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Anexo I – Inventário de sítios 
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1. Inventário de sítios  

1.1. Introdução 

O presente inventário de sítios arqueológicos do interflúvio Ave-Este, insere-se 

cronologicamente no Iº milénio a.C., focalizando igualmente a romanização do nosso 

território. 

É objectivo deste ponto (Anexo I) inventariar todos os elementos caracterizadores 

destas fases, e aqui incluimos os habitats, espaços funerários, elementos epigráficos e 

rede viária. Da mesma forma tentamos organizar diacrónica e tipologicamente os 

achados que foram registados em diversos trabalhos. Por se tratar de informação 

amplamente dispersa, a prossecução desta lista de inventário focaliza um entendimento 

organizativo mais coerente de toda a panóplia informativa, por forma a conferir um bom 

entendimento científico. 

Por isso, separamos os dados compilados, segundo a respectiva categoria a que 

pertencem. Dividimos o inventário da seguinte forma:  

a) Povoamento da Idade do Ferro 

.1. Povoados Tipo A; 

.2. Povoados Tipo B; 

.3. Povoados Tipo C; 

b) Povoamento Romano Rural 

.1. Habitat romanizado; 

.2. Villae; 

.3. Granjas; 

.4. Casais; 

.5. Necrópoles e elementos epigráficos associados; 

.6. Achados diversos 

A compilação de todos estes elementos procedeu-se faseadamente, sendo que os 

trabalhos se iniciaram com a natural pesquisa das fontes históricas disponíveis, as mais 

antigas e as últimas publicadas. 

Na segunda fase procedemos à confirmação “in loco”  destes elementos, concretamente, 

os locais de habitat, de maneira a percebermos o ambiente geográfico circundante. 

Aqui, integramos os elementos físicos que pudessem ter exercido alguma influência às 

formas de povoamento destas comunidades.  
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Consideramos a rede fluvial e marítima, o actual aproveitamento dos terrenos, 

vegetação predominante e estado de conservação dos elementos patrimoniais. 

A terceira fase e última correspondeu ao tratamento dos dados que agora divulgamos. 

O inventário por nós delineado abarcou várias temáticas, dispondo-se da seguinte 

forma: 

1. Número de inventário e nome do sítio, assim como é referenciado nas várias 

fontes bibliográficas. Aos elementos inéditos atribuimos a nossa própria numeração; 

2. Topónimo ou topónimos associados ao sítio, por se tratar de matéria por vezes 

distinta do nome do sítio; 

3. Enquadramento administrativo, designadamente o nome da Freguesia e Concelho 

a que pertence o sítio. Número da Carta Militar de Portugal à escala de 1: 25 000.  

4. Coordenadas geográficas, considerando o sistema WGS 84. Altimetria do 

elemento. 

5. Classificação do sítio, considerando os elementos abrangidos. Aqui consideramos 

os Povoados Fortificados, Não Fortificados para o habitat do Iº milénio a.C., Villae, 

Granjas, Casais e Vicus viário e/ou termal para as formas de povoamento romano, 

necrópole, elemento epigráfico (aqui incluimos os marcos miliários, aras votivas, 

aras funerárias, estelas, etc.) e vestígios dispersos; 

6. Local de implantação. Aqui consideramos, tal como o nome indicia, onde se 

implanta determinado elemento (outeiro, vertente, planície marítima e/ou fluvial, 

etc.); 

7. Descrição do elemento. Aqui abrangemos todos os elementos caracterizadores do 

sítio e/ou elemento, designadamente todos os que contribuem para uma 

caracterização morfo-tipológica e cronológica (arquitectura, materiais, geografia, 

elementos provenientes das várias intervenções efectuadas, etc.); 

8. Linhas de água mais importantes associadas. Por detêr a nossa análise um cariz 

maioritariamente espacial/paisagístico, entendemos incluir o ponto 8, pois conforme 

fomos percebendo ao longo do nosso estudo, a presença de pelo menos 1 linha de 

água, enquadra-se no quadro tipológico dos estabelecimentos da Idade do Ferro e 

dos estabelecimentos rurais romanos. Estas linhas revelaram-se em alguns dos casos 

como estruturadoras da paisagem; 

9. Bibliografia  e outras referências existentes; 
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Quanto ao ponto um, a nossa atribuição respeitante ao número de inventário, obedeceu a 

alguns critérios que será conveniente explicar. 

Dando como exemplo o povoado de Terroso, nº 1 do nosso catálogo, é possível aferir a 

seguinte numeração para o sítio: F1.G6 – Para a sigla F1 referimo-nos à época 

cronológica propriamente dita, assim como o número de inventário. Neste caso F 

corresponde a Povoado Fortificado/Ferro (da Idade do Ferro) e 1 a respectiva sequência 

do nosso inventário, ou seja, como primeiro elemento da nossa lista. 

A restante sequência, G6, prende-se com a implantação de uma malha de 1 km² em base 

cartográfica de 1:25000 da carta militar de Portugal, ao qual atribuimos o alfabeto para 

nomear a longitude e a numeração para a latitude. Portanto, G6 corresponde ao 

quadrado com a longitude G e a latitude 6. 

Da mesma forma, o povoamento rural romano obedece aos mesmos pressupostos, 

modificando-se apenas o tipo de povoamento. Assim, ao invés da representação do F 

como indicativo do período a que nos referimos, representa-se o povoamento romano 

por R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

F1 – Ferro/nº 1 
G6 – Longitude G 

Latitude 6 
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Da mesma forma, incluimos no nosso inventário (Anexo II) as várias fichas de suporte 

ao trabalho de campo, nomeadamente na prossecução dos vários transeptos nos 

povoados de tipologia A. 

Estas fichas foram criadas na tentativa de padronizar toda a informação de campo, de 

maneira a seguirmos uma linha contínua e homogénea no tratamento estatístico, 

diminuindo por conseguinte, o erro informático comum quando se lida com informação 

heterogénea. Com esta forma de compartimentação dos dados, conseguimos criar uma 

linha de pensamento descritivo contínuo e homogéneo para todas as cinco estações 

consideradas. 

