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r E S u M o  No presente artigo, é apresentada a análise de um conjunto de cerca de duas dezenas de 

sarcófagos monolíticos e cinco sepulturas escavadas na rocha. todos aqueles são provenientes 

dos concelhos de Matosinhos e Maia (portugal) e foram produzidos durante a Idade Média.  

a análise em questão teve como principal objectivo contextualizar tipológica e cronologica‑

mente os sepulcros. Esta informação é útil na medida em que poderá ajudar a compreender 

melhor como era encarada a morte no período medieval, de que forma eram feitas as inuma‑

ções, e o porquê da escolha entre as diversas opções de tipologias de sepulcros então existentes. 

Estas questões poderiam relacionar ‑se com variadíssimos aspectos, desde sociais e económi‑

cos, passando pelas crenças religiosas e costumes da época, e associar ‑se inclusivamente a limi‑

tações de matéria ‑prima existente e de acesso a profissionais do talhe da pedra. 

a B S t r a C t  the aim of this paper is to present the analysis made to a set of portuguese 

medieval monolithic sarcophagi and rock ‑cut graves. the goal of this analysis was to contex‑

tualize them typologically and chronologically. this information can help better understand 

how death was seen in the medieval period, how burials were done and why the medieval 

population would choose one or another type of burial. this may be related with different 

aspects, such as social and economic ones, religious beliefs and traditions, and even with limi‑

tations of existing raw materials and access to rock cut professionals.

1. Notas prévias

o trabalho aqui apresentado foi realizado aquando da conclusão, por parte da autora, da 
licenciatura em arqueologia pela Faculdade de letras da universidade do porto. Sob a orientação 
do prof. Doutor Mário Barroca, docente naquela Faculdade, a investigação decorreu entre Julho de 
2007 e Setembro de 2008. 

tendo já definido que o objecto de estudo seria um conjunto de sepulcros medievais, começou ‑se 
por delimitar o território em que seria feita a análise tipológica e cronológica daqueles. para este efeito, 
foram escolhidos os concelhos de Matosinhos e da Maia, ambos pertencentes ao distrito do porto. 
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antes de iniciar a prospecção no terreno, que teria como objectivo conhecer o número de 
sepulcros, e respectivas características, existentes em cada concelho, foi consultada a base de dados 
electrónica Endovélico (do antigo Instituto português de arqueologia), assim como bibliografia 
com referência àqueles vestígios medievais naquelas localidades. Desta forma foi possível saber da 
existência, no concelho da Maia, de sarcófagos nas freguesias de Águas Santas, Santa Maria de 
avioso e S. pedro de avioso; através da prospecção foram igualmente detectados sarcófagos em 
Gondim e Silva Escura, e soube ‑se da existência de pelo menos um na freguesia de Moreira. Não 
foram detectados vestígios daqueles nas freguesias maiatas de Barca, Gueifães, Maia, Milheirós, 
Vermoim e Vila Nova da telha, ficando fora desta investigação Gemunde, Folgosa, pedrouços, 
Nogueira e S. pedro Fins. Não há notícia da existência de qualquer sepulcro medieval nestas últi‑
mas 11 freguesias.

No concelho de Matosinhos foi conhecida desde cedo a existência de sarcófagos monolíticos 
nas freguesias de leça do Balio e de lavra, para além de uma necrópole de sepulturas rupestres na 
freguesia de perafita. Em leça da palmeira e Santa Cruz do Bispo não foram detectados sepulcros 
medievais, embora haja referência à existência de um sarcófago e diversas sepulturas, respectiva‑
mente. No que se refere a Guifões, foram analisados dois sarcófagos daí provenientes, embora 
nenhum deles se encontre na sua primitiva localização. Não foram abrangidas neste estudo as 
freguesias de Custóias, Matosinhos, S. Mamede de Infesta e Senhora da Hora, sobre as quais não 
foi encontrada qualquer referência, na bibliografia consultada, quanto à existência de sepulcros 
medievais. 

Ficou assim definido o conjunto de sepulcros a estudar, todos eles talhados em granito: 
doze sarcófagos monolíticos, entre os quais quatro com tampa, do concelho da Maia, e dez sarcó‑
fagos monolíticos, dois com tampa, e cinco sepulturas escavadas na rocha do concelho de Mato‑
sinhos. procedeu ‑se à sua análise individual, o que incluiu a realização de descrições, medições, 
registo fotográfico e desenhos, neste último caso apenas dos sepulcros que se encontrassem sem 
tampa. 

Seguidamente foi feito um cruzamento das características daqueles com a análise deste tipo 
de peças feita por Mário Barroca (1987), de forma a estimar para cada sepulcro uma cronologia 
aproximada. para atingir este objectivo contribuiu também a pesquisa bibliográfica que visava 
encontrar referências à existência de igrejas e/ou mosteiros medievais nas freguesias em que foram 
encontrados sepulcros. Esta informação poderia ajudar a confirmar se as cronologias propostas 
para aqueles estariam próximas da realidade, já que os enterramentos cristãos eram geralmente 
realizados nas proximidades daquelas instituições religiosas.

Este estudo poderá, assim, ajudar a compreender melhor o tipo de enterramentos que eram 
realizados em diferentes períodos da época Medieval. porém, a descoberta de novos vestígios 
arqueológicos e novas análises sob diferentes pontos de vista em muito poderão contribuir para o 
conhecimento nesta área. 

2. O cemitério na Idade Média

para se compreender melhor as razões, no período Medieval, da escolha de determinados 
locais de enterramento por parte dos cristãos, é necessário começar por conhecer as crenças da 
época. 

De facto, na Idade Média, houve um período em que se praticava frequentemente a cha‑
mada tumulatio ad sanctos. Esta expressão latina refere ‑se àquele que era o desejo dos cristãos da 
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época: de, chegado o momento, serem enterrados sob a protecção de relíquias. assim, ideal‑
mente, pretendiam ser inumados no interior de uma igreja ou, não isso sendo possível, pelo 
menos nas imediações de algum templo cristão (Barroca, 1987, p. 22). No entanto, os enterra‑
mentos realizados no interior dos templos cristãos começaram por ser um privilégio concedido 
apenas a reis e imperadores; mais tarde, esta honra passou a atribuir ‑se igualmente a benfeitores 
daqueles, assim como a bispos e padres; por fim, esta prática generalizou ‑se a todos os fiéis 
(ramos, 1943, p. 355). Era a melhor forma de evitar que os túmulos fossem violados, mantendo‑
‑se assim o corpo intacto, facto que se acreditava ser indispensável para a ressurreição Final 
(Barroca, 1987, p. 24). 

Sabe ‑se que, por volta do século IX, no Noroeste da península Ibérica, os cemitérios rurais 
começam a concentrar ‑se em torno das igrejas paroquiais, tendo este fenómeno a denominação de 
tumulatio appud ecclesia. pela mesma altura, a Igreja procurava afastar os enterramentos dos fiéis do 
interior dos edifícios, passando aqueles a ser feitos sobretudo nas suas imediações, nos adros, con‑
siderados também terrenos santificados (Barroca, 1987, p. 24).

assim, o cemitério medieval, caracterizado pelo espaço amplo que era o adro das igrejas, fazia 
de facto parte da vida quotidiana dos cristãos, não sendo visto como um local negativo, a evitar, 
mas antes como um espaço útil para os vivos. Sabe ‑se que durante os últimos séculos da Idade 
Média (séculos XIV–XV), as pessoas habituam ‑se à presença de sepulturas e sarcófagos enquanto 
praticam as mais diversas actividades junto daqueles, tal como dançar, comer, beber e dormir 
durante vigílias, no decorrer de reuniões e negócios, para além da realização de jogos. algumas 
destas práticas são hoje conhecidas por terem sido claramente reprovadas em concílios (Barroca, 
1987, pp. 286–287). 

3. Características e evolução

No que se refere às formas de enterramento praticadas durante a Idade Média, havia diversas 
opções. Estas verificam ‑se, nomeadamente, ao nível das tipologias detectadas nos sepulcros 
daquele período, cujas diferenças, se por um lado se podiam dever à evolução ao nível da produção 
e das formas (da cavidade de inumação, por exemplo), também podiam estar ligadas às possibili‑
dades financeiras de quem os mandava fazer. 

Durante esta investigação foram detectados dois tipos de sepulcro, aqui analisados: sepul‑
turas rupestres e sarcófagos monolíticos. Em ambos os casos foram encontrados exemplares 
com características diferentes, o que poderá contribuir para a sua contextualização cronoló‑
gica. 

3.1. Sepulturas rupestres

Nos últimos séculos da alta Idade Média e no período da reconquista Cristã, generalizam ‑se 
na região do Noroeste da península Ibérica os cemitérios constituídos por sepulturas talhadas em 
afloramentos rochosos. 

pensa ‑se que as primeiras sepulturas rupestres terão tido a sua origem no século VII, 
caracterizando ‑se por formas arcaicas, não antropomórficas, de contornos rectangulares, trapezoi‑
dais e ovais. Segundo lópez quiroga & lovelle (1999, p. 247), o defunto ficaria directamente em 
contacto com a rocha. ao longo do século VIII e da maior parte do século IX, este tipo de sepultu‑
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ras sofre grande desenvolvimento, surgindo soluções antropomórficas. Numa fase mais tardia, 
cresce o número de sepulturas escavadas na rocha, pela mesma altura em que as técnicas começam 
a valorizar mais os pormenores de acabamento: para além do antropomorfismo, muitas sepultu‑
ras apresentam agora um desnível entre a zona da cabeceira e aquela destinada ao corpo, tal como 
ocorre mais tardiamente com os sarcófagos monolíticos.

Nesta última fase, o enterramento em sepulturas deste tipo manteve ‑se em simultâneo com a 
prática de outras formas de inumação, nomeadamente em sarcófagos, que de uma forma geral 
ainda não eram antropomórficos. 

3.2. Sarcófagos monolíticos

o tipo de sarcófago aqui abordado é denominado monolítico por ser talhado num só bloco 
de pedra, neste caso de granito, o que exigia que fosse produzido cuidadosamente, para não frac‑
turar. Este facto tornava estas peças mais caras, de difícil acesso para grande parte da população, 
pelo que eram usadas sobretudo pelas classes mais abastadas da sociedade.

