! é 
perfeitamente indicativo deste tipo de orma. Este tipo de balão começam a aparecer no 
século III e são relativamente requentes no século N. 

C - UNGENTÁRIOS 

Não possuímos qualquer exemplar para esta categoria. 

1•9. THORPE, W. A. -
English Glass, Londres, 1935, Est. 
VI, b. 150. AARCÃO, J. - op. cit, 
Vidros romanos de Conimbri
ga ... , p. 80, Est, IV, nºs 110-116. 
Idem et alli - op. cit., Fouilles de 
Conimbriga ... , p. 186, Est 166-
172. 

151
. ISINGS, C. - op. cit., 
Roman Glass ... , p. 63-66, forma 
soa. 151. Idem - op. cit., Roman 
Glass ... , pp. 88-89, forma 68. 

m. Idem - op. cit., Roman 
Glass ... , pp. 48-49, forma 34. 

14
. Idem - op. cit., Roman 
Glass ... , p. 119, forma 101. 



155� Ver nota 118 e 94, 
respectivamente. 

1s&� ISINGS, C. - op. cit., 
Roman Glass .. . , pp. 124 - 125, 
forma 104 b. 

1s1� ALARCAO, J. et alli -
op. cit., Fouiles de Conimbga ... , 
p. 197, Est. XLIII, nº 236-237.

m� Idem - op. cit., Fouilles 
de Conimbriga ... , pp. 157-158, 
Est. XLVII, fot. e esp. 4. 

,s,� NOLEN, J - op. cit.,
Cerâmicas e s ... , p. 170, Est.
35, nº 2. 
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BAIXO IMPÉRIO 

A-VASOS PARA USO NA MESA

A-1 - Para comer
Tiges 

Em conormidade com o já referido as ormas Isings 116 e 177 serão 
consideradas como tigelas/«pratos covas•. 

Do primeiro tipo são; ( 4, 12, 24, 29, 32, 34, 38, 44) - do segundo (2, 
3, 21). 

Este conjunto de peças é bem exemplo da expressão numérica que 
este tipo de peças atingiu no baixo Império. Efectivamente a monotonia das ormas, 
indicia uma certa "crise" económica com evidente quebra de qualidade e uma certa 
padronização das ormas e gostos. 

Pratos 
À semelhança do que aconteceu para os vidros do Noroeste de 

Portugal, uma vez que classiicamos as taças/tigelas como «pratos covas» não atribuímos 
nenhum exemplar a esta categoria, por falta de outro tipo de peças que possamos 
designá-los como tal. 

A-2 - Pra eer
Coos 

São vários os exemplares de copos que apresentamos; (6, 23, 28, 43). 
Os números 6 e 43 petencem à orma 96a, e os 23 e 28 à orma 106. 155 As características 
deste conjunto de peças e respectivos paralelos já oi anteriormente tratado e para todos 
efeitos ajusta-se aos casos presentes. 

A-3 - Para sevir bebis

Para este grupo apresentamos dois jarros com características seme
lhantes; (8, 16). Pertencem ambos à orma 104 b de Isings, 156 e possuem uma crono
logia entre os séculos III e V. Os exemplares que conhecemos de Conimbriga'57 eviden
ciam um corpo cilíndrico/cónico e não possuem qualquer tipo de asa. Não conhecemos 
para a zona do Noroeste Português qualquer paralelo para este tipo de jarro. 

FORMAS DIVERSAS 

Dentro deste capítulo incluímos duas peças, que pelas suas caracterís
ticas, não se integram em nenhumas das categorias anteriores; (11, 13, 35). 

O número onze, refere-se a um pequeno ragmento de vidro mosaico 
translúcido, que cujas dimensões não permitem qualquer tipo de classificação tipológica. 
O ragmento integra-se num tipo de vidro, cuja decoração se alterna em bandas e ios 
torcidos, mesclados. Este tipo de vidro era elaborado segundo um processo de mode
lação a partir de três placas unidas sob uma medula de areia. As cores que o integram 
(azul, amarelo e castanho) parecem constituir a base de conjugação de cores nos para
lelos que temos conhecimento em Portugal, nomeadamente em Conimbriga'8 e Balsa159 • 

A datação para este tipo de peças não está claramente definida, mantendo-se, no 
entanto, a primeira metade do século primeiro como o período em que mais abundam. 

O número treze é o único ragmento de vidro de janela que pos
suímos da estação de Tongobriga e provêm da área das termas. 
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Os pame1s de vidro de janela com um lado rugoso eram fabricados 
através de um processo bastante empírico, vazando-se o vidro líquido por cima de uma 
pedra ou uma outra superície lisa. No entanto, a peça em questão é um vidro com 
brilho dos dois lados, cuja técnica de abrico consistia em ser soprado num cilindro, e 
cortado quando frio, e alisado depois, num segundo aquecimento a baixa temperatura. 
Este último tipo aparece a partir do século III. 10 

A nossa peça é de uma qualidade intermédia, em que o grau de trans
lucidade é bastante elevado, mas regista algumas impurezas que lhe conferem um tom 
acastanhado. De uma orma geral, este tipo de peças não é descrita, nem tão pouco 
referenciada, pelo que se tona particularmente difícil encontrar paralelos. Temos conhe
cimento do seu aparecimento em Conimbriga, mas que não são descriminados na biblio
grafia, e em Balsa161 • 

O último fragmento deste grupo é um vidro de dimensões muito redu
zidas de cor verde gelo, com um pequeno cabuchão aplicado de cor azul ultramarino. 
Este tipo de peças apresentada uma cronologia bastante tardia. Por exemplo, na ábrica 
de vidro de Jalames, esta decoração esteve particularmente em voga de 350 a 383 162 • Em 
Trier aparece em taças datadas do século IV 163 • 

Os paralelos portugueses resumem-se a dois exemplares provenientes 
de Balsa, do tipo Isings 96, que curiosamente revelam exactamente as mesmas cores que 
o exemplar que apresentamos'i.

OBJETOS DE ADORNO 

No conjunto dos objectos de adorno incluímos as peças nº 22, 25, 27. 
A primeira é um ragmento de uma conta bitroncocónica em vidro opaco, de cor azul 
cobalto decorada com nevuras verticais paralelas entre si. Embora este materiais sejam 
particulamente difíceis de datar, o seu ambiente estratigráfico coloca a sua utilização 
entre meados do século I e finais do século II. 

As outras duas peças são peças de jogo ou calculi. Provem do mesmo 
ambiente estratigráico que a peça anterior, e portanto, conferimos a mesma amplitude 
cronológica. A peça nº 27 merece no entanto, um certo destaque pelas suas caracterís
ticas ímpares. A peça é bicolor, segundo um dos lados de cor azul marinho e o outro 
em vidro incolor. A peça 25 é formada por vidro opaco de cor negra. 

5. O Estudo Monográfico de Alvarelhos

5. 1. A estação arqueológica

A estação arqueológica de lvarelhos localiza-se na bacia hidrográfica 
do rio Ave, no extremo Sudoeste do concelho de Santo Tirso, distrito do Poto. 

Classificado como Monumento Nacional, a sua impotância cientifica é 
fundamental para o estudo e conhecimento da romanização do Noroeste Peninsular. 

A estação localiza-se no maciço montanhoso vulgarmente designado 
por Sera de Stª Eufémia, implantada num dos seus contrafortes da vertente Este, de cota 
intermédia, que desce em vertente acentuada, mas moderada por socalcos, para o 
pequeno Vale da Ribeira da Aldeia, aluente do rio Ave na sua margem esquerda. 

As coordenadas geográficas do ponto central da estação, segundo a 
olha nº 97 da carta militar 1: 25 000 dos Seviços Cartográficos do Exercito, realizada em 
1975 são as seguintes: 41º 18' 4" N; 8º 37' 12" W (Greenw), 

O topo do monte é relativamente largo e bastante extenso, desenvol
vendo-se transversalmente à orientação do maciço montanhoso em que está inserido. 
Topogaicamente caracteriza-se pela eistência de duas elevações nos seus eremos Este e 
Oeste (Monte Grande e Alto de S. Marçal, com as cotas de 222m e 172m, respectivamente), 

160 . 

Sobre os vidros de ja
nela em época romana, veja-se, 
BOON, G.C. - Roman window 
glas from Wales, Journal of Glass 
Studie, 8, 1966, pp. 41-45. 

161� NOLEN, J - op. cit., 
Cerâmicas e Vidros .. ., pp. 182-
-183.

162� WEINBERG, G. David-
son - Excavations at Jalame, Site 
of a glass Factoy in Late Roman 
Palestine, Columbia, 19B8, esp, 
87-91.163� GOETHERT, Polascher 
K. - Katalog der omischen Glaser
des Reinischen /andesmuseuns
Trier, Mainz am Rhein, 1977, pp. 
54-55, nº 188, forma 49, Est. 39. 14� NOLEN, J - op. cit.,
Cerâmicas e vidros ... , pp. 179, 
Est. 39, nºs 96-97, fot. fig. 14, 1. 



165� ANDRADE, Miguel 
Montenegro de - Cata gológica 
da rgião de anto Tiso, Boletim 
Cultural, vol. 1, nº 3, Câmara Mu
nicipal de Santo Tirso, Stº Tirso 
1952, pp. 303-315. 

166� Em 1992 publicamos 
na revista do Gabinete de Ar
queologia da Câmara Municipal 
de Santo Tirso um pequeno tra
balho onde se faz uma pequena 
síntese do estado da investigação 
da estação, e se aborda numa 
perspectiva historiográfica as 
diversas referências e citações 
bibliográficas, conhecidas até ao 
momento. Relati vamente aos 
achados fortuitos de materiais, 
ilustramos os mais impotantes e 
elaboramos uma resenha biblio
gráfica de cada um deles. Efec
tivamente, os materiais para além 
de abundantes reflectem bem a 
importancia cientifica e museoló
gica da estação. MOREIRA, Álvaro 
de Brito - Elementos para a cata 
arqueológica do Concelho de 
Santo Tiso. A estação arqueol
gica de Alvarelhos, Santo Tirso 
Arqueológico, C.M.S T., Santo 
Tirso 1992, pp. 34-48. 
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e por uma plataorma intermédia com pouca oscilação topográica que constitui a pate cen
ral da estação. AB vertentes Norte e Sul possuem pendor acentuado, franqueadas por linhas 
de água, aluentes da Ribeira da ldeia na sua margem esquerda. A vertente Nordeste é a 
que revela uma diferença de coa mais acentuada, mas desenvolve-se de orma harmoniosa 
em pequenos socalcos até ao vale. O lado Sudoeste é o de pendor mais moderado, com 
ligação à zona do inteior do maciço montanhoso com caracteisticas semi-planálticas. 

Geologicamente o substrato rochoso é granítico, com solos de espes
sura variável, onde a pedra alora regularmente à superfície. Muito próximo existe uma 
zona de contacto do granito com ormações xistocristalinas do Arcaico. '65 

A estação arqueológica apesar de ser relativamente conhecida devido 
ao aparecimento de diversos materiais arqueológicos, de uma orma mais ou menos or
tuita, 16 nunca tinha sido alvo de escavações arqueológicas sistemáticas enquadradas ou 
não em projectos de investigação de matriz regional ou monográica. 

Os vestígios arqueológicos actualmente visíveis na estação, a nível de 
estruturas, são o resultado de quatro intervenções, três das quais são alvo deste pequeno 
estudo, no que concerne, obviamente, à indústria videira, e uma outra efectuada em 
1986 pelos então, Seviços Regionais de Arqueologia da Zona Norte. 

Apesar as us actualmente vsíveis aenas testemunhaem a upaão ela
iva ao peido omano e Idade do Feo, um conjunto de achados asioais coidos nas últis 
déadas dã-ns conta de momentos ntos de cupaão anterior. 

O mais antigo corresponde à Idade do Bronze de que são testemu
nhos alguns ragmentos de cerâmicas de taças carenadas que no NW tem grande repre
sentação nos castras, e que de um modo geral corresponde à ocupação a partir da qual 
se dá o início à Cultura Castreja do Noroeste. As datações absolutas obtidas por C14 dis
poníveis na região situam este tipo de materiais, entre o séc. X e VII a.c .. 167 

A outro momento de ocupação pertencem várias estruturas identificadas 
numa intevenção de emergência realizada em 1984 no lugar de Sobre-Sá, da qual resultou 
abundante espólio cerâmico, maioritariamente de abrico micácio feito a torno, assim com 
cerâmicas de cor bege de abrico comum, alguma da qual engobada a vermelho e ainda 
alguns materiais de importação, nomeadamente sigillatas sudgálicas que correspondem já 
a um período tardio da Idade do Ferro da região, anunciando a romanização.'8 

Ao último momento de ocupação conhecido até ao momento, corres
ponde a maior parte dos vestígios divulgados desta estação, que são requentemente 
citados na bibliograia arqueológica poruguesa, quando abordados assuntos relativos ao 
período romano do Noroeste, quer sejam relativos à numismática, epigrafia, rede viária 
ou ergologia, que pela sua ampla cronologia sugerem uma ocupação intensa da estação 
entre os séculos I e V.'9 

O contexto em que se desenvolve a estação a partir do câmbio de era 
está intrinsecamente ligado à reorganização operada no Noroeste a partir da conquista e 
ocupação deinitiva após as guerras cântabras. A nova concepção administrativa que tem 
como base de organização do território, a criação de grandes centros urbanos sevidos 
por uma eficiente rede viária que permita o desenvolvimento económico, essencial
mente agrícola e mineiro desta região, vai azer com que Alvarelhos, claramente locali
zado junto a um dos principais itinerários que servia Bracara Augusta, vindo do Sul se 
desenvolva e evidencie um processo de crescimento inverso ao ocorrido na maioria das 
estações da idade do Ferro do Noroeste, que ficaram à margem dos grandes centros ou 
itinerários que revelam uma perduração do habitat castrejo reorganizado em unidades 
menores de vocação pastoril ou agrária. 17º 

A escavação sistemática da esação teve início a patir do ano de 1992, 
tendo desenvolvido ininterruptamente até ao presente. O seu esudo, pela condicionante de 
se tratar de um esudo monográico implicou uma prévia defmição de objectivos a angir. 
Neste sentido, aina nos enconramos na ase de estabelecer uma tábua cronológica que 
nos sevia para perspectivar objectivamente as intevenções uturas, em que se possa privi
legiar uma abordagem diacrónica de cada peiodo. 
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Na impossibilidade de realizar um sistema de referenciação baseado 
em exos para a totalidade da estação, temos vindo a efectuar as intevenções segundo a 
orientação tradicional, subdividindo as áreas em quadrículas de 2m por 2m segundo 
coordenadas e abcissas. 

Para efeito de registo e identificação oi criado um código alfabético e 
numérico, que referência o sítio, o ano da escavação, o sector e o corte estratigráico -
ex: ALV. 92 A C.L. A-A' o que signiica: Alvarelhos ano de 1992 Sector A, corte estratigrá
fico longitudinal A-A'. 

O material recolhido oi referenciado segundo a camada de origem, 
azendo-se um registo paralelo para os materiais de maior significado como sigillatas, 
cerâmicas pintadas, vidros, materiais metálicos, moedas, elementos arquitectónicos ou 
de adorno, com posicionamento individualizado segundo uma perspectiva tridimen
sional. 

6. 1. O estudo e o seu enquadramento

Os materiais vítrios de Alvarelhos provenientes das campanhas de 
1992/93/94 não são abundantes nem de qualidade. Na totalidade são estudados 35 
peças, não se encontrando nenhuma delas completa. Predominam materiais baixo impe
riais, tingidos por óxidos de ferro, de cor verde musgo e castanho amarelado, de quali
dade média/baixa, característicos de todo o Noroeste. 

ALTO IMPÉRIO 

Pelas características desta intervenção, já oportunamente explanadas, 
resumimos as diferentes categorias para o alto império, às peças destinadas ao armaze
namento, por lhe pertencer o único exemplar que ilustra este período. 

B - PEÇAS PARA ARMAZENAR 

B-1 - rafas

Registamos apenas um exemplar (17) que pertence à orma 50 a de 
Isings171 • Relativamente a esta orma, com grande expressão no Noroeste Peninsular, o
seu aparecimento az-se sentir desde habitats indígenas com ocupação até meados do
século 1, até ás estações romanas com grande amplitude cronológica, embora sejam mais
requentes na segunda metade do século I e durante todo o século II. As suas caracterís
ticas, amplitude cronológica e técnica de abrico, anteriormente descritas ajustam-se per
feitamente ao exemplo em causa.

BAIXO IMPÉRIO 

A-VASOS PARA USO NA MESA

A-1 - Pra comer
Taçs/Tiges

Em conomidade com os exemplos anteriores serão considerados como 
•pratos covos•, as taças/tigelas de tipo lsngs 116 e 117. Pelo que, excluímos a categoria
relativa aos pratos por ausência de exemplares que a pudessem integrar. Neste sentido,
temos seis exemplares do primeiro tipo; (1, 23, 24, 26, 32, 33) e nehum do segundo.

167" MARTINS, Manuela -
Duas datas de C/4 para a ocu
ação do Bonze Final do pova
do de 5. Julião ila Verde) Ar
queologia, 13, Porto 1986, pp. 
159-160. Idem - A ocupação do
Bron-ze Final da citãnia de 5.
Julião - Caracterização e crono
logia, Trabalhos de Antropologia
e Etnologia, Poto 1986, pp. 197-
-240. 

168. Desta interv enção 
demos no tíc ia detalhada num 
artigo públicado em 1992 e já 
citado, dr, MOREIRA, Alvaro de 
Brito - op. cit. Elementos para ... , 
pp. 34-48. 

169. Dos variados materiais 
encontrados e divulgados na bibli
ografia arqueológica portuguesa 
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Esta pequena amostragem é sem duvida exemplificativa da redução do 
número de ormas que se assiste no baxo-império. Num total de 33 peças, seis exem
plares correspondem às taças de copa arqueada e bordo engrossado a ogo. Uma vez 
mais a predominância das cores vai para o verde musgo e verde azeitona. 

As características atrás descritas enquadram-se também nos exemplos 
presentes. A sua cronologia situa-se em meados do século IV e meados do século V. 

A-2 - Para eer

Optamos por colocar sob esta rubrica dois tipos distintos de peças. 
Um primeiro grupo é ormado pelos copos de peril troncocónico, composto pelas 
seguintes peças; (2, 5, 7, 20) e que correspondem ao tipo 106 de lsings172 • O segundo 
grupo é composto por um conjunto de peças com características ímpares, a que conven
cionamos designar por copo/taça, e tipologicamente classiica-los por tipo lsings 96/106. 
Isto deve-se ao acto de que este conjunto especíico de peças não se enquadrar directa
mente em nenhum dos dois tipos. Efectivamente, estas taças de perfil campaniorme 
pode ser considerada como variante de parede aberta do tipo lsings 96, ou com a 
mesma propriedade, variante pouco funda do tipo Isings 106. Se por um lado as suas 
características morológicas se aproximam das taças do tipo Isings 106, a sua diminuta 
dimensão, especialmente o diâmetro, coloca-as mais próximas dos taças para beber, tipo 
Isings 96. Os exemplares são os seguintes; (3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 
29, 30). As suas características undamentais são o seu bordo engrossado a ogo, deco
ração em pequenos cordões de vidro da mesma cor, que parecem mais provocados 
rotação da peça com o ponte!, do que intencionais. A sua datação, neste caso surge per
feitamente delimitada pela segunda metade do século IV e primeira metade do século V. 

Um exemplar que podemos aparentar das nossas peças provem de 
Balsa 173 , e como sugere a autora é possível também uma comparação, do ponto de vista 
puramente tipológico, uma vez que para o nosso caso possuímos um datação pefeita
mente delimitada, com os designados palm cups'74, característicos do século V e mais 
tarde. 

B - PEÇAS PARA ARMAZENAR 

Registamos apenas duas existências nesta categoria; (13,31), um boião 
e um rasco respectivamente. O primeiro pertence à forma Isings 68115 e o segundo à 
forma 126/127.176 

Relativamente à primeira peça será de notar que este tipo se verfica 
quase exclusivamente a partir de inais do século I e durante o século II. No entanto, 
esta peça está perfeitamente datada de meados do século V a meados do século V. 
Eectivamente, a orma é a mesma, embora a qualidade do vidro se assemelhe à das 
taças e copos anteiormente tratados e que correspondem às orma 106 e 116 respectiva
mente. Parece, de acto, a pevivência de uma orma, ou mesmo a recuperação de uma 
orma que praticamente se não veriica no século III. 

A segunda peça é uma asa de rasco de corpo cilíndrico munido de 
uma asa ou de duas asas, que são as ormas mais comuns. Este tipo de contentor é 
amplamente representado nas escavações de Conimbiga na ase de destruição da ínsula 
a Norte das termas, datada de 465-468. m 

OBJETOS DE ADORNO 

Constiuem este grupo as peças; (11, 14, 15, 16). Os números 11, 14 
são contas em vidro azul marinho subcilíndricas, tendo a primeira uma composição 
decorativa ormada por pequenos círculos e meias luas em vidro branco opaco, inte
grado na pasta vítrea de base. A segunda, é completamente lisa. Este tipo de peças são 
características de estratos datáveis na primeira metade do século I, particularmente em 
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ambientes indígenas. A última peça deste tipo (n2 15) é de cor negra, em vidro opaco, 
de formato quadrangular com dois orifícios laterais. A decoração orma um axadrezado, 
produzido pelo cruzamento de linhas incisas na sua face exterior. Desta peça não 
conhecemos qualquer paralelo semelhante. 

O último número corresponde a um fragmento de pulseira em vidro 
negro opaco, com decoração plástica de nevuras veticais e pequenos gomos horizon
tais de que já em cima falámos. 

Considerações Finais 

Estabelecemos inicialmente como objectivos deste trabalho efectuar 
um estudo que combinasse duas estratégias de abordagem do estudo dos vidros 
romanos no Noroeste português, associando um trabalho monográfico, aqui materiali
zado com as estações arqueológicas de Tongobriga e Alvarelhos, com a reanálise dos 
materiais publicados e em depósito em museus. Pretendíamos desta forma quantificar e 
valorar o potencial da informação até aqui conhecida para a vidraria romano no marco 
espaço temporal delimitado neste estudo. 

Assim, se por um lado, para efectuar o estudo dos vidros provenientes 
de Tongobriga e A!varelhos o trabalho estava relativamente acilitado por conhecermos 
o seu enquadramento estratigráfico e associação com outros materiais, por outro lado, a
realização do catálogo relativo aos vidros do Noroeste foi paticularmente difícil por
vários motivos, aos quais já nos referimos anteriormente. De facto, uma grande pate
dos materiais publicados foram alvo de uma nova reclassificação e outros de uma pri
meira, porque os seus autores não a realizaram.

Até à relativamente pouco tempo, o Noroeste peninsular era tida como 
uma região onde a romanização se processou tardiamente e de forma pouco vincada, 
comparativamente às regiões mais centrais e meridionais. 

Efectivamente, o estudo dos materiais arqueológicos revelam reali
dades sócio-económicas substancialmente diferentes, onde a grandeza e riqueza do 
centro sul contrasta com áreas limítrofes do Império, sobretudo para os períodos mais 
cerodios do Império. 

Do grande conjunto dos vestígios materiais da "cultura" romana, o 
vidro não constitui excepção. Na realidade, os vidros conhecidos no actual território 
português quando comparados com os da região nortenha revelam uma qualidade téc
nica, artística e de variedade de ormas substancialmente superiores. 

No entanto, é interessante notar que em dois períodos concretos se 
assiste a uma pequena variação nesta tendência. Concretamente, na primeira metade do 
século I e durante o século V e primeira metade do século V. Aliás, esta constatação 
encontra outro tipo de relexos a que vários autores já se referiram, embora aludindo a 
outros aspectos. É amplamente vinculado na bibliograia arqueológica o florescimento 
da cultura indígena na primeira metade do século I, a que geralmente se atribui o auge 
da cultura castreja, pelo menos, em termos de crescimento dos povoados e amplitude 
das suas obras "públicas", como são os monumentos com orno, ou mesmo as muralhas 
de maiores dimensões. 

Neste pmeiro período assiste-se de acto a uma proliferação de mate
riais vítreos no Noroeste, caracteisticamente de impotação, como são exemplo vários fag
mentos de vidro matizado e lfioi que aqui tmtamos, como também um gmnde número 
de taças caneladas, que curiosamente não encontm paralelo nas regiões mais meridionais. 

O segundo momento que corresponde ao século V e primeira metade 
do século V, que embora ainda relativamente pouco esudado, parece congregar a opi
nião dos investigadores para que se considere um momento de "reabilitação" econó
mica, relectida num impotante aluxo de materiais de impotação como são exemplo as 
cerâmicas oceanas e suas congéneres vulgarmente designadas por sigillatas claras, o 
que aliás parece contrastar com a ideia, até à pouco diundida, de que o século IV, seria 
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por excelência um período conturbado e de insegurança de que resultou a reocupação 
dos povoados ortiicados, por efeitos estritamente defensivos. 

Também aqui o vidro encontra um momento de maior difusão, regis
tando-se inclusivamente alguns materiais de importação, ilustrados pelas taças gravadas, 
muito provavelmente com a mesma origem das sigillatas claras, até porque os motivos 
decorativos são similares. 

O que nos foi possível constatar através do estudo da generalidade 
dos materiais do Noroeste potuguês, em confronto com os provenientes de Tongobriga 
e Alvarelhos, é que o seu conjunto orma um grupo muito pouco homogéneo e de 
orma nenhuma pode ser considerado como representativo da indústria vidreira desta 
região. Comparativamente, num espectro de 95 peças isolamos para o Noroeste 19 tipos 
de ormas, enquanto que para Tongobriga num espectro de 44 peças isolamos 12 tipos 
de ormas, o que só de si é revelador de quanto limitativo é o panorama das ormas até 
aqui referenciadas. 

O facto de escassearem materiais provenientes de áreas habitacionais 
em detrimento de ambientes unerários é, em certa medida, limitativo ao conhecimento 
da totalidade da gama das ormas utilizadas 

Genericamente o predomínio das ormas do século I centra-se em 
omas que seviam de receptáculo a produtos de impotação. São sobretudos as gar
raas prismáticas ou quadrangulares que predominam. De reerênciar também a exis
tência de alguns ungentários, ainda que em menor número, que são também revela
dores desta primeira etapa de assimilação de hábitos caracteristicamente mediterrânicos. 
Ao mesmo tempo que determinado tipo de peças de uso quotidiano, que nesta ase, 
estarão por certo associados a bens de prestigio como são exemplo as taças caneladas. 

O século IV / V, de uma forma geral, caracteriza-se por uma certa 
standarização das formas e tipos decorativos. Predominam ormas abertas, com parti
cular destaque para os copos e taças de pequenas dimensões em vidro quase invariavel
mente de cor verde nas suas diferentes tonalidades e amarelos carregados, produzidos 
com óxidos de ferro, e de uma orma geral não revelam grande qualidade técnica, sendo 
frequente a abundância de resíduos de impurezas e bolhas de ar de dimensão 
média/alta. A ausência de ormas abertas de pratos e de recipientes de armazenamento 
de produtos alimentares parece por um lado revelar uma certa preferência pela utili
zação de materiais cerâmicos para esse ins, o que aliás se confirma arqueológicamente 
no caso de Alvarelhos. 

Embora não encontremos atestado arqueológicamente, a produção de 
materiais vítreas nesta região, as características das peças de certa orma induzem à exis
tência de uma produção local, bastante abundante e reveladora da vulgarização da sua 
utilização. Ao contrário do que sucede nos primeiros momentos da romanização, nos 
fins do Império o vidro conhece nesta região uma total banalização, verificando-se uma 
retoma das cerâmicas de importação como elemento de prestígio ou de luxo como quei
ramos. 