Incluimos nas nossas fichas, os seguintes pontos: 

1. Nome do Sítio e nº da ficha; 

2. Identificação do Transepto, assim como a respectiva orientação e coordenadas, 

além da identificação da cartografia; 

3. Vegetação – dividindo o quadro descritivo, de acordo com o tipo de espécie 

florestal dominante (aqui incluimos o Eucaliptal, o Pinhal (Bravo e Manso), 

Carvalho, Sobreiro, Azinheira e Olival; e o quadro de intensidade dos mesmos 

(floresta densa, muito densa, pouco densa, rasteira, Pomar, Vinha e sem vegetação.); 

4. Geomorfologia – Considerando aspectos tão relevantes como o tipo de relevo, 

declive e hidrologia; 

5. Índice de visibilidade – Designadamente para os vários quadrantes possíveis e a 

qualidade do mesmo (boa, má, média); 

6. Geologia – Aspectos geológicos dominantes (Granito, Xisto, Areias, Basalto, Tufo, 

Calcário, Terraço, etc.); 

7. Áreas de exploração – Aqui indicamos quais as áreas preferenciais de exploração; 

8. Uso do solo – Concretamente qual a utilização actual dos solos no espaço do 

transepto de 15 ou 30 minutos (Agrícola, Florestal, Reserva, Baldio, Industrial, 

Turismo, Urbano, Pastoreio, Estéril, etc.); 

9. Sistema Agrário do uso do solo – Designadamente a finalidade de utilização dos 

solos (Agricultura manual, Agricultura Mecânica, Latifundío, Minifundio, Socalcos 

e outros); 

10. Recursos – Aqui tentamos definir qual o tipo de exploração predominante 

(Exploração Agrícola, Exploração Florestal, Exploração Mineira, Pecuária, 

Piscicultura, etc.) 
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11. Observações – Referência a aspectos que se revelem importantes de serem 

definidos; 

12. Materiais Arqueológicos – Aqui pretende-se efectuar o registo de quaisque 

elementos, durante os vários percursos, concretamente, a cerâmica, os líticos, a 

fauna, o vidro, numismática, metal, epigrafia e a arte. A complementar este quadro, 

a possível integração cronológica dos achados; 

13. Descrição do espólio – Como o nome indica, descreve-se aqui os elementos 

caracterizadores do espólio recolhido; 

14. Registo fotográfico – Registo dos vários momentos do trabalho e todos os aspectos 

que se revelem importantes registá-los sob memória fotográfica;  

15. Interpretação Final – Registo das conclusões do nosso trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



Jorge Manuel Pinho -  O IºMilénio a.C. e o estabelecimento rural romano na vertente fluvial do Ave. 
Dinâmicas de estabelecimento sob o ponto de vista geo-espacial. 

_________________________________ 
  
 

a) Povoamento da Idade do Ferro 

.1. Povoados Tipo A 

 

F1.G6 – Cividade de Terroso ________________________________________ 

Topónimo(s): Cividade de Terroso.  

Enquadramento administrativo: Terroso, Póvoa de Varzim. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.82 (Póvoa de Varzim), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 150842 493874  Altitude: 153 m. 

Classificação: Povoado Proto-Histórico com indícios de romanização. 

Localização: Localiza-se na freguesia de Terroso, Concelho da Póvoa de Varzim, fazendo-se o acesso ao 

povoado a partir da aldeia de Terroso, subindo até ao centro interpretativo do sítio arqueológico. 

Descrição: Geomorfologicamente localizado numa elevação de relativa pendente, sendo o relevo pouco 

acidentado, destaca-se da paisagem por se localizar na primeira elevação de terreno visível a partir do 

mar.  

Ao nível cronológico-arquitectónico, possui um complexo habitacional formado por inúmeras estruturas. 

O povoado possui 3 plataformas de ocupação, estando duas delas delimitadas por muralhas defensivas, 

perfeitamente localizadas e definidas. Ao nível cronológico possui ocupação comprovada a partir do 

Bronze Final até à romanização (século I d.C.), igualizando os dados provenientes de outros sítios 

morfologicamente semelhantes.  

Linhas de Água associadas: 4 linhas distribuidas em redor do povoado, ou seja, provenientes das 

encostas NE, W, SW e SE. Rio Esteiro. 

Bibliografia: COSTA, 1706-1712: 313; SEVERO, 1905-08: 404-405; PEIXOTO, 1905-1908: 677-680; 

1964; FORTES, 1905-1908: 605-617, 662-665; PINTO, 1928: 311-12; 1929: 311-312; 1964: 81-91; 

SARMENTO, 1933: 166; GONÇALVES, 1964: 307-308; GARCIA y BELLIDO, 1966: 9-11; 

ALMEIDA, 1972: 15-31; ROMERO MASIÁ, 1976; SILVA, 1981: 303-315; SILVA, 1986; CENTENO, 

1987: 130; FIGUEIRAL, 1990;1993; CALO LOURIDO, 1991: 585-589; QUEIROGA, 1992: 168; 

DINIS, 1993: 30-34; GOMES, 1996; et alli, 2005. 

 

F3.K12 –  Cividade de Bagunte ______________________________ 

 Topónimo(s): Cividade de Bagunte  

 Enquadramento administrativo: Bagunte, Vila do Conde. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.83 (Vila do Conde), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas:  490620 156300      Altitude : 206 metros 

Classificação: Sítio Proto-Histórico romanizado. 

Localização: Chegando à povoação de Bagunte, segue-se a rua do Monte em direcção ao lugar de 

Corvos, estando o monte da Cividade à esquerda do percurso. 
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Descrição: Apesar dos inúmeros indícios da trama urbana da cividade, esta nunca foi alvo de publicação, 

pelo que apenas conhecemos este sítio pelo arquitectura que se adivinha ter sido amplamente romanizada, 

pelo traçado rectilíneo que se faz visível e pela arquitectura doméstica rectangular (vulgo domus 1 e 

domus 2), que se desenvolve pelos vários núcleos de planta circular, alguns deles com vestíbulo, lareiras e 

fornos (CORTEZ, 1949). 

São visíveis pequenos troços da muralha interna. 

Foi deste local que foram exumados elementos de ourivesaria fina, nomeadamente um conjunto de 

torques em prata, recentemente estudados por Lois Ladra Fernandez (2001). 

Linhas de Água associadas: Rio Este 

Bibliografia: COSTA, 1706-1712; 1868-1869: 321-322; SEVERO et alli, 1886: 137-141; FORTES, 

1905-1908: 17; SARMENTO, 1933: 166; CORTEZ, 1948: 276-277; 1949: 408-409; LÓPEZ 

CUEVILLAS, 1951: 38; SILVA, 1986; CALO LOURIDO, 1991: 99-102; QUEIROGA, 1992: 169; 

ALMEIDA, 1992; DINIS, 1993: 46-48; LADRA FERNANDEZ, 2001. 

 

F12.G15 –  Castro de Penices _________________________________ 

Topónimo(s): Castro de Penices  

  Enquadramento administrativo: Penices, Gondifelos, Vila Nova de Famalicão. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.83 (V.N. Famalicão), formato digital      

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 160206 493982        Altitude : 99 metros 

Classificação: Sítio Proto-Histórico de baixa altitude romanizado.. 

Localização: É possível aceder ao sítio através da Estrada Nacional n.º 206 (Famalicão-Póvoa do 

Varzim). Entre o km 13-14, cortar à esquerda na Estrada Municipal n.º1442. Chegando-se ao centro de 

Fiães (lugar) virar à esquerda em direcção a Almorode, passar um pontão sobre o rio Este e virar à direita 

por um caminho carreteiro que dá acesso às imediações do povoado. O acesso ao topo do povoado só 

poderá ser realizado apenas a pé. 