Sabe ‑se que, no espaço ibérico, a utilização de sarcófagos monolíticos terá sido frequente 
durante os períodos romano e paleocristão, tornando ‑se menos usual nos períodos Visigótico 
e da reconquista Cristã. por fim, parece ter voltado a surgir em número mais significativo nos 
finais do século XI e durante o século XII. alberto del Castillo chegou a considerar que a sua 
produção se reiniciara apenas a partir do século XII, facto este que estaria relacionado com as 
últimas fases dos cemitérios rupestres (como o de Cuyacabras): seriam uma consequência do 
aparecimento de sepulturas escavadas na rocha com rebordos bem pronunciados e que se 
começavam a destacar do afloramento rochoso. porém, esta teoria parece ser contrariada tanto 
pelo facto de existirem sarcófagos atribuíveis a épocas mais recuadas que o século XII, como 
também por existirem sepulturas rupestres numa época já tardia (Barroca, 1987, pp. 177–181, 
318–320).

a evolução para formas mais complexas1 terá ocorrido um pouco mais tarde nos sarcófagos 
do que nas sepulturas escavadas na rocha: nos séculos VIII e IX inicia ‑se, entre estas últimas, a evo‑
lução ao nível da cavidade de inumação de contornos simples para contornos antropomórficos, o 
que ainda não acontecia com os sarcófagos. Não se sabe, inclusivamente, se na região do Entre‑
‑Douro ‑e ‑Minho já existiriam sarcófagos no século VIII. pensa ‑se que os mais antigos devem 
remontar ao século IX, apresentando ‑se rudimentares, não antropomórficos e de contornos ova‑
lóides. Nos séculos X e XI, dominam outras tipologias de sarcófagos não antropomórficos, de 
produção mais cuidada, regular e com simetria axial, que apresentam contornos rectangulares 
(Silva Escura: Maia), sub ‑rectangulares com laterais arqueados (Santa Maria de avioso: Maia; leça 
do Balio: Matosinhos) e trapezoidais (Águas Santas, Gondim, Santa Maria de avioso, S. pedro de 
avioso e Moreira: Maia; lavra e leça do Balio: Matosinhos). alguns destes últimos apresentam 
apenas um ligeiro estreitamento das paredes, sendo nestes casos denominados “subtrapezoidais” 
na análise aqui apresentada (Barroca, 1987, pp. 179–181).

a evolução tipológica dos sarcófagos monolíticos terá culminado com o chamado antro‑
pomorfismo clássico, surgido em finais do século XI/inícios do século XII (Barroca, 1987,  
p. 319), não variando muito entre os séculos XII e XIV. porém, é provável que a cabeceira antro‑
pomórfica fosse já usada em épocas mais recuadas, nomeadamente sob a forma de antropomor‑
fismo incipiente ou de cabeceiras de arco peraltado — século XI (Barroca, 1987, pp. 179–180). No 
conjunto de sarcófagos aqui estudados existem dois com cabeceira de arco ultrapassado (Águas 
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Santas: Maia; leça do Balio: Matosinhos) e um com cabeceira trapezoidal, de ângulos arredon‑
dados (Águas Santas: Maia). também é importante referir que, numa fase inicial, os arcazes 
possuíam a cabeceira e a cavidade destinada ao corpo ao mesmo nível, como acontece com o 
sarcófago de cabeceira de arco ultrapassado de Águas Santas. porém, mais tarde, possivelmente 
a partir do século XIII, a cabeceira passa a encontrar ‑se num plano um pouco mais elevado 
relativamente à zona do leito destinada ao corpo, conseguindo ‑se assim uma melhor adapta‑
ção anatómica do sarcófago (Barroca, 1987, pp. 319–320) — característica presente no sarcó‑
fago de cabeceira trapezoidal de Águas Santas e no de cabeceira de arco ultrapassado de leça 
do Balio. 

3.2.1. Decoração

Entre os sarcófagos analisados, observou ‑se que diversos receberam, como decoração, uma 
cruz em relevo, na cabeceira: cruz grega patada (Águas Santas: Maia; leça do Balio: Matosinhos); 
cruz grega levemente patada (leça do Balio e lavra: Matosinhos); e cruz levemente patada, cujos 
braços horizontais são maiores que os verticais (S. pedro de avioso: Maia). 

Mário Barroca refere que os sarcófagos decorados com cruzes são geralmente sub‑
‑rectangulares ou trapezoidais, não antropomórficos (Barroca, 1987, pp. 181, 186). No conjunto 
analisado verifica ‑se exactamente isso, sendo única excepção o sarcófago de Águas Santas, cuja 
cavidade é antropomórfica. No que se refere à relação entre tampa e sarcófago decorado, não foi 
possível propor nenhuma associação, já que apenas o de Águas Santas possui ainda a tampa que 
lhe terá sido destinada (de secção sub ‑rectangular, ligeiramente arqueada).

quanto à cronologia, este tipo de cruzes parece inserir ‑se nos séculos X e XI ou inícios do 
século XII (Barroca, 1987, p. 186).

3.2.2. Tipologia das tampas

Entre o conjunto de sarcófagos analisados encontram ‑se diversas tampas monolíticas, de gra‑
nito, de diferentes tipologias (Barroca, 1987, pp. 217–218, 287 e 374, n.º 77): 

No exterior da igreja de leça do Balio (Matosinhos) estão depositadas duas tampas sobre 
sarcófagos significativamente mais pequenos: uma delas é de configuração abaulada e secção ova‑
lada, enquanto a outra é ligeiramente abaulada e de secção sub ‑rectangular. ambas revelam não ter 
havido grande preocupação com os acabamentos. Considera ‑se que este tipo de tampas pode 
remontar a uma época anterior ao século IX e que, nalguns casos, poderia estar associado a sepul‑
turas abertas na rocha. 

Em Águas Santas (Maia), o único sarcófago decorado está encerrado por uma tampa de sec‑
ção sub ‑rectangular e superfície ligeiramente arqueada. pensa ‑se que este tipo de tampa já não 
seria usado no século XIII, altura em que começaram a ser usadas tampas de tipologias diferentes 
(Barroca, 1987, p. 218). Na sua superfície, esta tampa ainda conserva um tabuleiro de jogo medie‑
val, que é um testemunho do tipo de actividades lúdicas que se realizavam nos cemitérios no século 
XIV (Barroca, 1987, p. 287). 

quanto às tampas de secção pentagonal, existe uma em Águas Santas (Maia) e outra no inte‑
rior da Igreja de leça do Balio (Matosinhos). o seu fabrico ter ‑se ‑á prolongado até finais da Baixa 
Idade Média (Barroca, 1987, p. 218). 
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Em duas tampas existentes em Águas Santas (Maia) pode observar ‑se um outro tipo de sec‑
ção, hexagonal, que é semelhante à secção pentagonal. porém, em vez de cinco possui seis planos: 
no lugar da aresta superior das tampas pentagonais, as hexagonais possuem uma superfície cen‑
tral, larga e aplanada (Barroca, 1987, pp. 218, 274, n.º 77).

3.2.3. Orifícios

Em diversos sarcófagos foi detectada uma característica comum: a presença de orifícios 
(sub)circulares, perfurados na pedra. Nalguns casos estes apresentam ‑se nos laterais do sarcó‑
fago, enquanto noutros se situam na zona dos pés, na parede, junto ao leito interno. Mais raro é 
o exemplo de S. pedro de avioso (Maia), em que o orifício se encontra no próprio leito do arcaz, 
na zona dos pés. 

Frequentemente, considera ‑se que estes orifícios foram feitos aquando do reaproveita‑
mento dos sarcófagos, nomeadamente como pias de água, o que nalguns casos poderá corres‑
ponder à realidade. porém, grande parte daqueles orifícios poderá ser original, sendo disso prova 
alguns sarcófagos de leça do Balio (Matosinhos). Estes, tendo sido expostos no exterior da igreja 
pouco depois de desenterrados (aquando de obras no adro), possuem orifícios certamente origi‑
nais, já que os sarcófagos não terão sido usados para outro fim. assim, Barroca (1987, pp. 320, 
375) considera que estes orifícios teriam como função permitir o escoamento de líquidos, resul‑
tantes do processo de decomposição dos corpos ali colocados, evitando ‑se assim problemas 
sanitários. quanto a este aspecto, pensa ‑se que existiriam igualmente outras formas de resolver 
a situação, quando era colocado um defunto num sarcófago. uma delas seria a introdução de cal 
na cavidade de inumação, o que ajudaria evitar a acumulação de uma quantidade excessiva de 
líquidos.

3.2.4. Vestuário e espólio

os sarcófagos monolíticos aqui tratados destinar ‑se ‑iam à inumação com sudário ou, a partir 
do século XII, com o defunto vestido, sem a presença de caixões de madeira. Não era também 
comum colocar ‑se dentro do sarcófago espólio, pelo que quando é encontrado algum no seu inte‑
rior geralmente relaciona ‑se com o próprio vestuário do defunto (Barroca, 1987, p. 320) — como é o 
caso do botão, em latão, encontrado num dos sarcófagos do exterior da Igreja de leça do Balio, 
Matosinhos (Dias, 1993, pp. 338–339). 

4. Inventário de sarcófagos e sepulturas2

4.1. Concelho de Matosinhos

4.1.1. Freguesia: Águas Santas

Designação do sítio: Necrópole do Mosteiro de Águas Santas
CNS (Endovélico/Ipa): 21546
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No adro da igreja paroquial de Águas San‑
tas, encostado ao muro sul, que separa aquela 
do cemitério, existe um conjunto de quatro tam‑
pas e cinco sarcófagos monolíticos, de granito 
(Fig. 1). 

João Moutinho dos Santos (apud Barroca, 
1987, p. 374, n.º 77) refere ‑se a estes arcazes em 
1871: alguns sarcophagos que ali se encontram em 
torno da egreja, foram descobertos em algumas escava‑
ções, pelos seus emblemas e dísticos ou epitaphios indeci‑
fráveis, apostam a sua remota existência. 

recentemente, os quatro sarcófagos que 
ainda possuem tampa foram abertos. todos eles 
continham restos de enterramentos com caixões 
de madeira, cujos galões demonstraram remon‑
tar a enterramentos do século XIX. um dos sar‑
cófagos parecia estar a servir de ossário já que, 
ao contrário dos outros, que continham as ossa‑
das de apenas um indivíduo, este encerrava ossos de vários corpos, em deposição secundária3.

a descrição dos sarcófagos e tampas que se encontram no exterior da igreja será feita come‑
çando pelo que se encontra mais a oeste, pela ordem em que, à data desta investigação, se encontra‑
vam dispostos ao longo do muro.

Sarcófago 1
Sarcófago monolítico, sem decoração e sem tampa. a cavidade apresenta uma tipologia antro‑

pomórfica, com cabeceira de arco ultrapassado e um ligeiro desnível entre a zona destinada à cabeça 
e a zona destinada ao corpo. Encontra ‑se virado e pousado sobre o seu lado esquerdo, parcialmente 
enterrado. Dimensões  ‑ Comp.: 2,15 m; larg.: >0,53 m; alt.: 0,54 m. Cronologia: entre os séculos XII 
e XIV.