Parece-nos contudo, que numa abordagem mais abrangente do esudo 
dos materiais arqueológicos, é não só necessário efectuar o enquadramento estratigráfico 
dos mesmos, mas também confrontar os seus quantitativos, isto porque, tendo em consi
deração que os recipientes vítreas e cerâmicos possuem muitas vezes a mesma função, 
só assim é possível compreender os diferentes momentos e tendências da sua utilização 
e assim compreender de orma mais cabal a vida doméstica os hábitos e os diferentes 
ritmos económicos de cada período. 
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Vidros Romanos - Noroeste de Portugal 
> 

J 

z o 
. Estação Local Fona Cor Tecnologia Decoação Ti2oloia Parallos Daaç:io stamea o ) 

. Monte Móho - PovoadoNecóole s - io de Mohos /Mrco de aveses Taa hemi1féia Vere musgo opado ois toros aalelos ao do sins 107 b éc. V V, n'l 
o 

o Monte Mózinho - Povoado/Necrópole Rio de Moinhos - Marco de Canaveses Taça Incolor Soprado Inexistente Séc IV IV, n/ 2 � 
Monte Móho/ector a Peiel -a quanlr zul ho Sopr. em molde Molaa lsns 0 b F.C. 5-59 éc. I V, n' 3 �-' 

o Monte Mózinho/Sector a Penafiel Taça Verde musgo Soprado Inexistente Isings 44 F.C. m-27 Séc I IV, n' 4 u 
e 

Monte Móinho/ector a Peiel Gaa uadnlr ul ho Sopr em mole Ineistente lsins 50 b F.C. 50-59 éc.! IV, n' 5 
m 

o ' 
o Monte Mózinho/Sector g Penafiel Taça Verde musgo Soprado Inexistente lsings 44 b Séc I IV, n' G : 
, e 
, Monte Mózho/etor g Peiel Taça Mel opado Es incas e ess Isins 12 1' met. c I V, n' 7 o 
o ' 

Monte Mózinho/Sector d Penaiel Copo Incolor Soprado Incisa lsings 35 Séc. 1 V, n' 8 : 
Monte M61inho/tor d Penaiel Taça cnelaa Vee musgo Molaa Gomos veias lsins 3 b F.C. 7-10 éc I V, n'9 o z 
Monte Mózinho/Sector d Penaiel Copo Verde musgo Soprado Inexistente Isings 41/42 Séc. 1 V, n' 10 o 
Monte Móinho/tor d Penaiel Coo Al áua opado Inisa [sis 12 éc. I V, n' 11 

\ 
g 

Monte Mózinho/Sector a Penafiel Taça canelada Azul marinho Moldada Nevuras veticais Isings 3 a F.C. 7-10 l' metséc. l V, n' 12 >·I 

Monte Mózho/.Ctor a Peiel -a quanur zul áua opr. em molde Crculas concenicos lsgs 0 b F.C. 5-59 !'mel.éc. I V, n' 13 o 
Monte Mózinho/Sector a Penaiel Taca Verde musgo Soprado Inexistente Jsings-í4 Séc I V, n' 14 ' 

e 
Monte Móziho/ector a Peiel Taa ul minho Sopado Inia e lia baa Isings 29 21 met. c. I V, n' 15 m 

Monte Mózinho/Sector c Penafiel Garraa quadrangular Azul água Sopr em molde Molde em relevo lsings 50 b F.C 50-59 l" mel séc I V, n' 16 o 
Monte Móziho/et1or e Peiel Taa Vde musgo opado nitente Isings 4 c. I I, n' 17 z 
Monte Mózinho/Sector c Penaiel Garraa quadranular Azul gelo Sopr. em molde Inexistente Jsings 50 a F.C 50-59 l' met séc 1 vl, n" 18 o 
Monte Móinh-Nróole Penaiel aa qanguar Vde opr. m molde Molaa sngs 50 b F.C. 5.59 éc. I II, n' 19 g 

\ 
Monte Mózinho-Necrópole Penafiel Garraa quadranular Verde Sopr em molde Moldaa lsings 50 a F.C 50-59 Séc I V1IJ, n' 20 > 
Monte Móh-Nróole Peniel oo tronccóico Verde opado Ls ss 16 e F.C. 207 c. IV X, n' 21 m 

> 
Monte Mózinho-Necrópole Penaiel Taça hemisférica Verde Soprado Dois toros Isings 107 b Séc IV X, n1 22 

Monte Mónho-Nóole Piel Coo ronccónico Incolor opado Inexite Isings 16 b F.C. 207 Sc. V X, n' 23 g 
Monte Mózinho-Necrópole Penaiel Taça Azul Soprado Inexistente Séc_! X, n' 24 m -
Monte Móinh-Neóole Piel oo Verde pao Too Isins 6 éc. li X, n' 25 o 
Necrópole da Vila - Paços de Fereira Vila Taça Verde gelo Soprado Inexistente lsings 116 F,C. 225-22 Séc. IV/V X, n' 26 ' 
Neróole de Sa. ia lta- P. Frea Sana aia la- P.F. Taa Vede aà opado Innte lsins 1116 F.C. 22-22 c. IV/V X, n' 27 

Necrópole de Sa Maria Ala - P. Ferreira Sana Maria lta, P.F Taça Verde gelo Soprado Gomos contínuos Isings 116 F.C. 225-22 Séc. IV/V X, n' 28 

Nole de ouçós - Pç. de Fereia ouós Fco Ve gelo opado ntente ins 62 Fláios X, n'29 

Necrópole de Bouçós - Pç. de Fereira Bouçós Jaro Incolor Soprado Plás. meandros enrecrz. Jsings 120 2' mL séc. lll/IV X, n' 30 

Nóole do Lg. los nte-Bg. Ba-ep. i Ungnlo Vrde mã opado Molaa ss 4 c.Vl X, n' 31 

Necrópole do Lg. Carlos marante-Brg. Braga-sep. li Ungentáio Verde maçã Soprado Moldada Isings 84 Sé. 1/ll/III X, nº 32 

Nóole o Lg. als nt-Bg. Baa-p.1 Unnto Verde elo opado neinte Js 82 b2 éc. 1/ 11 mLX, n' 33 

Necrópole do Lg. Carlos Amarante-Brg. Braga-sep_ II Ungenáio Verde gelo Soprado Inexistente lsings 82 b2 Séc. 1/11/III/ 1' mt.X, n' 34 

Nóole e nos - Baa Baa-p. I o Vde aà pado nitente c. IV I, n' 35 

Necrópole de St' Leocádia do Bairral Baião Jaro Verde sombio Soprado Fio aplicado/dep longitudinais Isings 120 a 2' mt. séc. III-IV I, n' 36 

o o Monte ' a Fãs, Va a Fea . Taa neaa Ve glo Molaa nels is s 3 F.C. 7-10 c. I I, ' 37 

Civiade de Bagunte Vila do Conde Taça canelaa Verde gelo Molaa Coroas e linhas Isings 3 F.C. 7-10 Séc. I I, n' 38 



Estação cl Foma Cor Tecnoloia Decoa2o Ti�oloia Palelos Daação Esm�a 
Ciade e Teo Pa o Vm Ta nlaa Viola olaa a s ? F.C. 7-10 c. 1 a.e. I, n• 0 

Civiade de Baunte Vila do Conde Copo zul eóleo Sopado Canelura/liha lsings l9 Séc.! II, n' 41 

o do Monte e S' a Fs, Va a Fa Pato Ve elo oado stnte oia c.! II, n' 42 
Caltro do Monte de St' Maia Fiães, Vila a Feira Taça Verde azeitona Soprado Linhas paralelas lsings 116 F.C. 225-22 Séc. vV II, n' 43 

o do Monte de St' a Fs, Va a Fa oo onccónio Vede maã opado Inxite Isns 16 F.C. 207 c. VV I, n' 4 
Vila Nova a Telha Vila Nova da Telha Copo roncocónico Verde azeitona Soprado Inexistente Isings 106 F.C. 207 Séc. v/V II, n' 45 

Vla Nova a Tea Vla Nova a Tea oo onccóio Vede zeitoa opado n,1ente Ins 16 F.C. 207 éc. IVV II, n" 6 
Casro do Monte de St' Maia Fiàes, Vila a Feira Garaa clindríca Verde azeitona Soprado Corão de vidro lsings 126 F.C 232-23 Séc IV II, n' 47 

o o Monte de St1 ia Fiàs, Vla a ea Gaa limíi Ve muso ado o s 126 F.C. 232-23 c. IV I, n' 48 
Casro do Monte de St' Maria Fiâes, Vila a Feira Boião Verde azeitona opado Inexistênte lsings 8 Flávios-séc, li III, n' 49 � 
o do Monte de S!' ia Fiâes, V'�a a Fa Pé de !ãmpaa Vere muso opado lnexistênte F.C. 231 c, V ll, n• 0 

Casro do Monte de St' Maria Fiães, Vila da Feira Pé de lâmpada Verde maçã Soprado Inexistênte F.C. 229 Séc. IV III, n' 51 o 
Citâa e Bitos Bites, Gurães Taa eaa Milleioi oprJdo lntt'aa lsings 2 30/40 d.c. II, n' 52 " 
Ciânia de Briteiros Briteiros, Guimarães Taça Vrd Inglês-opaco Soprado Interaa lsings l' !' met séc 1 i/ilusJdo s· 
Ciânia de Briteiros Biteiros, Guãs Indetemiaa ul coalto opado Milleioi Indetemiaa 11 m�t. c. 1 lll, n' 4 
Citânia de Biteiros Briteiros, Guimades Taça canelada Violec1 a1st. Molada Integrada lsings 3 a F.C. 7-10 Séc. 1 III, nº 55 ;· 

Cia de Biteiros Biteios, Gurjes Taa nelaa Azul ulaaino Molaa nteaa lins 3 a ou b F.C. 7-10 éc, 1 /lus-Jdo m 
Citinia de Briteiros Briteiros, Guimaries Taça canelada Verde sombrio Molada Caneluras e,1. círculos no inL lsings 3 b F.C. 7-10 Séc.! II, n" 57 

Cina de Biteiros Biteios, Guimaães Taa anelaa Verde ombrio Molaa nclus e dc. concnricos lsings 3 b F.C. 7-10 Séc. 1 /ilusado e 
Verde sombio Molaa aneluris lsings 3 b FC 7-10 éc 1 IV, n" 59 o 

Citânia de Biteiros Briteiros, Guimarles Taça anelada I 

Citia de Briteos Biteiros, Guaães Taa nelaa Vrde ombio Molaa nelus ngs 3 b F.C. 7-10 c. J XIV, n' 0 : 
Citânia de Briteiros Briteiros, Guimarjes Taça canelaa Ambar Molada Canelu1.1 e círc concêntricos lsins 3 b F.C. 7-IU éc 1 IV, n" 61 z 
Citània de Briwiros Briteiros, Guirães Taa anelaa Violea e.uro Sopado Fio inteado (maado) lsings 17 I' mt éc, Flv./ilusado o 

l 
Ciânia de Briteiros Briteiros, Guimarles Indet,minada Azul áua Soprado Integraa e/ios mamados l ndeteminada l' mt séc. VFlv.n/ilustrJdo , 

>• 

Ciânia de Biteiros Biteiros, Guiaes Indetemiaa zul celeste opado Gânulos em relevo Indeteaa l'met.&.l /lusado n 
Citánia de Briteiros Briteiros, Guimaries Anforea Violeta Soprado Goas mamadas lsings 15 l' met séc. 1 n/ilusJdo o 

I 

Cia de Biteiros Biteiros, Guiães Jao zul ultm. Sopado Fio aado lsns 56 a Séc. l V, n'6 e 
m 

Citânia de Biteiros Briteiros, Guimarjes Jaro canelado Incolor Soprado Caneluras Isings 55 a 2' mt. séc 1 /ilustrado t 
Cia de Biteios Biteiros, Guimaães Aibalo Vrde gelo opado Inestente Iss 61 c. VIII /ilusado o z 
Ciânia de Biteiros Briteiros, Guimartes Coo Verde maçã oprado Linhas incisas lsings 34 F.C. 7-IO Séc. 1 V, nº 69 l o 
o de RetOa Va do onde Taa nelaa Verde sombio Molaa neluis vais Iss 3 b F.C. 7-10 éc. I IV, n' 70 I 

, 
Castro de Retoa Vila do Conde Taça canelada Verde sombrio Molaa Caneluras veticais lsings 3 b FC. 7-10 Séc, 1 V, n' 71 

so e Retoa Vla do Conde Taa Incolor opado s rms Isings 12 c. I v,n'72 m 
Castro de Retora Vila do Conde Taça semiesérica Verde maçã Soprado Inexistente Sé. V/V v, nº 73 > -
Joubrea, Guin1ales aldeis, Guiaes Taa neaa Verde sombio Molaa aneluas vetiis e Us Isins 3 b P.C. 7-10 éc.! I, n• 74 

> 
Monte PadrJo, Santo Tirso Monte Córdova, Santo Tirso Garrafa quadrangular Azul marinho Sopr em molde Inexistente lsings 50 F.C. 50-59 Séc. VJI /, n' 75 , 

m 
Monte Paão, Santo Tio Monte ódova, Snto To Taa Viol.bc opaco opado Ju�1aosião a nàa Indetaa l' mt.'c. I /, " 76 

CavalheirJs, Braga Braga Taça canelaa Azul gelo Molada Caneluras lsings 3 b F.C. 7-10 Séc 1 V, n' 77 o 
, 

valheis, Ba Baa oiào Ve elo opado Inestente ns 8 F.C. 91 Ftv. e ins c. IIV, " 78 
avalheias, Baga Baga Taça Verde musgo oprado Caoeluas horiwntais lsings 1/108 FC. 236-23 éc IV/V XV, n'79 
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1. Mapa de Portugal Continental simplificado com área do
Noroeste demarcada.

2. Vista parcial da intevenção arqueológica de 1994 - Estação Arqueológica de Alvarelhos.
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2. Vita aérea da área arqueológica do Freixo - Marco de Canaveses (Cliché - gentilmente cedido por Lino Augusto
Tavares Dias).
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1. Vista parcial do edifício Termal. Área arqueológica do Freixo - Marco de Canaveses 

2. Pormenor estratigráfico da área residencial, Área arqueológica do Freixo - Marco de Canaveses. 
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MATERIAIS ARQUEÓLOGICOS DO MUSEU MUNICIPAL 
ABADE PEDROSA (SANTO TIRSO) 

Álvaro de Brito Moreira 
Gabinete de rqueologia da Câmara Municipal de Santo Tirso 

Resumo: 

Continuando o trabalho de apresentação e estudo de materiais perten
centes ao Museu Municipal Abade Pedrosa em Santo Tirso, o autor apresenta um peque
no estudo sobre uma placa esmaltada, proveniente da estação arqueológica de Monte 
Padrão, Santo Tirso. 

Abstrat: 

Following a preceding work on archaeological mateials belonging to 
the Municipal Museum of Abade Pedrosa (Santo Tirso), the author presens a study on a 
Middle Age artefact ound in the archaeological selement of Monte Padrão in the sane 
region. 

SANTO TIRSO ARQUEOLÓGICO • 1 • 2' SiRIE • PP. 93.97 
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MATERIAIS ARQUEÓLÓGICOS DO MUSEU MUNICIPAL 
ABADE PEDROSA (SANTO TIRSO) 

Álvaro de Brito Moreira 
Gabinete de rqueologia da Câmara Municipal de Santo Tirso 

Introdução 

Encontra-se em expos1çao no Museu Municipal de Santo Tirso, uma 
peça em cobre dourado, com apliques de esmalte em "champelevé" policromático, pro
veniente da Estação arqueológica de Monte Padrãom . O arteacto oi recolhido no decur
so da campanha de escavação de 1987, praticamente à superície sem enquadramento 
estratigráfico. No entanto, pela sua singularidade achamos opotuno a sua divulgação 
com o maior detalhe. 

Descrição 

Peça em cobre dourado, de forma trapezoidal, com a parte lateral 
direita recotada em três lóbulos. O arteacto oi elaborado a partir de uma olha com 
4mm de espessura, no qual oi eectuado um rebaxamento nos locais a esmaltar, e tem 
de peso, gr. Dois orifícios de cada lado em cada uma das extremidades, permitiam fxar 
a placa a um suporte, possivelmente de madeira. O seu estado de conservação é media
no, apesar de se encontrarem em alguns locais pontos de corrosão bastante intensos, 
nomeadamente nas suas pates laterais. O esmalte, para além de muito estalado e risca
do, é praticamente inexistente no canto inferior da peça. 

A figura em meio relevo, de formato subrectangular aplicada com 
dois cravos ao undo esmaltado é undida, de modelado simples, com pouco volume 
e aparece em posição frontal. O rosto ovalado de nariz recto, queixo quadrado e 
cabelo liso estilizado. Os olhos redondos e salientes com pupilas em esmalte negro 
coferem grande expressividade ao rosto, em sintonia com a posição estática da figu
ra. A personagem representada veste túnica larga, decorada com bandas em volta do 
pescoço, mangas e undo, e a cobrir os ombros possui um manto m. O tratamento do 
panejamento é dado através de cinzelamento, tendo os sulcos perfil em v pouco pro
nunciado. A totalidade da peça é dourada salvo nos locais em que se encontra dete
riorada. 

O undo da placa esmaltada é decorada com motivos geométricos e 
motivos florais estilizados, e é defendido por um pequeno "murete" que percorre a tota
lidade da peça, sugerindo a ideia de volume. Do ponto de vista decorativo, o círculo é a 
matriz de base de toda a composição. Na totalidade são quatro pequenos círculos, com 
um de maiores dimensões central onde igura no interior uma lor estilizada de inluên
cia oriental envolta por uma bordadura cinzelada. 

As características decorativas enquadram-se no românico de tradição 
bizantina, assim como as caracteísticas escultóricas da igura humana que revelam aus
teridade, elevada carga simbólica e simplicidade nas ormas. 

'� Para uma melhor 
localização da estação arqueológi
ca e respectiva bibliografia, veja
-se, MARTINS, Manuela; Sonda
gens arqueológicas no castro 
de Monte Padrão, em Santo 
Tirso, Cadernos de Arqueologia, 
série li (2), 1985 Braga, pp. 217-
-230: MOREIRA, Álvaro B.;
Elementos para a cata arqueo
lógica do concelho de Santo 
Tirso. A estação arqueológica 
de Monte Padrão, Santo Tirso 
Arqueológico, 1, Santo Tirso 
1991, pp. 28-34: Santarém, 
Carlos Faya; O castro de Monte 
Padrão, O concelho de Santo 
Tirso - Boletim cultural, 1, nº1 
Porto 1951, pp. 49-66: O castro 
de Monte Padrão, campanhas 
de 1952-53-54, O concelho de 
Santo Tirso - Boletim cultural, 111, 
nº 4, Poto 1955, pp. 397-429; 
SILVA, Armando Coelho F., A 
cultura castreja no Nordeste
de Potugal, C. M. de Paços de 
Ferreira, Museu da Citânia de 
Sanfins, 1986, p. 83. 

2� Apesar do relativo 
bom estado de consevação da 
peça, não nos é permitido identi
ficar as suas vestes com seguran
ça, a fim de concluir de que per
sonalidade se trata, à semelhan
ça do que acontece na composi
ção das placas de revestimento 
da arqueta relicário da catedral 
de Orense, conhecido como 
"frontal de Orense" composto 
por cinquenta e três peças, onde 
os santos vestem túnica e os 
apóstolos dalmática. Este conjun
to, do ponto de vista da sua ela
boração e aspecto estilístico é em 
tudo semelhante à peça aqui tra
tada, e é datada dos inícios do 
sec. XIII. Da vasta bibliografia que 
se debruça sobre esta peça, veja
-se; LORENZO, Josefa Gallego, 
San Martim de Tours, San 
Marcial de Limoges y Santiago 
en el //amado "frontal" de la 
Catdal de Orense. VI Congres
so Espanhol de Historia dei Ate 
C. E. H. A. , Los caminos y el
Arte (Santiago, 16-20 Junio 
1986), Tomo 111, Caminos y viajes 
en el arte, Iconografia. Universi
dade de Santiago de Compostela 
1989, pp. 61-69. LEIRIA, Maria 
(arriba, Pacas de revestmento 
de uma aquea eliário, Galicia 
no Tempo, Xunta de Galicia, 
Santiago de Compostela 1990, 
pp. 219-220. 



3• A propósito de pro-
duções limosinas encontradas em 
Potugal, veja-se, CHAVES, Luís, 
Arquologia Mdieval. Chapa de 
Metal com Figuras e esmaltes, O 
Arqueólogo Potuguês, 1 • Série, 
vol. 20, Lisboa, MNAE, Lisboa 
1915, pp. 155-160: MOREIRA, F. 
A., Museu Regional de Grão 
Vasco. Catálogo, 2ª edição, Viseu 
1935, p.73: ALMEIDA, Carlos 
Alberto Ferreira de, et ai, Nos 
confins da Idade Média. Arte 
Portuguesa, Séculos XII-XV, 
Catálogo, I.P.M., Guimarães 
1992, pp. 114-116, 224. 4• A semelhança de 
todas as peças por nós conheci
das e citadas como paralelos, a 
placa esmaltada aqui apresenta
da faria parte de um conjunto 
composto por várias placas, ex
cepção feita à capa de Evange
liário de S. Sebastião do Freixo, 
Leiria. 5• A técnica de elabo-
ração da peça aqui apresentada, 
"champelevé" consiste no pro
cesso de efectuar um rebaixa
mento na chapa metálica, onde é 
colocada a massa vítria. Após a 
fusão (700º a 800º), procede-se 
ao acto de esmerilar toda a peça, 
pois a superfície da zona esmalta
da e do metal é a mesma. 6• Para além dos para-
lelos citados existem ainda peças 
de proveniência desconhecida, 
que petencem a colecções parti
culares, nomeadamente de F. 
Russel Cortez, e do falecido J. A. 
Pinto Ferreira, 
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Pela coniguração da peça, respectivos orifícios para fixação e parale
los existentes c3J somos levados a crer que se trata de uma placa de revestimento de uma 
arqueta relicário, que possivelmente integraria um conjunto mais elaborado c<J. 

A riqueza de decoração e o esmerado trabalho do esmalte, assim 
como um paralelismo estilístico evidente, denotam uma origem do centro de produção 
de peças em cobre dourado de Limoges CSJ_ 

Com datação dos inícios do sec. III, encontra paralelo nas escassas 
produções limosinas encontradas em Portugal, nomeadamente com os exemplares de 
Viseu, que consistem em dois cores-relicários do Tesouro da Sé, a crossa de Báculo de 
Ermida de Paiva, Castro Daire, o cálice gótico de S. Torcato, Guimarães e a capa de 
Evangeliário proveniente, S. Sebastião do Freixo, Leiria cGJ_ 
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1. Coordenadas geográficas do ponto central da estação arqueológica de Monte Padrão: 41 ° 18' 53" N - 8° 26' 51 " W 
(Greenw) (C. M. 1/25000-F. 98) Alt, 413 m. 

2. Fotografia da peça em estudo. Estação arqueológica de Monte Padrão - Santo Tirso. 

ESTAMPAI 
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ESTAMPA I 

., 

3. Desenho da peça - Esc. 1 :2. 
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A PARÓQUIA DE S. BARTOLOMEU DE ERVOSA. 
AS INSCRIÇÕES 

Francisco Carvalho Correia 

Resumo 

Este atigo, sem pretender intuitos polémicos, tem em vista acertar -
tenta azê-lo! - na solução de diversos problemas atinentes à paróquia de S. Batolomeu 
da Langocinha: uma revisão do seu nome - suponho que nunca se teria chamado 
Cuoso ou Cuso, como dizem Fotunato de Almeida e Cândido A. Dias dos Santos -, a 
existência da paróquia medieva - negou-a o Dr. António Augusto Pires de Lima -, a sua 
identficação - contra o parecer de Mons. José Augusto Ferreira -, o problema dos seus 
limites- a questão dos lugares de Ervosa e da Lagoncinha -, a individualização do dona
táio, se o mosteiro de Landim ou o de Santo Tirso, etc. 

Demais, tentar-se-á complementar - numa achega, diga-se, bem 
modesta! - o livro de Sylvie Deswate, intitulado II 'Pefetto Cortegiano" D. Miguel da 
Silva, que, na sua magnífica biograia deste D. Abade, depois de individualizar os escri
tos e as epígrafes do grande humanista - prelado que oi de Santo Tirso e Prior de 
Landim -, se esqueceu das lápides de S. Bartolomeu ... 

Um apêndice de três dezenas de documentos dará ponto de patida 
válido - assim o creio! - para muitas destas relexões. 

Abstract: 

he author writes about the parish of S. Batolomeu da Langoncinha. 
This sudy is a contribution or the sudy of the name, origins, identification limits and its 
landowner: monastey, of Landim or monastery of Santo Tirso. The biography with study 
of D. Miguel da Silva, sudy of S. Bartolomeu tombstones. Severa! original documents 
about the mater ollow in appendix. 

SANTO TIRSO ARQUEOLÔGICO • 1 • 2' S�RIE • PP, 88-122 



•. Porto, 1953, pp. 
179-180, nota 1.

2
. PIERRE DAVID -
ttudes Historiques sur la Galice et 
le Potugal, Livraria Portugalia -
Société d'Edition "Les Belles
Lettres". Lisboa-Paris, 1974, 
pp.8-9. Veja-se a legislação do 
Sínodo de Lisboa de 1307: De
terminamos que nas igrejas paro
quiais da nossa diocese haja o 
baptistério e o cemitério, bem 
como as demais coisas que lhe 
são necessárias por direito, con
forme determinou o Papa Boni
fáio: trad. nossa do teto latino 
original. Sevimo-nos da edição 
dirigida por António Garcia y
Garcia, Synodicon Hispanum. i.
otugal, ed. BAC, Madrid, 19B2, 
p. 313, sob o nº 25.
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A PARÓQUIA DE S. BARTOLOMEU DE ERVOSA. 
AS INSCRIÇÕES 

Francisco Carvalho Correia 

1. O Problema da Paróquia

O povo sempre teimou, mesmo diante da contradição dos mais enten
didos! "Isto já oi paróquia, meu senhor!", dizia seguro de si e da sua intuição um velho
te. E aludia a um eco tradicional, vindo do fundo - lá bem do undo - dos tempos anti
gos. "Vox populi" ... Uma vez mais saiu vencedora. A gente da aldeia tem um sexto senti
do, de maior evidência que as mãos perscrutadoras de um Tomé. Assim o creio. O 
•povo-povo», como dizia Garret ...

Nos Subsídios paa a História de Santo Tirso, o Sr. Dr. António 
Augusto Pires de Lima sempre havia de optar pela inexistência da paróquia de S. 
Batolomeu (1). Julgo que não terá razão. O povo, sim. E pelo raciocínio mai-los docu
mentos procurarei explicitar a intuição dos homens que pouco mais sabem que as pri
meiras letras ... Quando sabem! Mas que conundem os eruditos! Mesmo de bom saber, 
como é o caso do Sr. Dr. António. 

Não é problemática a questão da existência da reguesia. Problemática 
é, sim, a sua designação. Por exemplo, a hipótese veiculada por alguns sobre o also 
topónimo de um Vale Cuoso ou Cuso. Uma história de nomenclatura que dá uma certa 
actualidade a este trabalho. 

Facto seguro, pois, a existência medieva esta comunidade secular. 
Bem como o seu estatuto canónico da apresentação de Landim. 

Tomemos este último ponto. É que, dentro da administração do 
padroado, uma evolução toda especial se nos configura, em S. Bartolomeu. Curiosa -
mas já sublinhada! - a contingência da repatição pastoal - que não jurídica! - da paró
quia batolomeana em duas ou três pates já desde o séc. I -II, o que teria levado 
paulatinamente a considerar-se o sítio de Evosa como lugar de S. Martinho; e a zona 
semi-circular, ao remate do topo sul da ponte da Lagoncinha -, julgo, porém, que por 
razões diferentes - como lugar de Santa Marinha de Lousada. Coisa que levará o célebre 
e grande organeiro Manuel de Sá Couto - o Lagoncinha, de alcunha - a identificar-se de 
naturalidade lousadense e, por contraposição, o abade da Troa, em 1758, a reclamar 
contra a anomalia. Sem que, no entanto, tomasse consciência explícita da inconsistência 
da sua ocupação do lugar de Evosa ... 

Ontem, como hoje! Que Evosa é de S. Bartolomeu! Custe o que cus
tar, seja dito aos políticos e politiqueiros! .. , 

1.1. Testemunhos epigráficos 

Sabemos que, na Idade Média, uma das características da igreja paro
quial - em oposição aos oratórios, basílicas ou matyia, ou seja, capelas que não são 
assento de uma comunidade de regueses - é a posse de um baptistério, a sua condição 
de casa da assembleia da au1ia paroquial, na missa de preceito, e o cemitério m, 
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Ora, na ace sul da capela de S. Bartolomeu e do lado exterior, lá se 
encontra uma lápide funerária - alusão explícita aos votos de um descanso eterno e ao 
requiescit, ou acto da sepultura - incompleta -, sem o nome do defunto, de que se des
taca tão só o seu patronímico Sesnandes -, mas com indicação do mês como critério de 
contagem - Abril - e do ano. Vê-la-emos, adiante, numa tentativa da sua mais avantajada 
reconstituição. 

Não concordo com a leitura retraída de Cordeiro de Sousa, adaptada 
por Carlos Manuel Faya Santarém n. Os elementos disponíveis dão fé a desenvolvimentos 
maiores. Mas a lápide é do séc. II. E é uma inscrição unerária. Isto prova que a igreja, 
um século antes das Inquirições de D. Afonso II - que da paróquia alam, com explicitação 
e sem ambiguidade - era já cemiterial. Assento, pois, de uma comunidade de regueses 

1.2. Testemunhos literários 

1.2.1. Há um argumento que me pareceu muito orte, a respeito da 
existência desta paróquia medieval: o das Inquirições de D. Afonso II, de 1220. Nesta 
altura, o pároco de Lousada garante que a Igreja de Vallevoso - veremos que é a de S. 
Bartolomeu - tinha quatro casais na sua reguesia w. 

Que eu saiba, é o primeiro documento literário em avor da existência 
jurídica desta comunidade, que, entre outros nomes, se identificou, com efeito, com o 
nome de S. Batolomeu de Vale Evosa. 

1.2.2. Continuando com os documentos comprovativos da existência 
da reguesia de S. Bartolomeu, no séc. III, temos agora um de grande valor: uma carta 
de composição entre o bispo do Porto D. Vicente e o mosteiro de Landim. Ao acordo se 
chegou em Santo Tirso, a 1 de Janeiro de 1264: 

• Trata-se da igreja santi Batholamy de vale Erbossa;
• Termos do acordo:

1. Ao Prior de Landim competiria apresentar um dos seus cónegos
regrantes como cura daquela igreja; 

2. Ao bispo do Porto diria respeito a confimação;
3. Sobre o cura de Vale Ervosa assentava a sua condição de dependen

te do bispo do Porto, no exercício da sua missão, como qualquer outro padre do clero 
secular. E estaria sujeito ao pagamento dos direitos que ao Prelado da diocese cabiam, 
segundo o cosume geral, em vigor nas demais paróquias do bispado (5). 

1.2.3. Pelos começos do séc. IV, o nome da reguesia vai cruzar o 
rumo da história, ainda com o nome de Vale Ervoso. 

Exemplo disto a lotação do Rei Lavrador, de 1320-1321, que lhe impôs 
a tributação correspondente: 

A igreja de Val Evoso, sujeita ao mosteio de Landim, em dez <6'. 

Fotunato de Almeida leu Vai Cuoso, onde estava Val Euoso. Julgo eu. 
Aliás, uma versão do mesmo documento confirmará a nossa suspeita. De acto. o Pe. 
Doingos Moreira cia um outro texto da lotação''>, em língua latina, onde esta paróquia se 
diz de Vae Evoso, com indicação igual da sua subaltemeidade juódica ao Pior landinense: 

Ecc/esiam de Valle euoso subiectam Monasteio de Nandim 'ª'. 

1.2.4. Cincoenta anos à rente (1471), observa-se a consistência do 
topónimo, apenas com o pormenor de um regresso à orma feminina, o de Vai Euosa, 
como já se vira no documento de 1264 '9'. 

·� Inscrições portu-
guesas do concelho de Santo
irso, em "O Concelho de Santo 
Tirso. Boi. Cultural" li (1952-
-1953), p.436.