Descrição: O Castro de Penices assenta num remate de esporão integrado na Serra de Cavalões. Com 

uma linha defensiva natural, face ao perfil alcantilado pronunciado a sudoeste, o povoado instala-se na 

fronteira entre os xistos-grauvaques e os granitos. 

Em termos de organização interna, encontra-se protegido por uma linha de muralha reforçada pelo lado 

mais vulnerável, na ligação ao esporão a Sudeste, contendo três fossos e três taludes (DINIS, 1993: 51). 

Arquitectonicamente, apresenta estruturas domésticas de planta circular, havendo apenas indícios de 

romanização nos muros exumados, onde foram igualmente recolhidos elementos atribuíveis ao século IV 

d.C., concretamente, conjuntos de numus de Constantino I e II e Galieno (id ibidem). Fica, no entanto, a 

dúvida cronológica se este sítio terá apresentado uma diacronia de ocupação contínua até ao século IV 

d.C. ou se houve uma interrupção no século I d.C..  

Linhas de Água associadas: Rio Este 

Bibliografia: QUEIROGA, 1985: 3-22; FIGUEIRAL, 1990; ALARCÃO, 1992; DINIS, 1993: 50-52. 
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F15.U15 –  Castro de Alvarelhos ___________________________ 

Topónimo(s): Castro de Alvarelhos 

 Enquadramento administrativo: Monte Grande, Alvarelhos, Trofa. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Trofa), formato digital      

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 159400 481400     Altitude : metros 

Classificação: Sítio Proto-Histórico bastante romanizado, Vicus viário. 

Localização: O castro de Alvarelhos localiza-se no Monte Grande, dominando toda a área de vale quer    

de Guilhabreu, Vila do Conde, quer a do Bougado, Trofa. Implanta-se perto da freguesia de Alvarelhos, 

nas imediações da estrada entre Guilhabreu e a Trofa. 

Descrição: Sítio de importância extrema na conquista romana do Noroeste Peninsular, terá funcionado 

como vicus viário, implantando-se estrategicamente numa rota de confluências de vias, a via XVI (Cale-

Bracara) e a via “per loca maritima” que rumaria para litoral. 

Em termos arquitectónicos, o sítio foi alvo de intensos trabalhos de escavação, principalmente, na área da 

vertente nascente do Monte Grande, onde se identificaram diversos núcleos indígenas (estruturas 

domésticas circulares), assim como importantes edifícios de época romana, talvez de cariz militar-

administrativo. 

Revela uma ocupação a partir do Bronze Final até ao século V d.C., com posteriores reocupações na 

Idade Média. 

São de referir os importantes achados epigráficos nesta área, assim como importantes tesouros monetários 

(MOREIRA, 1992, 2002; DINIS, 1993; CARVALHO, 2008). 

Linhas de Água associadas: Rio Ave e Ribeira da Aldeia 

Observações: De destacar os importantes achados epigráficos, concretamente, uma lápide referindo os 

MADEQUISENSES (SANTARÉM, 1954, 31; SILVA, 1980, 79-90) e uma ara dedicada ao GENIUS 

(VASCONCELOS, 1913: 295), um fundo de uma pátera em prata, uma estatueta de bronze de uma 

NEREIDA (SANTARÉM, 1954: 31) e alguns objectos em bronze de que se salienta um umbo (DINIS, 

1993: 96; est.  LI, 2.1.) e elementos de sítula (SOEIRO, 1980: 237-243). 

Também se destacam os tesouros monetários exumados, concretamente, os cinco mil denários e nove 

ponderais em prata, dois deles com o nome de CAESAR grafitado numa das faces (DINIS, 1993: 96). 

Bibliografia: COSTA, 1706, 366; SARMENTO, 1883-1884: 165-168; FORTES, 1899: 7-29; 

SANTARÉM, 1956: 63-64; ALMEIDA, 1969: 31-32; SOEIRO, 1980: 237-243; SILVA, 1980: 79-90; 

1986: 83, nº 335; CENTENO, 1987, 34-41; QUEIROGA, 1992: 168, nº 240; ALMEIDA, C.A.B., 1992; 

MOREIRA, 1992, 34-47; 2002; DINIS, 1993: 96-97. 

 

F16.T28 –  Castro do Padrão ________________________________ 

Topónimo(s): Castro do Monte Padrão 

  Enquadramento administrativo: Monte Córdova, Santo Tirso. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital      

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas:  173570 483060   Altitude : 413 metros 
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Classificação: Sítio Proto-Histórico bastante romanizado. Provável vicus viário. 

Localização: A estação ocupa um esporão montanhoso do maciço rochoso do Monte Córdova, 

dominando toda a paisagem envolvente, quer o vale do rio Sanguinhedo e da Ribeira do Matadouro, quer 

o vale a nascente até à elevação de terreno onde se implanta a Citânia de Sanfins. 

Descrição: Arquitectonicamente, estrutura-se a partir de uma plataforma ovalóide, delimitada por uma 

primeira linha de muralha. O desenvolvimento em mais duas plataformas, faz antevêr a existência de 

outras tantas linhas defensivas. 

As estruturas e espólio exumados conferem a este sítio uma longa diacronia de ocupação, repartindo-se o 

mesmo em nove fases intermitentes até à Idade Moderna. Contudo, destaca-se a ocupação relativa ao 

Bronze Final (MARTINS, 1985: 217-230; MOREIRA, 2002: 99), Idade do Ferro e romanização, que se 

revela bastante intensa e visível ao nível do espólio, bem como demonstrativo nas suas estruturas 

rectilíneas. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave, Rio Vizela, Rio Sanguinhedo e Ribeira do Matadouro. 

Observações: Monumento Nacional desde 1910; Zona de Protecção Especial desde 1998. 

Bibliografia: TOMÀS, 1651: 159-160; CUNHA, 1742: 259; LEAL; FERREIRA, 1873, v, p. 471-472; 

VASCONCELOS, 1895: 12-13; SANTARÉM, 1951: 49-66; 1955: 397-429; PONTE, 1984: 129, nº 15; 

MARTINS, 1985: 217-230; SILVA, 1986: 83: nº 344; ALARCÃO, 1988: 20, nº 1/360; MOREIRA, 

1991: 28-30; 2002: 97-104; QUEIROGA, 1992: 169, nº 242; DINIS, 1993: 98-99, nº 39. 

 

.2. Povoados Tipo B 

F2.D7 –  Monte S. Félix _______________________________ 

Topónimo(s): Monte de S. Félix 

  Enquadramento administrativo: S. Félix, Laúndos, Póvoa de Varzim. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.82 (Póvoa de Varzim), formato digital      

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 151359 496342    Altitude :  203 metros 

Classificação: Sítio Proto-Histórico sem indícios de romanização. 