Fig. 1 Sarcófagos 1 a 5, freguesia de Águas Santas (Maia).

Fig. 2 Sarcófago 1, freguesia de Águas Santas (Maia).
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Sarcófago 2
Sarcófago monolítico, sem decoração. a cavidade apresenta uma tipologia antropomórfica, 

com cabeceira trapezoidal (de ângulos arredondados) e um desnível entre a zona destinada à cabeça 
e aquela destinada ao corpo. Sobre este arcaz está pousada uma tampa de secção pentagonal (ligei‑
ramente fragmentada na parte inferior) que lhe parece corresponder. Dimensões: Sarcófago  ‑ 
Comp.: 2,04 m; larg.4: 0,73  ‑ >0,55 m; alt.: >0,42 m. tampa  ‑ Comp.: 2,04 m; larg.: 0,73  ‑ 0,59 m; alt.: 
0,12  ‑ 0,23  ‑ 0,12 m. Cronologia: entre os séculos XII e XIV.

Sarcófago 3
Sarcófago monolítico, sem decoração. a cavidade apresenta uma tipologia não antropomór‑

fica. Sobre ele encontra ‑se pousada uma tampa monolítica (tampa 1) que, pelas suas dimensões e 
provável cronologia, poderá não corresponder a este sarcófago. Dimensões  ‑ Comp.: 2,11 m; larg.: 
0,81  ‑ 0,60 m; alt.: >0,47 m. Cronologia: entre os séculos X e XI.

Tampa 1
Sobre o sarcófago 3 encontra ‑se pousada uma tampa de sarcófago monolítica, de perfil hexa‑

gonal, cujo comprimento e largura são ligeiramente diferentes dos do referido sarcófago. Dimen‑
sões: Comp.: 2,06 m; larg.: 0,83–0,38 m e 0,59–0,22 m; alt.: 0,9  ‑ 0,33  ‑ 0,9 m. Cronologia: a partir 
do século XII.

Sarcófago 4
Sarcófago monolítico, com cavidade de tipologia antropomórfica. Está decorado no topo da 

cabeceira com uma cruz grega patada, em relevo. Sobre este arcaz está pousada uma tampa de sec‑
ção sub ‑rectangular, com a superfície um pouco arqueada, cujo comprimento é ligeiramente supe‑
rior ao do sarcófago. Existe a informação de que, na sua superfície, existe gravada uma cruz, inserta 
num círculo, sendo este um símbolo religioso usado como ornamento sobretudo nos séculos XII e 
XIII, e que poderá demonstrar que esta tampa seria para ficar visível (Barroca, 1987, p. 305). Con‑
tudo, foi possível identificar apenas uma gravação cronologicamente posterior (Barroca, 1987,  
p. 208, n.º 40): um tabuleiro de jogo medieval, vestígio das actividades que se praticariam nos  

Fig. 3 Sarcófago 2, freguesia de Águas Santas (Maia).
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cemitérios durante a Baixa Idade Média. Dimensões: Sarcófago  ‑ Comp.: 2,00 m; Larg.: >0, 60  ‑ 0,65 m; 
Alt.: >0,42 m. Tampa  ‑ Comp.: 2,05 m; Larg.: 0,80  ‑ 0,67 m; Alt.: 0,13  ‑ 0,15 m. Cronologia:  
Conjunto tampa e sarcófago: século XII. Tabuleiro de jogo: Baixa Idade Média (possivelmente do 
século XIV).

Sarcófago 5 
Sarcófago monolítico, sem decoração. A cavidade apresenta uma tipologia não antropomór‑

fica e contorno trapezoidal. Está coberto com uma tampa de perfil hexagonal, que lhe parece cor‑
responder. Dimensões: Sarcófago  ‑ Comp.: 2,07 m; Larg.: 0,83  ‑ 0,55 m; Alt.: 0,41 m. Tampa  ‑ Comp.: 
2,06 m; Larg.: 0,86  ‑ 0,35 m e 0,56  ‑ 0,22 m; Alt.: 0,11  ‑ 0,30 m e 0,11  ‑ 0,21 m. Cronologia: século XII.

Fig. 4 Sarcófago 4, freguesia de Águas Santas (Maia).

Fig. 5 Sarcófago 5, freguesia de Águas Santas (Maia).
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4.1.1.1. Contextualização: instituições religiosas na freguesia
apesar de pinho leal referir que o desaparecido mosteiro de Águas Santas remontaria ao 

século VI (leal, 1873, p. 32), segundo o padre agostinho de azevedo o primeiro documento conhe‑
cido em que é referido o chamado Mosteiro de Aquis Sanctis é um breve do papa Calisto II, datado de 
1120 (documento citado no Censual 4, 1120, apud Mattoso, 2002, p. 14), que impunha àquela insti‑
tuição obediência à Sé do porto (GEPB, vol. I, p. 639). também há notícia de uma doação feita pela 
rainha D. tareja, em 1120, ao bispo D. Hugo do porto, em que surge uma referência a Sancta Marya 
Aquis Sanctis (azevedo, 1939, p. 172). São conhecidos outros documentos posteriores àqueles, refe‑
rentes tanto à igreja como ao mosteiro da freguesia em questão, nomeadamente: em 1130 o mos‑
teiro faz doação de umas terras de paramos (Feira); em 1264 o rei afonso III apresenta Frei pedro 
Fortes de outer de Fumos como prior da igreja, o que é confirmado em 1265 pelo bispo D. Vicente 
Mendes, e em 1281 D. Dinis apresenta como prior o cónego Giraldo Cristóvão (GEPB, vol. I,  
pp. 639–640; azevedo, 1939, pp. 172–173); em 1321 é feita uma contribuição para a guerra contra 
os mouros por parte da igreja e do mosteiro; pelos finais do século XIV/século XV, o mosteiro torna‑
‑se priorado secular do padroado régio, tendo tido como último prior o cardeal D. Henrique; este 
passou ‑o à ordem de Malta em 1551 (Viterbo, 1798, apud GEPB, vol. I, p. 640), que o converteu 
numa comenda (Cardoso, 1747, apud GEPB, vol. I, p. 640).

ainda de acordo com o padre agostinho de azevedo, Frei Nicolau de Santa Maria terá consi‑
derado que a igreja (deveria querer dizer “mosteiro”) de Águas Santas foi fundada pelos cavaleiros 
do Santo Sepulcro, sendo inicialmente dúplice, já que aí, em dois claustros, moravam cónegos e 
cónegas de Santo agostinho, da ordem regrante do Santo Sepulcro (Santa Maria, 1668, apud aze‑
vedo, 1939, p. 174). Esta consideração é, segundo o primeiro autor, em parte incoerente, já que por 
um documento de 1186 se provou que esta instituição pertencia à ordem do templo, que pode ter 
relação com a ordem do Santo Sepulcro, mas não com a de Santo agostinho. Viterbo refere uma 
escritura de contrato entre o bispo D. João pires, de Viseu, e D. Egas, prior de Águas Santas, datada 
de outubro de 1186, que poderá ser o mesmo documento referido por agostinho de azevedo, e que, 
segundo Viterbo, prova que nessa data a ordem do Santo Sepulcro já estaria em Águas Santas 
(Viterbo, 1798, apud GEPB, vol. I, p. 639).

Segundo Joaquim Moutinho dos Santos (1871, apud Vitorino, 1915, p. 293; GEPB, vol. I,  
p. 640), em 1551 o mosteiro já se achava extinto, sendo desde então comenda da ordem de Malta. 
Deste edifício, situado a sul da igreja, já não existem actualmente vestígios (Barroca, 2000, p. 695; 
Monteiro, 1954, p. 54).

quanto à actual igreja românica de Águas Santas, a referência mais antiga conhecida encontra‑
‑se no Censual do Cabido da Sé do porto de 1120 (p. 4, apud Barroca, 2000, p. 695) e é tida por José 
Mattoso (2002, p. 14) como pertencente aos Cónegos do Santo Sepulcro desde antes de 1128 (DR 
ref. 14). luiz Cardoso (1747, p. 86), no século XVIII, afirma que a sua fundação é muito antiga; diz 
também que se pensa que aquela pertencera à ordem dos templários, ou Cavaleiros do Santo 
Sepulcro, passando mais tarde o priorado para a Religião de S. João Bautista de Malta. Existe também a 
referência de que Frei agostinho de Santa Maria afirmou que este templo foi construído pela rainha 
D. Mafalda, que morreu em 1158 (GEPB, vol. I, p. 639), embora não tenha sido possível ter acesso de 
fundamentos que apoiem esta afirmação. 

pedro Vitorino (1915, p. 295, 1923–1924, p. 166, 1927, p. 354, apud Barroca, 2000, p. 694), 
assim como outros autores (Fronteira, 1945, p. 37, apud Barroca, 1987, p 477, n.º 14; Sousa, 1931, 
p. 626, 1948a, n.º 10; azevedo, 1939, p. 172; Barroca, 1987, p. 477, n.º 14, apud Barroca, 2000, p. 694; 
Monteiro, 1954, p. 55), considerou que teria sido feita alguma obra na Igreja de Águas Santas por 
volta do ano de 1168, pelo que a sua construção teria sido anterior. aquele autor baseia a sua teoria 
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na interpretação, feita pelo antiquário pedro a. de azevedo a seu pedido, de uma inscrição funerária 
ou comemorativa (Barroca, 2000, p. 694) de alguma fase de construção gravada num silhar do edi‑
fício românico, visível no exterior deste, embutido junto da fresta do absidíolo da capela ‑mor, 
abaixo do friso românico de bilhetes (Barroca, 2000, p. 694). pedro de azevedo leu na primeira regra: 
“E M CC’ VI”, como sendo “Era de 1206”, que corresponde a a.D. 1168. Na segunda regra, leu: 
“MIraN MartIIz”, com til sobre os II, sendo considerado “Mirão” um antropónimo de origem 
germânica (Vitorino, 1915, p. 295, apud Barroca, 2000, p. 694).