·� PMH, lnquisitiones 
p.254. Que igreja é o mesmo que 
freguesia, veja-se MOREIRA,
Domingos A. - Freguesias da
Diocese do orto Elementos ono
másticos a/ti-medievais. / Pate.
Intodução histórica Geral, Poto,
1973, p.50. Como tratamos da
freguesia e não do lugar, pomos
de parte, para já, os documentos 
onde aparece o topónimo de 
Ervosa ou Lagoncinha, como por 
exemplo, um texto de 1093 ("O 
Concelho de Santo Tirso. Boi. 
Cultural" li (1952-1953) 16), dois 
de 1097 (DC, nº 864, p.513; DMP 
1, p,6, nº4) e 1258 (lnquisitiones,
p.500).

·� O texto encontra-
se no Censual do Cabido da Sé 
do Poto, que já traduzimos para 
vernáculo e publicámos no JST. 
Dá-lo-emos em apêndice a este 
artigo, na secção documental.
Cf. PEDRO RIBEIRO, João - Dis
sertações ,  t, V, Lisboa, 1836,
p.67. Mons. Ferreira, sem razão, 
mostra-se reticente na sua iden
tificação com a de 5. Batolomeu 
Além do Ave, que, segundo
Carvalho da Costa (Corografia
Potuguesa, vai. 1, Lisboa, 1706,
p.331) constituiria o prolonga
mento, a sul do rio, do Couto da
Palmeira: FERREIRA, Mons. José
Augusto - Memórias Archeologi
co-Históricas da Cidade do
Poto, vai. I, Livraria Cruz, Braga, 
1923, p.252, nota 3. Trata-se,
de facto, desta freguesia, hoje
só eclesiástica e pertencente ao
concelho de Santo Tirso. Agora, 
também me inclino pelas razões 
de Carvalho da Costa: a paró
quia de 5. Bartolomeu era, de
facto, assim parece, do couto de 
Palmeira. 

6� FORTUNATO DE 
ALMEIDA - História da Igreja em 
Portugal, vol. IV, Livraria Civili
zação Editora, Porto-Lisboa, 
1971, p.95. 

'� Freguesias da Dio-
cese do Porto. Elementos ono
másticos a/ti-medievais. 2ª Parte: 
inventariação onomástica, em 
"Boi. da Onara Municipal do 
Porto", li série, vai. li (1984) 64. 

ª� É o texto da lota-
ção dionisíaca, tal como se en
contra no Livro Branco da Sé de 
Coimbra. O texto de Fortunato 
de Almeida é a reprodução do 



manuscrito nº 179 da Biblioteca 
Nacional de Lisboa. 

•. MOREIRA, Domin-
gos A., 1. e. É um documento da 
BAV: as Co//ecctae ou ratio
nes Decimarum Lusianiae, 179, 
121 V.,o. SANTOS, Ondido 
Augusto Dias dos - O Censual da 
Mitra do Poto, Ed. da (amara 
Municipal do Poto, Poto, 1973, 
p. 211. Este autor leu também
Cuso que suponho ser engano,
por Evoso. Até pelo confronto
com o texto citado na nota 11 :

". SANTOS, Cândido 
Augusto Dias dos, o.e., p. 254. 
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1.2.5. A primeira mudança significativa do nome da paróquia observar
-se-á pelos meados do séc. VI. Curioso, em coincidência com o priorado de D. Miguel 
da Silva. É que oi ele quem reconstruiu o assento da reguesia de S. Bartolomeu. E é 
também possível que o tenha levantado noutro sítio, mais a note, já mais próximo do 
rio Ave, o que explicaria a mudança de nome desta igreja: de S. Batolomeu de Vale 
Evosa - ou na forma reduzida de S. Batolomeu e Evosa - para S. Batolomeu de La
goncinha. 

De acto, ler-se-á Censual da Mita do Poto (1542): 

Item a igreja de Vale Evoso sogeita ao mosteiro de Nandim . . .). sta 
igreja se chama aguaa Sam Betolameu de Lagomçinha. ooJ 

Assim, pelo séc. VI, a reguesia corre com nome diferente. Não pela 
alteração do orago, mas por razões de geografia, que se relacionam ou com a desloca
ção da matriz, ou com outras vicissitudes que implicam lutuação dos topónimos. 

Seja como or, no séc. I, é mais corrente aquela designação, ou só -
S. Batolomeu da Lagoncinha - ou contaminada da nomenclatura fotalecida ao peso de
uma tradição secular, como neste documento:

Igreja de Evosa Sam Batolomeu da Lagoncinha pagua de çera quatro 
livas q Jazem oitenta s. o n

Ou também - opção que vai impor�se! - apenas S. Batolomeu de Eoosa. 
Este documento, do séc. I junto com outro do séc. II e citado ao 

número anterior, perfaz, com todos os que temos referido desde o séc. II - este epigrá
fico - a soma de uma dezena de provas suficientemente seguras, em torno da existência 
da paróquia de S. Bartolomeu. 

Em suma: 
1. Parece-me que nunca esta reguesia se chamou de Vale Cuoso -

como se lê em Fortunato de Almeida, ao citar o documento dionisíaco - ou de Vale 
Cuso, como acontece no Censual da Mitra do Poto, de 1542. 

Creio que, em ambos os casos, há uma leiura errada da forma manus
crita original Euoso por Cuso ou Cuoso. Até porque à leitura Cuoso de Founato de 
Almeida se opõe a redacção latina do mesmo documento, que nos dá a conhecer 
Domingos Moreira e onde o nome da paróquia é o de Vale Evoso. 

2. Até ao séc. VI, existirá, sim, uma alternativa. Mais superficial,
porém, no vocábulo itológico de origem, ou seja, no adjectivo, entre a orma masculina 
de Eooso e a orma do feminino correspondente, a de Eoosa, em ambos os casos quali
icando o topónimo geográfico de Vale. 

3. Ao séc. VI, a primeira oscilação toponímica séria, relacionada -
creio eu - com a oscilação do centro de gravidade, ou seja, a mudança do assento da 
paróquia: Evosa ou Lagoncinha. 

4. Imutável, fixo, sempiteno e duradouro - mesmo aquando da oscila
ção contemporânea, para Fontscos - o orago da comunidade S. Batolomeu ... 

1.3. A tessitura juia de S. Batolomeu, do séc. XVI ao séc. X 

A questão de Ervosa 

1.3.1. Do séc. I em diante, a paróquia mantém-se. Mas numa estutu
ra jurídica muito especial, de que não encontro paralelos. De acto, o Prior de Landim que 
gozava do direito de apresentação, no séc. VI, logo aos começos, patindo do suposto de 
que a freguesia da sua responsabilidade era de fracos recursos e querendo, por outro lado, 
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manter o direito que o Bispo D. Vicente lhe reconhecera da arrecadação dos dízimos, in
clusa na anexação da paróquia ao seu mosteiro, tomou as decisões seguintes: 

• Não apresentaria cura que vivesse em S. Batolomeu;
• Mas, para salvaguardar o seu direito aos dízimos, dividiria a paró

quia em duas parcelas: a mais a sul - Ervosa - confiou-a aos cuidados pastorais do abade 
de S. Martinho de Bougado. A secção norte - a área em torno da capela - ao Vigário de 
Santo Tirso. 

Aos dois, e após contratação com ambos, dava uma côngrua anual de 
2.000 reis º"· 

Assim, diante do Bispo do Porto a paróquia de S. Bartolomeu «não 
existia»: o Prior de Landim não lhe apresentava nenhum cura que aquele, como Prelado 
da diocese, viesse a confirmar e que para lá osse viver <13'. Por outro lado, a paróquia 
não se desintegrou: 

• O Prior de Landim manteve-se na qualidade de pároco originário de
S. Batolomeu, arrecadando os dízimos;

• O Vigário de Santo Tirso e o abade de S. Martinho de Bougado
nunca tiveram Ervosa ou a área mais sobre o Aguião como lugares integrantes, respecti
vamente da Toa e de Santo Tirso. É que deles, dos seus habitantes, nem um nem outro 
cobravam dízimos. Só uma côngrua. E recebida, não dos iéis, antes das mãos do Prior ... 

Nem um nem o outro se consideravam, pois, verdadeiros párocos des
tas duas zonas: não colhiam dízimos e possuíam uma intervenção pastoral sobre estas 
duas parcelas limitada e dependente da jurisdição imediata e superior do Prelado dos 
Cuzios. Ao contrário da jurisdição sobre os restantes lugares das suas próprias reguesias. 

Ou seja, cada um se reconhece pároco da reguesia de que oi canoni
camente investido; e, ao mesmo tempo, cura, a respeito das parcelas de S. Bartolomeu, 
por encomenda "particular" do Prior de Landim. 

Confessa-o, expressamente, esta dupla personalidade, o abade da 
Toa, em 1743: 

Pagão os Religioss de andim dos mil rs. em cada hum anno pela admi
nstação dos sacram.tos aos morados de Eosa de q. em eles ecebem os dízimos <14>. 

Logo uma orça de coesão manteria as duas partes aglutinadas na per
sonalidade indivisa da mesma instituição, embora sob a acção de uma imediata vigilân
cia pastoral bem distinta: 

• O mesmo pároco originário: o Prior de Landim que, em pessoa, iria
uma vez no ano a S. Bartolomeu, exactamente no dia do orago (24 de Agosto), para o 
que se sevia de paramentos próprios, guardados na Quinta da Palmeira < 15>; 

• E o seu reconhecimento como tal por ambas as secções - a de
Evosa e de S. Bartolomeu - no pagamento dos dízimos ao Prior, o que subalternizava as 
unções - e atenuava os efeitos do poder desagregador - do Vigário de Santo Tirso e do 
abade de S. Martinho de Bougado. 

1.3.2 Esta siuação manter-se-ia até 1770, quando oi extinto o mostei
ro de Landim e quando, na sequência das "démarches" processuais, oi feito o arrola
mento e o sequestro dos dízimos das igrejas anexas ao mosteiro dos Cuzios e que, na 
ocasião, andavam já arendados º6'. 

Mas a tessitura jurídica da paróquia não se alterou. É que o mosteiro 
de Landim oi, pouco depois, anexado ao mosteiro de S. Vicente de Fora. E, para este, 
convergiriam os rendimentos e direitos dos agostinianos de cá. 

Uma tal permanência da estutura paroquial batolomeana nota-se nos 
depoimentos acumulados de várias origens: 

• O Mapa do Capitão João Benardo da Silva Caneiro que descreve,
nos começos do sec. JX, o couto da Palmeira de além-rio, que corresponde à freguesia 
de S. Bartolomeu. Descreve-a na sua condição de paróquia e assinala o risco periférico 

12�. Daremos em apên-
dice os testemunhos do abade de 
S. Martinho de Bougado e do
cartório do Mosteiro de Santo
Tirso sobre esta divisão da paró
quia de S. Batolomeu, para efei
tos de cura pastoral, e a côngrua
que o Prior landinense proporcio
nava, anualmente, aos dois curas. 
Em duas ou três partes? É que 
Lousada, desde há muito tinha 
ocupado um naco desta fregue
sia de S. Bartolomeu, junto da 
ponte da Lagoncinha ! Ocupação 
que ainda hoje se mantém, con
tra toda a lógica ...

"� Chegaria o Prior de 
Landim a confiar ao abade de 
Lousada uma terceira fracção? 
Parece-me que não haveria um 
tal acordo: 

• Em 1758, o aba
de da Trofa estranha a ocupação 
por parte de Lousada, desta zona 
a sul da ponte (O Concelho de
Santo irso. Boletim Cultural li 
(1952-1953) 136, ao nº 1 ). Não 
haveria razão para a estranheza, 
se Lousada beneficiasse da 
mesma concetação de que usu
fruíram Trofa em relação a Evosa 
e Santo Tirso. Em segundo lugar, 
porque o pároco de Lousada - no 
testemunho do abade de S. 
Martinho de Bougado - cobrava 
mesmo zimos dos fiéis residen
tes nesta zona semi-circular, a sul 
da Lagoncinha, em relação a S. 
Batolomeu .. 

• Em 1824, o ar
quivista do mosteiro tirsense só 
fala de uma divisão pastoral 
bipartida, o que supõe a reparti
ção geográfica apenas em duas 
zonas. 

É certo que a sen
tença da Casa da Suplicação, de 
15 de Julho de 1599, parece falar 
de três parcelas, o que permitiria 
compreender a invasão louaden
se efetiva sobre o território bar
tolomeano. A invasão lousadense 
poderia neste caso sugerir um 
módulo paralelo ao da Trofa e 
Santo Tirso .•• 

Isto explicará que o 
abade da Trofa, em 1758, como 
responsável efectivo da pate sul 
da freguesia de S. Bartolomeu, 
considerasse Ervosa como lugar 
de S. Martinho de Bougado; e 
que, antes ainda - já no sec. VI -
quando a séssega se erguia neste 
lugar, se considerasse S. Bato
lomeu como freguesia do Jul
gado da Maia, e m  alternativa 
com o de Refojos; e que Bou
gado, exactamente pela mesma 



banda de Ervosa, se viesse a con
siderar, no mapa de Custódio 
José Gomes de Vilas-Boas (finais 
do sec. XVIII) como pertencendo 
ao Couto de Landim. Veremos no 
curso do texto. 14� O texto pode ler-se 
em SILVA, José Pereira da - Trofa. 
S. Matinho de Bougado, Livraria
Sólivros, Trofa, 1981, p.201.15� ADP CVSML Lv. 1 
ff. 345-346 V. 16� Vejam-se os textos 
documentais em JST de 28 de 
Novembro de 1992, na Página 
Literária da Cultura Tirsense, 
nº 33. 17� O mapa publicou-o 
o Sr. Dr. Augusto César Pires de 
Lima, em Douro-Litoral, 3ª série, 

18 n
º Ili, Porto, 1948, pp. 45-51 .. � ADP Santo Tir so  

2766, ff. 38  V.- 39 
19� Ponho de fora o 

caso da Lagoncinha e a sua rela
ção com Lousada. 

2º� Censual do Cabido 
da Sé do Porto, Imprensa Portu
guesa, p. 2 (limites reconhecidos 
por Pascoal li); p. 4 (limites confir
mados por Calixto li). 
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das suas limitações - nela absovendo o lugar de Ervosa - e os pontos salientes, históri
cos e geográficos da sua área cm_

• O cartório de Santo Tirso que, em 1824, garante a continuidade do pas
toreio da paróquia de S. Batolomeu, exactamente nos moldes que lhe vinham de 1500 osi_ 

1.3.3 Só na década de 1830 é que se desmoronaria a estrutura paro
quial de S. Bartolomeu, já de si abalada pela evanescência de laços pessoais dos evedo
senses com um cura que lhes osse próprio. 

A desmontagem do esquema operar-se-ia pela cesura do cordão umbi
lical que lhe assegurava a unificação, a partir de um oco de convergência que transcen
dia os subaltenos do Vigário tirsense e do abade da Troa: 

• A abolição dos dízimos, em 1832;
• A abolição dos padroados;
• A extinção das Ordens Religiosas, em 1834, que dissolveu, pela raiz,

o sujeito mesmo do padroado de S. Bartolomeu.

O abade de Santo Tirso e o de S. Martinho de Bougado, cada um na 
sua parcela, icaram a gerir, por conta própria os destinos dos iéis evedosenses que se 
viram, desta orma, integrados e absovidos nas duas paróquias confinantes. E assim, 
com muita naturalidade, sem esbulho ou violência: 

• Dissolveu-se uma freguesia de tradição pluri-centenária, na evanes
cência jurídica do pároco nato e da tributação que lhe era correspondente; 

• Deu-se a integração efectiva das suas parcelas, uma na paróquia de
Santo Tirso, outra na de S. Tiago de Bougado <19l, a que já se encontravam unidas, muito 
embora até aqui de orma muito mais periférica e ocasional... 

Ao im e ao cabo, assim nasceu, viveu e envelheceu uma antiga paró
quia tirsense. E, após uma prolongada agonia, se inou. De morte natural: acrescente-se, 
para registo do seu óbito ... 

1.4. A quem petence a Lagoncinha? 

A questão dos limites diocesanos Braga-Porto surgiu na Reconquista. 
Por esta altura. Restaurada que oi a diocese de Braga e retardada igual situação em prol 
da igreja do Porto, ficaram os bispos da Sé metropolitana os responsáveis provisórios da 
diocese portuense, o que aconteceu com D. Pedro e o seu sucessor S. Geraldo. 

Quando, por 1114, se restaurou a diocese do Porto, o seu primeiro 
bispo, D. Hugo, viu que a sua igreja ora despojada, que algumas das suas paróquias 
obedeciam, sem razão, aos bispos de Braga. E, pelo sul, aos de Coimbra. Procurou medi
das de restituição junto do Papa Pascoal II e de D. Benardo, arcebispo de Toledo e 
Legado de Santa Sé, em Espanha. E veio-lhe uma bula avorável do Papa Pascoal II, com 
data de 15 de Agosto de 1115. Mas, efeitos práticos desta actuação não se viam! Orelhas 
moucas as do Bispo de Braga ... Quase mil anos para obedecerem! Só no século passado 
é que a situação, .. grosso modo•, se normalizaria. 

Nova tentativa junto do Papa Calixto II, que, interpretando os dados 
da tradição e do Papa antes referido, impôs em Março de 1120, o Ave como linha divi
sória, e desde Vizela até Vila do Conde: 

Afauce Auelumine ubi cadit in occeanum, per psumluvium susum 
usque in auicetam luuium <zo)

Esta a situação jurídica, a que os actos deviam obedecer! ... 
Pela ambição dos homens e perturbações dos tempos, a linha divisó-
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ria soreu o abalo dos ímpetos e os efeitos das rupturas. Limitemo-nos a um ponto con
creto. 

A jusante de Areias, na Lagoncinha, a paróquia de Lousada irrompeu 
pela parte Sul do rio, e logo oi ratar uma porção à terra que oi da paróquia de S. 
Bartolomeu! "A diocese de Braga penetrou a S. da Lagoncinha um tiro de mosquete,, 
,acusava, o pároco de S. Martinho de Bougado, em 1758 c21J_

E esta região - a Lagoncinha - pertencia a S. Bartolomeu. Melhor, sob 
o ponto de vista administrativo - eclesiástico e civil - não podia ser regida por ocos
polarizadores, sitos a Norte do Ave. Por estas razões:

1. A decisão pontiícia do Ave como linha divisória das duas dioceses
de Braga e Porto, desde a sua foz (a fauce Aue lumine ubi cadit in occeanum), rio 
acima per psumfluuium susum), até ao Vizela (usque in auicelam). 

2. E não vale o subteúgio de que o rio só e apenas riscava confron
tos, nos traços gerais, de que podia haver excepções! O certo é que vale para o caso 
concreto de Lagoncinha. E com orça envolvente! De acto, a mesma linha contava tam
bém para ,efeitos civis,. O rio era marco natural e contínuo da divisão, a conter Lousado 
na margem, a Norte. E, com a reguesia, o termo de Barcelos. Aquando das reparações 
da Ponte da Lagoncinha, nos começos do séc. V, oi a Câmara do Porto - e não a de 
Barcelos - que das obras - ao menos, em pate - se incumbiu c22J_ Daremos no apêndice
documental o texto das vereações da Câmara da cidade ,mui nobre e sempre leal,, com 
data de 3 de Agosto e de 24 de Dezembro do ano de 1410. 

3. Em contraposição, a própia Câmaa de Barcelos reconhece as unções
limítrofes do cuso de água, exactamente naquele lugar: • ... no pincípio do séc. de quihen
tos cairá um arco da Ponte de Lagoncinha, do lado do Porto, e os de Barcelos haviam-se 
escusado de conribuir para a sua reconstrução com o pretexto de que só lhes dizia respeito 
a outra metade que permanecea inaca, precisamente do meio do leito paa norte, c23l_ 

Por isso, ao traçar a sua configuração, dizem J. Mancellos e A. Sou
casaux: «O concelho ou termo imenso de Barcelos estendia-se (. .. ) ao rio Lima seguin
do-o até à oz rio em meo; continuava ela costa do mar até Vila do Conde e depois pelo 
rio Ave - limite dos termos de Barcelos e Porto - até ao termo de Guimarães ... , cm_

4. Estas limitações assentes no Ave, sem lexão e sem desvio, até ao
Vizela oam até sancionadas por sentença do Corregedor da Comarca de Entre-Douro-e
-Minho, a propósito do diferendo das duas Câmaras. E exactamente neste ponto concreto. cs>

5. No séc. VII, sabiam-no ainda os moradores de Lousada. E não só!
Também o não desconheciam os representantes do termo de Barcelos e da diocese de 
Braga. Foi na Ponte da Lagoncinha, sobre ela mesmo, como limite diocesano e paro
quial, que todos aguardaram o arcebispo de que há pouco alámos, o grande D. Rodrigo 
da Cunha: 

Entrãdo no arcebispado, que começa na Põte de Lagoncinbos (sic), lhe 
tinbão os lauadores aleuantado, na mesma ponte, bum gacioso arco tiumpbal, alto e 
bem fyto, tecido todo de ramos verdes, de caualho e castanheio. . . tinha João Baptista 
de Caualbo, homem nobre desta cidade (Baga), no mesmo lugar, alegres danças cam
ponesas, e bua bem ordenada folia, cõ cantigas inuentadas, ao modo ustico, para aque
le efeito, com que, grandemente, legrarão a sua lustissima, e aos demais c26>. 

E sabemos quão importante é este argumento da tradição popular -
extraído das festas, dos cercos, das visitas pascais ... - para a fixação dos limites de uma 
paróquia ... 

6. A tentação da ruptura era orte. E para se precaverem das cobiças de
Lousada e Barcelos - os actos obrigavam a redobrar de cautelas! -, sobretudo quando a 
•vítima, mais directamente apunhalada já não podia lançar uma voz de protesto - debilita
da como se via pela sua repartição - a Câmara do Porto, em 1662, •julgou conveniente

21� "O Concelho de 
Santo Tirso. Boletim Cultural" li 
(1952-1953) 136. 

22� Vereaçoens (Anos
de 1401-1449), col. "Documen
tos e Memórias para a história do 
Poto", nº 40, publ. da Câmara 
Municipal do Porto e Gabinete da 
História da Cidade, Porto, pp. 
321 e 386-387. 23� Francisco Ribeiro da 
Silva, O Porto e o seu termo
( 1580-1640). Os homens, as insti
tuições e o poder, col. "Docu
mentos e Memórias para a 
História do Porto", nº 46, ed, do 
Arquivo Histórico - Câmara 
Municipal do Porto, vol. 1, Porto, 
1988, p, 78. 24� Barcelos, Resenha 
histórica-pitoresca-artística, C.a. 
Editora do Minho, Barcelos, 
1927, p. 46. 25� Francisco, Ribeiro 
da Silva, o. e., p. 78. 26� Relação do recebi-
mento ... , Braga, 1627. Parcial
mente transcrita na Rev. Lusitana, 
vol. XVII, p. 175. Cf. PIRES DE 
LIMA, Augusto César - Estudos 
Etnográficos, Filológicos e históri
cos, vol. Ili, ed. da Junta de 
Província do Douro Litoral, Poto, 
1948, pp. 226-227. Entrou em 
Braga em huma quinta feira à 
tarde dez de Junho, onde os 
naturaes desta cidade o festeja
rão pelos oito dias seguintes, 
om varias inuenções de jogos, e 
festas, com custo, e apparato
gandioso, dando mosas da al
gria geral, com que o rceberaõ, 
das quaes se impimiraõ dous tra
tados, hum em Braga, outro no 
oto, diz o próprio D. Rodrigo da 
Cunha da recepção que lhe fiz
ram, quando tomou posse da 
mita bracarense (História Ecle
siástica dos Arcebispos de Braga, 
vai. 11, Braga, 1989, p. 471. 27� Francisco, Ribeiro 
da Silva, o. e., p. 77. 



28� Cf nota 2. Não é 
tanto o encunhamento, como tal, 
que pode causar surpresa. Eles 
existem - até as ilhas ou bolsas! -
juridicamente caucionados. O 
dinamismo da formação das 
paróquias rurais aceita situações 
deste género. O que não se acei
ta são encunhamentos nestas cir
cunstâncias: 1. contra uma lei e 
decisões autênticas que os repu
diem; 2. um encunhamento que, 
sob o ponto de vista administrati
vo e legal, espartilhasse uma fre
guesia - Lousada - por dois con
celhos e duas dioceses diferen
tes! ... 

Quando, há pouco 
tempo, corria o aro da paróquia 
antiga de S. Bartolomeu, pessoas 
idosas me apontaram marcos que 
seriam, na banda meridional, os 
pretensos limites paroquiais de 
Lousada. Mas, sem uma cruz, 
sem uma sigla, toscos mal ama
nhados. De resto, intrusos e de 
implantação recente, como se 
deduz das respostas do pároco 
de S. Matinho de Bougado, em 
1758. 29� Bem conhecido o 
lugar pela discoteca. Pena que só 
por isto se recorde, postergados 
que são outros motivos - históri
cos, que não só! - que deviam 
reter bem a memória do sítio ... 

'º� CRUZ, António -
Breve Estudo do Manuscritos de 
João Pedro Ribeiro, Coimbra, 
1938, p.150, 154. 156. 

'1� Cf. artº A paróquia 
de S. Batolomeu: do Couto de 
Palmeira ou do Couto de Santo 
Tiso?, em JST de 26 de Janeiro 
de 1990. 
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recuperar a sentença (a da questão de 1510) e arquivá-la nos Livros Camarários - sinal de 
que se admitia a hipótese de ressurgimento do litígio cm, E a desconfiança não se cingiria à
hipótese de mera suspeita. No séc. VIII, a meio, já o abade de S. Martinho de Bougado 
constatava a anomalia. Descohecedor da documentação, porém, liitava-se a estrahar 
o quase enclave, dúvida que mais se undamentou no seu espírito pela ausência de mar
cos topográicos que garantissem uma situação tão esquesita, em prol de Lousada:

• ... contudo neste lugar de Evosa, e, para baxo, até ao lugar da Es
prela enta a demarcação do arcebispado pela tera dentro quase um tio de mosquete, e 
ica sendo o lugar da Ponte de Lagoncinha da jurisdição de Baga; recebendo os dzimos 
destas teras confins ao io, o abade de S. Matinho (?) de Lousada da outra pate do rio e 
do arcebispado de Braga. Não muito evientes são estas demarcações por incúria dos anti
gos, com serem fins de bispados; pois não acho marcos, e só tadições de que core a sua 
demarcação por altos, e por vales, e por fontes sem que haja marco fxo que o distinga wn_

7. O nome da paróquia, com a designação quihentista de S. Batolomeu
da Lagoncinha eigrá que a reguesia medieva absova este lugar e dele comungue, ao 
menos em parte. Só este acto justficará a designação. Talvez até que o topónimo em causa 
- a mudança de S. Batolomeu de Evosa para S. Batolomeu de Lagoncinha - se deva a
uma questão de evidência dada ao lugar no litígio que opuha a Câmara do Poto à de
Barcelos. Da Ponte paa Sul, passar-se-ia a terreno de uma nova diocese, de um ouro con
celho, de uma nova paróquia. A evidência da Lagoncinha, como lugar de tansição, haveria
de cismar a nova geograia paroquial, onde, vindos do Norte, se puha pé.

Evidentemente que a Câmara de Barcelos se servia, para além das 
incursões de Lousada, também das rivalidades entre Agostinhos de Landim e Bentos de 
Santo Tirso, sobre a jurisdição de S. Bartolomeu, para, no apoio às ambições dos primei
ros, ampliar ainda mas a área geográica das suas competências. Com a mesma sem 
razão o aria. De qualquer modo, o poder superior que limitaria a jurisdição civil do 
donatário de S. Bartolomeu teria o assento a sul do Ave. Mas, sobre o problema do 
Coutro - de que era célula a paróquia de S. Batolomeu -, alaremos a seguir. 

2. O Problema do Couto

Os documentos confundem e baralham! Durante muito tempo, fui 
pensando que a linha da demarcação do território privilegiado dos bentos de Santo 
Tirso, a partir da Pedra do Couto cm, rumava direita à Ponte da Lagoncinha, a amosa 
ponte antiga que seria a da carta da demarcação e da doação <0i _ 

Expus os argumentos <3n e confesso que aluns deles - sobretudo as catas 
de demarcação e da doação, mai-la sentença de D. fonso V, onde se desce ao pormenor 
da ponte aniga - constituem objecção de peso a uma opinião que daquela possa divergir ... 

Apesar de tudo, há também argumentos de muita anuência, em prol 
dos cúzios de Landim. E parece-me até de decisão maior. A im e ao cabo, o assunto 
precisa de mais vasto aproundamento. 

Disse das razões em prol dos beneditinos de Santo Tirso. Agora, lança
rei algumas das cartas dos crúzios landinenses. 

2.1. Numa sentença de 1510, as testemunhas são todas unânimes na 
determinação do xadrês administrativo de S. Bartolomeu: 

• as testemunhas da cidade (isto é, do Porto), de que S. Bartolomeu é
da Comarca do Porto - e não de Barcelos -, que a veia do Ave é linha de demarcação. A 
sentença régia, ao depois, confirmaria, em prejuízo dos da vila de Barcelos; 

• as testemunhas da cidade e da vila (ou seja, Barcelos), de que S.
Bartolomeu é do Couto de Landim. O próprio rei, pedindo a cata de demarcação do 
couto dos eremitas, disso deu conta. Tudo é aimado ou sujeito a veriicação documen-
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tal. Mas não oi objecto de sentença, que só punha atenção no diferendo entre Barcelos 
e Porto, a propósito da geograia comarcã, resolvendo-o a avor da Câmara portuense. 

Se há dúvidas, é só quanto ao julgado. Aliás, a oscilação é mais apa
rente do que real, como o provarei. 

De acto, no depoimento das testemunhas, anota-se uma altenativa, 
por entre a Maia e Reojos. É que partem de perspectivas diferentes. Tome-se por longe 
a meada. A divergência - repita-se, aparente, que não é contradição! - supõe três coisas: 

• que a reguesia de S. Bartolomeu não tinha cura próprio;
• que o Prior de Landim já tinha operado uma divisão - só, para efeitos

de pastoreio, nada mais, que a reguesia de S. Bartolomeu, como reguesia, continuará 
una, polarizada na acção administrativa do mesmo pároco nato, o Prior de Landim, que 
tinha o padroado de S. Bartolomeu e que, como tal ele - ou o seu herdeiro, o Prior de S. 
Vicente da Fora - dela colherá os dízimos até 1832 -, confiando a parcela meridional, 
Evosa, ao pároco de S. Martiho de Bougado e a metade note ao Vigário de Santo Tirso; 

• que a que ora - e era! - igreja de S. Batolomeu se situava ainda, nesta 
data - e é seguro! - em Evosa. Só mudará para junto do Ave em 1530, mais ou menos. 