Localização: Implanta-se no alto do Monte de S. Félix, na freguesia de Laúndos, em plena Serra de 

Rates, Póvoa de Varzim 

Descrição: O sítio de S. Félix encontra-se apenas referenciado pelo aparecimento de um tesouro 

(arrecadas em ouro e um “bolo” de prata) (GOMES et alli, 2005) e pelo registo da existência de estruturas 

circulares no seu topo e alguns materiais de filiação às cerâmicas micáceas do Iº milénio. Esta referência é 

do século XX (SEVERO, 1905-08: 403-412; PEIXOTO, 1905-08: 284). Actualmente, não se encontram 

visíveis quaisquer estruturas domésticas ou defensivas.  

Adivinha-se que terá servido como atalaia defensiva à Cividade de Terroso, por forma a controlar, mais 

eficazmente, os terrenos a nascente da Serra de Rates. 

Linhas de Água associadas: ______________________ 

Bibliografia: SEVERO, 1905-08: 403-412; PEIXOTO, 1905-08: 284; SARMENTO, 1933: 166; LÓPEZ 

CUEVILLAS, 1951: 70-80; ALMEIDA, 1972: 10-11; SILVA, 1986: 263; QUEIROGA, 1992: 168; 

GOMES et alli, 2005; 1996; CARVALHO, 2008. 
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F10.Q10–  Castro Boi __________________________________________ 

Topónimo(s): Castro Boi/Castro de Santo Ovídio 

  Enquadramento administrativo: Vairão, Vila do Conde 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Vila do Conde/Trofa), formato digital      

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 154503 484018        Altitude : 123 metros 

Classificação: Sítio Proto-Histórico com ocupação romana e medieval 

Localização: Destaca-se da paisagem na freguesia de Vairão. 

Descrição: Sobre este Castro surgem referências medievais destacando a presença de um castelo, que 

nunca foi registado. Surgem apenas referências à presença de tegulae e imbrex, assim como vestígios de 

“casas redondas” (ALMEIDA,1969) do tipo “castrejo”. 

Teria uma plataforma semi-circular, circundada por uma muralha. 

Linhas de Água associadas: --------------- 

Bibliografia: P.M.H. (Portugaliae Monumenta Historica) – nºs 16, 24, 112, 198, 216, 249, 281, 308, 

318, 321, 333, 352, 353, 414, 415, 453, 460, 461, 462, 480, 483, 489, 495, 497, 501, 510, 518, 520, 524, 

527, 529, 530, 571, 629, 795, 814, 846, 861, 881, 932; SARMENTO, 1933: 165; ALMEIDA, 1969: 34; 

QUEIROGA, 1992: 170; ALMEIDA, 1992; DINIS, 1993: 94-95; CARVALHO, 2008, vol. II: 85. 

 

F11.J12–  Castro de Argifonso _____________________________________ 

Topónimo(s): Castro de Argifonso 

  Enquadramento administrativo: Arcos, Vila do Conde. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.83 (Vila do Conde/V.N. Famalicão), 

formato digital georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 172929 482279      Altitude : 157 metros 

Classificação: Sítio Proto-Histórico com indícios de romanização e época medieval 

Localização: Localiza-se na freguesia de Arcos, Vila do Conde, sendo uma colina destacável na 

paisagem, a partir do lugar das Fontainhas. Desenvolve-se paralelamente ao Rio Este. 

Descrição: O castro de Argifonso surge inúmeras vezes referenciado na doumentação medieval, dos 

séculos X, XI e XII (DINIS, 1993: 44), normalmente associado à Cividade de Bagunte. 

Na sua área central surge um recinto mais elevado, assente em grandes pedras, sendo envolvida por uma 

segunda plataforma definida por um talude bem pronunciado (id ibidem). 

Aqui, durante os trabalhos de prospecção de António Dinis (1993), foram recolhidos pequenos 

fragmentos de cerâmica micácea e material de construção romano, principalmente, na área da acrópole. 

Linhas de Água associadas: Rio Este 

Bibliografia: SARMENTO, 1883-1884: 165, 171; CORTEZ, 1946: 149-155; SILVA, 1986: 83, nº 329; 

QUEIROGA, 1992: 169, nº 248; DINIS, 1993: 44-45; CARVALHO, 2008, vol. II: 83-84. 
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F13.J22 –  Castro de S. Miguel-o-Anjo ___________________________________ 

Topónimo(s): S. Miguel-o-Anjo  

  Enquadramento administrativo: Calendário, V.N. Famalicão 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.83 (V.N. Famalicão), formato digital      

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 166414 491509     Altitude :194 metros 

Classificação: Sítio Proto-Histórico com indícios de romanização. 

Localização: Implanta-se num outeiro sobranceiro ao Rio Pelhe. 

Descrição: Este sítio desenvolve-se paralelamente ao Castro do Facho, evidenciado material 

cronologicamente coevo com este sítio. 

O povoado possui uma plataforma central e mais dois tabuleiros definidos por taludes (DINIS, 1993: 56). 

Do espólio proveniente deste sítio destacam-se quatro moedas romanas, sendo dois denários de Augusto 

da série Caius e Lucius, datáveis entre os séculos II a.C. e 4 d.C., assim como dois asses do mesmo 

imperador (id ibidem; CENTENO, 1987: 112). 

Terá exercido relativa preponderância no contexto da romanização, concretamente, pela proximidade ao 

Rio Ave e Via XVI (Cale-Bracara Augusta). 

Linhas de Água associadas: Rio Ave e Rio Pelhe. 

Bibliografia: BRANDÃO, 1892: 227; LIMA, 1940: 211-212; QUEIROGA, 1983: 49; 1992: 157, nº 122; 

SILVA, 1986; DINIS, 1993: 55-57. 

 

F14.H21 – Castro do Facho ______________________________________ 

Topónimo(s): Monte do Castro do Facho 

  Enquadramento administrativo: Calendário, V. N. Famalicão 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.83 (Vila do Conde/V.N. Famalicão), 

formato digital georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 165390 492652        Altitude : 268 metros 

Classificação: Sítio Proto-Histórico  sem indícios de romanização. 

Localização: Desenvolve-se em pleno vale entre os Rios Ave e Este, encontra-se sobranceiramente ao 

Rio Pelhe, paralelamente à elevação onde se localiza o castro de S. Miguel-o-Anjo. 

Descrição: Apresenta uma forma sub-circular, definido por talude e pela massa de afloramentos 

graníticos onde se implanta o marco geodésico do Facho. 

Apresenta um sistema defensivo com três taludes e três fossos mais elaborados na zona mais vulnerável, a 

Norte, ao invés da área oposta que apresenta um sistema defensivo natural, concretamente, uma massa 

rochosa granítica.  

Aqui foram recolhidos, por António Dínis (1993), um peso de rede de quartzíto e uma centena de 

fragmentos cerâmicos indicadores de um contexto indígena de ocupação deste espaço (ibidem: 54).  

Apresenta, por conseguinte, uma longa diacronia de ocupação, com indícios materiais que apontam para o 

Bronze Final, Idade do Ferro e alguns indícios, mas poucos, de romanização, através da recolha de algum 

material de cobertura (tegulae) (id ibidem). 

Linhas de Água associadas: Rio Ave/Este e Rio Pelhe. 
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Bibliografia: QUEIROGA, 1992: 157, nº 121; DINIS, 1993: 53-55. 