Em 1945, Joaquim Fronteira (1945, p. 35, apud Barroca, 2000, p. 694) sugeriu que a primeira 
regra deveria ser lida como “M CC 2 VI”, passando assim a data a ser interpretada como a. D. 1218. 
Segundo Mário Barroca (2000, p. 694), a representação em forma de 2 será, de facto, um l uncial 
minúsculo, difícil de identificar correctamente devido às suas proporções pouco comuns, descendo muito 
em relação à linha inferior dos restantes caracteres; segundo esta leitura, o ano gravado naquela inscrição 
é 1256, não 1206, e portanto a.C. 1218. Este autor (Barroca, 2000, pp. 694–695) também corrige  
a leitura da segunda regra, defendendo que o nome ali registado é “DuraN MartIM” (ou  
“MartIN”). De resto, sobre o E de “Era” e os vários grupos de numerais encontram ‑se gravados 
aa abertos, que indicam tratar ‑se do género feminino. 

o actual templo apresenta também elementos visigóticos reaproveitados (dois capitéis — no 
exterior do absidíolo da nave norte [GEPB, vol. I, p. 641; Vitorino, 1915, p. 294], a mais antiga — e 
dois fragmentos de colunas torsas [almeida, 1978, p. 176]), possivelmente pertencentes a um tem‑
plo pré ‑românico já desaparecido (Barroca, 2000, p. 695).

4.1.1.2. Sarcófagos vs instituições religiosas
Verificando as cronologias conhecidas relativas tanto ao mosteiro como à igreja de Águas San‑

tas, é possível supor que ambos já se encontrariam em funcionamento pelo menos desde o primeiro 
quartel do século XII (1120). 

Dos cinco sarcófagos medievais que actualmente existem junto da Igreja, considerou‑se 
que três poderão ter sido produzidos no século XII e dois entre os séculos XII e XIV. Sabendo que 
tanto o mosteiro como a igreja acima referidos já existiam no século XII, mantendo ‑se em fun‑
cionamento durante toda a Baixa Idade Média (e mesmo depois dela), é possível colocar a hipó‑
tese de aqueles sarcófagos terem servido para a realização de inumações cristãs associadas àque‑
las instituições. 

4.1.2. Freguesia: Avioso (Santa Maria)

Designação do sítio: Necrópole de Santa Maria de avioso
CNS (Endovélico/Ipa): 21553

Junto do adro da Igreja de Santa Maria de avioso, existe um conjunto de dois sarcófagos de 
granito, parcialmente enterrados num jardim (Fig. 6), situado do lado esquerdo daquele edifício.

Sarcófago 6 
Sarcófago monolítico, sem decoração e sem tampa. a cavidade apresenta uma tipologia não 

antropomórfica e contorno sub ‑rectangular (ângulos suavizados). Dimensões  ‑ Comp.: 2,10 m; 
larg.: 0,64  ‑ 0,82 m; alt.: >0,40 m. Cronologia: entre os séculos X e XI.



Diana Ornellas Bencatel Sarcófagos e sepulturas medievais (Maia e Matosinhos): análise tipológica e cronológica

REVISTA PORTUGUESA DE Arqueologia. volume 12. número 2. 2009, pp. 209 –238220

Sarcófago 7
Sarcófago monolítico, sem decoração e sem tampa. a cavidade apresenta uma tipologia não 

antropomórfica e contorno subtrapezoidal (ângulos suavizados). Está parcialmente fragmentado 
na zona dos pés. Dimensões  ‑ Comp.: 2,09 m; larg.: 0,52  ‑ 0,81 m; alt.: >0,45 m. Cronologia: entre 
os séculos X e XI.

4.1.2.1. Contextualização: instituições religiosas na freguesia
Segundo o p.e Domingos a. Moreira (1972, p. 234), o documento mais antigo, de que se 

conhece a data, a referir Santa Maria de avioso — Sancte Marie de Avenoso — é de 1258 (Inq 493, Corpus 
I. 254). o mesmo autor (1972, p. 234) refere outros documentos, posteriores àquele, embora o pri‑
meiro a referir concretamente a Ecclesiam de sancta Maria de Aueoso date já de 1320 (Rol. B, cfr. HI II. 
617). ainda neste século é feita uma outra referência à igreja (BaV, Collect. 179. 121 v, apud Moreira, 
1972, p. 234), assim como ao Abade de aueoso (auC, pergaminho de roriz, gav. 7–B, I. 11, apud 
Moreira, 1972, p. 234). 

a actual igreja de Santa Maria de avioso data do século XVII ou XVIII (Sereno & rebelo, 1998).

4.1.2.2. Sarcófagos vs igreja
através das informações conhecidas não foi possível estabelecer uma relação entre os sarcófa‑

gos localizados junto da igreja de Santa Maria de avioso e o templo que existiria neste local em 
período medieval. Isto porque a cronologia dos arcazes rondará os séculos X e XI, enquanto a data 
mais antiga conhecida para aquela igreja é do século XIV (1320). é possível que a igreja fosse mais 

Fig. 6 Sarcófagos 6 e 7, freguesia de Santa Maria de avioso (Maia).
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antiga do que se sabe, assim como é possível que os sarcófagos tenham sido produzidos mais tardia‑
mente, apesar de, com essa cronologia, ser mais comum a utilização de cavidades com antropomor‑
fismo incipiente ou mesmo antropomórficas. também se pode colocar a hipótese de sarcófagos e 
igreja não estarem relacionados.

4.1.3. Freguesia: Avioso (S. Pedro)

Designação do sítio: Necrópole de São pedro de avioso
CNS (Endovélico/Ipa): 21549

No adro da igreja de S. pedro de avioso, nas proximidades da porta principal, encontra ‑se um 
sarcófago de granito. 

Sarcófago 8
Sarcófago monolítico, com cavidade de tipologia não antropomórfica e contorno trapezoidal 

(ângulos suavizados), sem tampa. Encontra ‑se ligeiramente partido na parte superior da zona dos 
pés. Está decorado no topo da cabeceira com uma cruz em relevo de braços horizontais maiores 
que os verticais, sendo todos levemente patados. Carlos alberto Ferreira de almeida considerou 
que esta cruz pode ser visigótica, embora também possa ser românica (almeida, 1966, p. 638, apud Bar‑
roca, 1987, p. 208, n.º 41). Barroca inclui ‑a dentro dos materiais pré ‑românicos (Barroca, 1987,  
p. 208, n.º 41). o arcaz apresenta igualmente um orifício subcircular na zona dos pés, no leito do 
sarcófago. Dimensões  ‑ Comp.: 2 m; larg.: 0,27  ‑ 0,85 m; alt.: 0,30  ‑ 0,54 m. Cronologia: entre os 
séculos IX e XI.

Fig. 7 Sarcófago 8, freguesia de S. pedro de avioso (Maia).
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4.1.3.1. Contextualização: instituições religiosas na freguesia
Segundo o p.e Domingos Moreira (1972, p. 235), o documento mais antigo que se conhece que 

refere sancti petri de auenoso data de 1116 (tt roriz I. 7). relativamente à igreja medieval já desaparecida, 
conhece ‑se um documento de 1320 (Rol B, cfr. HI II. 617) e outro de 1371 (BaV, Collect. 179. 121 v). 

a actual igreja desta freguesia deverá remontar ao século XVII ou XVIII.

4.1.3.2. Sarcófago vs igreja
o sarcófago de S. pedro de avioso insere ‑se, cronologicamente, por volta do século IX, se aten‑

dermos à possibilidade de a cruz nele gravada ser pré ‑românica; por outro lado, a tipologia da cavi‑
dade, não antropomórfica mas de contorno trapezoidal, remete este arcaz para uma cronologia 
mais tardia, pelos séculos X–XI. quanto à referência mais antiga que se conhece relativamente a 
uma igreja nesta freguesia, é relativa ao século XIV (1320), sendo esta uma cronologia demasiado 
tardia para associar, com as informações existentes, o sarcófago ao templo medieval. tal como no 
caso de Santa Maria de avioso, é possível que a construção da primitiva igreja, já desaparecida, seja 
mais antiga do que a data que conhecemos, ou inclusivamente que não haja relação entre o sarcó‑
fago e a igreja medieval (Barroca, 1987)

4.1.4. Freguesia: Gondim 

(Inédito)
Com a ajuda do arqueólogo da Câmara Muni‑

cipal da Maia, andré tomé ribeiro, foi possível 
detectar nesta freguesia um sarcófago de granito, 
que se encontra actualmente no pátio de uma pro‑
priedade particular, localizada nas imediações da 
igreja de Gondim. actualmente o arcaz está quase 
totalmente preenchido com terra, sendo utilizado 
como canteiro de plantas.

Sarcófago 9
Sarcófago monolítico, sem tampa nem deco‑

ração. a cavidade apresenta uma tipologia não 
antropomórfica e contorno trapezoidal (ângulos 
suavizados). Encontra ‑se fissurado em diversas par‑
tes do lateral direito e partido na parte superior do 
arcaz, na zona dos pés, tendo sido esta área comple‑
tada com cimento, tornando ‑a novamente regular. 
também no lateral direito, a meio da parede, junto 
do leito interno, existe um orifício com cerca de 
quatro centímetros de diâmetro. No exterior, no 
topo da zona dos pés, encontra ‑se um escoadouro, 
que se supõe ter sido acrescentado ao sarcófago 
durante a sua utilização como pia de água. Dimen‑
sões  ‑ Comp.: 2 m; larg.: 0,39  ‑ 0,72 m; alt.: 0,41  ‑ 
0,50  ‑ 0,42 m. Cronologia: entre os séculos X e XI.

Fig. 8 Sarcófago 9, freguesia de Gondim (Maia).
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4.1.4.1. Contextualização: instituições religiosas na freguesia
a referência documental mais antiga conhecida relativa a uma igreja ou capela em Gondim 

data de 1258, sendo nesse documento denominada Ecclesie Sancti Salvatoris (Inq. 495, Corpus I.256 
livro II.42, apud Moreira, 1985–1986, p. 76).

4.1.4.2. Sarcófago vs igreja
o sarcófago encontrado em Gondim insere ‑se, cronologicamente, entre os séculos X e XI. 

tendo em conta que não se teve acesso a referências anteriores ao século XIII (1258) no que se refere 
à igreja medieval da freguesia, não foi possível estabelecer nenhuma relação entre aquela instituição 
e o sarcófago medieval. 

4.1.5. Freguesia: Moreira

Designação do sítio: Necrópole do Mosteiro de Moreira da Maia
CNS (Endovélico/Ipa): 21554

a necrópole medieval desta freguesia era composta por dois sarcófagos monolíticos, cuja des‑
crição se segue. 

Sarcófago 10 
um dos sarcófagos de Moreira, segundo Mário Barroca (1987, p. 208, n.º 42), era de contorno 

trapezoidal, tipologia não antropomórfica e anormalmente largo, sem qualquer decoração. 
Encontrou ‑se durante algum tempo depositado em frente à Igreja de Moreira da Maia, embora 
actualmente já lá não se encontre, sendo a sua localização desconhecida (Barroca, 1987, p. 208). pela 
descrição, é possível supor que tenha sido produzido durante o século X ou XI. 