Sendo assim, compreender-se-ão as hesitações: a capela de S. Barto
lomeu - que ainda estava em Evosa, digo uma vez mais -, com o seu lugar envolvente, era 
adminisrada pelo abade da Troa, sem que osse lugar propriamente, desta reguesia. Este 
abade - ao invés do que acontecia com os lugares da que era, verdadeiramente a sua par
quia - não cobrava dízimos dos iéis da região evedorense. Só uma côngua, que para 
mais, lhe adiviha dos cores do Prior de andim. Mas esta anexação a Bougado - muito 
embora periférica, ocasional e precária - criaria a sensação de que Evosa era lugar de 
Bougado; e, por aí, de que era do Julgado da Maia. Como o era efectivamente a Troa. .. 

Na realidade, porém, Ervosa era lugar da reguesia de S. Bartolomeu. E 
sê-lo-á até 1830 e pouco. E, por essa razão, no fundo e verdadeiramente, pertencia ao 
Julgado de Reojos. Daí a razão das divergências nas testemunhas de 1510. Rigorosa
mente, a capela de S. Bartolomeu era de Reojos, porque não era, de direito, lugar da 
Troa. Só circunstâncias de todo supericiais a ligavam a esta reguesia. Aparência e reali
dade, administração pastoral e estrutura administrativa: pontos de partida diversos, a 
ditarem airmações divergentes. 

Mas não há hesitações na pertença de S. Bartolomeu ao Couto de 
Landim!. .. Daremos em apêndice esta sentença. 

2.2. No final do sec. I, registamos uma outra sentença, com o por
menor curioso, a propósito da divisão tripartida de S. Bartolomeu. É uma sentença da 
Casa da Suplicação, com data de 15 de Julho de 1599. Vejamos: 

• Como dizia, parece insinuar-se uma divisão tripartida de S.
Bartolomeu, para efeitos de acção pastoral: distito de S. Batolomeu, Vázea e Evosa, 
diz o documento mi_

• Seja como for, ao contrário da sentença de 1510 - esta, embora assu
ma, não consagra a integração de S. Bartolomeu no Couto de Landim, que só tem em 
mente definir o sujeito da jurisdição crime entre Barcelos e Porto -, a sentença de 1599, 
da Casa da Suplicação, teve nas suas preocupações decidir, de orma directa, o donatá
rio de S. Bartolomeu. E individualiza-se na pessoa do Prior do mosteiro agostiniano. 

Realmente, de acto, lê-se numa nota do Arquivo monástico tirsense: 

... treslado de huma Sn.ca dada na Supplicaçâo em 15 de Julho de 
19 a favor do Mosteiro de Landim, e contra este de S.to Tyso, em q declara que o ds
tito de S. Batholomeu, Vazea, e Evosa petence e hé do couto da Palmeira unido ao de 
Landim c33;_ 

2.3. De resto, os beneditinos, serenadas que eram as lutas, pelo encer
ramento do mosteiro de Landim (1770), e, mais pela base, com a extinção dos próprios 

.,. 
••.

2766, 1.17. 

Veja-se a nota 12 

ADP Santo Tirso 



4. O note deste rio já 
se tinha como parte integrante 
da freguesia de Santo Tirso, mas 
que foi roubada, sobretudo à fre
guesia da Lama, sobre que corre
ram muitas demandas, com sen
tenças favoráveis à Lama Sem 
efeito! Por causa do terramoto: 
APL - Livro dos Usos e Costumes 
da Freguesia da Lama, com 
termo de abetura de 1708, f. 5. 

35. ADP Santo Tirso 
2766, f.12. O JST diz que S. 
Batolomeu, segundo os benedi
tinos, era de Couto de Landim: 
JST de 13 de Fevereiro de 1970, 
p.2, col.5. 

••. Chronica dos Co-
negos Regrantes do Patriarcha 
S. Agostinho, Lisboa, 1668, pp.
301-302. 

37. PMH, lnquisitiones, 
p.1462. A carta perdeu-se: DMP, 
DR 1, p.518, ref. 16 

. . De fato, Frei Nico-
lau de Santa Maria (o.e., p.301) e 
Alão de Morais (Pedatura Lusita
na, Livraria Fernando Machado, 
t,IV1, Porto 1944, p. 29, nota ao 
fundo) supõe a demarcação e a 
doação anteriores a 1177. Igual
mente Felgueiras Gayo (Nobiliáio 
de Famílias de otugal, título dos 
Pereiras, p. 168). Da mesma for
ma se exprime João Pedro Ribeiro 
(Dissetações hronologicas, t. Ili, 
Lisboa, 1813, p.164, nº 520), A 
tal escritua de confirmação feita 
em Junho de 1177 é das tais, de 
cuja autenticidade não posso 
duvida, pois que o nosso grande
mestre de diplomática a aceitou 
sem reao, diz Anselmo Braam
camp Freire (Brasões da Sala de 
Sintra, ed. INCM, vol.I, Lisboa, 
1973, p. 305) 

••. CST 1 (1951-1952) 
414, nº 16. °. CRUZ, António -
Geografia e Economia da Provín
cia do Minho nos fins do sec. 
VIII, ed. do Centro de Estudos 
Humanísticos. Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, 
Porto, 1970, sob a secção Co
marca de Barcellos. Couto de 
Landim ou de Palmeira. 
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coutos (1790), confessavam, em 1824, a situação exacta do problema, agora que já só 
era de interesse vincadamente histórico: 

• O couto de Santo Tirso abrange a freguezia deste mosteiro (. . .)assim
como a freg. ª de S.tª Chistina do Couto, S. Miguel do Couto, pate de Bugãs e pate de 
Monte Córdova. 

• Não pertencem ao couto de Santo Tirso as pates das reguesias de
Santo Tirso - que eles consideravam como tais! -, sitas a norte do Ave - a pate que fica 
dalém do io Ave r4i - e a poente do Sanguinhedo, ou seja, o distito de S. Batolomeu.
Estas, diz o cartório de 1824, q petencem ao Couto de Landim mi. 

2.4. Frei Nicolau de Santa Maria traduziu-nos a carta da doação do 
Couto da Palmeira. Descreve a área que se distende pelas duas margens do Ave. E 
assim, por S. Bartolomeu, em concreto. E ala-nos da jurisdição dos Agostinhos por 
sobre o território bartolomeano, confinada ao cível: 

• Era por aqueles tempos o Couto, e senhoio da Palmeira huma gran
de cousa, e tam boa como hum Condado, e com este nome de Condado antigo da 
Palmeira o achamos cofimado ao dito Mosteiro de andim por El-Ry Dom Afonso ; 
no anno de 1346. e por El-Ry Dõ João o I no anno de 1385. e ainda hoje consena o 
Mosteiro este Couto, e seus Priores exercitão nele toda a jusdição ciuel, e confimão o 
Juiz, e Almotaceis, e em cetos dias que hafeira no dito Couto (como em dia do Apóstolo 
S. Betolameu a 24 de Agosto) vai o Pior com vara alçada, como Ouuidor que he do
Couto, assistir nas feias, e por o preço as cousas, que se nellas vendem, de que tem cetos
direitos, que manda arecada, e recolher pera o seu Mosteio de Nandim 06> 

2.5. Em 1758, responde o abade de Areias ao P.e Luís Cardoso. Os 
chamados Inquéritos Paoquiais. E supõe, de acto, esta freguesia de S. Bartolomeu 
inclusa no perímetro do Couto landinense. 

São nove as reguesias componentes, que, porém, não especiica. Mas 
só podem ser nove, com S. Bartolomeu. Não especifica o P.e Atanásio Mendes de 
Freitas, o abade arenense, em 1758. Mas individualizá-las-ei, reinterpretando o pensa
mento incompleto e omisso deste pároco: 

• Sete reguesias do Couto de Landim são as do originário couto deste
nome, demarcado entre 1112 e 1128, por D. Teresa u7i: Areias (séssega da germânica 
Villa Nandint), Lama, Sequeirô, Santa Maria de Landim (séssega do couto de Landim), 
Bente, S. Miguel de Ceide e Santa Marinha. 

• Duas que pertenciam, originariamente, ao Couto de Palmeira <si - D.
Gonçalo Rodrigues Pereira dá-lo-ia ao Couto de Landim, doação confirmada pelos ilhos, 
em 1177 - e que são as reguesias de Palmeira e S. Batolomeu de Ervosa mi. 

2.6. A Geogafia de Entre Douro e Minho, de Custódio José Gomes de 
Villas-Boas, nos inais do sec. III, inclui no Couto de Landim, entre outras áreas: 

• parte de S. Martinho de Bougado, que é Evosa, lugar que pertencia,
antes, à reguesia de S. Bartolomeu e que, por razões já sabidas, se julgava da Troa; 

• pate de Santo Tirso, que é, exactamente, o resto da mesma paró
quia de S. Bartolomeu <•0i. 

Ambas as parcelas tidas, indevidamente, por lugares, não de S. Bato
lomeu, como devia ser, mas de outras paróquias - Bougado e Santo Tirso -, por razões 
que se apontaram e que não vale a pena retomar. 

De qualquer orma, a que oi - e que era ainda, nos inais do séc. 
VIII! - a reguesia de S. Bartolomeu, incluída no Couto de Landim ou Palmeira - que 
este também era dos eremitas landinenses -, e não do Couto de Santo Tirso, dos religio
sos do patriarca S. Bento. 

2.7. Da primeira metade do sec. X, ainda do decurso do primeiro 
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quatel, julgo eu, o Mapa do Couto de Palmeira, do arenense o Capitão João Bernardo 
da Silva Carneiro. Para ele, o Couto landinense de Palmeira engloba: 

• uma fracção a norte do Ave, aonde mete, além de Palmeira, nacos
de Lousada e Avidos; 

• uma racção a sul do mesmo rio, que é a Declaação de S. Em.eu,
cuja demarcação e elementos de conteúdo se descrevem de forma pormenorizada. 
rqueologia e história, jurisdição e culto, toponímia e comunicações, tornam o Mapa um 
documento precioso, ainda bem publicado, a tempo, antes mesmo que o paradeiro do 
desconhecido nos sonegasse a sua utilização <41 J 

Em suma, fica-se com a intuição de que: 
1. Uma linha di isór.ia que parle da Pedra do C lH direita ao Sangui

nhedo, e, depois, e5te aluente sepi1ran os dois coutos: o de Sant Tirso para leste, e 
cujo donatário é o abade beneditino do nosso mosteiro; e o de Palmeira - na sua secção 
de além Rio Ave -, para poente do Sanguinhedo, cujo donatário, a partir de 1177, é o 
Prior landinense. 

2. A Ponte Antiga, limite do couto de Santo Tirso e de que alam os
textos de 1097 mJ e 1098 <43i, não seria, pois a da Langoncinha sobre o Ave, mas a cha
mada Ponte Velha, sobre o Sanguinhedo. 

Enfim, dados que obrigam a repensar os limites e a geografia do 
Couto que o Conde D. Henrique demarcou em 1097, a favor de Soeiro Mendes, o Bom, 
e que este em 1098 ofereceu ao mosteiro de Santo Tirso. 

3. A Capela

3.1. Até 1530, mais ou menos, a ermida de S. Batolomeu estaria levan
tada no lugar de Evosa. Por estas razões: 

• A capela de S. Bartolomeu situar-se-ia a meia légua, ou quase, do
Ave <4n , em rente da Ponte da Lagoncinha - donde o nome alternativo de S. Bartolomeu 
da Lagoncinha, ao lado do de S. Bartolomeu da Evosa -, o que não corresponde à posi
ção da de hoje, a menos de quinhentos metros do rio e bem desviada para este da 
ponte venerada ... 

• O acto de o lugar da Ervosa se encontrar já anexo, em 1510, a S.
Martinho de Bougado, para efeitos de cura pastoral, e a hipóte1,e de ali se encontrar a 
capela explicarão que as testemunhas, no processo, oscilem ni localização da ermida, 
por entre o Julgnd,> da Maia - a que pertencia, efectivamente, S. Martinho de Bougado -
e o Julgado de Reujos, de que sempre fora a reguesia de S. Bartolom u. 

• O próprio nome da freguesia - S. Batolomeu de Eosa <45J - suporá
que aqui, neste lugar, teria estado o seu próprio assento. 

3.2. Mas oi mudada a capela para o sítio de hoje, entre 1526 e 1530, 
por D. Miguel da Silva, bispo de Viseu, Abade comendatário de Santo Tirso e Prior 
comendatário de Landim. 

A mudança operou-se depois de 1526: é que a capela de S. Batolo
meu lembra, em duas epígrafes, a sua reconsrução inteira - edifício e altar - por obra de 
D. Miguel, já bispo de Viseu. Refê-la, porém - julgo - como Prior comendatário de
Landim, a cujo mosteiro a paróquia bartolomeana ora anexa desde o sec. III. Ora D.
Miguel, reconstrutor da ermida - e nas lápides como dito icou, recorda-se a sua condi
ção de epscopus I isiensis- oi bispo da cidade beiroa desde 1526 a 1547.

E antes de 1536. Há vestígios da presença de D. Miguel por aqui, entre 
1527 e 1529 «6) Pelo menos em 1536 renunciou à abadia de Santo Tirso, a avor do 
sobrinho D. António da Silva. Em 1548 oge para Roma. Julgo que a reconstução se terá 
efectuado, mais acentuadamente, por entre os anos 1527 e 1529. 

•1. PIRES DE LIMA - Dr.
Augusto César - Mapa do Couto
da Palmeira de huma e outra
parte do Rio Ave, em Douro
Litoral Ili série (1948) pp. 45-51.•z. CRUZ, António -
Beve Estudo dos Manuscritos de 
João Pedro Ribeiro, Coimbra, 
1938, p. 150, 154. 

43" CRUZ, António · 
Breve Estudo ... , p.156. 4. : o que se deduz 
do depoimento das testemunhas, 
no processo de 151 O e que dare
mos em apêndice. 

••. Sobre os nomes 
desta freguesia, no curso dos 
tempos, veja-se: A paróquia
medieva de S. Bartolomeu de 
Ervosa ou da Lagoncinha, em 
"Página Literária de Cultura Tir
sense, nº 7, em JST de 17 e 24 de 
Novembro de 1989. Artigo a 
rever-se, de acordo com os dados 
já fornecidos na primeira parte 
deste trabalho . 

. . João Rodrigues de
Sá escrevera o De Platano. Na 
carta-dedicatória, que endereçou 
ao Infante D. Henrique e datada 
de 1537, escreve que compusera 
a sua obra dez anos antes: 
RAMALHO, Américo da Costa -
Latim Renascentista em Portugal, 
ed. INIC, Coimbra, 1985, pp.120-
121. E no começo do De Platano
afirma que, pouco antes (nuper)
se encontrara em Santo Tirso
com D. Miguel da Silva (Ramalho,
Américo Costa, o.e., pp.122-123.
Em 1529, o humanista residindo
no mosteiro da nossa cidade,
onde dirigia obras de arranjo na
penúltima igreja conventual,
mandou escrever uma lápide
tumular para o grande benfeitor
D. Matim Gil de Sousa e sua es
posa (SANTAR:M, Carlos Manuel
Faya - Inscrições Portuguesas do
concelho de Santo Tiso, em CST
li (1952-1953) 445 - 47. Sobre
as obras de arranjo e ornamenta
ção levadas a efeito por D. Mi
guel da Silva na igreja conventual
do sec. XIV cf. Benedictina Lusi
tana. vai. li, pp. 37-38.



47> At. º A capela de S. 
Bartolomeu. As obras de 1823, 
em JST de 26 de Fevereiro de 
1993. 

8
. Veja-se o artigo 
citado na nota anterior. 
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A capela oi reconstruída por inteiro - aliás, mais a norte e mais próxi
mo do rio Ave -, como se vê pelos dados que seguem: 

• Na sentença de 1510, o templo bartolomeano encontra-se "longe"
daqui; 

• Uma das inscrições, como veremos, ala do restauro de uma capela
que se via inteiramente arruinada pela velhice (vetustate cosuptum); 

• Os enquadramentos das portas e do arco cruzeiro ostentam moldu
ras e arcos de feição renascentista. 

3.3 De obras a seguir lembro as de 1823. Igualmente vastas e que 
mexeram com as inscrições. Com o local e com o desaproveitamento! Delas, das obras, 
já alei, num artigo. E para ele, remeterei o leitor <47J 

4. As Inscrições

Da ara romana de S. Bartolomeu - que serviu de pia de água benta na 
Capela, donde Carlos Manuel Faya Santarém a retirou, para o Museu Municipal Abade 
Pedrosa, em Dezembro de 1952 -, dela não trataremos. Para agora, o nosso interesse 
visa três inscrições, mais recentes e igualmente estudadas. Muito menos, que a ara roma
na. Aos estudos já publicados sobre aquelas três, procuro dar, neste artigo, achegas que 
os complementem. 

4. 1. A inscrição funerária medieva

Gravada sobre xisto, não posso dizer onde estaria e em que condi
ções. Só sei que, em 1823, oi embutida no corpo da capela, no alçado sul, do lado de 
ora. Já nesta ocasião, porém, se via incompleta «sJ_ 

Depois disto, ainda mais a ofenderam. E de duas maneiras: 
• pelo decalque a preto e sem conguência dos próprios signos que,

desta orma adulterados, induzem a erro de leitura; 
• pelo acto mais recente do reboco da capela, que veio a encobrir a

primeira linha da inscrição. 

Carlos Faya Santarém, à base de Cordeiro de Sousa, leu: 

... SESNÃDI 
... DNS REQVIEM 
... RNAM AMEN EA MCL(?) III 
APILIS 

Julgo que se poderá avançar um pouco mais, até uma reconstituição 
plausível e mais completa da epígrafe: 

( ... ) SESNANDI DEI FAMULUS MIGRAVIT (?) 
(EX) HOC SAECULO. DET ILLI DOMINUS EQUIEM 
AETERNAM. AMEN. ERA MCLIIII 
( ... ) APRILIS 

Alt. letras: Ll: 1,8 - 2,4 
L2: 1,4 - 1,8 
L3: 1,6 - 1,8 
L4: 1,4 - 1,8 

Esp. inter: 1, 0,5 - l; 2, 0,5 - 2; 3; 0,8 - 1 

f 
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Em tradução portuguesa. ( ... ) Sesnandes, sevo de Deus, patiu deste 
mundo. Que o Senhor lhe dê o descanso eteno. Amen Era de 1154 (. . .) de Abril c49l_ 

Falta, pois, na identificação do defunto, o paenomen. E, na data, o dia 
do mês. É, pois, uma inscrição de 1116. 

4.2. As duas inscrições renascentistas de D. Miguel da Silva 

4.2.1. Antes de mais, a da capela. Que ainda lá se encontra! Que a 
outra também lá esteve ... Até 1823, via-se por detrás do rontal do velho altar da ermida. 
Nas obras a que izemos referência - ao temo do primeiro quartel do séc. X - a inscri
ção oi deslocada para o ombro direito da capela, no espaço compreendido entre o arco 
cruzeiro e o alçado sul do templozinho. As letras mantiveram-se a ouro. Mas depois do 
arranjo da capela de1823 - quando, não sei - a inscrição oi pintada de preto, possivel
mente na altura, em que se pintou, na mesma cor, a inscrição unerária medieva, de que 
acabamos de alar. 

O teor renascentista da inscrição testemunhará, com toda a probabili
dade, a autoria directa de D. Miguel, que todavia, reconstruiu a ermida e seu altar na 
qualidade de Prior comentário de Landim. Já dissemos porquê. 

A lápide, de xisto, reza no seu ormulário clássico: 

DIVO 
BARTHOLOMAEO 
APOSTOLO 
SACRUM 
MICHEL 
SLVIUS EP. 
VISENS. P. 

Alt. letras: Ll: 7 - 7,5 
L2: 9 - 7 - 3,5 
L3: 7,2 
L4: 7,2 
L5: 6 
L6: 6 - 8 
L7: 5 - 6 

Esp. Inter: 1, 2, 4; 2, 3, 5; 3, 3, 5; 4, 1-2,5; 5, 3; 6, 3. 

Isto é, Miguel da Silva, bispo de Viseu, dedicou este altar a S. Batolo
meu Apóstolo c0>_ 

4.2.2 A inscrição do Museu. Foi trazida também de S. Bartolomeu para 
o Museu Municipal Abade Pedrosa. Figuraria na capela, como a anterior. E a dar teste
munho de que o amoso humanista, além do altar, se responsabilizou também da pró
pria igreja. Talvez desaproveitada na reorma de 1823 ...

Esta segunda inscrição já a encontrou Carlos Manuel Faya Santarém 
cheia de mazelas, sob o golpe duro dos maus tratos. Com tantas lesões que só, com ten
tativas de maior ou menor timidez, se poderá arriscar uma leitura mais completa, mas 
que não passe de mera hipótese de trabalho. Dizia o nosso saudoso amigo: "Encontrada 
num muro das proximidades, em Dezembro de 1952 e actualmente - quando publicou 
os seus estudos sobre as inscrições do concelho de Santo Tirso - guardada no interior, 
junto a uma parede. Falta parte da pedra" cm_ Mais tarde, acolher-se-ia ao Museu 
Municipal. 

O texto poderá ser reconstruído desta maneira, após termos encerrado 

49> 
436. 

CST 11 (1952-1953) 

50> Cf art.º A paró-
quia medieva de 5. Bartolomeu
de Evoa ou da Lagoncinha, em 
Página Literária de Cultura Tirsen
se nº 12, JST de 27 de Abril de
1990.51> Inscrições Portu· 
guesas do concelho de Santo
iso, em CST li (1952-1953) 438 
456.



52_ Remeto o leitor 
para o atigo citado na nota 52. 
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entre parênteses, as letras e palavras que, hoje, faltam, total ou parcialmente, na lápide 
insculpida: 

(M)ICEL (SYLIUS)

(E)PISCOPVS V(ISENSIS)

(TE)MPLVM BAR(THOLOMAEI)

(E)VSTATE CON(SVMPVM)

RESTIT(IT)

AN MD ( ... ) csi) 

Alt. letras:Ll: 8 
L2: 6 
L3: 6,5 
L4: 6 - 8 
L5: 6, 5 

Esp. inter: 1, 3, 4; 2, 3-4; 3, 0,5-3; 4, 3,2; 5,3 

Seja como or, da parte subsistente podem deduzir-se, como dados 
seguros, os pontos que vão: 

• Alusões a D. Miguel da Silva como bispo de Viseu;
• Referências ao seu papel na re-edificação do templo de S. Bartolomeu;
• Na expressão parcialmente refeita de vetustate consuptum restituit -

assim me parece a reconstrução textual da epígrae - pode ver-se a afmação de um tra
balho de restauração (stituit) de uma capela muito antiga e auinada (vstustate con
suptum), o que condiz com a existência de uma igreja paroquial medieva - a inscrição 
de Sesnandes, do séc. I, exige uma igreja funerária, que só pode ser uma igreja paro
quial - que sabemos ter estado, anos antes, em Ervosa. 

• A leitura parcial da data de 1500 - de que se destaca a centúria e de
onde desapareceram as dezenas e as unidades - como marco cronológico da restaura
ção, por obra e graça do citado bispo D. Miguel. 

Assim sendo, na hipótese de uma exacta reconstrução, pode traduzir
-se a lápide desta orma: 

Miguel a Silva, bispo de Viseu, sauou ste tempo de S. Batolo
meu, auinado pea vehice, no ano e 15 (. .. ) 

DOCUMENTAÃO 

Documentação epigráica e documental - impressa ou manuscrita -, 
eis o que pretendemos proporcionar neste elenco que agora sai. Muito longe de ser 
um inventário completo. Mas os documentos que agora vão, muitos deles, são inéditos 
- ou oram-no até há pouco! - e todos com a sua importância para a compreensão
desta paróquia do nosso concelho.

Seriamo-lo cronologicamente. E devo desde já dizer que outros docu
mentos com a sua impotância os tenho já de vista. Inéditos também. Espero só um 
pouco de calma e de paciência para os transcrever! E publicar ... 

1 

1116 ('), bl - A iscição uneráia de Ssnandes que demos no 
corpo deste artigo, ao nº 4.1. 
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2 

1220 - As testemunhas de Santa Mainha de Lousada, nas inquiições de
D. Afonso I, garantem que a iga de S. Batolomeu de Eoosa á possuía quato csais.

PMH, Inquisitiones, p.254. 

Ecclesia de Vallervoso iiij casalia. 

3 

1264, Janero, 01 - Composição feita no mosteio de Santo Tiso, entre
o Bispo do Poto D. Vicente, de um lado, e o Prior de Landim, de outro, sobre a união da
igreja de S. Batolomeu de Vale Eoosa ao mosteio dos eremitas.

Publ. Censual do Cabido da Sé do Poto, pp. 344-345. 
Tr., intr. e notas em "Página Literária de Cultura Tirsense" nº 32, em 

JST de 30 de Outubro de 1992. 

IN xpisti noine Amen. Nouerint vniuersi presentem litteram inspecuri. 
quod cum inter venerabilem patrem domnum Vincentium potugalensem Episcopum noi
ne eiusdem ecclesiae ex una parte. Et donum Petum piorem Monasterij. sanae Maiae 
de Nandim ordinis santi Agustinj Bracharensis dioecesis nomine eiusdem Monasterij exalte
ra. super eo quod predictus episcopus in ecclesia sanei Bartholamey de Vale Erbossa pete
bat sibi presentari cleicum ad eamdem et partem procurationis dari prout suppeterent 
ecclesiae acultates. Tandem inter eos talis amicabilis conpositio inteuenit. scilicet quod 
quilibet pior qui pro tempore fuerit in Monasterio supradicto. quotiescumque suprascrip
tam ecclesiam uacare contigeit. presentet ad eam portugalensi episcopo aliquam canoni
cum. suj Monasteij. cuj episcopus curam debet committere animarum. Et in omnibus ille 
canonicus institutus debet esse obediens potugalensi episcopo sicut aliquis alius Rector ali
cuius ecclesiae suae dioecesis. Ita tamen quod Prior de nandim eumdem institutum 
Amoueat quencumque sibi uisum uerit expedire. Et presentet alium episcopo memorato. et 
episcopus ipsum ab eodem Priore presentatum recipiat. et instituat in cadem. Censum 
autem solitum et usitatum et tetiam Mortuarioum. debet ipse institutus nomine ipsius 
ecclesiae anuatjm soluere potugalensi ecclesiae cathedralj. Insuper nomine procurationis 
et donj quod a decedente Rectore soluj debet ecclesiae cathedralj instiutus. in cadem eccle
sia debet soluere episcopo portugalensi infesta pascae. tres moabitinos ueteres et tertiam. 
Et ut haec omnia et singula in dubium non ueniant. factae sunt inde duae Cartae per 
alphabetum diuisae. quarum una sigillata sigllo supadicei donj episcopi debet penes pi
rem et alia sigllata sigillo Prioris debet remanere penes Episcopum memoraum. Quy pre
sentes ueunt Domnus Aluaius Martinj Abbas Monasterij sanei Tirsi - G. gonsaluj cantor 
pougalensis - Laurentius stephanj rector ecclesiae de Moesteyroo - Matinus menendj de 
Reioius canonicus Pougalensis et rector ecclesiae sanei lacobj de Reforijs - Et multj alij 
bonj uiri - Acta sunt Haec apud Monasteium santi Tirsi, Ffeia lljª Kalendas lanuaij. Era 
Millesima trecentesima secunda Ego uero Dominicus doinicj publicus tabellio in Cuia 
veneabilis patris domnj Vincentij Pougalensis episcopi hijs supradiceis rogatus interui et 
de mandato eiusdem dominj episcopi et Piois supra sciptorum hanc caam propia manu 
conscripssi et hoc meum signum apposuj in cadem. Secretum meum michi. 

4 

1320 - Lotação dionsíaca

Publ. FORTUNATO DE ALMEIDA - História da Igreja em Potugal, 
Livraria Civilização, Porto-Lisboa, 1971, p. 95. 



Francisco Cavalho Correia A PARÓQUIA DE S. BARTOLOMEU DE ERVOSA. AS INSCRIÇÕES 

A igreja de Val-Cruoso, sujeita ao mosteiro de Nandim, em dez. 

5 

1320 - Pub. MOREIRA, Domingos A. - Freguesias da Diocese do Poto. 
ementos onomásticos a/ti-medivais. 2º Pate. Inventaiação onomás

tica, em BCMP II série. vol. II (1984) p. 64. 

Ecclesiam de Valle eruoso subjectam Monasterio de Nandim. 

6 

1371 - Rationes Decimaum Lusitaniae 

BAV Collectae ou Rationes Decimaum Lusitaniae, 179, 121 v. 
Pub. MOREIRA, Domingos A., o. c., 64. 

Ecclesia de ual eruosa 

7 

1410, Agosto, 03 - A Câmaa do Poto põe em hasta pública o ofício 
camaráio das entradas de vinhos e pesos, que João de Meles aematou por 10.000 
reais, paa saldar as jonas e despesas de materiais empenhados na constução da Ponte 
da Lagoncinha. 

Publ. em Vereações (ano de 1401-1449), col. "Documentos e Memórias 
para a história do Porto", n. 40. Porto, 1980, pp. 321-322. 