.3. Povoados Tipo C 

 

F4.V5 –  Castro de S. Paio __________________________________________ 

Topónimo(s): S. Paio 

  Enquadramento administrativo: S. Paio, Labruge, Vila do Conde 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.109 (Vila do Conde/Trofa), formato 

digital      georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 149961 479645       Altitude :14 metros 

Classificação: Sítio Proto-Histórico  sem indícios de romanização. 

Localização: Este sítio implanta-se junto à praia de Labruje, Vila do Conde. 

Descrição: Este sítio apresenta um sistema natural defensivo, que é proporcionado pelo mar e por outro, 

por um talude e um fosso. 

Já bastante destruido, foi alvo de intervenção por Carlos Alberto Brochado de Almeida e Paulo Costa 

Pinto. Durante as escavações ficou a noção que o mesmo estaria já bastante destruido, sendo apena 

visíveis pequenos alinhamentos, alguma cerâmica micácea e material malacológico, sendo possível de 

presumir tratar-se de um castro marítimo, directamente vocacionado para a prática pesqueira. 

Linhas de Água associadas: Oceano Atlântico e Rio Donda. 

Bibliografia: LANHAS-BRANDÃO, 1969: 302, 328-335; SILVA, 1986: 83, nº 334; ALMEIDA, 1992; 

QUEIROGA, 1992: 169, nº 252; DINIS, 1993: 101-102, nº 41. 

 

F5.N5 –  Castro de S. João _______________________________________________________ 

Topónimo(s): Mosteiro de Santa Clara 

  Enquadramento administrativo: Vila do Conde 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.96 (Vila do Conde), formato digital      

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 149292 487271         Altitude : 30 metros 

Classificação: Sítio Proto-Histórico  sem indícios de romanização. 

Localização: Implanta-se no topo de um pequeno morro, onde actualmente se localiza o mosteiro de 

Santa Clara de Vila do Conde. 

Descrição: Dos indícios que sugerem a existência de um castro neste sítio, apenas se registam os 

documentos medievais, nomeadamente, um de 953 (Cfr FERREIRA, 1923: 11) que refere que a Igreja se 

implanta precisamente no sítio do Castro de S. João: “(…) ecclesia quae est fundata in castro vocitato 

Santo Johanne (…)” e num outro, numa doação de 1100: “(…) subtus mons Castro Sancti Johanis 

discurrente rivo Ave (…).” (DINIS, 1993:100). 

Com efeito, a aceitação da existência de um sítio arqueológico poderá adivinhar-se pela excelente 

condição topográfica em que se encontra, conferindo um domínio pleno da Foz do Ave, portanto, uma 

primeira porta de entrada nesta linha de água, rumo ao vale de interior, onde se instala o grosso do 

povoamento indígena da região. No entanto, esta possibilidade carece de confirmação. 

Linhas de Água associadas: Foz do Rio Ave. 
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Bibliografia: VIEIRA, 1886, 262; AYRES, 1896: 386; FERREIRA, 1906: 264; 1923: 11-13; AMORIM, 

1988; QUEIROGA, 1992: 170, nº 255; ALMEIDA, 1992; DINIS, 1993: 100, nº 40. 

 

F6.N6 –  Castro de Retorta ____________________________________________ 

Topónimo(s): Castro de Retorta  

  Enquadramento administrativo: Retorta, Vila do Conde 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.96 (Vila do Conde), formato digital      

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 150584 487804        Altitude : 40 metros 

Classificação: Sítio Proto-Histórico  com indícios de romanização. 

Localização: Assenta numa colina de baixa altitude, sobranceira ao Rio Ave, em plena freguesia de 

Retorta, Vila do Conde. 

Descrição: A sua localização confere-lhe um domínio previligiado sobre o curso do Ave, ganhando 

destaque pelo aparecimento de uns vidro romanos, estudados por Jorge e Adília Alarcão (1963: 197-199). 

Segundo Freitas (1949: 20-21), este castro seria o Castro Celoria, registado na documentação medieval, 

numa escritura de 1100 e numa outra venda realizada em 1110. 

De forma ovalada, ainda se conseguem ver alguns troços do seu sistema defensivo, concretamente, duas 

muralhas pétreas e um fosso. 

Registam-se à superfície o aparecimento de cerâmica castreja e romana (DINIS, 1993: 94). 

Documenta-se a passagem nas suas imediações de uma via que seguiria pelo litoral até Outeiro dos 

Picotos (Barca do Lago – Esposende) e que serviria como ponto de apoio às inúmeras villae associadas à 

produção dos preparados de peixe (ALMEIDA, 1980). 

Linhas de Água associadas: Rio Ave 

Bibliografia: SARMENTO, 1883-1884: 165; SEVERO-CARDOSO, 1899-1903: 179-180; ALARCÃO e 

ALARCÃO, 1963: 197-199; ALMEIDA, 1969: 33; ALMEIDA, 1980; 1992; SILVA, 1986: 83, nº 325; 

QUEIROGA, 1992: 179, nº 253; DINIS, 1993: 93-94; CARVALHO, 2008: 85, vol. II. 

 

F7.O13 –  Castro de Ferreiró ____________________________________________ 

Topónimo(s): Castro de Ferreiró 

  Enquadramento administrativo: Ferreiró, Vila do Conde 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Vila do Conde/Trofa), formato digital      

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 157947 486965      Altitude : 42 metros 

Classificação: Sítio Proto-Histórico  com indícios de romanização. 

Localização: O castro assenta numa formação granítica sobranceiramente ao Rio Ave, a Sudoeste da 

aldeia de Ferreiró, Vila do Conde. 

Descrição: O sítio não oferece condições naturais de defesa. Em elevado estado de degradação, 

apresenta-se extremamente difícil a identificação de estruturas domésticas e/ou defensivas. Contudo, 

António Dinis (1993), durante os trabalhos de prospecção no âmbito da sua tese de mestrado, identificou 
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o que parece ser uma muralha pétrea, entre os cortes provocados pelas máquinas, que aqui exploraram 

intensivamente o granito. 

Os materiais recolhidos enquadram-se numa balizagem cronológica entre os finais do Iº milénio a.C., 

visíveis nas cerâmicas micáceas bege/acastanhadas e o mundo romano, onde se recolheram fragmentos de 

dolium. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave 

Bibliografia: SEVERO-CARDOSO, 1899-1903: 179-180; ALMEIDA, 1992; QUEIROGA, 1992: 169, 

nº 251; DINIS, 1993: 48-50. 

 

F8.N9–  Castro de Santagões ___________________________________________________ 

Topónimo(s): Castro de Santagões 

  Enquadramento administrativo: Bagunte, Vila do Conde 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Vila do Conde/Trofa), formato digital      

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 153878 487925     Altitude : 63 metros 

Classificação: Sítio Proto-Histórico  com indícios de romanização. 

Localização: Implanta-se num morro sobranceiramente ao Rio Ave, precisamente contíguo à ponte D. 