Sarcófago 11 
um outro sarcófago medieval, de tipologia não antropomórfica5, terá sido levado de Moreira 

para o edifício da Câmara Municipal da Maia. apesar da ajuda prestada pelo arqueólogo da Câmara, 
andré ribeiro, na procura deste arcaz, não foi possível localizá ‑lo. Segundo Barroca (1987, p. 208,  
n.º 42), estaria decorado com uma cruz na cabeceira.

perante os elementos caracterizadores deste sarcófago a que foi possível ter acesso, poderá 
colocar ‑se a hipótese de a sua cronologia se situar entre os séculos IX e XI.

Sabe ‑se que um sarcófago, provavelmente um dos anteriores, se encontra no interior da quinta 
do Mosteiro, uma propriedade privada existente nas imediações da Igreja de Moreira da Maia. 

4.1.5.1. Contextualização: instituições religiosas na freguesia
o primeiro documento em que é referida uma instituição religiosa em Moreira é uma doação 

(DC 262, apud Mattoso, 2002, p. 24) feita em benefício da Sancti Saluatoris Aulam Dei, datada de 1027 
(azevedo, 1939, p. 178; Carvalho, 1969, p. 20), sendo referido que se localizava in villa Moraria — tal‑
vez fosse uma ermida que remontasse a tempos anteriores. Esta última hipótese é colocada não só 
devido à existência de um documento relativo ao ano de 915, que refere a eglesia Sancti Salbatoris, 
embora sem a localizar geograficamente, como também pelo achado de dois capitéis possivelmente 
pré ‑românicos encontrados em 1905, durante trabalhos de escavação realizados no local (Carvalho, 
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1969, p. 20) Esta ermida terá sido substituída pelo mosteiro e respectiva igreja (baseliga), que poderá 
ter sido apenas o resultado de um alargamento da construção anterior (azevedo, 1939, pp. 180, 187, 
194; Carvalho, 1969, pp. 21–23).

Nicolau de Santa Maria, cronista dos crúzios, afirma (apud azevedo, 1939, p. 179) que o mos‑
teiro de Moreira já existiria em meados do século IX (862) referindo um testamento dessa data 
relativo a “Dona Gontina, senhora de pedras rubras” e feito a favor do convento. Este cronista diz 
ainda que o mosteiro foi reedificado em 1064 e a igreja sagrada pelo bispo D. Hugo. também o  
pe. Carvalho da Costa (1868, p. 362) afirma que já há memória deste convento desde 862, presu‑
mindo que terá sido fundado por D. ordonho I de leão, que povoou por esta altura a terra da Maia. 
Carvalho (1969, pp. 20–23) menciona um documento de 1092, em que trutesindo Guterres e a 
mulher Gontronde declaram ter edificado o mosteiro, cuja sagração, por parte de D. Hugo, bispo 
do porto, é referida por outro documento, de 11126.

Não se sabe a data exacta em que o mosteiro terá ficado sob a ordem de Santo agostinho, 
embora em 1134 já o devesse estar: nesse ano, D. Gelvira Guterres fez voto solene de castidade e 
de obediência secundum Regulam Sancti Augustini. a igreja sofreu grandes reformas e talvez com‑
pleta reedificação em 1290 (GEPB, vol. XVII, p. 849). poderão também datar da segunda metade 
do século XIII alguns capitéis de inspiração vegetal e bases bolbiformes, com plinto decorado, 
referidos por Ferreira de almeida (1978, p. 238). Sucederam ‑se, ao longo do século XIV, várias 
cartas de doação. Em finais do século XIV, o regime de padroado entra em vias de desapareci‑
mento. por meados do último quartel do século XV, o mosteiro foi dado em comenda, até 1568. 
o último comendatário de Moreira foi D. Fulgêncio, filho segundo do Duque de Bragança  
D. Jaime, que deixou o mosteiro aos crúzios (azevedo, 1939, p. 188; Carvalho, 1969, pp. 28–32; 
Costa, 1868, p. 363).

quanto à actual igreja, foi construída nos finais do século XVI, princípios do século XVII, 
depois de feita a união com Santa Cruz, em 1562. o mosteiro de S. Salvador de Moreira foi extinto 
em 1770 (azevedo, 1939, pp. 194–195), estando a igreja adossada, a sul, à área onde aquele funcio‑
nava (Sereno & rebelo, 1998). 

4.1.5.2. Sarcófago vs instituições religiosas
Embora não tenha sido possível localizar os dois sarcófagos de que há notícia terem existido 

em Moreira, é possível colocar a hipótese de um deles datar do século X ou XI, enquanto o outro se 
pode situar entre o século IX e XI. relativamente ao século XI, sabe ‑se que já existia tanto o mosteiro 
como a igreja de Moreira, pelo que seria natural que se realizassem inumações associadas a estas 
instituições. é também colocada a hipótese de ter existido alguma igreja, ermida ou até um mos‑
teiro nos século IX (862) e X (915), embora esta teoria não assente em provas documentais muito 
fiáveis (almeida, 1978; azevedo, 1939; Costa, 1868; GEPB, v. XVII).

4.1.6. Freguesia: Silva Escura

Designação do sítio: Necrópole de Silva Escura
CNS (Endovélico/Ipa): 21566

o sarcófago de granito detectado nesta freguesia foi encontrado no meio do mato, nas trasei‑
ras de uma casa existente ao lado da igreja de Silva Escura. 
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Sarcófago 12 
Sarcófago monolítico, sem tampa nem 

decoração. a cavidade apresenta uma tipologia 
não antropomórfica e contorno rectangular. 
actualmente, este arcaz encontra ‑se bastante 
fragmentado: embora o leito se mantenha em 
relativo bom estado de conservação, já não exis‑
tem praticamente o lateral direito e a zona da 
cabeceira, estando a zona dos pés partida na parte 
superior. Nesta zona, junto ao leito interno, existe 
um orifício subcircular, com cerca de seis centí‑
metros de diâmetro. Dimensões  ‑ Comp.: 1,80 m; 
larg.: 0,70  ‑ 0,76 m; alt.: 0,48  ‑ 0,50 m. Cronolo‑
gia: entre os séculos X e XI.

4.1.6.1. Contextualização: instituições religiosas na freguesia
Conta ‑se que a primitiva igreja matriz de Silva Escura se situava no alto da serra. Mas como era 

difícil subir o monte sempre que se queria ouvir a missa, foi construída uma capela num local mais 
acessível para esse efeito. Mais tarde foi erigida a actual igreja matriz, construída quando a primitiva 
igreja da serra se arruinou (GEPB, vol. XXVIII, p. 864).

a primeira referência documental, datada e conhecida, feita à igreja de Santa Maria de Silva 
Escura está presente nas Inquirições de D. afonso III, de 1258 (Inq. 497, Corpus I.259). Conhecem‑
‑se outras referências documentais a esta instituição feitas ao longo do século XIV (Moreira, 1989– 
–1990, p. 69, n.os 2, 6, 8, 11; GEPB, vol. XXVIII, p. 863).

Em 1077 é referida a existência de um acisterio de silua scura (DC p. 330, n. 542, apud Moreira, 
1989–1990, p. 69, n.º 1). Sabe ‑se também que no século XII ainda existia um mosteiro em Silva 
Escura: em 1180 é referido, numa inquisa ordenada por D. afonso Henriques, um monge deste 
mosteiro, Alfonsus monachus de Silva Escura. Não há outra notícia, anterior ou posterior, daquilo que 
provavelmente seria apenas um cenóbio (ou eremitério), e que poderia inclusivamente corresponder 
à igreja do alto da serra de que fala a tradição (GEPB, vol. XXVIII, p. 863).

4.1.6.2. Sarcófago vs instituições religiosas
a cronologia atribuída ao sarcófago encontrado junto da igreja de Silva Escura situa ‑se pelos 

séculos X e XI. Na medida em que se conhece uma referência a um ascetério de Silva Escura que 
remonta a 1077, existe a possibilidade de a utilização daquele sarcófago ter estado relacionada com 
a existência desta instituição, por volta do século XI.

Fig. 9 Sarcófago 12, freguesia de Silva Escura (Maia).
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4.2. Concelho de Matosinhos

4.2.1. Freguesia: Guifões (S. Martinho)

No âmbito deste estudo, Guifões não foi alvo de uma prospecção que confirmasse a presença, 
ou não, de sepulcros medievais na freguesia. porém, foi possível ter acesso a dois sarcófagos mono‑
líticos daquele período provenientes desta localidade. 

No início do século XX, rocha peixoto (1906, p. 288) terá tido conhecimento da presença de 
um maior número de sepulturas soltas em S. Martinho de Guifões, mais precisamente nove: algumas 
de dimensões adaptadas para adultos e outras para crianças. Estariam espalhadas por diversas pro‑
priedades da freguesia do antigo concelho de Bouças, reaproveitadas como pias. porém, para além 
dos dois sarcófagos que aqui serão descritos, não foi possível conhecer o paradeiro de outras sepul‑
turas referidas por rocha peixoto. 

Sarcófago 13
Sarcófago monolítico, de tipologia não antropomórfica e contorno sub ‑rectangular (ângulos 

suavizados). apresenta um talhe bastante irregular, com uma pequena elevação no leito, na zona 
dos pés. No topo da cabeceira possui como decoração uma cruz grega patada, em relevo. No lateral 
direito, perto da zona da cabeceira e ao nível do leito interno, existe um orifício circular com cerca 
de cinco centímetros de diâmetro.

Este sarcófago terá sido levado de Matosinhos para o Museu Municipal do porto por rocha 
peixoto no início do século XX, sendo esta a localização que o autor refere no seu artigo da Portuga‑
lia (peixoto, 1906, p. 288). tendo aquele museu sido extinto, este foi um dos objectos que passou a 
fazer parte do espólio do Museu Nacional de Soares dos reis, também localizado no porto. assim, 
o sarcófago em questão faz parte da chamada Secção Lapidar do museu, estando depositado num 
espaço exterior deste, na Cerca, juntamente com outras peças pertencentes à mesma secção (MNSR, 
1952, p. 19). Dimensões  ‑ Comp.: 2,29 m; larg. máx.: 0,84 m; alt. máx.: 0,64 m. Cronologia: entre os 
séculos X e XI.

Sarcófago 14
Sarcófago monolítico, de tipologia não antropomórfica e contorno sub ‑rectangular (ângulos 

suavizados). No lateral direito, perto da zona da cabeceira e ao nível do leito interno, possui um 
orifício com cerca de 5 cm de diâmetro, que foi rasgado para baixo cerca de 10 cm — pelo que o 
resultado final se apresenta como uma pequena fresta.