"(. .. ) No dito dia oy dito por o procurador na dita Rollaçom que a 
Çidade tynha carego/de mandar alçar a ponte daragonçinha e que se despendiam grosa
mente dinheiros/E ora era deujdo aos ofiçiaes çertas ereas e outros dinheiros que se 
deue/aos fereiros e por pates meudas que se nom podem pagar por que a/çidade nom 
tem diheiro por ora dizendo que Ell achauam quem dar por as entradas dos vihos e 
pesos da dita cidade/dez mjll Reaes brancos com condiçom de llogo daria dentrada 
ante/maaom quatro mjll Reaes E os ditos homeens boons veendo como/o dinheiro era tam 
neçesareo para o que o dito he manaram vyr perante sy/Joham arouca pregoeyro E lhe 
mandaram que ase por a dia çidade/E apregoase a dita Rena a quem majs por ella dese 
E o dito prego/eyo deu de sy e em a dita Rollaçom que a apregoara como dito/he E que 
nom achauam quem por ella majs dar que Joham de merlles/que daua os ditos dez mjll 
Reaes. E os quatro mjll Reaes daua/llogo e os ditos homeens boos visto todo mandaam 
que lhe Rema/tasem com a dita condiçom E foylhe logo Remaada na dia/Rollaçom E deu 
por iança/as casas em que ujue que diz que sam suas/derade(?) E icou a pagar os seis 
mjll Reaes aos quartees/do anno como he custume de se pagar a quall Renda lhe 
foy/Remaada por as condiçoens do ano pasado (. .. ) 

8 

1410, Dezembro, 24 - A Câmaa do Poto erece o madeiamento de 
castanho e cavaho, utilizado na Ponte da agoncinha, a Rui Galvão, secretáio do ei, 
pelos sviços que pstou e pstaia à âmara do Poto. 

Publ. Vereações (Ano de 1401-1449), col. "Documentos e Memórias 
para a história do Poto", n2 40, Porto, 1980, pp. 386-387. 
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"(. .. ) E sseendo asi todos Juntos acorarom que a madeira de castanho 
e de carualho que ficasse da pone de lagoncilha que o dieto/conçelho ora corregeo que 
fezessem dela graça a Ruj gal/uam secretario de!Rej nosso Senhor para haJuda de huma 
ca/ssa que el mandou dizer que queria fazer na cidade de lixboa/os quaees todos 
Juntamente disseram que o dieto Ruj galuam era/mui boo Escudeiro E que sempre terria 
carrego dos/feitos da dieta Cidade quando lho mandasem Requerer./E quepor tanto lhes 
prazia de lhe azerem graça da dieta madeira. E que ordenassem que mandasem trager 
aa/dieta Çidade E a entregassem aa quall que carrego tem/de lhe fazer mandar leuar 
outra madeira que o dieto/Ruj galuam da dieta Cidade manda leuar/para a dieta Çidade 
de Lixboa. ( ... )" 

9 

1510, Feverero, 20 - Por decisão tomada em Santarém, D. Manuel 
decide do sujeito da juisdição cime sobre S. Batolomeu da Lagoncinba, a favor da 
Câmara do Poto, e em prejuízo da de Barcelos. Segue-se o texto da tomada de posse, a 
23 de Abil de 1510. 

AHMP - Livro 5Q das Sentenças, f. 126-131. 

Saibam os que este estromento de reslado de sentença passado em publi
ca oma por mandado e autoidade de justiça virem que no ano do naçnentb de Nosso 
senhor jezus Cristo de mil e quihentos e vinte e oito annos aos vinte e dous dias do mez 
de Agosto na camara da muj nobre e sempre lial cidade do Poto estando ahi o lecemciado 
Antonio decosito(?) Caual1 Da ordem de xpo juiz de ora com Alçada Por EIRej noso S.or 
na dita ciade e em seus temos Perante elle juiz em prez.ca de im Jorge alurez Ramgel 
tabaliam pello dito senhor na dia cidade e em seus temos por Diº bamdào e femâo soarez 
Ciadaos Vereadores em a dita ciade que todos em a dita cam.ra esauâo prezentes oi dito 
ao dito juiz que ea verade que a dia cidade tinha hua sentença dei Rej Dom manoel q 
sancta gloria aia da feira que se az em Sam Bertolameu a lagoncinha e jurisdieam della 
que estaua no Catorio a Camaa da dia ciade a quoal sentença que louo ahj ao dito 
juiz apresenaão escita em pergamiho com hum çello pemdente de cera vermelha do dito 
senhor diseâo que tnham neçessidade de treslado della por hum estrom.to em publica 
oma poora a dia fea manarem o Alcaide a dia cidade pea a leuar em seu poder pera 
o que lhe la compise por bem a jurisdição a dita cidade. E visto pelo dito juiz a dita sen
tença e por ser lmpa esem Boadura nem amtre liha que nella careçese nem duuida
izesse mandou a im tabaliam que lhe desse e pasase o treslado da dita semtença em
publica oa o quoal lhe eu tabaliâo passej e o heor da dita sentença he o seguinte.

Dom Manoel Por gaça de Deus Rej de pougal e dos algarues daquem 
e dalem mar em afiqua Senhor da guinee da comquista nauegação e comercio a hiopia 
aabia persia e da ndia a todos os coregedores ouuidores juzes e justiças oiciais e pes
soas de nosos Rejnos a que o cohecimento disto per quoalquer guisa que seia pertemcer 
e esta nosa caa de semtença or mosrada Saude sabede que perante nosso juiz dos nosos 
prçesos em esa nosa Corte se tatou hum procsso Anre partes comvem A saber os juí
zes e oiçiais a nossa muj nobre e sempre lia! Cidade do porto como Autores de hua 
pate coma os juízes e oiçiais da Villa de Barçellos como Reos da oua em o quoal pr
cesso os ditos autores vieâo com hum liello dizemdo em elle 

que a dia cidade tinha por seu temo com toda a juisdição civel e cime 
mero e xto nperio os julgados de Reoios daue e da Maia os quaes julgados des a ponte 
de nerellos que ea em direito da uilla de guarais the a villa e tera de Zuaa e foz do 
Mar de vla de comde paria por a uea dagoa do Rio daue com ho temo da Vila de uima
ais e com o julgado de em viuer q ea temo a villa de Barcellos de maneia que todo o q 
saua ds a dia uea do io daue pea a pate da cidade do Poto era temo da dia ciade 
E des a dia uea pea demtro todo e quoalquer exercio de juisdição era a dia ciade e 
lhe petemçia e não ha oua pesoa alguma que demtro das ditas demarquacois Comvem a 
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saber des a uea do dito io lave pera a dita cidade. No julgado da Maia e Reoios estaua 
hua igreia e hermida de sam batolameu apartada do dito io por hespaço quoaze de mea 
leguoa na coai igreia e hermida se azia cada anno huma fera por dia de São Bertolameu e 
na dita feira e hermida inha a dita cidade e deuia ter liurem. te e lhe petemçia ttoda e 
quoalquer juisdição mero e mxto imperio e exercido della por assj ser demtro em seu 
temo e os ditos Reos não tinhão couza aluma e sobreudo os ditos Reos emdividamente se 
emtemeteão mandar e mandauão seu meiho a dita feira a tomar armas e premder e tra
zer vara e azer outros autos dxercio de jurisdição não lhe petencendo nem o podemdo 
azer em maneira alguma semdo toa a juisdição exercio della momente nas ais Couzas 
crimes da dita cidade izentamente e posto que os Reos por parte da dia çidade por m.tas 
vezes osem requeridos que tal não fizesem elles o não quizerão dexar de azer e tomauão 
e perturbauão a dita cidade sua jurisdição e disto era publica uos e ama pedindonos os 
ditos autores que por nosa sentenca comdenasemos os ditos Reos e sob serta pena lhe man
açemos q daqui avante senão ente1meteçem azer nem izesem as sobreditas couzas e dei
xasem em tudo uzar a dita ciade liuremente da dita sua jurisdicão como lhe petemçia e em 
nenhuma maneia a tomaçem e encontrasem e o condenacemos nas custas segundo ttodo 
esto e outas couzas mais compiamente heão conteudas em o dito libello o coai nos jul
gamos que procedia e o contesamos pellos Reos pela clauzulla geral e julgamos que com
testaua qoanto abomdaua e porquoanto o dito libello era Aticulado julgamos os atiguos 
delle per pertemcentes e manamos aos dittos Reos que se tiuessem comtrariedade q viesem 
com ella com o quoal vieão dizemdo q. ha emida de São Betolameu aomde se azia a 
feia da comtemda jazia demtro do temo da villa de Barcellos porquoanto ha dita hermida 
estaua siuada demtro de hum coutto q. se chamaua de Landim q. era no julgado de 
Vemoim o quoal julgado de uermoim era do temo e jurisdição a dia ditta villa de Barcel
los e per asj a dita feira azer demtro no dito termo da dita vlla de barcellos os oiçiaes 
della estauão em posse por des vinte trinta quarenta sesenta oitena cemto anos e mais por 
tanto tempo q. a memoria dos homens não hera em contaia de uzarem da jurisdicam na 
dita fea indo o meiinho a dia uilla de Barcellos em caa hum anno a dita feira pera a 
goarar e defemder tomando as amas defezas a aquellas pessoas que as trouxesem e prem
dia os malfeitores e os leuaua a cadea da dia uilla de Barcellos sem outa justiça alguma i 
emar nem emtemder so elles of. es da dita uilla de Barcellos que na dita feira tinhão toda 
juisdição mero e isto emperio e exerçio della por se azer demro do termo e limitte da 
dia ulla de Barçellos e que por se a dita feia asim azer demro no julgado de uermoim 
termo da dita uilla de Barcellos os Rendr.os das sizas do dito julgado de uermoim 
aRecadauão e Recebião sempre a siza da dita feia e Bem assj o esciuão das sizas do julga
do de uemoim temo da dita uilla de Barcellos escritas todallas couzas que pertemciam a 
siza a dita feira como couza da sua jurisdição e asim se azia e fizea sempre de tempo 
immemorial a esta pate sem os autores na dia feia emtenderem nem mandarem couza 
alguma somente elles Reos E poanto se defendiam bem e disto era publica uos e ama 
seumdo em sua conaieade tdo esto e outras couzas eão contheuas a quoal (. .. ) por 
nós oi Recebia e mandando aos autores q. se tiuecem Replicaão q. viesem com ella com 
a quoal uieão dizemdo que o julgado de uemoim em cujo temo os Reos deziam jazer ha 
eida de são Betolameu sobre que ea a contenda chegaua so a uea do Rio daue e não 
pasaua da dia uea em man.a aluma e des a dia vea pea a cidade do poto ttodo quoanto 
cofronaua com o dito julgado de uemoim hea do julgado de Reoios ou da maja que ea 
termo e jurisdição da dita ciade e a dia heia estaua da partte da dita cidade e apartaa 
do io por !arguo espaço e no dito Rio coazi em ronte da dia hemida esaua a ponte da 
lagoncilha demro dos lites do couto de landim na coai pomte aueria sete ou oito anos 
que caia hum arqo a pate a dia cidade e por o dito julgado de uemoim e temo da 
uilla de Barcellos patir por meo do Rio e assj da dita pomte com o julgado da maia e 
Reojos e temo da dita ciade os a dia ciade e seu temo coregeão as suas custas o dito 
arguo e Refizerão a dita ponte e sendo o julgado de uermoim e uilla de Barcellos 
Requeidos que comrebuicem pea o coreimento do dito arqo elles o não quizerão azer e 
se defemdeão dello dezemdo que o Arqo esaua no termo a dita cidade e que elles não 
heão obiguados senão the o meo a dia ponte e q. he ally elles o coregerião qomquer 
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que acontecesse cair a dita ponte e pella mesma maneira se corregeo sempre e Refez a dia 
pomte e todas as outras do dito Rio daue comuem a saber a dita cidade correge a sua meta
de e a dita villa de Barcellos a outa metade por seus temos patrem por a uea lagoa e q. 
ha dita heida de são Barm.eu des longo tempo tanto que a memoia dos homens não 
hera em contario ora sempre huma e a feia de que os Reos em seus tigos azem men
ção comesarase azer na dita hemida de tinta annos pera qua que hum Caicero ora 
azer huma caza jumto da dita hemida e elle ordenaia a dita feira e oa primcipio della 
sem antes de o dito Caniceiro azer a dita caza e comesar a dita feia auer na dita hermida 
cousa em que se pudesse exercitar a juisdição assi que não he uerdade dizer que os Reos 
tomarão sempre amas e estauão em posse de uzar da juisdicam na dita feira de çemtos 
annos e mais e que loguo como a dita feira se comesou na dia hermida se matara ahi hum 
homem e os juizes e tabaliaens e o alcaide da dita cidade acudirão ahi e o leuantarào e ize
rào todos os autos e imqueriçois e sempre dahi auante E assj antes os juizes e tabaliais e 
alcaide da dia cidade vão e hiam em cada hum anno a dita feira e nella uzavão e uzarào 
sempre de toda a jurisdição premdendo e tomando armas e azendo em todo o que compria 
a bem de justiça e asn per todo o anno uzavão e uzarào sempre da dita jurisdição no !emi
te da dita heida quoamdo quer que aconteçia quazo em que se pudeçe exercitar juisdi
ção e que junto da hemida se pouorarào dispais ditos cazais e por ser no temo e jurisdi
çam da dita çidade os cazeiros e m.res dos ditos cazais obedeçerào sempre e obedecciam 
em tudo aos juízes da dita ciade e orào sempre e herào sogeittos a juisdição da dita cida
de sem os Reos nem outra pessoa alguma nelles emtender e que a siza do julgado de uer
mon e do couto de lann se aRecadaua e aRecadara sempre toda em huma Ramo e o 
couto de landirn pasaua o dito Rio daue e hia ter a dita hemida de sam Betolameu e por
tanto se arequadaua a ciza na dita feira por o Cizeiro Escrivão das sizas do julgado de uer
moim mas não pela dita hermida ser do tenno e jurisdição do dito julguado e villa de 
Barcellos como os Reos dezião asi que a uerade hera em con� do que se dezia e afmnaua 
nos artiguos dos Reos e dissera publica uos e ama etc. segundo todo esto mais compida
mente hea comteudo em sua Replicação a quoal lhe por nos ora Reçebida emandado aos 
Reos que se tiuesem riplicação que uiesem com ella E por com ella não virem manamos 
as ditas pates que izesem seto (?) do comteudo em seus atiguos Recebidos pellos quoais 
oào tiradas nquiriçoes de testemunhas as quoais nos ouuemos por acabadas abeas e 
publicadas e mandamos dellas dar a vista Aos procuradores das partes pellos quoais oi em 
o ditto proçesso anto Rezoado que oi perante nos comclluzo e visto por nos em Relação
com os do nosso dezembarguo acordaramos que antes doutro dezembarguo o p. dor da
cidade do poto ofereçese sua fonnação jurada e authorizada feita em camara prezentes
os oiciais a dia Camaa perquoamto a que no dito processo andaua não Abasaua por ser
feita por elles somente e não pellos ditos oiçiaes e bem assi oferecesse o dito procuador
escreuas Autentiquas se as ahi ouuese das demarquaçois dos temos da dita cidade com a
villa de Barçellos e bem assy viesse ha escitua que escora (?) alegaua por pate do duque
sobre a dita demarqação e asi mesmo viesse o treslado da demarqaçào do couto do mostr.º
de landn ao quoal nosso mandado ora saisfeito com a dita fomaçâo e demarquação do
couto de landin e sobretudo foi Rezoado pello procurador da cidade e pello procurador
da dita uilla o quoal ueo com hum ariuo dependente com o quoal atigo o dito proçesso
oi peante nos inalmente comcluzo o quoal uisto por nos em Rellaçâo com os do nosso
dezembarguo.

Acoramos que não Recebemos o atigo depemdente por pate da uila de 
Barçellos Oa por deRadeiro oferecido per não ser de Receber visto o que se pellos Autos 
mosta e Porem visto o dito processo e o q se por elle mosa comuem a saber o libello e 
Replicação por p.te da ciade do poto oferecido e a comtrariadade da dita villa de Barcellos 
e a proua por ambas as partes daa e como a dita ciade proua milhar seus atiguos que a 
dia villa de Barcellos sua comariedade com O mais que por os Autos se mosa. 

declaamos a hirida E igreia de São Betolameu ser do termo e liite 
da dita cidade e asn lhe petemçer a jurisdicam da feira que na dita himida De sam 
Betolameu cada anno se aze Mandamos A dita villa de Barcelos q daqui em diante não 



Francisco Cavalho Correia A PARÓQUIA DE S. BARTOLOMEU DE ERVOSA. AS INSCRIÇÕES 

Mandem nem se antremetão a Mandarem seu meirinho a dita feira A tomar Armas nem 
premder nem hi no mesmo traga vara nella nem azer e uzar doutro auto algum de juisdi
ção somente poderà hir se quizer como pessoa particular A ella nem peturbe mais na dita 
feira e jurisdicam della ha dita çidade Mas Pacifiquamente a dexe uzar della como couza 
de sua jurisdição que hé eseia sem custas. 

Visto o que se por os ditos autos mostra E porem vos mandamos que 
asim ho cumprais e goardeis e acais comprir e goardar como por nós he julguado acorda
do e mandado. E com esta nossa Sentença fareis Requerer os ditos Reos que dem e 
paguem aos autores coatro cemtos e sesemta e seis res. que per elles pagarão Ao escriuão 
do proçesso do que por sua pate em elle escreveo. E se elles loguo pagar não quizerem 
Vos o fazei penhorar em tantos de seus Bens moueis e de Raiz e os fazei vemder e 
aRematar Aos tempos comteudos em nossas ordenaçois e em tal man.ra q. os ditos autores 
sejam loguo paguos dos ditos Coattro e.tos e sesenta e dous rs. E asi lhe areis mais paguar 
dezoitto rs. que por elles pagarão ao Comtador que o dito processo contou. E ai não aca
des dada em a nossa villa de sanearem aos uinte dias do mez de r.º El Rej o mandou e o 
doutor luoro frz do seu dezembarguo a que o despacho do dito processo cometteo 
como juiz dos seus procesos P .º da mota A fez Anno do na cimento de Nosso senhor jezus 
Cristo de mil e quinhentos e dez annos pagou nouenta rs. e dasinar cem rs. 

Posse dada a cidade 

nno do nacimento de nosso senhor jesus Cristo de mil e quinhentos e 
dez annos aos vinte e dous dias do mez de aBril na cidade do Poto perante o bacharel p.º 
daguiar Coregedor com alçada por El Rey Nosso Senhor na comarqua e Coreição dantre 
douro e Miho pareceo joam aomco Moreira cidadam da dia çidade e aprezentou ao ditto 
C.or esta sentenca dei Rej Nosso senhor destrorta (?) p.te escria em nome da dita çidade
Requereo ao dito Corregedor que mandace comprir a dita sentença e Meter de posse A dia
çidade da terra e jurisdição de São Bm1.eu em a dita sentenca Contheudo e assi passar
Caa p.ra o Ouuidor do duque De guimarais lhe azer paguar as custas e visto pello dito
C.or A dita sentenca Mandou a Mim escrivão ao diante Nomeado que por uerude da dita
sentença osse meter ao dito joam A.co Moreira procurador da dita cidade de posse de
ttodo o conteudo Na dita sentença E loguo eu escriuão ao outro dia vinte e tres dias do
dito mez dabril anno sobredito de quinhentos e dez anos cheguei com ho dito joam
Afomço m.ra procurador da dita cidade ao luguar de Sam Bertolameu na dita sn.ca
Comtheudo e perante Gomcalo annes e Aluoro giz e g.Q A.Q e vasco gil e aonço miz laura
dores m.es na aldea daBelheira e g.Q Anes outrossj morador e junto de São Brm.eu Mettj e
dej a posse ao dito joam aonco m.ra em nome da dita cidade comuem a saber O metj de
posse da dita tera e hirmida de são Bertolameu na dita sentença Contheuda por terra
pedra pão telha que lhe em suas mãos em nome da dita cidade Metj epor apegamento de
pees e ho ouue por emuistido na dita posse Realmente e auualmente e elle joam aonco
em nome da dita cidade e Como seu procurador Ouue por tomada a dita posse ese ouue
por emvestido em ella e Me Requereo que dello lhe izesse este auto e estromento de 
posse testemunhas os sobreditos e joam aonço criado de mi1 esciuão e eu joam Rebello
que o escreuj e asinej De Meu nome dia mez e ehra uti supra diguo hera sobre dia
paguou Com camnho e ttodo çemto e sesemta rs. E eu Jorge alurez sobredito tabalião que
o dito treslado da dita sentença por Mandado do dito juiz asim passej e vaj escrito em oito
olhas com esta sem outa borradura nem Antrelimha q. duuida aça somente nas duas
antrelinhas que diz sn.ca ditos e Riscado que diz da dita cidade que todo se fez ao
Comçetar com ha propia por uerdade ho escreuj e Aqui meu publico sinal iz que tal he
Comçertado coiguo p.Q Anes escrivão da Comarca. PY Anes.

O quoal treslado de sentenca eu pantaleão de figueiroa escrivão da 
Camara por sua mg.de nesta Cidade do porto fis tresladar do proprio que esta no livro 
das sentencas que esta no cartorio da Camara bem e ielmente a que me reporto porto e 
agosto vinte de seis sentas e vinte e dous annos. 

Pantaleão de igueiroa. 
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10 

1530 (à volta de): duas lápides de D. Miguel da Silva, atinentes 
à reconstrução da pela de S. Bartolomeu. Estudámo-las no corpo do artigo, ao 
nº 4.2. 

11 

1542 - O nome da paóquia, o seu padoado e a pensão anual da 
cea, a favor do bpo, no ensual da Mita do Poto. 

Publ. SANTOS, Cândido Augusto Dias dos - O Censual da Mita do 
Poto, Porto, 1973, pp. 211.254. 

Item a igreja de Vale Eruoso sogeita ao mosteiro de Nandim 
( ... ) Esta igreja se chama aguora Sam Bertolameu de Lagoncinha 
Igreja de Evosa Sam Bertolameu da Lagomcinha pagua de çera quatro 

livras q azem oitemta rs. 

12 

1596, Janeo, 31 - Respondendo às alegações sobe a área do Couto 
de Landim, o procuador de Santo Tiso airma que os limites que os gostinianos mos
tavam podeiam ser da guesia de S. Batolomeu - que ainda o ea e tinha os seus e
gueses! -, e não demarcações do Couto de Landim 

ADP anto iso 2687, f.32 

(. .. ) q a Igreja de sam Betholameu posto q osse de Landim era Igreja 
Parochial e tinha regueses e bem podeia ser q os limites que os padres de Landim 
mostravão sejão limites da rgª e não do Couto. 

13 

1599, Juho, 15 - ma sentença da Casa da Splicação decide do 
sujeito da jusdição cível sobre S. Batolomeu em favor do convento de Landim e conta 
o e anto Tiso.

ADP anto iso 2766, f.17 (sumário). 

(. .. ) treslado de huma Sn.ca dada na Supplicação em 15 de Julho de 
1599 a avor do Mosteiro de Landim, e contra este de S.to Tyrso, em q declara que o dis
trito de S. Batholomeu, Varzea e Evosa pertence e hé do couto da Palmeira uido ao 
de Landim. 

14 

1624, (nes de Jho) - Vsitação do Ab. Geral D. ei António ds 
es, ao mosteio e anto iso, one se anota a cua pastoal e S. Batolomeu peo 
gário e anto iso, o que ecebeia 2.000 es anuas. 

ADB - onggação e S. Bnto e otugal, Cx. 193 (cadeno aulso, 
não paginado, e truncado das olhas iniciais). 

Publ. no arº A ôngua andinese paa o mosteio e anto iso e 
paa S. atinho e Bougao, em JST de 9 de Juho de 1995, p. 3. 
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nuemos por aplicado p.a o computo todo o rendim.to (. . .  ) a sanchris
tia de missas e oficios por nos parecer, q ainda q a diinição não fala nisso, deuia ser 
tenção do cap.º darlho e da mesma man.ra os dous mil rs. q se dão por desta freg.- se 
curarem reigueses doutra; e porq ninguem possa aceitar missas q uenhão polia sanchris
tia ou potaria, ou polia igr.'1 ou missas de obrigação de reigueses, mandamos em virtude 
de s.ta obediencia a todos os monges nenhuas das sobreditas aceite, senão q todas uão 
ao p.e sanchristão, e emcomendamos m.to ao p.e d Abb.e q de missas e oficios q se dis
serem não de aos monges dr.º e porq a Religião lhes da todo o nece.º. e q cobre os ditos 
dous mil rs. do prm.ro anno e delles e dos do 22 e do terc.ro se dará conta na uisitação 
dos p.es uisitadores. 

15 

1668 - Na Chonica dos Conegos Regantes do Patiacha S. Agostinho 
pp,301-302), Frei Nicolau de Santa Maria fala-nos da extensão do Couto de Palmeia, 
da sua doação aos gostinhos de Landim e da juisdição cível do Prior sobre a paróquia 
de S. Batolomeu. 

Era por aquelles tempos o Couto, e sehorio da Palmeira huma grande 
cousa, e tam boa como hum Condado, e cõ este nome de Condado antigo da Palmeira o 
achamos confirmado ao dito Mosteiro de Nandim por El-Rey dom Afonso V, no anno de 
1346,e por El-Rey Dõ Ioão o I no anno de 1385, e ainda hoje conseua o Mosteiro este 
Couto, seus Priores exercitão nelle toda a jurisdição, e cofirmão o Iuiz, e Almotaceis, e 
em certos dias que ha feira no dito Couto (como em dia do Apostolo S. Bertolameu a 24. 
de Agosto) vai o Prior com vara alçada como Ouuidor que he do Couto, assistir nas feiras, 
e por o preço as cousas, que se nellas vendem, de quem tem certos direitos, que manda 
arrecadar, e recolher pera seu Mosteiro de Nandim. 

16 

1716, Abl, ? - No relatóio trienal do abade D. rei Pedo dos Máti
res, os estadistas Fr. Fancisco de S. Tomás e Fr. Francisco da Assunção anotam o status 
quo das contendas entre o seu mosteio e o dos eemitas de Landim sobre o Couto de 
S. Batolomeu e as Bogueins das Quintas da Batalha e de Palmeia.

DB Congregação de S. Bento de Potugal, Cx. 109. 

Corre hua (demanda) com o Mosteiro de Landim, em q este Mosteiro 
he Autor sobre o Couto de São Bertholameu Ser deste mostr.2, ou petença de Landim. 
He Juis desta Cauza o Juis da Coroa do Porto, e Escrivão della o Escrivão da Coroa. Es
tando p.ª se Setenciar a inal veio a Camera do Porto oppondo-se a ella p.' excluir a 
ambas as pates; mandou-se q corressem à p.te os artigos de opposição: não prepara a 
Camera p.ª tresladar os autos; ficão em Caza do Escrivão p.ª os azer Conduzas p.ª se 
deferir a este requerimento. Advogado pella nossa he Diogo dos Santos de Mesquita. 

Este mesmo Mosteiro corre outra Com os mesmos PP. de Landim, em 
q este Mosteiro he Autor sobre a Vogueira das quintas da Batalha, e Palmeira. Sahio em 
21 de Abril deste prezente anno de 1716. que se preparassem p.ª vestoria. Advogado 
Diogo dos Santos de Mesquita, Escrivão o dos Aggravos Theodozio Pinto dos Reis. 

Este Mosteiro Corre outra em nome do Escrivão Manoel Dias Monteiro, 
Tabalião deste Concelho de Reoyos, em que elle he Autor, e Reo o R.do P.e Prior de 
andim seu Escrivão Joachim Fran.co de Araujo por vir escrever ao Couto de S. B.eu. Estava 
em prova. Deu o d.2 Escivão Manoel Montr.2 principio à Sua Inquirição Com a ajuda deste 
mosteiro no Concelho da Maya: vierão os RR. com emb.os à Inquiição: mandouse advocar 
ao Juizo da Coroa. Esâ p.� Se julgar se se deve azer nova Inquirição, ou Continuarse sobre 
a Inquição principiada. He Advogado Diogo dos Santos de Mesquita. Escrivão o da Coroa. 
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Corre outra com o P.dor da Caza de Bargança (sic) em que he Autor o 
mesmo P.dor, e Reo este Mosteiro, sobre a Jurisdição do Couto de S. B.eu e outros luga
res deste Couto Teve este Mostr.º duas sentenças a seu avor: está conduza a final diante 
do Juis da Coroa do Porto; e deve-se pedir ao Ministro Sentencee esta Cauza com a q o 
Mostr.º tem com Landim. sobre a mesma materia a respeito da que corre sobre o Couto 
de S. B.eu Advogado o mesmo, Escrivão o da Coroa. 

Em x.ª Corre hla demanda deste Mosteiro com os P.es de Landim 
sobre a pesca e a testada ao Rio, em que tivemos Sentença a nosso favor; vierão elles 
Com emb.os â sentença e Se mandou azer vestoria pello C.or da Comarca, a qual se fes 
pello dito Corregedor, que mandou o seu informe neste mes de Abril. Corre com este 
negocio o P.e M.e Fr. Manoel da Trind.e, morador no Collgeio da Estrella. He nosso 
Letrado o D.or Cardozo Castello; Escrivão o da Coroa. 

17 

1738, Setembro, 22 - Em cata ao Pocurador Geal de Lisboa, D. Frei 
Vessimo da Ascensão, abade de Santo Tiso, reage conta uma sentença desfavorável, 
negando as suas bases - a ocorência da prescrição e a possibilidade mesma da sua de
corência, em pol dos Agostinhos - e tentando eplicar os direitos senhoiais daqueles 
como usupação, a patir do direito de propiedade dos casais de Evosa e do direito de 
apresentação da igreja de S. Batolomeu, pelo qual os Agostinhos encomendaram a cua 
desta igreja a Santo Tiso com uma côngua de 2.000 res anuais. 

ADP Santo Tiso 2687, f. 25-26 v. 