Zameiro, na freguesia de Bagunte. 

Descrição: Este sítio, que alguns autores consideraram como um possível estabelecimento militar 

romano, terá adquirido este estatuto pela sua posição topográfica de eleição, dominando o rio Ave tanto 

para montante, como para jusante. A proximidade da “Via Veteris” poderá ter contribuido para a 

importância que alguns autores parecem querer atribuir a este sítio (SEVERO e CARDOSO, 1899-1903: 

179). 

Bastante destruido pela extracção da pedra, apenas se terá preservado um pequeno troço de uma provável 

muralha, de terra e fosso, que se encontram a Sul e Oeste da calote do morro. Não se identificam 

quaisquer estruturas, apesar de se registarem alguns fragmentos de cerâmica de clara filiação romana 

(DINIS, 1993: 43). 

Linhas de Água associadas: Rio Ave 

Bibliografia: COSTA, 1706: 320-321; AYRES, 1896: 388; SEVERO-CARDOSO, 1899-1903: 179; 

SILVA, 1986: 83, nº 328; QUEIROGA, 1992: 169, nº 250; DINIS, 1993: 42-43; CARVALHO, 2008: 84, 

vol. II. 

 

F9.I11 –  Castro de Casais ____________________________________________________ 

Topónimo(s): Castro de Casais 

  Enquadramento administrativo: Arcos, Vila do Conde 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.83 (Vila do Conde/V.N. Famalicão), 

formato digital georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 155795 492182     Altitude : 85 metros 

Classificação: Sítio Proto-Histórico  com indícios de romanização. 



Jorge Manuel Pinho -  O IºMilénio a.C. e o estabelecimento rural romano na vertente fluvial do Ave. 
Dinâmicas de estabelecimento sob o ponto de vista geo-espacial. 

_________________________________ 
  
Localização: Este sítio implanta-se a cerca de 500 metros do Castro de Argifonso e a 1 quilómetro da 

Cividade de Bagunte, já em plena freguesia de Arcos, numa pequena elevação de terreno, de forma 

sobranceira ao rio Este. 

Descrição: Descoberto por Carlos Alberto Brochado de Almeida, durante os trabalhos de execução do 

Plano Director Municipal de Vila do Conde (1992). 

Povoado de reduzidas dimensões, encontra-se bastante destruido pela extracção do granito, comum em 

todo o vale do Ave.  

Os indícios parecem comprovar a existência de duas linhas de muralha. 

Dos elementos registados salientam-se os fragmentos de cerâmica micácea, numa cronologia de finais do 

Iº milénio a.C. e alguns fragmentos de tegulae. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave 

Bibliografia: ALMEIDA, 1992; DINIS, 1993: 43-44; CARVALHO, 2008: 84, vol. II. 

 

F17.N26 –  Torre Alta _______________________________________________________ 

Topónimo(s): Torre Alta 

  Enquadramento administrativo: Areias, Santo Tirso 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 171216 492182        Altitude : 63 metros 

Classificação: Sítio Proto-Histórico  com indícios de romanização. 

Localização: Este sítio assenta num outeiro alcandorado sobre o rio Ave, na freguesia de Areias, Santo 

Tirso. 

Descrição: Actualmente, apenas se consegue visualizar na área deste povoado uma capela, pelo que se 

presume que os restantes indícios poderão estar já totalmente destruidos. 

O local dispôe de óptimas condições defensivas, em mais de metade do seu perímetro.  

No local da capela terá existido uma torre (LIMA, 1956) ameada, demolida para reutilização da pedra 

para construção de uma ponte sobre o rio Ave. 

Para além das estruturas que se pensam serem pré-romanas, apenas se noticia o aparecimento de 

fragmentos de cerâmica indígena e romana e um bico de lucerna encontrado pelo Abade Pedrosa, assim 

como fragmentos de mós e material de construção romano (ibidem). 

Linhas de Água associadas: Rio Ave 

Bibliografia: COSTA, 1706, 324; PIMENTEL, 1902: 64; LIMA, 1956: 222-223; SILVA, 1986: 83, nº 

337; QUEIROGA, 1992: 168, nº 241; DINIS, 1993: 59-60; CARVALHO, 2008: 81, vol.II. 
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b) Povoamento rural Romano 

.1. Habitats romanizados 

 

R4.K5 –  Castro de Argivai  _______________________________________________ 

Topónimo(s): Castro de Argivai 

  Enquadramento administrativo: Argivai, Póvoa de Varzim 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.82 (Póvoa de Varzim), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 150127 490063      Altitude : 35 metros 

Classificação: Habitat romanizado. 

Localização: Localiza-se junto ao cruzamento da A28 (Porto-Viana do Castelo) com Vila do Conde. 

Descrição: Este sítio implanta-se num grande bloco granítico bastante desgastado, com uma fina camada 

de sedimento vegetal. 

Preseume-se que grande parte desta estação tenha sido destruída com a construção da A28. José Flores 

Gomes (2005: 208) em visita ao local recolheu pequenos fragmentos cerâmicos de tipologia indígena e 

tegulae, o que pressupõe uma ocupação do espaço na viragem do Iº milénio a.C.. 

Linhas de Água associadas: Rio Esteiro/Oceano Atlântico 

Bibliografia: GOMES et alli, 2005: 207-208. 

 

R5.D3 –  Castro de Navais  _______________________________________________ 

Topónimo(s): Castro de Navais  

  Enquadramento administrativo: Navais, Póvoa de Varzim 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.82 (Póvoa de Varzim), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 150187 492568      Altitude : 26 metros 

Classificação: Habitat romanizado. 

Localização: O Castro de Navais situa-se numa pequena elevação de terreno, sendo atravessada pela E.N. 

13 (Viana do Castelo – Porto), na freguesia de Navais. 

Descrição: Actualmente, não existem quaisquer vestígios à superfície, derivado à construção de 

habitações, áreas de exploração florestal e vários campos agrícolas. 

Dos poucos fragmentos recolhidos, estes apresentam uma filiação ao mundo romano. 

Martins Sarmento regista a existência da Fonte do Castro, sito a algumas dezenas de metros deste sítio e 

que, pela específicidade toponímica, refere tratar-se de um indício de época romana (1883). 

Linhas de Água associadas: Rio Esteiro/Oceano Atlântico 

Bibliografia: SARMENTO, 1883; GOMES et alli, 2005: 209 
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R6.I5 –  Alto da Vinha _______________________________________________ 

Topónimo(s): Alto da Vinha 

  Enquadramento administrativo: Beiriz, Póvoa de Varzim 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.82 (Póvoa de Varzim), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 150187 492568      Altitude : 59 metros 

Classificação: Habitat romanizado. 

Localização: Este sítio implanta-se numa pequena elevação de terreno, na planície sudoeste da Cividade 

de Terroso, entre as freguesias de Amorim e a de Beiriz. 

Descrição: O sítio do achado encontra-se muito destruido pela exploração de pedra, não sendo visíveis 

actualmente vestígios à superfície. 