Este sarcófago encontra ‑se actualmente depositado no Gabinete Municipal de arqueologia 
de Matosinhos. recentemente foi alvo de uma intervenção de restauro, na medida em que parte do 
lateral esquerdo se encontrava fragmentado. Dimensões  ‑ Comp.: 2,29 m; larg. máx.: 0,84 m;  
alt. máx.: 0,64 m. Cronologia: entre os séculos X e XI.

4.2.2. Freguesia: Lavra

(Inédito)
Junto da igreja paroquial de lavra, no pátio existente entre o cemitério e a dita igreja, existem 

diversos artefactos que constituem o núcleo lapidar do museu local. São peças de diferentes crono‑
logias, reunidos recentemente pelo Sr. padre Manuel. Entre eles encontra ‑se um sarcófago de gra‑
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nito, medieval. para além deste, abaixo descrito, na década de 1980 terá sido descoberto outro sar‑
cófago na freguesia, cujas características não foi possível conhecer, por ter sido mantido enterrado.

Sarcófago 15 
Sarcófago monolítico, de tipologia não 

antropomórfica e contorno trapezoidal. Encon‑ 
tra ‑se decorado no topo da cabeceira com uma 
cruz grega levemente patada, em relevo. Na zona 
dos pés, na face menor e ao nível do leito interno, 
existe um orifício circular, com cerca de seis centí‑
metros de diâmetro. Dimensões  ‑ Comp.: 2,09 m; 
larg.: 0,59  ‑ 0,73 m; alt.: 0,35  ‑ 0,53 m. Cronolo‑
gia: entre os séculos X e XI (embora indicado 
como sendo visigótico, do “ano 700”, numa placa 
de mármore cimentada ao sarcófago).

4.2.2.1. Contextualização: instituições religiosas 
na freguesia
um documento de 897 (ou de 947, apud 

Mattoso, 2002, p. 21) refere o monasterio labra, 
dizendo que aquele já era antigo (ramos, 1943,  
p. 17; GEPB, vol. XIV, p. 760) e que se situava 
junto da praia (azevedo, 1939, p. 143). Segundo 
as Inq. 475, do século XIII, este mosteiro teria sido 
fundado pelo conde Mendo, que podia ser o 
conde Mendo Gonçalves (m. 1008) ou o seu avô 
Hermenegildo (=Mendo) Gonçalves (926–943). De qualquer forma, isto contraria o documento de 
947 acima referido, já que aí se afirmava que o mosteiro “est fundato ab antiquo”; segundo Mattoso, 
talvez aquela instituição pertencesse à família do conde Mendo, podendo ter sido restaurada por ele 
(Mattoso, 2002, p. 21). um outro documento (DC 409, apud Mattoso, 2002, p. 21), de 1058, refere 
este mosteiro como sendo dúplice e obedecendo à regra de S. Bento (lanhas & Brandão, 1969,  
pp. 297, 316–317). 

Desde finais do século XI até pelo menos meados do século XII (MTM, 1978), partes do mos‑
teiro de lavra são sistematicamente vendidas ou doadas, pelo que se pensa que o mosteiro já estaria 
extinto por essa altura. o padre agostinho de azevedo (1939) apresenta algumas propostas para 
explicar esta extinção: situado junto da Praia dos Ladrões, o mosteiro poderia ter sido abandonado 
por estar sujeito às frequentes incursões normandas, ou até devido à violência do mar perto do edi‑
fício, especialmente durante o Inverno (azevedo, 1939, pp. 144, 146).

Como se percebe através do Censual, foi durante o século XII que terá sido erguida a igreja 
medieval de lavra, numa zona próxima das habitações (azevedo, 1939, p. 144): sabe ‑se que já existia 
em 1199. as Inquirições de afonso III, de 1258 (cf. Inq. 475, apud Mattoso, 2002, p. 21), também a 
referem, assim como um contrato de 1286, entre o abade da igreja de lavra e o do mosteiro de Santo 
tirso (azevedo, 1939, p. 144), e uma doação por parte de D. Beringueira aires a D. Geraldo, bispo 
do porto, em 1302 (Censual do Cabido, pp. 332–641, apud ramos, 1943, p. 54). 

pouco mais se sabe acerca desta igreja, que foi demolida em 1721 por ser demasiado pequena, 
velha e escura (ramos, 1943, pp. 113, 116), tendo sido substituída pela actual. 

Fig. 10 Sarcófago 15, freguesia de lavra (Matosinhos).
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4.2.2.2. Sarcófago vs instituições religiosas
Pensa ‑se que a primitiva igreja de Lavra existia desde meados do século XII e que o mosteiro 

beneditino remontava, pelo menos, a meados do século X (947). Assim, supondo ‑se que a cronolo‑
gia do sarcófago encontrado nesta freguesia se situará entre os séculos X e XI, pode colocar ‑se a 
hipótese de ter estado associado ao mosteiro então já existente. 

4.2.3. Freguesia: Leça do Balio

CNS (Endovélico/IPA): 2896

No exterior da Igreja de Leça de Balio, próximo da parede da nave Sul, existe um conjunto de 
seis sarcófagos e duas tampas monolíticas de granito. No interior da igreja existe também um outro 
sarcófago medieval com a respectiva tampa. 

A descrição dos sarcófagos e tampas que se encontram no exterior da igreja será feita come‑
çando pelo que se encontra mais a norte, junto da parede leste da torre da igreja, continuando pela 
ordem em que estão dispostos ao longo das paredes leste e sul da mesma.

Sarcófago 16
Sarcófago monolítico, de tipologia não antropomórfica e contorno sub ‑rectangular, com ten‑

dência trapezoidal (Barroca, 1987, p. 209). Encontra ‑se decorado na cabeceira com uma cruz grega 
levemente patada, em relevo. A zona dos pés encontra ‑se fragmentada, pelo que não é possível 
conhecer todas as suas características nem o comprimento total que o arcaz teria. Sobre este 
encontra ‑se pousada uma tampa de sarcófago monolítica (tampa 2) que, pelas suas dimensões, não 
parece corresponder ao sarcófago. Dimensões actuais  ‑ Comp.: 1,78 m; Larg.: 0,64  ‑ 0,80 m; Alt.:  
0,48 m. Cronologia: entre os séculos X e XI.

Fig. 11 Sarcófago 16 e Tampa 2, freguesia de Leça do Balio (Matosinhos).
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Tampa 2
Sobre o sarcófago 16 encontra ‑se pousada, em posição invertida, uma tampa de sarcófago 

monolítica que possivelmente não corresponderá àquele. Esta apresenta uma configuração leve‑
mente abaulada e secção sub ‑rectangular. É possível observar na sua superfície um rebordo interno, 
que teria servido para esta tampa se apoiar melhor nas paredes do sarcófago para que foi talhada 
(Barroca, 1987, p. 209). Dimensões: Comp.: 2,40 m; Larg.: 0,58  ‑ 0,81 m; Espess. média: 0,28 m. Cro‑
nologia: entre os séculos IX e XII.

Sarcófago 17
Sarcófago monolítico, de tipologia não antropomórfica e contorno trapezoidal (ângulos sua‑

vizados), sem decoração e sem tampa. No lateral esquerdo, a meio da parede, ao nível do leito 
interno, existe um orifício com cerca de 5 cm de diâmetro. Dimensões  ‑ Comp.: 2,05 m; Larg.:  
0,47  ‑ 0,67 m; Alt.: 0,50 m. Cronologia: entre os séculos X e XI.

Sarcófago 18
Sarcófago monolítico, de tipologia não antropomórfica e contorno trapezoidal (ângulos suaviza‑

dos), sem decoração e sem tampa. A zona dos pés encontra ‑se significativamente fragmentada. Dimen‑
sões actuais  ‑ Comp.: 1,83 m; Larg.: 0,61  ‑ 0,74 m; Alt.: 0,42 m. Cronologia: entre os séculos X e XI.

Sarcófago 19
Sarcófago monolítico, de contorno exterior rectangular, sem decoração e sem tampa. Encontra‑

‑se um pouco fragmentado exteriormente, na aresta do lado direito, na zona dos pés. A cavidade 
apresenta ‑se de tipologia antropomórfica, com cabeceira de arco ultrapassado, sendo visível um desní‑
vel entre a zona destinada à cabeça e aquela que se destinava ao corpo. A meio do lateral direito existem 
dois orifícios (com cerca de 2 cm de diâmetro), um junto e outro no próprio leito interno do arcaz. 
Dimensões  ‑ Comp.: 2,08 m; Larg.: 0,51  ‑ 0,73 m; Alt.: 0,42 m. Cronologia: entre os séculos XII e XIV.

Fig. 12 Sarcófago 19, freguesia de Leça do Balio (Matosinhos).
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Sarcófago 20
Sarcófago monolítico, de tipologia 

não antropomórfica e contorno sub‑
‑rectangular (com tendência trapezoidal). 
Encontra ‑se decorado na cabeceira com 
uma cruz grega patada, em relevo. a zona 
dos pés encontra ‑se bastante fragmen‑
tada. pousada sobre ele encontra ‑se uma 
tampa monolítica (tampa 3) que, pelas 
suas dimensões, não parece corresponder 
ao sarcófago. Dimensões actuais: Comp.: 
1,92 m; larg.: 0,70  ‑ 0,75 m; alt.: 0,53 m. 
Cronologia: entre os séculos X e XI.

Tampa 3
Sobre o sarcófago 20 encontra ‑se pousada, em posição invertida, uma tampa monolítica, de 

medidas significativamente superiores às do referido sarcófago. apresenta uma configuração abau‑
lada e secção ovalada. Dimensões: Comp.: 2,12 m; larg.: 0,87  ‑ 1,08 m; Espess. média: 0,22 m.  
Cronologia: entre os séculos IX e XII.

Sarcófago 21
Sarcófago monolítico, de tipologia não antropomórfica e contorno trapezoidal (ângulos sua‑

vizados), sem decoração e sem tampa. a zona dos pés encontra ‑se um pouco fragmentada. Dimen‑
sões: Comp.: 1,92 m; larg.: 0,51  ‑ 0,71 m; alt.: 0,55 m. Cronologia: entre os séculos X e XI.