M.to R.do P.e Procurador G.al de L.xa

Na Santa benção do P.e m.to me encomendo: estimando lhe assista 
saude perfeita p.ª em tudo dispor dos negocios de S.to Thyrso como or seu gosto, q a 
mim me são bem penozos e na occazião prezente tristes pella alta do P.e M.e Deinidor 
Fr. Fran.co q Deos quis, p.ª a sua Gloria, já se fez eleição e oy eleito no seu lugar o P.e 
P. Fr. D.os da Conceição m.e de obras de Tibães. Ao S.or Abb.e de Burgaes remeti a
Carta a Sua Igreja, elle se acha em Braga q oy assistir as exzequias do Tezoureiro Velho.
e o S.or nouo me dizem q obrigado dos amigos passara logo a Galiza a tomar Ordens
Sacras, Deos os componha e tambem comcordem as nossas cauzas e dependencias. e p.ª
essa cançada e antiga demanda com o Mostr.º de Landim, o q me ocorre dizer ao P.e, he
q aquelle chamado Couto de S. Bertholameu, siuado no Coração do Couto de S. Thyrso,
são huns Cazaes juntos a Irmida antiga de S. Bertholameu, chamados Eruosa, Barzea, e S.
Bertholameu, q se prezume era quinta do Mostr.º de Landim antigam.te fabricada por
Criados Commensaes do mesmo Mostr.º, e como taes fazião Parrochia na mesma Irmida
de S. Bertholameu. e hoje esta vinculada a Frg.ª de S. Thyrso e o Mostr.o de Landim paga
ao Mostr.º de S. Thyrso 2000 rs. cada anno, pello travalho de parrochiar os moradores de
S. Bertholameu, e Barzea, alem dos mais direitos parrochiais q recebe dos ditos
Freiguezes, o Vigr.º e Cura da Frg.ª de S. Thyrso. As terras se prezume serem algum dia
Granja de Landim, são hoje prazos oreiros ao mesmo Mostr.º de andim, e os moradores
q erão antigam.te criados commençais de Landim, são hoje Cazeiros com prazos, j lhes
fes o dito Mostr.o das ditas Terras, e como estão situadas dentro dos !emites do Couto de
Sancto Thyrso, nas suas Cauzas e Contendas, respondem diante as Justiças do Couto de
S. Thyrso, a pellas mesmas justissas, São executados, condenados e uão aos ditos limites
azer Correições, e mais actos Judiciaes, e tambem os mesmos moradores do chamado
Couto de S. Bertholameu, e Cazeiros de Landim seruem os Carregas de Juízes, e almota
ces do Couto de S. Thyrso. q.do os elegem. e nestes termos, não se coaduna bem a Sn.ca
q julga terem os P.es de Landim jurisdição no chamado Couto de S. Bertholameu, de q
athe o prezente me dizem não tem mostrado Titulo, nem Doação, nem sey, como sem
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Titulo podem adequirir o direito da prescrição, fundam.to da Sn.ca; antes como a Doação 
do seu Couto de Landim, e palmeira, se não extende ao Sitio de São Betholameu, porq. 
inaliza o Seu temo no meyo do io ave, e os sitios de S. Bertholameu ficão aquem do 
Rio; e he Serto q tendo a Doação do Seu Couto na sua mão, tudo o mais em q entreduzi
rão jurisdição, ora do !emite da Sua Doação, he Rapina. e não posse: poq. quem tem 
Titulo na sua mão, e se mete de posse da propriedade q o tal Titulo lhe não Concede, he 
possuidor de ma fee; e este em nenhum tempo adequire posse; e se não adequire posse 
o pessuhidor de ma fee; como lhe pode valer o direito de prescrição; q so auoresse ao q
tem posse justam.te adequirida, Com algum Titulo, ao menos colorado. o q se não da no
Cazo prezente, poq. futiuam.te, vinhão tam somente no dia de São Berthola. meu os
padres Cruzios, e o Juis do Seu Couto, a Romaria e orago do Sancto, como a granja, e
propriedade sua; mas não como senhores Donatarios; e assim q. pello Respeito do prela
do de Landim, poderia Succeder q. á acessia, ou achada de algum se entrometesse azer
actos de juisdição, pondo taxas ao vinho e Tremossos, q. he a azenda q. na dita Feira e
Romage se uende, no tal dia; e daqui se oy entreduzindo o excesso de quererem ter
Jurisdição no tal sitio, e lhe chamarem o seu Couto de S. Bertholameu, e virem depois a
elle somente no dia do Sancto com todas as suas justissas e varas leuantadas, e escriuão.
o q a poucos annos entreduzirão; porq. auera 18 annos pouco mais ou menos q. os
escriuaes de S. hyrso q. seruirão da Camara fazião os termos das pusturas; e por querer
o Mostr.º de S. Thyrso atalhar a este excesso intreduzido dentro dos !emites do seu
Couto, he q se fes o pleito; e demais q. ouui dizer q. não havia prescrição em Couzas q.
erão de Jurisdição Real, e q. sempre o direito da Croa esta Illezo; a Jurisdição q. o Mostr.º
de S. Thyrso tem nos limites dos seus Coutos, he jurisdição Regea, Concedida pella
Doação Real: j os Reys fizerão ao Mostr.Q da Jurisdição j. tinhão dentro dos Lemites da
sua doação; e por este Titulo se acha o Mostr.º senhor de todo o direito j. a Croa tinha
naquelle destrito Doado; e tambem senhor do mesmo preuilegio, e perogativa, q a Croa
tem; Logo se as iurisdições Reaes, nunca prescreuem p.ª o direito j. a elles tem a Croa.
Como pode prescrever o direito j. aquella Doação da ao Mosteiro de S. Thyrso, da
Jurisdição Regea q. lhe oy doada; e passar este direito p.ª o Mostr.º de Landim sem mais
Titulo de huns simples actos de Rapina, pellos fundam.tos assima apontados, me paresse
a mim torto. bem sey me engara (?) o discurso ou paixão de parte, ou a alta de noticias
dos direitos e dos tortos, e como não tenho nesta Ribeira quem Consulte p.i me tirar
estas iluzões, o P.e pello zello com j. cuida nos particulares deste Mostr.º Consulte os
Letrados peritos dessa Corte p.ª q se ormem os embargos de Sorte q tenhamos milhar
sucesso e foruna do q athe agora e fiquemos libres do Escrupulo j. se não perdeo por
falta de diligencia; Remeto esse papel j a esta hora mandou hum amigo apaixonado dos
Letrados oriundos da Terra j como lhe nascerão os dentes nos mesmos sitias e lugares da
Contenda tem milhares noticiais do j nos neste particular e se me oreçe p.ª ajudar a
proua no Cazo q. se ponhão os embargos em termos de a azermos. E eu e toda esta
Comunidade saberemos Conhecer a grande diuida q ao P.e deueremos pello zello e
Cuidado. asim desta Cauza caprichoza como tambem da de Ardezube de utilidade e das
mais deste Mostr.º, e como se não ofreçe mais, em desconto da pagina pedimos a Deos
lhe de de passiencia e sofrimento conceda saude perfeita e g.de a Sua pessoa etc.

S. Thyrso em 7.bro 22 de 1731

r. Verisimo da Ascensão 
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1743 - O abae e S. Matinho de Bougado econhece-se tão só cua
do lugar de Eoosa, petencente à guesia de S. Batolomeu. 

Publ. SILVA, José Pereira da Silva - Tofa. S. Martinho de Bougado, 
Livraria Solivros, Troa, 1981, p. 201. 

-1
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Pagão os Religiosos de Landim dois mil rs. em cada hum anno pela 
administração dos sacram.tos aos moradores de Evosa de q.em elles recebem os dizimas. 

19 

1758 Mio, 22 - O couto de Landim, nos Inquéitos paoquias, segun
do as respostas do P.e Atanásio Mendes de Freitas, páoco de Areias. 

Publ. CST 1(1951-1952) 414, nº 16. 

O juiz ordinário desta freguesia é o do couto de Landim, que consta 
de nove (isto é, de nove reguesias), o qual é eleito a votos do povo no primeiro dia de 
Janeiro com assistência do P.e Prior de Landim, Cónego Regular de Santo Agostinho, 
ouvidor neste couto: governa em todo o civel, menos o dos Órfãos. E no crime não tem 
este Juiz jurisdição alguma; porque todo o couto neste caso pertence ao Juiz de Fora de 
Barcelos; donde o Ouvidor lhe tira a residência; é também governada esta reguesia pela 
Câmara do Couto, que consta de oito Almotacés, eleitos pelo mesmo povo no mesmo 
primeiro dia de Janeiro; os quais governam revezadamente de dois em dois por tempo 
de três meses. 

20 

1758, Mio (?) - Nas respostas ao P.e Cardoso, paa a elaboração do 
Dicionáio Geográfico, o páoco de S. Matinho de Bougado, o ab. Inacio de Moaes Sar
mento Pimentel, tem Eoosa como lugar de Bougado, fala das disputas entre bentos de 
Santo Tiso e eremitas de Landím sobre o Couto de S. Batolomeu e refere-se ao poblema 
do lugar da Ponte da Lagoncinha. 

Publ. CST II (1952-1953) 133-138 

(. .. ) A igreja paroquial acha-se no lugar de S. Martinho e continua o 
resto da reguesia pelos lugares seguintes: Padrão, Barca da Troa, Mosteirô, Paradela, 
Real, Esprela, Abelheira, e Evosa ( ... ) 

Nesta reguesia há o lugar de Evosa o qual é do concelho de Reojos, 
e o dito lugar é de donatário, sendo todos os mais da reguesia de El-rei, e do concelho 
da Maia. Deste lugar de Ervosa se disputa a sua jurisdição entre dois donatários: os mon
ges de S. Bento do mosteiro de Santo Tirso, e os Cónegos Regrantes do convento de 
Landim, Senhores do Couto da Palmeira, no julgado de Vermoim; querendo os monges 
pertença o dito lugar às demarcações do couto de Santo Tirso, e querendo os P.es do 
Convento de Landim pertença âs demarcações do seu Couto de Palmeira; em esta conu
são são julgados pelas justiças das respectivas jurisdições, ou talvez, às vezes por nenhu
ma, aproveitando-se da conusão que produz tão antigos e continuados pleitos, entre os 
donatários ( ... ) 

O rio que corre por esta reguesia é o Ave, que tem a sua origem 
acima da vila de Guimarães no arcebispado de Braga, e acaba em Vila do Conde, onde 
se mete no mar: e, correndo pela ribeira de Vizela, passa por Santo Tirso, donde entra 
nesta reguesia na direitura do lugar de Ervosa para a parte do Nascente; e suposto este 
rio venha azendo a divisão do arcebispado de Braga, deste bispado do Poto; contudo 
neste lugar de Ervosa, e, para baixo, até ao lugar da Esprela entra a demarcação do arce
bispado pela terra dentro quase um tiro de mosquete, e ica sendo o lugar da Ponte da 
Lagoncinha da jurisdição de Braga; recebendo os dízimos destas terras confins ao rio, o 
abade de S. Martinho (sic) de Lousada da outra parte do rio e do arcebispado de Braga. 
Não muito evidentes são estas demarcações por incúria dos antigos, com serem ins de 
bispados; pois não acho marcos, e só tradições de que corre a sua demarcação por 
altos, e por vales, e por ontes sem que haja marco fixo que o distinga (. .. ) 
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Neste sítio só há a ponte da Lagoncinha, que de uma e outra parte 
pega nos limites do arcebispado de Braga (. .. ) 

21 

1770 uubro, 17 - O Pior de Landim, como páoco origináio de S.
Batolomeu de Eoosa, celebra uma vez por ano a missa na igreja da guesia, no dia do 
padoeiro, a 24 de Agosto, seoindo-se para tal de afaias ppias, guardadas na Quinta 
da Palmeia. 

DP CVSML Lv.l, f. 345-346v. 
Publ. em .. página Literária de Cultura Tirsense", nº 33, em JST de 28 de 

Novembro de 1992. 

Mais hum Calix, cujo pé hé de bronze, com a copa, patena, e colheinha 
de prata, o qual nella (isto é, na mencionada Quinta da Palmera) se achava em depozito 
paa Se Satisazer á obigaçam, que tiha o Mosteyro (de andm) de mandar dizer missa no 
dia de Sam Baholomeu na Sua Capella, por receber os dízimos dos Moradores do desito 
della, oi avaluada a dita praa por pezar quarenta e Sete oitavas em quatro l e cem Reis. 

Hua vestimenta, e alva com todas as Suas partes, e hum missal tudo 
depositado na mesma Quinta para o mesmo uzo, e im proximé Referido em quatro mil 
e oito centos reis. 

22 

1770 - O asal de Evosa, com todas as suas parcelas, no arolamento 
dos bes do mosteio de Landim, diz-se situado na freguesia de S. Batolomeu. 

ADP CVSML Lv.l, f. 178 v.-180v. 
Publicado em "Página Literária de Cultura Tirsense•, nº 36, em JST de 

26 de Fevereiro de 1993. 

23 

1770, Ouubro, 17 - O Escrivão da Coreição do Cime da Relação do 
Poto, Filipe José Pereira, por mandato do Juiz Desembagador José Fenandes Nunes, 
passa uma cetidão das igrejas unidas ao mosteio de Landim. 

DP CVSML Lv. I f. 332-333v. 
Publ. em •Página Literária de Cultura Tirsense,, nº33, em JST de 28 de 

Novembro de 1992. 

• Esta mesma igreja de Santa Maria de Landim, com sua anexa de
Santa Marinha, cujas dizimarias arrendou António Bernardo da reguesia, e Couto de 
Santo Thyrso por preço cada anno de quatro centos e Sessenta mil e duzentos reis, 
Livres de todos os encargos. 

• Igreja de Sam Bartholomeu de Evoza, cuja dizimaria arrendou Bento
Carneiro da dita reguezia, e Couto de Santo Thyrso por preço de cincoenta mil reis, 
Livres de todos os encargos, em cada hum anno. 

• Igreja de Santo Estêvão Fins de Riba Dave, cuja dizimaria arrendou
Caetano da Silva da reguesia de Sequeiró por preço de noventa e cinco mil reis cada 
anno, Livres de todos os Encargos. 

• Igreja de Santo André de Sobrado cuja dizimaria arrendou João de
Oliveira da reguesia de Castelloens por preço de cincoenta e sete mil reis cada anno. 
Livres de todos os encargos. 
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• Igreja de Sam Miguel de Villarinho cuja dizimaria arrendou Antonio
Jaze Ferreira da reguezia do Salvador do Campo por preço de quatro centos e honze 
mil reis, cada anno, Livres de todos os encargos. 

• Igreja de Sam Thyago de Carvalhosa, cuja dizimaria arrendarão
Manoel de Souza, e Aureliano Martins da reguesia de Friamunde por preço de quatro 
centos e oitenta e hum mil reis, Livres de todos os encargos. 

Filippe Jozé Pereira, Escrivão da Correição do Crime da Corte neste 
Destrito, e Rellaçam, e Caza do Porto, e da prezente diligencia etc. Certiico, e aço certo, 
em como as igrejas Retro referidas são as unicas, que se conservão unidas á este 
Mosteyro de Santa Maria de Landim, cujas dizimarias andão arrendadas áos Arrendatarios 
na orma exposta, e quantias declaradas, e por tudo ser verdade, de que dou fé, e constar 
dos Livros do Mesmo Mosteyro, passei a prezente certidam por mandato do Doutor 
Dezembargador dos Aggravos Jozé Fenandes Nunes, Juis Deputado desta diligencia, que 
iz, e assignei neste Mosteyro de Santa Maria de Landim aos dezassete dias do mez de 
Outubro de mil e sete centos e setenta annos. E Eu sobredito Escrivão a iz, e assignei. 

Filippe J.e Peª 

24 

1770, Ouubro, 17 - O Juiz Desembargador da Relação do Poto, Dr. 
José Fenandes Nunes, ordena o sequesto das rendas concenentes aos dízimos das igre
jas unidas ao mosteio de Landim e nomeia depositário das mesmas a Domingos da 
Fonseca e Marques, da freguesia de Oliveia. 

ADP CVSML Lv. I, f. 334-334v. 
Publicado em «Página Literáia de Cultura Tisense•, nº 33, em JST de 

28 de Novembro de 1992. 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e sete cen
tos e setenta aos dezassete do mez de Outubro do dito anno. neste Mosteyro de Santa 
Maria de Landim, e Cazas da Apozentadoria do Doutor Jozé Fernandes Nunes, do De
zembargo de Sua Magestade Fidellissima que Deos goarde, e Seu Dezembargador dos 
Aggravos na Rellaçam, e Caza do Porto, e todo o Seu Destrito, e juis Deputado para a 
prezente diligencia, auxiliada por especial Decreto do mesmo Senhor etc. ahi mandou 
vir á Sua prezença a António Bernardo da reguezia, e Couto de Santo Thyrso, Rendeiro 
das dizimarias das reguezias, e igrejas de Landim, e Santa Marinha, Sua anexa, e a 
Bento Carneiro da mesma reguezia, e Couto de Santo Thyrso, Rendeiro das dizimarias 
da igreja e reguezia de Sam Bartholomeu de Ervoza, e á Caetano da Sylva da reguezia 
de Sam Martinho de Sequeiró, Rendeiro da reguezia de Santo Estevão Fins de Riba 
Dave, e João de Oliveira da reguezia de Sam Thyago de Castelloêns, Rendeiro das dizi
marias da igreja, e reguezia de Santo Andre de Sobrado, e a António Ferreira da regue
zia de Sam Fins de Ferreira digo a António Jozé Ferreira da reguezia do Salvador do 
Campo, Rendeiro da igreja, e reguezia de Sam Miguel de Villarinho, e á Manoel de 
Souza, e Aureliano Martins da reguesia de Friamunde, Rendeiros da igreja e reguezia 
de Sam Thyago da Carvalhosa para efeito de se proceder á Sequestro no produto, e 
valor, por que arrendarão os dizimas das ditas igrejas, e reguezias, os quaes estando 
prezentes, e eu Escrivão ós reconheço pelos proprios, de que dou fé, logo o Meirinho 
desta diligencia Joaquim Jozé dos Santos fez Sequestro, e Real aprehensão á cada hum 
dos Sobreditos nas quantias, que são Obrigados a satisazer na orma dos seus contratos 
nos tres pagamentos de Natal, Paschoa, e Sam João á saber a Antonio Bernardo na 
quantia de quatro centos e Sessenta mil e duzentos reis, e a Bento Carneiro Cincoenta 
mil reis e a Caetano da Sylva noventa e cinco mil reis e a João de Oliveyra cincoenta e 
Sete mil Reis, e a Antonio José Ferreira a quantia de quatro centos e honze mil reis, e a 
Manoel de Souza e Aureliano Martins na quantia de quatro centos e oitenta e hum mil 
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reis, produto em cada hum anno dos Seus aRendamentos das ditas dizimarias das igre
jas, e reguezias assima referidas; E Eu Escrivão os nothefiquei para que nos tempos 
proprios dos Seus Contratos na orma que se achão obrigados, Satisfação os devidos 
pagamentos no Competente tempo, e ponhão na mão do Depositaria Domingos da 
Fonseca Marques da reguezia de Oliveira, que delles tomará entrega para dar conta, e 
Real Satisaçam das quantias, que Receber, por ter sido nomeado para Colhedor, e 
Recebedor de todos os frutos, oros, e Rendas, que Se pagão a este Mosteyro, tudo em 
quanto expressamente, Se não mandar o contrario, o que icarão entendendo, e Se obri
garão cumprir de que de todo o Referido dou fé, e delle Doutor Dezembargador haver 
este Sequestro por feito, e concluido na Refferida forma, que assignou com o dito 
Merinho, e Rendeiros, e comigo Escrivão; e eu Filipe Jozé Pereira Escrivão da Correição 
do Crime, e desta diligencia, que o Escrevi, e assígnei. 

(Seguem-se as assinaturas do Desembargador, Escrivão e Rendeiros). 

25 
Sé. III (inais) - Custódio José Goms de Vias-Boas, na sua Geografia 

e Economia do Minho, coloca no Couto de Palmeira ou e andim nacos de S. Matinho e 
Bougado e e Santo Tiso, que são actamne as paces a fegua e S. Batoomeu e 
1vosa, apens coniaas à cura do abade a Tofa e do igáio e Santo iso. 

Publ. por CRUZ, António - Geogfia e Economia da Província do 
Minho, nos fins do séc. XII, sob o verbete ,Comarca de Barcelos. Julgado de Vermoim. 
Couto de Landim ou de Palmeira ... 

26 
Séc. X (começos) - No seu mapa do Couto da Palmeira daquém e 

dalém Rio Ave, o capitão João Benardo da Silva Caneiro, embora com repaos, escrve 
a freguesia de S. Batolomeu, como parcela do Couto de Palmeia dalém Ave. Começa 
pelo peímeto, para dpois se refeir, numerado, ao conteúdo. O original guardava-se no 
Museu de Etnogrfia e Históia do Poto. 

Publ. PIRES DE LIMA, Dr. Augusto César, em "Douro Litoral" III série, 
n21II, Porto (1948) 47-51. 

DECAAÇÃO DE S. EM.eu. 

Continua a Demarcação do Couto de Palmeyra da Igrª de Lousada 
ficando dentro do Couto a Capella mor. e a Igrª de ora, e atravessando o Rio Ave, vay 
ter a Ponte de Cerdeira. Ao Monte Gordo. Ao Castelinho do Paranho. A Fonte de Monte
meão. A Pedra do Couto. Ao Monte de Vella. A Fonte do Cortiveças, q hoje se chama 
Fontiscos. A Fonte dos Cortinhas, q hoje se chama de Perguiça. E por derredor de Bouça 
de Sarnalde do Casal de Argemil, q he de Landim, se vay meter no Ribrº de Sanguinhe
do; e vay por elle abaxo. E tomando o dº Cazal de Argemil, q he de Landim, se torna a 
meter no mesmo Rib2 de Sanguinhedo, ou por outro nome de Argemil, e vay por elle 
abaixo meterse no Rio Ave. E pelo Rio Ave asima athe onde começou a Demarcação 
deste Couto da Palmi j he no fim da Quinta. 

1 Ribr2 de Sanguinhedo, q princ1p1a no Monte Cordova, e vay pelo 
Couto de S. hirso; e nelle no lugar de Gião está huma ponte, q se chama Ponte Velha e 
sempre teve este nome. E no lugar de Argemil está outra ponte, q tambem he m.to anti
ga, e por ella vay o dº ib' meter-se no io Ave, e dividindo estes Coutos, icando o de 
Landim pi o Poente e o de S. Thirso pª o Nascente: isto he na parte, em q se separa de S. 
B.eu pertença do da Palª de q he cabeça o de Landim.
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2 Bouça de Samalde do Casal de Argemil, q he de Landim. 
3 Casal de Argemil, q he de Landim. 
4 Moinhos de João Soares, e outros consortes no Rb2 de Sanguinhedo 

da parte de S. Bm.eu no Lugar de Argemil. 
5 Ponte do Arquinho q está no Ribrº de Sanguinhedo em Argemil, 

onde as Justiças de Landim levantão e abaixão as varas q.do vão e vem de S. Bm.eu. 
6 Estrada q vay de Argemil pª S. Bm.eu. 
7 Lugar de Argemil. 
8 Azenhas da Quinta de Argemil no Couto de S. Thirso. 
9 Quinta da Batalha de S. Thirso. 
10 Ribª de S. Bm.eu q. tem o seu principio nos Fontiscos, ou por 

outro nome Cortiveças. 
11 Igrª e Cazal de S. Bmeu. 
12 Varzea de Sima da Frgª de S. Bm.eu. 
13 Azenha da Varzea da Frgª de S. Bm.eu. 
14 Varzea de baixo da mesma Frg•. 
15 Lugar da Evosa da mesma Frgª. 
16 Rib2 da Ervosa, q tem seu principio nos valles da Rocha ao pé da 

Pedra do Couto. 

cinha. 
17 Arquinho da ibr• da Evosa que está por baixo da Ponte da Lagon-

18 Lugar de Bombaça Frg• de Louzado. 
19 Lugar da Ponte da mesma Frgª. 
20 Marcos, que dividem a Frgª de Louzado da de S. Bm.eu por sima 

da Ponte de Lagoncinha. 
21 Fonte da Cerdª deronte da Igª de Louzado. 
22 Monte da Cerdrª . 
23 Valle de Moscaveyra, e Monte Gordo. 
24 Valle do Asno. 
25 Monte do Valle do Asno. 
26 Valle do Cavalo. 
27 Monte do Valle do Pardo. 
28 Valle das Colmeas. 
29 Castelinho do Paranho. 
30 Valle do Paranho. 
31 Monte do Paranho. 
32 Valle da Evilha. 
33 Monte do Valle da Ervilha. 
34 Fonte e Valle de Montemeão. 
35 Montemeão. 
36 Valle de S. Martinho. 
37 Monte Gordo. 
38 Valle da Rocha, aonde tem seu principio o Ribº da Evosa. 
39 Monte da Sella da Rocha. 
40 Monte da Rocha. 
41 Pedra do Couto que divide 4 Jurisdiçoens, que são o Concelho da 

Maya, que ica pª o poente, o Couto de S. Thirso pª o Nascente, o Concelho de Reoyos 
Dave pª o Sul e os Coutos de Landim e Palmª pª o Note 

42 Marcas de ferraduras que estão em huma Lage em 22 varas de dis-
tancia da dª Pedra do Couto hindo pela estrada pª S. Thirso a esquerda. 

43 Outrº da Rocha. 
44 Valle da mulher mota. 
45 Outro out2 da Rocha. 
46 Valle do outº da Rocha. 
47 Out2 alto da Rocha. 
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48 Valle do Fojo. 
49 Montes e Valles dos Fojos Velhos. 
50 Monte da Vella. 
51 Valle de todos os Lavradores na ponta do qual estão humas Lages 

desviadas do Camº que vay da Vella pº outras marcas, a parte da Ponte, couza de 60 
varas, estão m.tas marcas e huma cuz. 

52 Valle dos Pegas e Marcas das ferraduras: aqui azem os cam. os 
huma encruzilhada ao pé da qual pª o Norte estão humas Lages que tem as ditas marcas e 
já algumas dellas se tirarão com as pedras que se arrancarão neste sítio. 

53 Outro Monte das ferraduras. 
54 Fonte de Cotiveças ou por outro nome Fontiscos que esá em hum 

Valle em que tem pincípio o Ribº de S. Bm.eu e nesse Valle pª pate do Couto de S. Thirso 
esá hum cuzº ao pé do qual se fez o Sermão da Procissão de S. Sebastião, e nelle gente (?) 
o Povo que az a dª Procissão. E se tem observado que as Justiças de S. Thirso nunca passa
vão do dº cuzr. pª a p.te de S. Bm.eu, e anto assim, que hindo as mesmas Justiças esperar
o Coreg.or da Com.ca q.do vem de Azurara pª S. hirso, ahy esperam athe elle chegar.

de S. Bm.eu. 

55 Monte Calvo. 
56 Valle das Cavadas, no qual nasce agua que se vay meter no dº Ribrº 

57 Monte do Peral. 
58 Montarroso. 
59 Fonte da Preguiça ao pé de Montarroso pª a p.te do Nascente. 

Tambem as Justiças de S. Thirso, q.do andão em correyção, nunca chegarão a esta onte, 
e antes de chegar a ella em pouca destancia dão volta pelo monte da Cabroeyra pª o 
seu Couto sem entrar na Bouça de Sarnalde do Cazal de Argemil. 

60 Fonte do Castanhrº dos Piolhos, que está ao pé do mesmo Montar
roso pª a p.te do Poente. 

61 - Fonte de Montarroso que esta ao pe delle pª a p.te do Norte. 
62 Outrº do Moinho deronte de Argemil pª o Poente pelo pe do qual 

vay o caminho pª S. Bm.eu. 
63 Monte de S. Bm.eu. 
64 Valle da Raposa. 
65 Monte de Pedemello. 
66 Bouça do Sino. 
67 Pogido de Sima. 
68 Campo do Pogido. 
69 Pogido de baixo. 
70 Monte de Varzea. 
71 Monte da Biacha. 
72 Montes e Valles das Marcas. 
73 Monte das pedrinhas brancas. 
74 Montes da Ervosa. 
75 Outeiro de Infesta. 
Montes e Valles da Ervosa se chamam geralm.te todos estes q icam 

dentro desta demarcação, e todos tem as aguas vertentes pª dentro della. 

Porem os moradores do mesmo territorio de S. Bm.eu pª melhor dis
tinção appelidão a cada hum dos d.os montes e valles com os nomes particulares, que 
asima se declarão neste Mapa. 

Tambem todos os montes, q icão pª o Nascente aguas vertentes pl o 
Couto de S. Thirso, se chamão geralm.te Monte Calvo que he tudo o que desce da dl 

Pedra do Couto até Montarroso, ainda que tambem os moradores do d! Couto de S. 
Thirso appelidão a cada hum dos sítios com os seus nomes particulares. 

Não ha lembrança q as Justiças do Couto de S. Thirso passassem pª 

dentro da demarcação de S. Bm.eu declarada neste Mapa. 
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27 

1824 - O ca,torário do mosteiro de Santo iso averba um apontamen
to sobre a divsão pastoral de S. Batolomeu pelo páoco da Trofa e igáio de Santo Tiso 
e sobre as obras da capela que se efectuaram em 1823, com incidências paticulares 
sobre a sote das lápides epigrafadas. 

ADP Santo Tiso 2766, ff.38 v. - 39. 
Publ. A Capela de S. Batolomeu. As obras de 1823, em JST de 26 de 

Fevereiro de 1993, pp. 1-3. 

Ha nesta freguezia a Capella de S. Bartholomeu, que oi Igreja Parro
chial, e da apresentação do Mosteiro de Landim: della recebia os dízimos como ainda 
hoje (isto é, 1824) se pratica. Sendo aquella reguezia de pouco rendimento pª o Parro
cho, se dividia; ficando parte della unida a esta de Santa Maria Magdalena, e a outra á 
regª de S. Martinho de Bougado no concelho da Maia: por cuja união pactuarão dar a 
este Mosteiro em cada hum anno 2.000 reis, em attenção a ficar o m.mo Vigario parro
chiando os lugares q. se lhe anexarão, assim como igual quantia ao Ab.e de S. Matinho, 
pelos q. de novo se unirão á sua freguesia. 

O Rendeiro de Landim de quem paga esta pensão annual como consta 
do LQ2Q do Indice a f. 10v. 

Esta Capella mostra ser m.to antiga, mas ignora-se o tempo da sua fun
dação: julga-se ser sagrada por D. Miguel da Silva Bispo de Vizeu, que oi Commen
datario deste Mosteiro de Santo Tyrso, tendo por fundamento a inscripção q se acha 
esculpida com letras douradas em huma louza q. estava por detrás do frontal do Altar; e 
também huma debil lembrança de algumas pessoas antigas terem visto alli certas cruzes 
tanto no arco cruzeiro, como no corpo da Capella. 