Contudo, este local ficou conhecido pelo aparecimento de um cipo e de uma ara epigrafadas. 

Estes elementos apresentavam as seguintes características: 

Cipo Votivo: 

Campo epigráfico bastante desgastado, sendo impossível a sua leitura, com excepção da última linha 

(GOMES et alli, 2005: 218) que comprova tratar-se de uma inscrição votiva. 

Foram efectuadas várias leituras desta epígrafe, havendo duas interpretações distintas, feitas por Flávio 

Gonçalves (1958) e por Rogério Azevedo (1959). 

O primeiro interpreta da seguinte forma: 

VIEANI 

AVSIBN 

DVIOCCLE   Duioccle (tianus) Corelius Lib (erus) V (otum) S (olvit) L  (ibens) m (erito) 

CORNEII   O liberto Docleciano cumpriu com muita satisfação a sua promessa (feita a…).  

VS LIB    (GONÇALVES, 1958: 225-235) 

V.S.L.M .  

Já o segundo autor interpreta da seguinte maneira: 

“O emprego da força e o cuidado com os porcos – infeliz herança – acabaram. 

O Liberto Diocleciano cumpriu com muita satisfação a sua promessa feita.” (AZEVEDO, 1959: 201-

208) 

Para além destes objectos de relevo, foram recolhidos pesos de tear e uma medalha ou moeda. No mesmo 

sítio foram identificadas 5 sepulturas antropomórficas com cobertura em tegulae e uma mó manual 

(GOMES et alii, 2005: 218-219). 

Já a ara votiva apresentava a seguinte inscrição: O (vel A) VIT   (.) OTO DO (?) (.) INIS MARI  (?) (.) 

CL.  

Foi interpretada por Armando Coelho Silva (1985), na qual expressa a integração da religiosidade 

indígena sob o influxo da romanização (GOMES et alli, 2005: 219), principalmente visível na 2ª linha      

( [.]OTO DO (?)). Indica que será, provavelmente, um voto dedicado ao Deus do Mar (MARI ), por um 

elemento indígena, chamado “Avitus” (id ibidem). 

Bibliografia: LANDOLT, 1913; TORRES, 1915; PINTO, 1931; LIMA, 1939; GOLÇALVES, 1958: 

225-235; SILVA, 1958: 16; AZEVEDO, 1959; AMORIM, 1985; GOMES et alli, 2005. 
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2. Villae 

R1.A2 –  Vila Mendo ____________________________________________________ 

Topónimo(s): Vila Mendo 

  Enquadramento administrativo: Estela, Póvoa de Varzim/Apúlia, Esposende 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.82 (Póvoa de Varzim), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas:  146925    500298       Altitude : 6 metros 

Classificação: Villa. 

Localização: Localizado em plena planície marítima, a cerca de 600 metros da linha de costa, entre as 

povoações de Estela (Póvoa de Varzim) e de Apúlia (Esposende) 

Descrição: O sítio foi descoberto em 1908 aquando da abertura de uma vala por particulares, registando-

se o aparecimento de um tesouro, designadamente, umas arrecadas em ouro, um colar, um fragmento de 

torques em ouro e prata. Segundo Carlos Alberto Ferreira de Almeida (1972), o tesouro seria talvez do 

século II/I a.C., de acordo com paralelos identificados em estações como Terroso e Bagunte. 

A estrutura física deste sítio compreende um conjunto de alinhamentos e uma estrutura com muros 

delimitadores, com uma altura, em certos pontos, a atingir os 2,20 metros. A estrutura posta a decoberto 

era uma parede composta por pedras em xisto e quartzíto, de tamanho variado, não sendo visível a 

utilização de argamassas. No entanto, entre o espaçamento das pedras eram ainda visíveis indícios do que 

poderá ser um qualquer reboco, mas muito destruido. 

Dos materiais exumados, para além de tegulae e imbrex, regista-se um dolium, fragmentos de ânfora, 

bacias e alguidares e dois pesos de rede, que se poderão relacionar com a produção de preparados de 

peixe, para além de numus. Neste particular recolheu-se um “sestércio” de Adriano, cunhado entre 117-

138 d.C.. Este elemento e as sigillata recolhidas, permitiram decifrar cronologicamente o nível médio de 

ocupação desta villae no século II d.C. 

A recolha do tesouro e cerâmica de filiação indígena permitem pressupôr que a fundação da mesma estará 

balizada entre os finais do Iº milénio a.C. e os primeiros anos da nossa era. 

Linhas de Água associadas: Rio Alto e Oceano Atlântico 

Bibliografia: ALMEIDA, 1972: 33; ALARCÃO, 1988; SILVA e GOMES, 1997; ALMEIDA, 1998; 

GOMES et alli, 2005. 

 

R2.J2 –  Alto de Martim Vaz _____________________________________________ 

Topónimo(s): Alto de Martim Vaz 

  Enquadramento administrativo: Póvoa de Varzim 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.82 (Póvoa de Varzim), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas:  146393     491139      Altitude : 12 metros 

Classificação: Villa  

Localização: Este sítio implanta-se na planície marítima, no actual parque de estacionamento local. 
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Descrição: Do local original onde se descobriram tanques de salga, nada resta, pois nesse espaço 

implanta-se um parque de estacionamento que terá destruido as estruturas que ainda se conservavam nos 

anos 60 do século XX. 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida propõe duas ocupações para este espaço, de acordo com a análise ao 

espólio recolhido, primeiro um conjunto cerâmico associado ao mundo indígena e depois um outro, de 

associação tardo-romana, sendo este provavelmente, o nível de abandono do sítio. 

Registam-se então, cerâmicas bracarenses e sigillatas, assim como mosaicos que poderão ser indicativos 

estarmos perante a presença de uma villae (ALARCÃO, 1995). 

Esta estação era composta por três conjuntos de construções, com paredes de 50 cm de espessura, com 

soleiras e canos de esgoto, assim como abundante número de tegulae (GOMES et alli, 2005: 212). 

Os referidos tanques associados à produção do garum, da qual foram detectados vários tanques ou pias, 

com 2,40 m de fundo e largura, poderão ser reveladores da presença do espaço produtivo da villae. 

Igualmente, se poderá associar esta villae aos achados na Rua da Junqueira, nº 6 (Póvoa de Varzim) 

(R3.K3), na qual há registos da presença de vasos com cinzas (ibidem: 214-215), podendo mesmo tratar-

se da necrópole desta villae. Este sítio dista do Alto de Martim Vaz cerca de 1,19 km em linha recta. 

Linhas de Água associadas: Oceano Atlântico 

Bibliografia: FORTES, 1904; LANDOLT, 1911; PINTO, 1929; GONÇALVES, 1965; ALMEIDA, 

1969; 1972; ACUÑA CASTROVIEJO, 1973; ALARCÃO, 1988, p. 17, nº1/287, p. 471; NAVEIRO 

LOPEZ, 1991; GOMES et alli, 2005.  