Sarcófago e tampa depositados no interior da igreja: 
Sarcófago 22
No interior da igreja de leça do Balio, encostado à parede lateral da nave Norte, encontra ‑se 

o sarcófago monolítico de granito de Fr. D. Garcia Martins (o beato Garcia), apoiado sobre três 
leões esculpidos também em granito. a cobri ‑lo está uma tampa monolítica, do mesmo tipo de 
pedra, de perfil pentagonal. Num dos topos da tampa, na zona da cabeceira, encontra ‑se uma cruz 
de Malta em relevo, enquanto, perto da zona dos pés, na face esquerda (inclinada) da tampa, existe 
uma outra cruz gravada, inserida no interior de um círculo. Na face direita (inclinada), próximo da 
cabeceira, foi também rebaixado um campo rectangular, onde foi fixada uma pequena placa de 
calcário, epigrafada com uma mistura de palavras latinas e portuguesas, possivelmente importada 
do atelier de Coimbra (Fig. 14). Neste epitáfio, organizado em seis regras, pode ler ‑se (Barroca, 
1987, p. 427):

Era : M : CCC : Xl : IIII : IN (IESu ?)
XpI : IDoS : DE : IaNEIro
: FratEr : DoNI : GarCI
E : MtINI : GraN : CoMEN
DatorI : DoS : V : rEIN
oS : DES : paNa : IN : rElIGIo

Fig. 13 Cruz do Sarcófago 20, freguesia de leça do Balio (Matosinhos).
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o estado de conservação deste epitáfio não é dos melhores, pelo que não é possível perceber se 
a primeira regra termina com a palavra IESu, como pedro Vitorino (Epigrafia Portuguesa, “portu‑
cale”, vol. II, n.º 7, porto, 1929, pp. 15–16, apud Barroca, 1987), Joaquim Fronteira (A Igreja de Leça do 
Balio, “o tripeiro”, Vª série, ano I, n.º 9, porto, Janeiro 1946, p. 206, apud Barroca, 1987, p. 427), 
Horácio Marçal e outros autores consideraram. quanto à sexta regra, a sua leitura foi feita a partir 
do que pedro Vitorino publicou. pode traduzir ‑se: Na era de mil trezentos e quarenta e quatro (1306) 
morreu na fé de Jesus Cristo, nos Idos de Janeiro, Frei Dom Garcia Martins, grão ‑comendador dos reinos de Espa‑
nha, que são cinco na Religião” (GEPB, vol. XIV, p. 799). De facto, Frei D. Garcia Martins foi prior de 
leça do Balio e, mais tarde, Grão ‑mestre da ordem do Hospital nos cinco reinos de Espanha. 

Segundo Horácio Marçal revelou (Curiosidades de Leça do Balio, Matosinhos, 1981, pp. 27–29, 
apud Barroca, 1987, p. 427), baseando ‑se em dados fornecidos por D. Domingos de pinho Brandão, 
o arcaz foi aberto no ano de 1343, ano esse em que possivelmente terá sido feita a trasladação do 
corpo para este sarcófago monolítico ou a mudança de local do sarcófago, que se pensa ter sido des‑
locado várias vezes (pelo menos cinco) ao longo dos séculos. Segundo Joaquim Fronteira, quando em 
30 de outubro de 1813 o sarcófago foi transferido para a nave, procedeu ‑se à sua abertura, tendo ‑se 
encontrado alguns ossos, metade da caveira e fragmentos do hábito negro (Barroca, 1987, p. 427).

Outros vestígios
Segundo Mário Barroca, no interior da propriedade particular existente a este e a sul da igreja 

de leça do Balio encontram ‑se algumas pedras provenientes do antigo mosteiro medieval. Entre 
elas encontra ‑se um fragmento de tampa de sepultura, de secção rectangular, com uma epígrafe que 

Fig. 14 Sarcófago 22, freguesia de leça do Balio (Matosinhos).
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não foi possível compreender. No topo da cabeceira foi também gravada uma cruz singela, de braços 
iguais. pelo tipo de letra e pela própria abertura deste epitáfio (S DE … = S(epultura) DE …), Mário 
Barroca situa cronologicamente esta tampa no século XV (Barroca, 1987, p. 426).

4.2.3.1. Contextualização: instituições religiosas na freguesia
Embora não seja possível afirmar com exactidão qual a data da fundação do mosteiro de 

leça do Balio, sabe ‑se que por volta de 900 terá sido criado um cenóbio nas terras de leça, dedi‑
cado a S. Salvador. Já em 1003, Fâmula de Deus Vigília, viúva de lovegildo, faz testamento a favor 
da baselica fundata in villa Recaredi7 e seus presbíteros, frades e freiras (azevedo, 1939, p. 167; GEPB, 
vol. XIV, p. 797).

por um diploma de 1016, sabe ‑se que unisco Mendes era padroeira deste mosteiro. Junta‑
mente com o seu filho oseredo, em 1021 faz uma doação testamentária confirmativa de uma ante‑
rior, ao abade da Vacariça, do mosteiro de leça (monasterium de Leza), com todas as suas pertenças 
(MTM, 1978, p. 23). Entre 1032 e 1095 são feitas outras doações a favor do mosteiro (azevedo, 1939, 
pp. 167–168; GEPB, vol. XIV, p. 797; MtM, 1978, pp. 29, 33, 37, 41, 42, 50–53, 65–67).

Em 1094, o padroado de leça foi transmitido à Sé de Coimbra, já que em Novembro desse ano 
D. raimundo, conde da Galiza, e sua mulher, D. urraca, doaram à dita Sé o mosteiro da Vacariça 
com todas as suas pertenças. 

Já no século XII, entre os anos de 1122 e 1128, o mosteiro é doado pela rainha D. teresa (Mat‑
toso, 2002, p. 23), viúva do Conde D. Henrique, à ordem do Hospital de S. João de Jerusalém (deno‑
minada, a partir de 1523, ordem de Malta). é importante referir que o facto de ter sido cabeça de 
bailio (ou priorado) desta ordem pode ter originado o topónimo de leça do Bailio. o mosteiro de 
Lecia é também referido no breve do papa Calisto II, de 1120, sobre os limites do bispado do porto. 
Sabe ‑se ainda que, em 1151, residia lá o prior com o seu Cabido, devendo ainda manter ‑se o mos‑
teiro, até que ficou reduzido a balio (azevedo, 1939, p. 170; GEPB, vol. XIV, pp. 797, 798).

anteriormente à construção da actual igreja de leça do Balio existiu uma outra, de cujas ori‑
gens ainda há dúvidas. José Mattoso (1968, pp. 316–317, apud almeida, 1978, p. 231) considerou 
que alguns dos restos arquitectónicos deste edifício desaparecido, encontrados durante trabalhos 
de restauro, poderiam pertencer ao período compreendido entre 1026 e 1063. por outro lado, pelas 
características desses capitéis, cabeças e bases, Ferreira de almeida (1978, p. 231) situa ‑os no século 
XIII, já avançado, colocando a hipótese de terem feito parte dos aposentos claustrais; o mesmo autor 
refere outras bases, que pelas características poderiam inserir ‑se na segunda metade do século XII. 
assim, pode considerar ‑se que esta igreja, provavelmente construída no século XII, seria românica, 
encontrando ‑se ao fim de dois séculos já em ruínas (GEPB, vol. XIV, p. 797). Isto, aliado às suas 
pequenas dimensões e à crescente riqueza da ordem do Hospital, levou à sua substituição pela 
actual igreja (azevedo, 1939, p. 171), de arquitectura gótica (almeida, 1978, p. 231), construída no 
primeiro terço do século XIV pelo prior D. Fr. Estêvão Gonçalves pimentel (m. em 1336). 

4.2.3.2. Sarcófagos vs instituições religiosas
De acordo com os dados disponíveis, pensa ‑se que por volta do ano de 900 terá sido criado um 

cenóbio em leça do Balio e sabe ‑se que no início do século XI o mosteiro já existia, funcionando ao 
longo da Baixa Idade Média. assim, talvez se possa associar a esta instituição as duas tampas mono‑
líticas (situadas entre os séculos IX e XII) e os cinco sarcófagos actualmente depositados no exterior 
da igreja (situados entre os séculos X e XI).

quanto à igreja (talvez românica) já desaparecida, pensa ‑se que terá sido construída no século 
XII, tendo sido substituída pela actual, construída no primeiro terço do século XIV. assim, o sarcó‑
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fago antropomórfico de leça do Balio (localizado no exterior da igreja), que aqui foi situado crono‑
logicamente entre os séculos XII e XIV, poderá estar relacionado com a primeira igreja, embora 
também o possa estar com a segunda, no caso de ter sido talhado numa fase mais tardia. quanto ao 
conjunto de tampa e sarcófago do século XIV (de 1306 ou 1343), que se encontra no interior da 
igreja, pode ter ‑se relacionado igualmente com a igreja mais antiga ou com a mais recente, depen‑
dendo da data em que foi talhado e, no caso de o ter sido em 1306, depende de a construção da nova 
igreja ser anterior ou posterior a essa data. 

Existe no Gabinete de Numismática da Câmara do porto um conjunto de moedas encontradas 
num ou mais sarcófagos, daqueles que se encontram depositados no exterior da igreja de leça do 
Balio. as 29 moedas, de baixo valor, correspondem aos reinados de D. João I, D. afonso V, D. João 
II, D. Manuel I e D. João III (compreende um período que vai desde finais do século XIV a inícios da 
segunda metade do século XVI). Devido ao valor das moedas, não parece estar ‑se perante 
entesouramento(s) (Dias, 1993, pp. 337–339).

4.2.4. Freguesia: Perafita

lugar: pampelido
topónimo: Montedouro
Classificação: Imóvel de Valor Concelhio, desde 1974 (Necrópole Medieval de Montedouro)

Na freguesia de perafita, no lugar de pampelido, encontra ‑se uma necrópole constituída por 
cinco sepulturas não antropomórficas, escavadas em dois cabeços rochosos, graníticos, localizados 
perto um do outro. De um primeiro núcleo faz parte a sepultura 1, enquanto do outro fazem parte 
as sepulturas 2 a 5. todas as sepulturas se encontram próximas de uma área habitacional: as sepul‑
turas 3, 4 e 5 estão mais próximas umas das outras, estando as duas primeiras num caminho ‑de ‑pé‑
‑posto, enquanto a 5 está alguns metros afastada deste; mais para oeste encontra ‑se a sepultura 2; 
e por fim, isolada num cabeço próximo, está a sepultura 1. 

Em 1970, Martins Sarmento refere a existência de três sepulturas: uma de ângulos arredonda‑
dos, localizada no Monte das pedras (sepultura 1); uma sepultura quadrada, no Monte da parede 
(sepultura 2); e uma última sepultura, já meio destruída, localizada por baixo de uma das paredes 
do Campo das antinhas (não foi possível identificá ‑la). também refere o facto de haver quem con‑
siderasse que as tampas que cobririam estas sepulturas seriam de lousa, embora o bordo não o 
indique nem esta teoria tenha sido ainda comprovada (Sarmento, 1970, pp. 43–45).