No anno de 1823, attendendo á grande ruina desta Capella, se princi
piou a reormar udo o q. era necessario para a sua consevação; mandou-se azer novo 
retabolo e altar com sua respectiva banqueta, e se orrou toda de novo. Por occasião des
tas Obras se mudou, e embutia no espaço q. ica da parte da epistola entre o arco da 
capella mór e a parede do Corpo da mesma a referida louza, em q. está a inscrição, e arbi
trariam. te renovarão as Cuzes naquelles mesmos lugares, q. dizem estiverão as primeiras. 

Acha-se também embutida na parede do Corpo desta Capella da parte de 
óra huma pedra, aonde se devisão varias letras: altâo-lhe ja aluns pedaços, e he de pre
sumir estivesse unida a ella outra pedra, que fizesse parte de huma paticular inscripção. 

28 

1824 - O couto de Santo Tiso e sua geografia, segundo a nota de um 
catoráio tisense. 

ADP Santo Tiso 2766, f. 12. 

Este Couto, que está no Concelho de Refoyos Comarca e Bispado do 
Porto, comprehende a reguezia deste Mosteiro (á excepção da parte j. fica dalém do rio 
Ave, e o distrito de S. Bartholomeu, q. pertence ao Couto de Landim); assim como a 
regª de Santa Christina do Couto, S. Miguel do Couto, parte de Burgâes e parte de 
Monte Cordova: deste Couto se acha noticia no LQ lQ do lodice a f.3v. e também no Lº 2º 

a f. 9. 

29 

1968, Agosto, 27 - D. Florentino, Administador Apostólico da Diocese 
do Poto, erege em pessoa moral a Fábica da Igrja de S. Batolomeu de Santo Tiso. 



'� Segundo informa-
ção de um ex-pároco de 5, 
Bartolomeu de Fontiscos, no pr
jecto de delimitação desta fregue
sia estava prevista a inclusão do 
lugar de Evosa no interior dos 
seus limites. Entretanto, não se 
sabe porquê - adivinha-se 1 - na 
publicação do texto oficial, esqu
ceram-se ! E ficou de fora!. .. 
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AP de S. Bartolomeu de Fontiscos. 

Dom Florentino de Andrade e Silva por Mercê de Deus e da Santa Sé 
Apostólica Bispo do Heliossebaste e Administrador Apostólico da Diocese do Porto 

Fazemos saber que, estanto concluídos os preparativos para a constru
ção de uma nova igreja em honra de São Bartolomeu, Apóstolo, na pate ocidental do 
território actualmente pertence à vila e paróquia de Santo Tirso, desta Diocese, e tornan
do-se necessário proceder à creação canónica da Fábrica da referida igreja para incre
mento do culto divino e do apostolado, para maior desenvolvimento da experiência pas
toral em curso naquela zona, e os demais efeitos, 

HAEMOS POR BEM erigir em pessoa moral a Fábrica da Igreja de São 
Bartolomeu, de Santo Tirso, com todas as atribuições que por direito lhe são próprias. 

Dado no Paço Episcopal do Porto, aos 27 de Agosto de 1968 

(Florentino, Adm. Apost.) 

30 

1980, Março, 03 - Após um peíodo de funcionamento como paróquia 
epeimental, D. António Fereia Gomes, Bispo do Poto, concede o estatuto de paróquia 
definitiva a S. Batolomeu de Fontiscos e detemina os seus limites oi.

P de S. Batolomeu de Fontiscos 

Dom António Ferreira Gomes Bispo do Porto 
Fazemos saber que, tendo-nos sido solicitado pelos respectivos Pároco 

e Paroquianos o estauto de paróquia deinitiva para a Paróquia de SÃO BARTOLOMEU DE 
FoTiscos, do concelho de Santo Tirso, que tem uncionado como paróquia experimen
tal; 

Ouvidos o Cabido Catedral do Porto e a Junta de Coordenação Pasto
ral, e consultados os Párocos vizinhos, nomeadamente da reguesia de Santo Tirso, a 
desmembrar; 

Tendo em considração que a Paróquia está dotada das estruturas ne
cessárias para a constituição da Paróquia deinitiva; 

Tonando-se conveniente para o bem das almas que se atenda a referi
da pretensão; 

E atendendo a que o Pároco tem desenvolvido nessa Paróquia uma 
notável acção pastoral; 

Havemos por bem: 
1 - Dar estatuto de paróquia difinitiva à Paróquia Experimental de SÃO 

BRTOLOMEU DE Foiscos, no concelho de Santo Tirso, com sede na nova igreja começa
da a construir, com a cripta servindo presentemente de igreja; 

2 - Deteminar que tenha os seguintes limites: 
NORE: Rio Ave, e o rio Sanguinhedo desde a oz deste último, seguin

do o mesmo rio até às Baías; 
NSCETE: A paróquia de Santo Tirso, seguindo o rio Sanguinhedo, 

desde as Baías, passando a ponte de Alcaide até Dinis; 
SL: A paróquia de Santa Cristina do Couto, desde o cimo dos campos 

de Alcaide, seguindo o muro que divide a Quinta do Juncal da Quina de Domingos 
maro até ao caminho do Juncal, junto a um alambique actualmente existente, seguin
do, desde este ponto, o caminho da Ermida até ao caminho do Cerco; segue depois este 
caminho (parcialmente obstruido) até outro caminho público que desce da Poupa para a 
Emida, seguindo daqui o mesmo caminho até à patilha da Quinta de Manuel Mon
teiro; segue depois pelo muro divisório desta Quinta com terrenos pertencentes ao Sr. 

-. 
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Sea da Troa até ao lugar do Alto da Bela e daqui até ao alto da Bouça de Foa do Conven
to, seguindo o caminho ora do muro; 

PoE: Segue este último caminho (ora do muro) até à conluência 
do camiho das Pedreiras, que dá para o potão do Convento da Bela; daqui segue a 
divisória até ao Alto da Cuz pelo antigo caminho, que deixou de ter uso mas se reco
nhece parcialmente; do Alto da Cruz segue pelo velho caminho da Várzea do Monte, 
junto à parede da Quinta do Azevedo, seguindo depois a mesma parede até ao caminho 
que da Lagoncinha vem para a Várzea do Monte; deste ponto segue, em linha recta, até 
ao poço da Quinta do Lourenço e daqui, em linha recta, até ao Ave, no sítio da Azenha 
da Agrela, ainda existente, sendo esta Azenha da reguesia de Lousada. 

3 - Tratando-se de caminhos e rios, os limites são o meio dos mesmo 
caminhos e ios. 

A paróquia terá como Padroeiro o Apóstolo S. BARTOLOMEU. 
PORTO, 3 de Março de 1980 

António, Bispo do Poto 



ESTAMPAI 
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1. Coordenadas geográficas da Capela de 5. Batolomeu: 41 º 20' 50" N - 8° 30' 20" W (Greenw) (C. M. 1/25000 -
F. 98) Alt. 55 m. 

2. Capela de 5. Bartolomeu. 
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ESTAMPA I 

3. Epígrafe medieval.

4. Lápide renascentista do interior da igreja.

5. Lápide renascentista, hoje no Museu Abade Pedrosa.

SANTO TIRSO ARQUEOLÓGICO • 1 • 2' StRI, • PP, 88-122 
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ELEMENTOS PARA A ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL 
DO CONCELHO DE SANTO TIRSO. 
A FÁBRICA DE FIAÇÃO E TECIDOS DE SANTO TIRSO 

Nuno Miguel Olaio 
rquivo Histórico de Indústria Têxtil da Câmara Municipal de Santo Tirso 

Resumo: 

A rúbrica que se inicia com este número vem dar expressão ao traba
lho de levantamento e inventário da arqueologia industrial do concelho, iniciado em 
1994. Começamos por publicar elementos concenentes à indústia têtil dada a impor
tância que teve e acualmente ainda detém nesta região. 

Abstract: 

he ollowing issue that begins in this review is the preliminary result 
of field work on the inventory of local industrial heritage, begun in 1994. The first 
approach is about a cotton mill due the importance of this industry rom the past and 
present in the local economic and social development. 
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FÁBRICA DE FIAÇÃO E TECIDOS DE SANTO TIRSO 

Nuno Miguel Olaio 

Fábrica de Fiação e Tecidos de Santo Tirso 

A Fábrica de Fiação e Tecidos de Santo Tirso, Lda, está localizada 
junto ao rio Ave, no lugar da Quinta de Fora e próxima do antigo Mosteiro Beneditino 
de Santo Tirso, no perímetro urbano da cidade. É constituída por duas áreas distintas. 

1. Área de exploração rural, que engloba os terrenos de cultivo,
infraestruturas para a criação de animais, os ediícios ligados a esta unidade e ainda a 
casa do administrador da ábrica. 

2. Unidade fabril, que engloba todos os edifícios e estruturas relacio
nadas com a actividade têxtil do estabelecimento. Neste grupo podemos salientar os sec
tores de fiação, tecelagem, tinturaria e acabamentos; as oicinas de apoio à produção 
(carpintaria, serralharia, etc); os escritórios; os laboratórios; a central termoeléctrica e o 
refeitório. 

Na década de quarenta, surgiu uma outra área relacionada com o 
espaço abril - o bairro operário. Entre os vários ediícios, aqueles que congregam um 
maior interesse histórico, arquitectónico e patrimonial são aqueles que coincidem com a 
unidade abril: a central termoeléctrica e os salões de fiação, tecelagem e acabamentos. 
Esta área constitui o núcleo central do estabelecimento, tendo sido os primeiros ediícios 
a serem construídos e onde inicialmente estiveram instalados os escritórios. A sua cons
tução iniciou-se em 1896, ano da constituição da sociedade, icando concluída no final 
de 1898, data em que o estabelecimento começou de acto a laborar. 

A tecelagem foi o primeiro sector a entrar em funcionamento. 
Posteriormente, criou-se uma secção de fiação. Estas operações estão localizados na 
parte mais antiga do ediício, junto ao portão principal. O edifício é térreo com um pé 
direito médio (altura aproximada de seis metros) e paredes de aparelho grande reboca
do. As paredes, actualmente pintadas, são exteriormente despidas de qualquer ornamen
tação à excepção de um friso superior. O telhado disposto em "sheed" (serra) permite 
uma melhor iluminação do interior das instalações. A disposição do telhado ajuda ainda 
ao aproveitamento máximo da luz solar e a ventilação adequada do local de trabalho, 
segundo os critérios em voga na época da sua construção. 

O telhado do edifício, assenta em colunas de ferro com travejamento 
em madeira de Riga, sendo as colunas trabalhadas na base, tendo estas sido encomenda
das à antiga Fundição de Massarelos. As linhas de eixo, que transmitiam a energia às 
máquinas, estavam assentes nas colunas de ferro das quais é ainda hoje possível identifi
car os seus suportes. 



'. Arquivo Municipal 
de Santo Tirso, Livro de registo 
de Testamento, 1892-1894, nº 

2590. Faleceu o conde de S. 
Bento, Manuel José Ribeiro em 
26 de Março de 1893, 

2. Livro de notas do 
tabelião Amaral, 21/2/1894, e 
ainda Alberto Pimentel no seu 
livro "Santo Thyrso de Riba 
D'ave", 1902. 

•. Este legado tendo 
sido inicialmente de 10.000$000 
reis, passou posteriormente a 
15.819$500 reis o qual constou 
sempre do relatório de contas da 
sociedade até ao seu encerra
mento. 
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O salão da tecelagem encontrava-se dividido em dois salões mais 
pequenos onde tinham lugar diferentes ases da abricação do tecido. Sobre esta divisó
ria e com acesso aos dois salões encontra-se o gabinete do debuxador, solução arquitec
tónica posterior e que se enquadra na concepção da unidade fabril, vigente nos anos 40 
e 50, período ao qual supomos datar-se esta alteração. 

O amplo espaço destinado a cada um dos salões: iação, tecelagem, 
tinturaria e acabamento diz-nos bastante sobre a concepção do espaço fabril, amplo em 
superfície e alimentado pela linha de eixo, tal como era advogado no princípio do sécu
lo para as indústrias com estas características. A tinturaria localiza-se junto do rio, permi
tindo uma melhor utilização da água do rio para uso da fábrica. Nesta zona do ediício 
localiza-se ainda a central termoeléctrica que englobava as caldeiras, chaminé e máquina 
a vapor, a qual já não existe. A sala das máquinas era revestida a azulejos com candeei
ros em ferro trabalhado e um potão de ferro envidraçado orientado para o rio Ave, é 
um exemplo clássico da arquitectura dos primórdios da energia eléctrica. 

Uma Indústria Tirsense 

O desenvolvimento e preponderância económica que a actividade têx
til alcançou no concelho, criou as condições avoráveis para o aparecimento da Fábrica 
de Fiação e Tecidos de Santo Tirso. Tornou-se um símbolo da actividade têxtil na região 
e particularmente na cidade de Santo Tirso, pela importância económica que deteve 
durante longas décadas, pelo seu valor histórico e características arquitectónicas, na his
tória da industrialização do Vale do Ave. 

Por disposição testamentária' o conde de São Bento, benemérito tir
sense, deixa um legado destinado á constução na vila de Santo Tirso de uma iação de 
algodão, a exemplo da existente em S. Tomé de Negrelos, a Fábrica de Fiação e Tecidos 
do io Vizela (12 de Setembro de 1845). Após a morte do conde, o testamentário, José 
Luís de Andrade seu sobrinho, lega todos os bens á Santa Casa da Misericórdia de Santo 
Tirso, por contrato realizado com esta instituição em 21 de Fevereiro de 18942 • Será esta 
instituição a encarregada de executar a vontade testamentária referente ao estabeleci
mento de uma ábrica em Santo Tirso.

O processo teve início durante o ano de 1895 através de concurso 
público ao qual se apresenta somente a sociedade "Vavasseur, Hargreaves & Costa, em 
comandita". Em 26 de Maio do ano seguinte lavra-se a escritura entre a Santa Casa e a 
sociedade vencedora, pelo qual obtém parte dos terrenos da Quinta de Fora, azenhas 
e respectivo carreiro á vila de Santo Tirso e ainda a quantia de 10.000$000 reis para 
capital da fábrica.' Do regulamento do concurso constava a obrigatoriedade da nova 
fábrica empregar 50 trabalhadores, preferencialmente de Santo Tirso e ainda que o 
investimento da sociedade no capital social da empresa fosse pelo menos de 
20.000$000 reis. Cumpridos estes requisitos pode a sociedade iniciar o trabalho de 
construção da ábrica. 

A sociedade vencedora, composta por quatorze soc,os, industriais e 
comerciantes de Santo Tirso e da cidade do Porto, promoveu então a edificação da 
ábrica e a aquisição dos terrenos envolventes para os quais, posteriormente a empresa 
haveria de crescer. 

Tomás Hargreaves, engenheiro de iliação inglesa, Honoré Vavasseur, 
alsaciano e director técnico da Fábrica de Fiação e Tecidos do io Vizela e João Gualberto 
Cosa, industrial portuense, todos com responsabilidade ilimitada na sociedade, segundo o 
código comercial vigente à época, compuseram a gerência deste estabelecimento. 
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A ábrica começa a ser construída em 1896, arrematando José Martins 
Barbosa de Burgães, as primeiras tareas. Adquiriu-se uma máquina a vapor, montada 
em 1898 por um engenheiro inglês que se desloca de propósito a Portugal para esse 
efeito, Thomaz Hewood. Neste mesmo ano entram em uncionamento os primeiros rea
res, tecendo pano cru, riscados e azendas várias. A produção de outros tipos de tecido 
como zeires inicia-se apenas em 1899. O período de construção deste estabelecimento 
prolongou-se até 1900, altura em que a fábrica já se dedicava à fiação. Em 1906 adopta 
o nome de "Fábrica de Fiação e Tecidos de Santo Tirso, Lda" prenunciando a sua futura
vocação de estrutura vertical de produção no ramo da têxtil algodoeira. Alarga então o
seu capital social para 242.000$000 reis, prova da sua prosperidade. Nesse momento
contava a sociedade com trinta e dois sócios. Poucos anos antes, no final do século con
tava com 400 operários, número que viria a crescer neste século, até aos 2000 trabalha
dores que tinha pouco antes do seu encerramento em 1990.

E de salientar uma outra área, de carácter social relacionada com a 
história deste empresa - o bairro social. Construído durante os anos quarenta, visou criar 
habitação para alguns dos muitos trabalhadores da fábrica. A sua construção traduz as 
preocupações sociais vigentes na época, e que levaram outras empresas a construir tam
bém os seus bairros operários em Santo Tirso, como a criação de seviços de assistência 
e creches para os filhos dos operários. Este bairro apresenta uma arquitectura caracterís
tica da época, e actualmente habitam ainda muitos dos antigos trabalhadores da fábrica 
nessas casas.' 

Quadro Cronológico 

1893 - Mote do Conde de S. Bento. 
1894 - Contrato entre José Luis de Andrade e a Santa Casa de Santo 

Tirso. 
1895 - Execução do legado testamentário pela Santa Casa de Miseri

córdia de Santo Tirso. 
1896 - Constituição da sociedade "Heaves & Cosa", e posterior

mente da sociedade "Vavsseur, Hargreaves & Cosa, em 
comandita", a qual ganha o concurso ao legado. 

1897 - Desloca-se a Portugal um engenheiro Inglês para a montagem 
da máquina a vapor. 

1898 - Início do trabalho de iação e tecelagem. 
- Instalação e funcionamento da máquina a vapor.

1900 - Conclusão do edifício principal da fábrica. Tem 188 teares e 
4052 fusos em funcionamento 

- Medalha de prata em ios e tecidos de algodão na Exposição
Universal de Paris.

- Instalação da luz eléctrica.
1906 - Alteração da sociedade, escritura definitiva, adaptando o nome 

de Fábrica de Fiação e Tecidos de Santo Tirso, Lda. 
1908 - Visita do Rei D. Manuel II á ábrica aquando da sua deslocação 

ao Norte. 
1940 - Obras de ampliação das instalações abris, durante esta década. 

- Início da construção do bairro operário em terrenos cedidos
pela ábrica.

1990 - Encerramento do estabelecimento. 
·� Queirós Ribeiro na 
sua obra "O Algodão" (vide bi
bliografia). mostra-nos uma
fotografia de conjunto da fábri
ca de Santo Tirso e do seu bairro 
operário, na época considerado
como exemplar. 
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Referências Iconográficas 

Album Fotográfico da Fábrica de Fiação e Tecidos de Santo Tirso, 
Final do século X - Princípio do séc. X. Museu Municipal Abade Pedrosa. 

Santo Tirso, ilme de 16 mm, realizado por César Guerra Leal e narra
do por Fernando Pessa, anos 50. Documentário sobre Santo Tirso com imagens da 
Fábrica de Santo Tirso. 
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ESTAMPAI 

1. Carta Militar, fl. 98, 1977; Esc. 1/25000

2. Construção de fábrica - fachada principal, Final do séc XIX.
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ESTAMPA II 

3. Interior do salão de tecelagem. Final do séc XIX,

4. Vista aérea da fábrica. Meados do séc, XX. 
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''EN DEFENSA DA MUSEALIZACIÓN DA ESTACIÓN 
ARQUEOLÓXICA DE MONTE PADRÃO" 

Manuel García Valdeiras 

Resumo: 

A Historia non é máis que a "memoria da humanidade", a arqueoloxía 
é o instrumento que nos permite coiece-la parte máis antiga, descoiecida, e as veces 
máis despreciada, da Historia. 

As comunidades que contan coa sorte de posuir xacementos arqueoló
xigos de indudable interés, como é o caso de Monte Padrão de Santo Tirso, están na 
obriga moral de cuidar, eliminar e presevar, nas millores condicións posibles, a súa 
riqueza arqueolóxiga. Non só por sí, senón tamén para os seus veciios e descendentes. 

Abstract: 

Histoy is he "mankind memoy", and archaeology its the instrument 
that permit us to know better the ancient times, perhaps the most neglected of his 
History. 

Places that have important archaeological evidences, like Monte 
Padrão and Santo Tirso have the moral obligation of caring and preseving, in the best 
way possible, these archaeological richness. Because is a important legacy, for the uture 
of there children and neighbourhood. 

SANTO TIRSO ARQUEOLÓGICO • 1 • 2' StRIE • PP. tlt-137 
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11EN DEFENSA DA MUSEALIZACIÓN DA ESTACIÓN 
ARQUEOLÓXICA DE MONTE PADRÃO" 

Manuel García Valdeiras 

lntrodución 

Como ben se indica no título o obxectivo deste artigo é a defensa da 
musealización dos xacementos arqueolóxicos; para elo, e por motivos que máis adiante 
exporemos, o concello de Santo Tirso preséntanos un exemplo perfecto de xacemento 
musealizable: A estación arqueolóxica de Monte Padrão. 

Á hora de elaborar un artigo destas características, preséntasenos un 
problema: a alia de información. Non temos conecemento de ningún traballo monográ
fico; extenso, sabor do tema da musealización de xacementos arqueolóxicos (agás unha 
tese de doutoramento en Galicia, aínda sen rematar). E por iso que a nosa bibliograia 
componse de manuais xerais de museoloxía e museografía, artigos sabor da defensa do 
patrimonio histórico-artístico e publicacións de xacementos xa musealizados 
(Conimbriga, Santa Trega, Viladonga etc). Por todo isto non se pode considera-lo pre
sente artigo como un traballo cientíico (ós que estaran acostumados os lectores habitu
ais desta publicación), senón como un ensaio teórico-argumental, ou dito máis clara
mente: unha opinión persoal. 

O desenrolo do artigo vai se-lo seguinte: Primeiramente definiremos 
termos e conceptos; seguidamente analizaremos as ventaxas que leva comigo a museali
za-ción dun xacemento, centrándonos principalmente en tres campos: o da educación, o 
da consevación do propio xacemento e as repercusións sacio-económicas (turismo). En 
terceiro lugar comentaremos as características da estación de Monte Padrao que favore
cen a súa musealización. 

Todos temos unha idea máis ou menos clara de que é un Museo; pero 
polo de agora a definición máis correcta é a dada na Undécima Asamblea Xeral da 
U.N.E.S.C.O., celebrada en Copenhage en Xuno de 1974, que nos di: "O museo é unha 
institución permanente, sen fins lucrativos, ó sevido da sociedade e do seu desenrolo, 
aberto ao público, e que realiza búsquedas concenintes ós materiais do home e do seu 
entono, adquire istes, os conseva, os comunica e especialmente exponnos con ins de 
estudo, educación e deleite.". O I.C.O.M. (Intenational Council of Museum), respostan
do á anterior definición, reconece como museos: "Os lugares e monumentos arqueolóxi
cos, etnográficos e naurais e os lugares de adquisición, conservación e comunicación". 
(Apartado b) do artigo 4 do tíulo II). Do que se deduce que dende o momento no que 
o xacemento de Monte Padrao oi declarado Monumento Nacional polo gobeno portu
gués leva implícita a categoría de museo (no seu senso máis amplo); polo que a súa
musealización só implicaría dotar, a este "museo", da inraestructura axeitada para com
plementar e mellorar as uncións de museo que todo xacemento arqueolóxico debe ter.

Os museos están divididos e clasificados polo I.C.O.M.; as máis impor
tantes son as clasificacións por contido e por localización. Por contido o caso que nos 
ocupa entraría dentro do apartado de "museos especializados" e como museo arqueoló
xico pertencería o gupo de ''museos de Belas Artes". Seguindo os criterios de localiza-
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ción espacial, o museo de Monte Padrao, estaría dentro do grupo dos denominados 
"museos de sitio". 

Chegados a este punto non podemos eludir máis a cuestión principal 
do presente artigo, acéndonos a seguinte pregunta iPor qué ou para que se musealiza 
un xacemento arqueolóxico?. Para nada entraremos na cuestión do tComo? pois estamos 
seguros de que a Câmara Municipal de Santo Tirso, a través do seu "Gabinete de 
arqueología", conta con persoal perfectamente cualificado para respostar na teoría e na 
práctica a esa pregunta. Voltando á cuestión do porqué, ímolo intentar respostar en base 
os tres campos xa mencionados o comenxo do artigo (educación, consevación e reper
cusións socio-económicas). 

Esta separación en tres campos non deixa de ser unha artificiosa abs
tracción, pois está claro que os tres conceptos interrelaciónánse e compleméntanse; a 
única ventaxa da súa división e puramente metodolóxica para acilita a exposición e 
comprensión das ideas que consigo levan. 

A función da educación é tal vez a mais importante é a mais delicada 
para o museo. A arqueoloxía ten o deber, cara a sociedade, de explicar o que ai e o 
por qué, os arqueólogos temos que acer comprender que o patrimonio arqueolóxico 
constitue o exponente material do legado histórico dunha comunidade, por elo os xace
mentos arqueolóxicos son o testigo documental da nosa memoria colectiva. A sociedade 
paga a arqueoloxía, polo tanto ten que recibir algo a cambio: riqueza cultural. 

Dous dos principais defectos que se lles imputan os museos conven
cionais e que descontextualizan e sacralizan ós obxetos neles expostos. No caso concre
to da arqueoloxía a musealización dos xacementos é a solución ideal, pois permite 
observa-lo obxeto moito máis peto do seu contexto natural, acercandoo máis ó público 
(desacralizándoo); En deinitiva acilita a comprensión, da arqueoloxía e con ela a acep
tación por parte da sociedade do valor do seu patrimonio. 

A outra unción básica dos museos é a consevación dos materiais nel 
depositados, no caso que nos ocupa (xacementos musealizados), a obligación de con
sevar abarca tamén ó proprio xacemento. 

Teóricamente, un proxecto de excavación consigo leva un apatado 
para a posterior conservación do xacemento; esta parte do proxecto, por diversas causas 
que agora non imos tratar, moitas veces non se leva a cabo ou é insuficiente. O contem
plar o mal estado de consevación de moitos xacementos ainos pensar que se non se 
pode consevar é millor non ezcavar, ou volvelo a cubrir outra vez, unha corrente, moi 
de moda nos últimos anos. 

Os traballos de consevación (basicamente os de limpeza e consolida
ción) dun xacemento non son cousa dunha campana, como pode ser o da excavación, 
senón que están marcados pola periodicidade e a continuidade. A decisión de consevar 
un xacemento debe o1ar parte dunha política de consevación impulsada por institu
cións públicas. Se non se conta con iste apoio institucional o xacemento quedaría con
deado. Está claro, tamén, que non todo pode ou merece ser conservado, polo que é res
ponsabilidade do director da actuación rexirse por uns criterios nos que primaran o inte
rés científico-cultural, seguidos dos atractivos estéticos, turísticos, simbólicos etc, pois o 
arqueólogo debe pensar tamén na valorización que ai a sociedade do xacemento en 
cuestión e dos seus materiais. 

Para que a consevación dun xacemento sexa "aceptada" pola socieda
de (deixando aparte o tema do seu interés científico), hai que intentar rentabiliza-lo 
xacemento e nada mellor para elo que o aproveitamento do seu potencial turístico; 
enramos eiquí no apartado das repercusións socio-económicas e por conseguinte no 
tema da musealización, pois é evidente que un xacemento musealizado e con potencial 
turístico terá asegurado por parte das institucións petinentes os medias necesarios para 
a súa consevación. 

A musealización dun xacemento non é só a construcción dun edfício 
para a recepción de visitantes e exposición de materiais; a musealización e a potencia
ción turística leva aparalladas outras moitas cousas como a creación de asociacións cu!-
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turais que inserten o xacemento co seu entorno social mais inmediato (a parroquia), 
implicandoo no cuidado do xacemento; a publicación de olletos de promoción turística, 
catálogos e roteiros, contextualizando o xacemento con outros da comarca ou concello; 
o tratamento dos accesos o xacemento, aparcamentos (nin moi lonxe, nin moi perto do
xacemento), senalizacións, delimitacións; aproveitamento do entorno paisaxístico coa
posible creación de rutas de sendeismo; seõalación dentro do propio xacemento con
paneis ou outros elementos que aciliten a comprensión dos restos arqueolóxicos; etc.

Hai que reconecer que non todo son ventaxas neste tipo de museos 
(museos de sitio), pois a súa relativa distancia dos centros urbanas provoca unha maior 
concentración de visitantes nos ins de semana ou festivos, é por iso que tamén se soe 
denominar os xacementos musealizados como "museos de fin de semana". Está claro 
que o turismo, neste caso o turismo rural, pode ser un gran ben, pero tamén pode ser 
pexudicial para o xacemento se non se realiza dunha maneira controlada. 

A pesares de todo non hai dúbida de·que un bo aproveitamento do 
potencial turístico dun xacemento, tendo como base a súa musealización, pode conver
tirse no "motor" tanto da función educativa, como da de consevación. 

Por si tóda-las ventaxas, anteriomente citadas, osen poucas a estación 
arqueolóxica de Monte Padrão conta cunhas características propias que an ainda máis 
avorable a súa musealización. 

En primeiro lugar habería que resaltar o seu amplo espectro cronolóxi
co, dende a Idade do Bronce, pasando polo ferro e a romanización ata o século V da 
nosa era; podendo seguirse esta evolución cronolóxica a través dos seus restos materiais 
e estructurais. Tan gran potencia estatigráica é moi diícil de atopar nun xacemento. O 
que permite un maior desenrolo da función educativa ademais, de potencia o seu atrac
tivo turístico. 

Algunha xente pódese preguntar acerca da necesidade de crear un 
novo museo no concello de Santo Tirso, si xa se conta có Abade Pedrosa. Se aínda non 
quedou claro, podemos engadir máis actores a avor da nosa defensa. O novo museo 
"liberaría" o Abade Pedrosa de abundantes materiais que se acumulan nos seus ondos, 
lembremos que o xacemento (aparte de anteriores campaõas) está tendo campaõas anu
ais de ezcavación dende o ano 1991 o que supón unha continua "producción" de mate
riais, moitas dos que merecen ser expostos ó público e non é posible debido á demanti
ta masificación de ondos. Esta "liberación" permitiría ó Abade Pedrosa a realización de 
outro tipo de actividades e exposicións, xa que o Abade Pedrosa non é un museo 
arqueolóxico senón que posúe un caracter máis xeral. A estas ventaxas hai que engadir 
que o concello de Santo Tirso a través do seu gabinete de arqueoloxía xa conta có per
soai do Abade Pedrosa experimentado na práctica museolóxica e museográfica para 
levar a cabo este proxecto, A ato engádose o gran valor estético (aparte do cientfico) de 
boa parte dos materiais da estación. A lista poderíase alongar con detalles como o da 
sua fácil accesibilidade, etc. En resumidas contas tódolos fáctores xogan a avor da 
musealización da estación arqueolóxica de Monte Padrão. 
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1. Coordenadas geográficas do ponto central da estação arqueológico de Monte Padrão: 41° 18' 53" N-8º 26' 51" W
(Greenw) (C. M. 1/25000- F. 98) Alt. 413 m.