é provável que existissem outros sepulcros semelhantes nas imediações, que poderão ter sido 
destruídos aquando da extracção de pedra que aí se fez para a construção do porto de leixões 
(1884–1892). para além disto, Mário Barroca (1987, p. 159) refere informações populares, segundo 
as quais também haveria sepulturas rupestres em pampelido Velho, no Monte de Gaia, embora não 
tenha sido possível saber quantas seriam e qual a sua tipologia. 

Sepultura 1 
Microtopónimo: Monte das pedras (Sarmento, 1970, p. 44)
Designação do sítio: pampelido/ Sepultura 1 de Montedouro
CNS (Endovélico/Ipa): 783
Classificação: Imóvel de Interesse público 



Diana Ornellas Bencatel Sarcófagos e sepulturas medievais (Maia e Matosinhos): análise tipológica e cronológica

REVISTA PORTUGUESA DE Arqueologia. volume 12. número 2. 2009, pp. 209 –238234

No alto de um cabeço rochoso de Montedouro, encontra ‑se uma sepultura rupestre de con‑
torno ovalado. Exteriormente, é visível um rebordo alteado, com cerca de três centímetros de 
altura, assim como um canal de escoamento de águas, junto da zona da cabeceira. Na zona dos pés, 
no interior da sepultura, cerca de quinze centímetros abaixo do topo do rebordo, existe uma reen‑
trância ovalada, com cerca de 15 cm de altura, 12 cm de largura e 3 cm de profundidade.

Comparando o estado de conservação actual da sepultura com o que é visível em fotografias, 
que foi possível observar, tiradas anteriormente, é possível verificar que ocorreu alguma erosão ao 
nível do rebordo e do canal de escoamento, encontrando ‑se com uma altura e uma profundidade 
menos pronunciadas, respectivamente.

Num artigo publicado entre 1905 e 1908, rocha peixoto lembra uma informação que alguém 
lhe transmitira em Maio de 1899, e que parece referir ‑se a esta sepultura: distante dois kilometros da 
costa e no cimo d’uma colina, visa ‑se uma especie de pia estreita e comprida, onde caberia deitado um homem de 
estatura mediana; era aberta na rocha e a contorna ‑la observava ‑se um rebordo saliente, da largura d’uma mão 
travessa. Dimensões  ‑ Comp.: 1,87 m (2,07 m com rebordo); larg. máx.: 0,55 m (0,76 m com rebordo); 
prof. máx.: 0,40 m. orientação: 20º. Cronologia: a partir do século VII.

Fig. 15 Sepultura 1, freguesia de perafita (Matosinhos).
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Sepultura 2
Microtopónimo: Monte da parede (Sar‑

mento, 1970, p. 45)
Designação do sítio: pampelido/ Sepul‑

tura 2 de Montedouro
CNS (Endovélico/Ipa): 17891
Classificação: Imóvel de Interesse público 

Sepultura não antropomórfica, que apre‑
senta contorno sub ‑rectangular, sendo os lados 
maiores ligeiramente arqueados e os menores 
não esquadriados. é visível um ligeiro rebordo, 
particularmente na zona dos pés. No lateral 
esquerdo, perto da zona dos pés, detecta ‑se um 
canal para escoamento de águas. Dimensões  ‑ 
Comp.: 1,79 m (2 m com rebordo); larg. máx.: 
0,63 m; prof.: 0,27 ‑ 0,20 m. orientação: 30º. 
Cronologia: a partir do século VII.

Sepultura 3
Designação do sítio: Sepultura 3 de Montedouro
CNS (Endovélico/Ipa): 17920

Sepultura não antropomórfica, de contorno sub ‑rectangular. Encontra ‑se parcialmente des‑
truída do lado direito, desde cerca de metade do comprimento até à zona dos pés, possivelmente por 
se encontrar no percurso de um caminho ‑de ‑pé ‑posto. apresenta um rebordo alteado, com cerca de 
6 cm de altura. Dimensões  ‑ Comp.: 1,68 m (1,81 m com rebordo); larg. máx.: 0,69 m (0,80 m com 
rebordo); prof. máx.: 0,24 m. orientação: 304º. Cronologia: a partir do século VII.

Fig. 16 Sepultura 2, freguesia de perafita (Matosinhos).

Fig. 17 Sepultura 3, freguesia de perafita (Matosinhos).
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Sepultura 4
Designação do sítio: Sepultura 4 de Montedouro
CNS (Endovélico/Ipa): 17894

Sepultura não antropomórfica, de contorno rectangular. Encontra ‑se inacabada, sendo ape‑
nas visíveis as marcações dos seus limites e algum rebaixamento. orientação: 214º. Cronologia: a 
partir do século VII.

Sepultura 5 
Designação do sítio: Sepultura 5 de Montedouro
CNS (Endovélico/Ipa): 17892

Sepultura não antropomórfica, de contorno rec‑
tangular, que foi redescoberta recentemente pela queda 
de um eucalipto que se desenvolveu sobre ela. Encontra‑
‑se destruída do lado esquerdo, praticamente a todo o 
comprimento. apresenta um largo rebordo alteado, 
com cerca de dois centímetros de altura. Dimensões  ‑ 
Comp.: 1,74 m (2,03 m com rebordo); larg. máx.: 0,57 m 
(0,94 m com rebordo); prof. máx.: 0,32 m. orientação: 
290º. Cronologia: a partir do século VII.

4.2.4.1. Contextualização: instituições religiosas na 
freguesia
é de 1008 a referência mais antiga que se conhece 

relativamente à igreja de perafita (DC p. 121, n. 191, apud 
Moreira, 1987–1988, p. 43, n.º 1). Em 1041, é outorgado 
um contrato sobre uns bens da eglesia de sancto mamete de 
petra fita (DC p. 192 n. 314; Dis III, 2.ª parte, p. 38, n. 2, 
apud Moreira, 1987–1988, p. 43, n.º 1; MtM, 1978,  
p. 38). Existem outras referências a esta igreja que remon‑
tam aos séculos XIII e XV (Moreira, 1987–1988, p. 43).

4.2.4.2. Sepulturas vs igreja
todas as sepulturas escavadas na rocha da necrópole de Montedouro, em perafita, são não 

antropomórficas. pensa ‑se que esta solução de talhe mais simples é a mais antiga, embora pudesse 
ser praticada mesmo quando já se abriam sepulturas antropomórficas. Sendo assim, apenas se pode 
supor que a produção destes sepulcros se terá realizado algures do século VII para a frente. 

quanto à referência mais antiga acerca da existência de uma igreja medieval em perafita, data 
dos inícios do século XI. para além deste facto, é importante referir que a actual igreja de perafita se 
encontra significativamente distante das sepulturas, o que se poderia verificar igualmente com a 
igreja medieval. assim, com as informações disponíveis, não é possível propor nenhuma associação 
daquela instituição às sepulturas rupestres existentes na freguesia.

Fig. 18 Sepultura 5, freguesia de perafita 
(Matosinhos).
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5. Notas finais

Durante a realização deste trabalho, a falta de referências certas e o mais remotas possível a 
instituições religiosas medievais existentes nas diversas freguesias da Maia e de Matosinhos dificul‑
tou a tarefa de relacionar os sepulcros com aquelas, e por consequência a sugestão de cronologias 
mais concretas para estes. No entanto, nalguns casos as informações revelaram ‑se mais abundantes, 
pelo que foi possível fazer associações interessantes que realmente se podem aproximar da realidade 
— nomeadamente nos casos de Águas Santas (Maia) e de Leça do Balio (Matosinhos).

Os dados aqui apresentados poderão vir a ser completados nomeadamente se se proceder a 
uma procura intensiva deste tipo de sepulcros em todas as freguesias dos concelhos de Matosinhos 
e da Maia, já que não foi possível fazê ‑lo para este trabalho. Tal como no caso da freguesia de Gon‑
dim, alguns sarcófagos podem não estar junto das respectivas igrejas, mas em casas particulares ou 
em terrenos com menor visibilidade, pelo que por vezes pode ser uma questão de sorte detectar 
alguns deles. 

Este estudo poderá ser igualmente desenvolvido e as informações tornadas mais precisas e 
fiáveis se for possível ter acesso a uma maior quantidade de informação relativa às igrejas e aos mos‑
teiros medievais, e idealmente em relação aos próprios sepulcros. Uma maior quantidade e varie‑
dade de referências bibliográficas poderá em muito contribuir para uma melhor definição da cro‑
nologia daqueles, compreendendo ‑se desta forma melhor o tipo de soluções, no que se refere à 
inumação, que eram adoptadas pelas populações medievais da região analisada.

NOTAS

1 Partindo do princípio de que a evolução tipológica de sepulturas  
e sarcófagos ocorreu a partir de formas mais simples e arcaicas  
até formas mais complexas e recentes.

2 Nas descrições, a definição do lateral esquerdo ou direito é feito  
em função da posição em que o defunto era aí colocado, ou seja, 
como se ele estivesse deitado em decúbito supino. Esta posição 
anatómica caracteriza ‑se por a cara ficar virada para cima,  
o pescoço em posição neutra, os membros superiores estendidos 
junto ao tronco, com as palmas das mãos viradas para cima,  
e as extremidades inferiores também estendidas, com  
os pés em flexão neutra e a ponta dos dedos grandes para  
cima.

3 Descrição feita por Mário Barroca, que esteve presente no  
momento da abertura dos sarcófagos.

4 Medidas da cabeceira e da zona dos pés, respectivamente. O sinal 
“>” indica que a medida é superior àquela aqui indicada, não tendo 
sido possível obtê ‑la na totalidade devido à posição do sarcófago.

5 Descrição feita por André Tomé Ribeiro, arqueólogo da Câmara 
Municipal da Maia e responsável pelo levantamento arqueológico 
deste concelho em 2003/2004.

6 D. José de Cristo, nos seus Miscelâneos (ms. 96 da B. Porto), diz 
existirem, na antiga igreja, duas inscrições: uma relativa à construção 
do mosteiro por Trutesindo Guterres na era MCXXX, ou seja,  
A. D. 1092; a outra refere ‑se à sua sagração, no tempo do abade  
D. Mendo, na era MCL, A. D. 1112 (apud Azevedo, 1939, p. 180; 
Carvalho, 1969, pp. 22, 33).

7 “cuja basílica está fundada no lugar de Recarei debaixo do monte 
Custodias, território do Porto, junto da corrente do rio Leça” 
(GEPB, vol. XIV, p. 797).
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