2. Vista parcial da plataforma central onde se encontram implantadas as ruínas romanas.

ESTAMPAI 



ESTAMPA I 

Manuel Garcia Valdeiras EN DEFENSA DA MUSEALIZACIÓN DA ESTACIÓN ARQUEOLÓXICA 

3. Vista parcial dos vestígios medievais existentes na platafor
ma central.

SANTO TIRSO ARQUEOLÓGICO • 1 • 2 º SÊRIE • PP, 131-137 





DOCUMENTOS DE SANTO TIRSO 

DOCUMENTOS DE SANTO TIRSO 

Com esta ubrica iniciamos a publicação de documentos relativos ao 
concelho de Santo Tirso, reportando-se à Históia e rqueologia local. Pretende-se com
pilar a infomação dispersa relativa a monumentos, estações arqueológicas e outro patri
mónio existente, coligindo-se ainda artigos e noícias de investigadores, Arqueólogos, e 
Historiadores, que tenham estudado e escrito sobre a história de Santo Trso. 

Pretendemos com a apresentação dos documentos de Santo Tirso, 
recolher e sistematizar a ifomação dispersa de orma a poder-se criar um corpus docu
mental e disponibiliza-lo para investigações vindouras. 

Os documentos são apresentados em três secções: História Clássica; 
História Medieval, História Moderna e Contemporânea. Neste número iniciamos a publi
cação de documentos relacionados com o Castro de Alvarelhos (História Clássica); 
Geação Goda (História Medieval) e ainda sobre a Fábica de Fiação e Tecidos do io 
Vizela (História Modena e Contemporânea). Os documentos serão apresentados com 
uma prévia introdução, conteualizando o documento. 

SANTO TIRSO ARQUEOLÓGICO • 1 • 2 º StRIE • PP. 139-150 





ALMEIDA Carlos 
Alberto Ferreira de - Casteologia 
Medieval de Entre Douro e 
Minho. Desde as Origens a 1220 
(Trabalho complementar para 
prestação de provas de doutora
mento em História de Arte) 
Porto, 1987, policopiado. pp. 
24-29. 
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PORTUGALIAE MONUMENTA HISTÓRICA. DIPLOMATA 
ET CHARTAE, DOC. 413 (1059), VOL. 1, 1867 

COMENTÁRIO 

Álvaro de Brito Moreira 

Como refere Carlos Albeto Fereira de Almeida, o studo do fenómeno 
do "incastellamento" é algo de absolutamente fundamental para compeensão da organi
zação administativa, política, social, económica, judicial e estratégica do teitório 
nacional, paticulamente paa o peíodo que mediou entre os séculos X e princpios do 
século II. 

No entanto, para além deste aspecto de grande impotância a análse 
citeiosa da documentação conjugada com tabalho de pospecção arqueológica pode 
poduzir resultados signficativos. Efectivamente, as referências ao castelo, ao castro ou 
monte na documentação da época em causa são de tal forma abundantes, que a análise 
dos dferentes tipos de documentos sejam eles de vendas, tanferências de popiedades, 
ou simplesmente de identficação, ou outros, fonecem informações preciosas paa a 
identficação de estações arqueológicas que poderão ser relativas à poto-históia romani
zação ou época medieal ou, em última análse, relativa às trés épocas, como é o caso de 
Alvarelhos. 

No caso vertente, analisamos 11 documentos iscitos no Potugaliae 
Monumenta Hstóica, em que Alvarelhos aparece referenciado como Casto ou Monte, o 
que podeia, à pimeira vsta, ser intepretado como referente ao assentamento castrejo 
identficado ou, eventualmente, à ocupação omana. No entanto, após uma análise ci
teiosa da topogafia local e da obsevação de algumas estuturas visíveis, assim como a 
recolha de alguns materiais cerâmicos de supefície, no local denominado como S.
Marçal, somos levados a crer, que este pequeno pomontóio localizado dentro da áea 
arqueológica a que corespondem as uínas corespondentes ao peíodo da I Idade do 
Fero e poca romana, se tatará, em concreto de uma pequena fotficação medival. 

O documento que agora apresentamos do ano de 197 o pimeiro de 
uma séie de l l), rpota-se à venda de uma popiedade síta na vila de Guidões por 
Nantildo e seu sobinho Godino a Troitesendo Gotieizi e esposa Gontode. 

É de assinalar que apesar da popiedade em questão se localizar em 
Guidões, a cerca de sensivelmente dos quilómetros de Alvarelbos, este seve como referên
cia paa a localização da popriedade. 

ste fenómeno segundo o autor já citado, não poderá encontrar pli
cação em hábitos de diplomática dos catóios, ou apenas na notoiedade geogfica do 
monte a que se referem, mas sim a Locais de refugio em momento de perigo. 
ectivamente, no caso vetente, este aspecto é bastante evidente, uma vez que, junto a 
Guidões, existem outras elvaçs inclusivamente com maiores dimenss e caractersti
cas deinitórias mais paticulas. 
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Pactum venditionis praedii cusjusdam in villa Quintones dieta. Ex char
ta autographa, ad Monasterium Morariense petinente, in Publico Archivo sevata, des
cripsimus. 

Christus. ln dei nomine Ego nantildo una con subrino meo gudino in 
domino deo eterna salute amen. Ideo plagui nobis per bana pacis et uoluntas ut per 
scritura irmitatis vinderemus a uobis troitesendo gotierizi et uxori nestra gontrode sicut 
et uendimus eridimate; nostra propia que avemus; in uila que uocidant quitones subtus 
moos alvarelios discurente riuulo quitones prope litore maris teritorio portugalensi in 
logo predicto. damus uouis de cun ipso kasal que vi de parentvn nostvm adaulv verm
vizi qve iaze cun ipso de nantildo et de gelmiro et veni iode in porcione de adaulu ver
nuizi vª integra et damus a vobis de ipsa vª de adaulu uermuizi nºs ºs intregas cun 
quantum in se obtine et aprestitun omnis est pro que acepinus de uos in precio 1 ! uaka 
apreciada in III modios tatum nobis ben conplagui, ita u odie die uel tempone de iuri 
nastro siia tradida et confirmara cun terras rubtas uel inrutas cun plantato cum aquas 
cursiles uel incursiles cun omni aprestationibus suis per ubi ila potueritis imenire per 
locis et uicos et terminas anticos ut aueatis uos ila firmiter et omnis posteritas uestra iuri 
quieto tenporibus seculoum. et siquis tamen quod ierit non creditis aliquis ono uenerit 
uel uenerimus contra anc kartula uenditionis inunpere et nos noluerimus au non potue
rimus autorgare uel decuindigare a uos in uoce nostra comodo pariemus ipsa eritate 
dublara uel tripata uel quantun uobis uerit meliorata post uestra parte. Facta karta notun 
die quod erit v kalendas iunii. Era Mª a VII. nos super ian nominatos in anc kata 
manus nostras ro++vs. 

Ic sunt uidentes. osoreo test. ---anaia tes. ----elias test. --- gondesendo 
test. --- rodorigu test. --- didagu notuit. 
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GERAÇÃO GODA 
AUC. MAÇO 194, SANTA CRUZ (876). f 195-197. 

COMENTÁRIO 

Francisco Carvalho Correia 

876 - Num latim mas que bárbaro, em foma desconexa, num genuit 
autem "ascético" e intemporal, um documento de 876 que petenceu a Dona Pala Fojaz 
dos Palmeias - antepassados dos Pereiras -, padoeias do convento de Landim, em cujo 
catório se fez a cópia de que nos sevimos, amontoam-se alguns dos casas que vieram 
povoar as magens do Ave, especialmente Alvarelhos - os ilhos de Eldorio, Ofevio e Savili, 
- e Brandeiz (S. Tiago da Careia, Santo Tiso).

No daum (?) eicere eamus (?) de Auolis Tetoni aila ilius Teodilani 
et Vistregia. Ex ipsis uero nata est Vistregia. De Vistregia nata est Visterior et Capu (?) in 
illoum hereditas p. do dubis(?) avitantes territorio Gallecie. Ad ipsa miraculi aro (?) 
auentes alias uillas territorio uero Bragamtinus auemtes serbos proprios in domo linar
tauorum (?) exinde Nuno maior, et Eldoniz, leodesemda, et Deitato. 

Abuit Nuno maior ilias ij. os, Gelmelum, et Alredu, et abuit leodesen
da ilias suas, Maja et spasamda. Abuit Deodato ilus v Gumdino, Bonili, Gilfelza, Eldoj, 
et Miro Guntino, prendit illorum Ancilla ex Dabridos, et abueunt Xj.m ilius quia ram (?) 
sunt (. .. ); Abuit Bonili ij.as filias de Quedarigue, una Gutina, et alia Gumdinam. Gifelza 
abuit v. ilias auitantes in somniaia in uila moleis. Eldoj abuit ilias duos Trasulfo, et 
miro. Amiulfo abuit ilias v. auitant in ripa de Minio in villa que dizitur Tumio. De aliut 
uero abuit ilia. contentio com suo congermanus nomine Vitiselo de nalare, et sic peue
nerunt in sonaja in villa Meleis segus Bagia, et cadulestonem, et deuiseunt suos se
ruos, et ocultarunt exinde una mancibela aila, nomine Atiuerga, et perduxit eam ad sua 
villa in monana (?) nomine Tardena, et misit sivi illa in lecu, et abuit inde filia nomine 
Expaninala (. .. ) Atatnita, et prendit uxore nomine Agileua filia Esmorizi, et Godo Egie, 
quae uerunt liuerti, Branderizi, et Emilani, et ailani, qui ueunt ilij Todilani, et abue
runt ipsi liuerti iiij.or ilias Baltajos, Gundesindus Esmorigues (. .. ) Jogia, Egigulus, et 
Atanites illoum pater. de alia uxore abuit lias, Ansuertos, et de alia casata, qui ueunt 
seui de Teodilani, et de suos ilias raigus uit ilias Teodilani que abuit de sua anzila. 
De raigus nata est Alaigus, de Alaigus natus est Visclaius, Mira, et Unisco. De ipso (. .. ) 
dicto Raigo natus est Egrelos, Maurelo Hororigu suo germano Auolina sua germana, 
Stragundia sua germana Berili sua germana secundum ueunt ipsi germani nati ex uno 
pater et una mater rediderunt seruitio Branderizi et afilani cuius nepos est ipse 
Vistrarius. De Egila maurelo nati sunt Sisiuorto primo genitus Julia, soniredo idele, 
Ansemondo, Sauargo, et Saruili. De Onoigus nati sunt Guitiza, Guitinus, Dugaredus, et 
Regaulo, et radegumdia. De Auolina nati sunt Agemiro et rargomiti et Ilduara. De 
Atragumdia et de Amsueto nati sunt Urmara, agildus, Gumtina et abuit ipsa Atragumdia 
alio marito nomine Cresconio et abuit iode ilio nomine Trasila de casata de Bajunt (. .. ) 
De reirigus natus est Branderigus comnominatus Atanita. De Sonemiro Esmerigo de 
Gualatudiz de Atanito naus est Julianus Recemondi, Julia, Jaquimto Antonio. Idem uero 
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de libertus afilani fuit inde Ugenia Gumdiuadus cum suos germanos Elderedu Manduga 
et Gutienam. Et de Eldorio natus est Ofeuio, et sauili, fuerunt odij in Villa Albarelios ter
ritorio Portugalense, et fuerunt priniter auitantes in montanis in villa que dicitur Pinajo, 
et sunt auitantes in Villa Albarelios et alij exinde liuerti sunt filij de felizita et suprini sin
dilani. I sunt sauildi uxor de colimio et Holajo. Auitauerunt in montanis in uilla 
Branderici de illorum dmo de ipse solio et sauildi nati sunt filij Sisiuerto, saltamiru 
Juanes Aualdus et gualauara de sesula sua germana de sauildi nati sunt gundisalbus, 
felicitas et sindila. De Simdila qui primo notauimus abuit ilia nomine sesuita et gualatu
dia. De Sesuita nati sunt filij simdinus Gundemaro Ansuildi luula, Antolina, Julia et 
Arasmondus. De alia gennana que abuerunt nonine lupa deseriuit mandatum una paiter 
(?) cum Bonildi ilia Dejdati inter filia afilani et filio Amdulfi, deneuare, et tradit ea ad 
adulterio a non suo garuliane, et produxit eas afila in iudicij Domni Aluiti et Petri in 
villa calamber, et figerunt ad ilia illoum liuertate, et tradideruntque eis fecera ipse. afila 
illoum dmo et tradideunt eas in suo seuitio, et testauit eas ad suos ilios, et ipsa lupa 
abuit filio, nomine liuino, et filia nomine matrona, e sunt auitantes in uilla Cresconi in 
ribulo de Utres. actus est colmelus ipse in Era DCCCCXiiijª quod venerunt de suo terri
torio isto. Et oit iste colmelus traslatadu de illo colmelo uetero que tenet Dma Pala pro
lix rojani, et Adosinda. quo do v.ij kl. feueaij Era X super mª 

ln Era DCCCCViij sic diuiseunt filius Hosuredu Tructesindizi inter 
se suos seruos de casata Beruulfi, et leodesimda ltro (?) que uenit in portionem de 
Amsaloni Dosoredizi, fromas steuanu, Dagaredu cum filijs suis, et in portionem 
Trectesindo hosored. Ermegildu Esnildi cum filijs suis, et in portionem Visraios hosore
dizi. Recetudia Julijes doabrecant cum ilijs suis 

Ansalom bosoredizi manum mea cfimo 
Tuctesindo bosoredízi manum mea cõf 
Vstrajos bosoredizi manum mea cõf 
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REGIMENTO INTERNO DA SOCIEDADE DO RIO VIZELA 

COMENTÁRIO 

Nuno Miguel Olaio 

A apesentação do Regimento Inteno da Sociedade do Rio Vizela, 
deve-se ao interesse que o documento suscia para a hstória da indústia. A Fábica de 
Fiação e Tecidos do Rio izela, estaeecimento pioneio da industiaização til algodo
eira no Vale do Ave, fundada em 12 de Setembo de 1845, cedo se tonou uma das mais 
impotantes fiações, e posteriomente tecelagem, no Note do pas. 

A oganiação do trabalho, a divisão de tarefas e a disciplina laboral, 
foram conceitos intoduzidos no sector têxtil com o advento da industrialização, com o 
aparecimento dos primeios grandes estabelecimentos e a subsequente necessidade de 
oganizar o trabalho. Surge então o horáio de trabalho, em que o apito signficava a 
hoa de entrada ou saida da fábrica; as quotas de podução, a limpeza dos utesílios e 
máquinas, o relacionamento dos tabalhadores entre si e com os encaregados, enfim, 
toa uma cultura do tabalho estanha à pasagem ual, predominantemente gícola 
de meados de século X, no Vale do Ave. 

O Regimento Inteno, suge poucos anos após a criação da Fábica do 
Rio izea e no momento em que não estavam ainda completadas as obras de constução 
do seu primeiro estabelecimento. O documento suge após um arastado debate entre os 
sócios sobre o melhor foma de oganizar e regulamentar o trabalho, a relação entre a 
sociedade e o director técnico e outras dsposições necessárias ao funcionamento do esta
belecimento. Após apresentação de três propostas, patindo a iniciativa da ciação de um 
regimento inteno do sócio e director técnico, Eugénio Cauchox, a qual se juntaam s 
propostas de António osé Cabal e de António Matins dos antos, sendo apovada uma 
vesão alterada desta última proposta. 

Com este gimento inteno, o pimeio de vários, que vigoaram na 
Fábica o Rio izea, ciaam-se s condiçs eclamas elo diector técnico para o bom 
uncionamnto da fábica. ste eguamento sá dividido em ts pats gnicas, a pimei
ra de carácter geral sobre o funcionamnto a sociedade, one se aborda a costituição do 
coselho de adminstação, conselho fiscal e sua re.spectiva vigência e competências. A 
segunda pate do documnto diz peito s obigaçõs do diector técnico, as suas compe
tncis, des e posabiliade erante a socedade, sendo cuioso salintar s igênci
s de carácter técnico e sobe a podução do io. A trceira e últia pate de que se compõe o 
Regimno Intno diz epeito às obigaçs dos opráios, taez o techo mas conhecido 
dste eguamento, e que aborda detahaamente os deves de cada oráio, nomeada
mene o cumimnto o horáio e tabaho, a ealaão ds ss taefs, a pnda
gem do oicio e a elação com os ncaregados e diector da fábica. É de salientar entre s 
váis condiçõs, aquea que diz epeito à aprendizagem do oicio e a oibição de traba
lhar noutros estabelecimentos sendo ex-pulso ou saindo voluntaiamente a fábica. 
Asegurando sim a socieade o invstimento que azia em cada opráio e os conhecimen-
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tos técnicos que lhs tasmita. ste é um dos pimios documentos a efir a impotância 
do esino técnico e pocurar sguardar a fomação daa aos seus operáios a concon
cia e outos stabeecimentos. 

Com a publicação deste regulamento iniciamos uma rubica à qual 
pretendemos juntar outros testemunhos da história da indústria têxtil no concelho de 
Santo Tiso, nomeadamente sobre a Fábrica de Fiação e Tecidos do Rio Vizela, impotan
te estabelecimento paa o estudo da industrialização têxtil no Vale do Ave. 

REGIMENTO INTERNO DA SOCIEDADE DO RIO VIZELA<1 > 

Atigo 1 ° 

He criado um Concelho Administrativo que será composto de três 
sócios elleitos pela Sociedade em 15 de Dezembro de cada anno para sevir no seguinte, 
e também se ellegirá um substituto para supprir o impedimento de algum dos membros 
efectivos quando a necessidade o reclamar. 

Atigo 2° 

Qualquer dos membros do Concelho pode ser reeleito mas a reeleição 
não obriga à continuação. 

Atigo 3° 

Elleito qualquer dos sócios para o Concelho. he obrigado a sevir um 
anno completo. 

Atigo 4º 

O primeiro Concelho que or elleito, exercerá as suas unções até ao 
im do anno de 1848. 

Atigo 5º 

No mesmo acto se ará a elleição de uma Comissão de três socios para 
exame de contas sobre as quaes interporá seu parecer em reunião da Sociedade dentro 
do período de 15 dias. 

Atigo 6° 

A commissão examinará tambem a marcha e regularidade do 
Estabelecimento, sobre o que tambem emitirá o seu parecer. 

Atigo 7° 

O Concelho Admnistrativo he o gerente dos negocios da Sociedade 
em todas as suas transacções, as quaes nunca poderão ser decididas, nem deliberadas 
sem que appareção pelo menos dous membros firmados. por que todo o concelho he 
responsavel solidaria para com a Sociedade. 

1. Regimento lido e 
aprovado em reunião de sócios. 
Referente à sessão de 9 de 
Agosto de 184 7, 1 Livro de actas 
da sociedade. 
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Atigo 8º 

He da emmediata responsabelidade do Concelho como depositaria 
que fica sendo dos fundos da Sociedade. 

1. De todo o dinheiro que entrar na caxa, ou sejão undos dos sacias,
ou productos de generos ou de qualquer outra procedencia. 

2. Fazer vender e dar sahida a toda a manuacura da Fabrica, como o
maior proveito da Sociedade digo proveito e promptidão, sempre a beneicio dos inte
resses geraes. 

3. Fiscalizar com a mais stricta economia o emprego de quaesquer
capitaes. tanto na compra dos generos, como nos vencimentos de operarias e mais 
empregados em todas as dependencias da Sociedade, mesmo que a destribuição seja 
feita pelo director dos trabalhos da Fabrica. 

4. Em vista o 3º (artigo) ica a seu arbítrio estabelecer na Fabrica em
pregados seus para iscalizar os interesses geraes, ou mesmo para qualquer outro fim 
que lhe aprouver. 

5. Um de seus membros por turno, ará todas as semanas uma vizita à
Fabrica, mas quando tenha impedimento poderá dar sua procuração a algum outro 
sócio, e na alta aquém lhes aprouver, e tanto o que or com procuração como mesmo 
algum dos sacias estranhos ao Concelho, que de seu moto proprio vizite a Fabrica, terá 
todas as considerações nella, como que estivera alli a Sociedade reunida e lhe será tudo 
ranqueado para poder ver e examinar. 

6. Qualquer medida apontada pelo membro visitante do Concelho,
que elle julgue o reparo urgente, será logo posta em prática pelo Director dos trabalhos 
ou por quem competir. 

Atigo 9º 

Qualquer obra nova ou maquinismo que se julgue precisa, o Concelho 
ará tirar o risco e orçamento da despeza, e depois de tudo coordenado será levado a 
approvação da Sociedade em reunião. 

Atigo 10° 

Ao Concelho compete azer as compras do algodão em rama para a 
manuactura, azendo primeiro examinar a qualidade pelo director e mestre das maquinas 
de iação, para que não possa dar queixa de má qualidade, e mesmo quanto a preço. 

Atigo 11° 

No fim de cada partida d'algodão que or iado, se dará na Fabrica um 
balanço que mostre o que produziu em io, qual o desalque da evaporação, e o custo 
da despesa de iação. 

Atigo 12° 

Tanto os caxeiros precisos para o serviço do Escriptorio e Fábrica, 
como para organizar a escripturação regular que marca o contrato social, são da eme
diata escolha do Concelho, por que elle ica sendo o responsavel pelo cumprimento de 
suas obrigações. 

Atigo 13º 

O Concelho finalmente ica, alem do que aqui estipulado, sujeito a 
todas as mais condições que o contracto social impõe ao caixa gerente, visto que por 
este regulamento o vai substiuir. 
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OBRIGAÇÕES DO DIRECTOR DOS TRABALHOS 

Atigo 14° 

O Director dos trabalhos da Fabrica, ou quem o substituir he o direc
tor e mestre de todos os operários e aprendizes, e também da iação, tem a seu cargo: 

1. A direcção e ensino de todos os operários e aprendizes das differen
tes oficinas, e mestres das diferentes repartições que são indispensaveis criar. 

2. O Melhoramento, e constante andamento da Fabrica, tanto no
maquinismo, como em tudo que pertence a Sociedade. 

3. A direcção e construcção de novas máquinas ou cardas que se
julgue precisas, e também indicar e dar nota ao Concelho de algumas que a necessi
dade reclame de mandar vir do estrangeiro, depois que approvado or pela Socie
dade. 

4. Fazer manter a limpeza e aceio, tanto no maquinismo, como na ma
nuactura, e mais generos em geral do Estabelecimento. 

5. Dirigir e dar andamento a todas as maquinas, ora existentes e que
para o uturo se orem montando, azendo promover em umas e outras qualquer moder
no systema que or apparecendo, a im de poder cumprir a pefeição e quantidade da 
manuactura a que esta compromettido no contrato social. 

6. Tambem he da sua emmediata obrigação coordenar o risco e orça
mento de qualquer obra nova ou maquinismo que se torne preciso azer. 

7. Admittir ao trabalho aprendizes e operários procedendo primeiro a
consulta do Concelho, quanto ao numero que deve admittir. 

8. Despedir aqueles que julgar não são uteis ao Estabelecimento,
dando logo conta circunstanciadamente ao Concelho dos motivos que occasionão essa 
despedida. 

9. Multar ou suspender os que procederem mal para que haja dentro
do estabelecimento subordinação e respeito e ica proibido o castigo dentro do Estabe
lecimento pelo meio de pancadas. 

10. Fazer inalmente manter os operarias à disciplina e boa moral, evi
tando que os homens se juntem às mulheres para que senão pratiquem imoralidades por 
nenhuma pessoa do Estabelecimento, de qualquer graduação que seja, e quando vinha a 
acontecer providênciá-lo e dar logo parte. 

11. Nenhum operário ou trabalhador do estabelecimento poderá ser
empregado em seviço particular e só o será em proveito da Sociedade. 

12. Fará também proibir que no recinto exteno da Fábrica se juntem
ou reunam homens com as mulheres para evitar rixas e imoralidades e também proibir o 
uso de tabenas por conta de qualquer operaria ou empregado do Estabelecimento em 
terrenos ao mesmo pertencentes. 

Atigo 15° 

O director dos trabalhos fará executar pontualmente quaesquer 
ordens, determinações, ou encomendas ordenadas pelo concelho com toda a pontuali
dade e limpeza na manuactura 

Atigo 16º 

Fará igualmente promover o aperfeiçoamento e bôa qualidade do fio 
d'algodão, de prompto o remedia aos defeitos nelle encontrados, ou que lhe venhão a 
ser notados pelo Concelho, ou consumidores, para adquirir o preciso credito 



2" Existe um quadro 
mandado fazer pela administra
ção da fábrica, referente a uma 
parte do regulamento, mais pre
cisamente, sobre as obrigações 
dos operários, o qual foi exposto 
junto a entrada do estabeleci
mento, para todos ter conheci
mento do seu teor .. 
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Atigo 17° 

Finalmente o director em tudo he responsavel pelo cumprimento das 
determinações do concelho 

OBRIGAÇÕES DOS OPERÁRI0S<2> 

Atigo 1º 

Os operarias admttidos a trabalhar na abrica submettem-se ás condi
ções e obrigações seguintes: 

1. São obrigados a entrar e sahir a hora determinada pelo director, o
que sera annunciado a toque de campainha 

2. A campainha tocará a entrada cinco minutos antes da hora, e os
operarias são obrigados a entrar logo 

3. A campainha tocará igualmente á sahida e depois d'este toque os
operarias sahirão dentro de quatro minutos, sem que nenhum d'elles possa ficar dentro 
por qualquer pretexto que seja 

4. Os operarias não podem entrar com cestos ou outra qualquer cousa
coberta ou embrulhada, e serão apalpados e revistados no acto da sahida pello director 
ou quem elle designar. 

5. Se algum operaria sahir com alguma cousa pertencente a Fabrica,
será prezo em lagrante e conduzido a autoridade competente, para ser processado e 
punido na orma das leis. 

6. No caso do director não ter passado a primeira revista, poderá passar
segunda, e achando que algum operaria leva consigo cousa pertencente a abrica, proce
derá contra elle. e contra o primeiro revistador mi apalpador na orma do 5º (artigo). 

7. Todos os operarias antes de largarem os engenhos são obrigados a
sacudir os seus vestidos e aproveitar todo o algodão que d'elles cahir. 

8. Os operarias não podem consentir que entre na Fábrica pessôa
alguma que não seja empregada n'ella. 

9. Durante o trabalho os operarias terão meia hora para almoço, e
uma para jantar. 

10. He proihibido aos operarias desputar entre si e mesmo conversar,
salvo a respeito do seu trabalho. 

11. Nenhuma pessôa pode umar dentro da Fabrica, nem entrar nella
com lume, nem alli acende-lo. 

12. Os operarias são obrigados a conservar limpos os engenhos que
lhes orem confiados. 

13. Se algum operaria deixar passar alguma cousa para dentro do
engenho que lhe estiver confiado, ou se por culpa sua acontecer o mesmo no dos 
outros operarias, poderá ser multado no minimo de dez reis, ou no maximo de dous 
dias de trabalho. 

14. São obrigados os operarias a declarar o nome do que cometter
qualquer malfeitoria ou causar qualquer perjuizo á Fabrica, sob pena de ficarem solidari
amente responsáveis. 

15. Os operarias uma vez admittidos ao trabalho da Fabrica, são abri-
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gados a não altarem mais a elle, excepto nos Domingos e Dias Santos de guarda, ou 
obtendo permissão do director, ou estando doentes, e não podem despedir-se sem ter 
pevenido o director oito dias antes. Os que izerem o contrario, não só se obrigão a 
perder os salarios vencidos,· mas a pagarem uma multa igual a dous mezes de trabalho e 
responderem por perdas e damnos. 

16. Todo o operaria que aprenda a trabalhar na Fabrica voluntaria
mente, sahindo ou sendo expulso d'ella por qualquer alta que cometta, não poderá tra
balhar em outra Fabrica de Fiação d'Algodão estabelecida em Portugal, senão dous 
annos depois de ter sahido d'esta. O que izer o contrario pagará uma indemnização 
igual a dous annos de trabalho efectivo. 

17. Qualquer aprendiz iandeiro na primeira semana de sua entrada,
não ganhará nada, he para contento, e d'ahi por diante ganhará segundo a sua abelida
de. Este paragrapho ica ao arbitrio do Concelho o pô-lo ou não em execução. 

Atigo 2º 

O director ou quem suas vezes izer, pode livremente expulsar do tra
balho da Fabrica qualquer operaria que contravier as disposições d'este regulamento e 
contracto feito com todos e cada um de seus operarias. 

Atigo 3° 

O director tem a aculdade de dispençar do trabalho aquelles operari
as que lho pedirem segundo convier ou não ao Estabelecimento, pode igualmente con
ceder algum feriado e suspender no todo ou em pate os trabalhos da Fabrica, segundo 
as conveniencias d'ella. 

Atigo 4º 

Este regulamento sera afixado dentro da Fabrica, e ahi patente a todos 
os operarias que pelo acto de entrarem nos trabalhos d'ella, se entenderá tê-lo acceita
do plenamente. 

Atigo 5° 

Pedir-se-ha a Autoridade competente que approve e mande registar 
nos archivos publicas do Concelho, este regulamento e prestar o auxilio necessario ao 
director, ou quem suas vezes izer, para o respeitar e executar. 

António Martins dos Santos, João Antonio da Silva Guimarães, Joaquim 
Pereira Villar, José Gonçalves Vasco, por procuração do Exmº Dezembargador Silverio 
da Silva Castro, José Joaquim d'Araujo Guimarães, Paulo José Soares Duarte, António 
José Cabral, como procurador do Snr. Eugenio Cauchoix, Augusto Guilherme Moller, 
José António da Silva e Sousa, Francisco Joaquim de Araújo Guimarães. 
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