 

R8.M3 –  Caxinas _______________________________________________________________ 

Topónimo(s): Caxinas 

Enquadramento administrativo: Vila do Conde 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.96 (Vila do Conde), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 147612 488709       Altitude : 6 metros 

Classificação: Villa  

Localização: Este sítio implanta-se na planície marítima, numa área hoje urbanizada. 

Descrição: Este sítio foi intervencionado pela Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, nas 

pessoas do Doutor Francisco de Sande Lemos e a Doutora Manuela Delgado (1980). 

As intervenções permitiram identificar vestígios de um edifício associado a uma necrópole. Os materiais 

de construção apresentam-se pobres, com pavimentos em terra batida. As cerâmicas exumadas revelaram 

ser cronologicamente coevas com o mundo indígena e os inícios da romanização, através das ânforas 

Haltern 70, levando-nos a considerar o respectivo nivel de ocupação entre os finais do século I a.C. e os 

inícios do século I d.C.. Outros materiais não especificados que foram exumados junto a um poço 

(CARVALHO, H., 2008: 231), revelaram uma ocupação tardia, por volta do século IV d.C.. 

Linhas de Água associadas: Oceano Atlântico 

Bibliografia: ALMEIDA, 1969; 1974; LEMOS et alli, 1980; GOMES et alli, 2005; CARVALHO, 2008: 

230-231;. 
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R15.U13 –  Vila Boa ______________________________________________ 

Topónimo(s): Vila Boa 

  Enquadramento administrativo: Guilhabreu, Vila do Conde 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Vila do Conde), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas:  157900   481350       Altitude : 145 metros 

Classificação: Villa 

Localização: Implanta-se em pleno maciço Oeste do Monte Grande, nas imediações do Castro de 

Alvarelhos e nos terrenos pertencentes actualmente à Quinta do Paiço. 

Descrição: A mancha de dispersão do sítio ascende aos 20000 m², numa plataforma ovalóide, definida 

por duas linhas de água. 

Dos materiais recolhidos destacam-se a abundante pedra faceada, indicativa da presença de inúmeros 

edifícios, assim como fragmentos de talhas, tijolos, sigillatas e mosaicos. Detaca-se, igualmente, a 

presença de um tesouro monetário que se econtram no Museu Municipal de Vila do Conde (MOREIRA, 

2004: 137). 

Este sítio possui especial importância por se tratar da ocupação romana de vale e por se implantar 

contiguamente ao importante Castro de Alvarelhos. Presume-se que o nível de ocupação remontará ao 

século II d.C. e terá sido abandonado por volta do século IV/V d.C. 

Linhas de Água associadas: Ribeira da Aldeia/Rio Ave (?) 

Bibliografia: ALMEIDA, 1969: 35; ALARCÃO, 1988: 19, nº1/340; PINTO, 1995: 234, fig. 2; 

MOREIRA, 2002: 136-137; 2004; CARVALHO, 2008). 

 

R17.P11 –  Campos Pereira ___________________________________________ 

Topónimo(s): Igreja/Campos Pereira 

  Enquadramento administrativo: Macieira da Maia, Vila do Conde 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Vila do Conde), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 155500 486100   Altitude : 60 metros 

Classificação: Villa 

Localização: Este sítio implanta-se a Este da actual Igreja da Macieira da Maia, nos terrenos localmente 

conhecidos por Campos Pereira. 

Descrição: Localizado numa pequena plataforma oval, destaca-se visualmente da paisagem. 

A dispersão dos materiais permitiu, numa área de cerca de 7000 m², recolher escassos materiais à 

superfície, nomeadamente, fragmentos de tegulae, cerâmica comum e algumas pedras faceadas. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave 

Bibliografia: ALMEIDA, 1992; MOREIRA, 2002: 141; 2004. 
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R24.R18 –  Rorigo Velho ___________________________________________ 

Topónimo(s): Rorigo Velho 

  Enquadramento administrativo: S. Martinho do Bougado, Trofa 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 163078 484394 Altitude : 35 metros 

Classificação: Villa  

Localização: Localiza-se nas imediações da actual Estrada Nacional 14 – Porto-Braga, no lado Oeste 

para quem vai para Braga. 

Descrição: Implantado numa pequena plataforma orientada a Este, possui excelente posição topográfica 

pois domina plenamente todo o vale do Bougado, sendo rodeado por excelentes campos agrícolas. 

Dos materiais recolhidos numa extensa área de cerca de 90000 m², destacam-se maioritariamente o 

material de cobertura, cerâmica comum e a pedra de construção. 

Este sítio encontra-se associado a uma necrópole (R25.R18) com materiais do século IV d.C, permitindo 

com isso datar a ocupação da villa. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave 

Bibliografia: CRUZ, 1940: 203-215; MOREIRA, 2002: 87; 2004.  

 

R39.N28 –  Monte dos Saltos/Portos ______________________________________ 

Topónimo(s): Monte dos Saltos 

  Enquadramento administrativo: Freguesia de Lamas, Santo Tirso 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 173110 487520     Altitude: 85 metros 

Classificação: Villa (?) 

Localização: Localiza-se numa plataforma sobranceira ao Rio Ave, na sua margem Norte. 

Descrição: Este sítio ocupa uma vasta área de cerca de 8000 m², onde se observam à superfície 

fragmentos dispersos de cerâmica romana, assim como cerâmica comum de engobe vermelho de verniz 

não vitrificável, de cronologia tardo-romana, lucernas de fabrico local e regional e sigillatas claras. 

Foi recentemente sondado pela empresa Arqueologia & Património, sendo que os indícios que advinham 

do material de superfície, juntamente com a sua implantação previligiada com dominação aparente do 

curso do Ave, não se vieram a confirmar. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave. 

Bibliografia: SARMENTO, 1888: 7; CRUZ, 1896: 292; PIRES de LIMA, 1940: 103; SILVA, 1986: 83, 

nº 339; DINIS, 1993: 104, nº 5; MENÉNDEZ, TEIXEIRA e FONSECA, 2002; MOREIRA, 2002; 2004: 

41-43. 
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R41.P29 –  S. Simão ___________________________________________________ 

Topónimo(s): S. Simão 

Enquadramento administrativo: S. Simão, Burgães (Santo Tirso) 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 174000 485800      Altitude : 130 metros 

Classificação: Villa  

Localização: Localiza-se numa plataforma natural na face Norte do maciço do Monte Córdova,  

sobranceiramente ao Rio Ave, na freguesia de Burgães, Santo Tirso 

Descrição: Os vestígios identificados ascendem aos 60000 m², sendo que os materiais recolhidos são 

maioritariamente material de construção e cerâmica comum. 

Este local terá sido o mesmo onde se encontrou uma ara votiva dedicada a Cusuneneoeco por Severo, 

assim como um conjunto de moedas (MOREIRA, 2004: 94). 

Este tesouro foi divulgado por Martins Sarmento ( 1993: 304). 

Implanta-se na bordadura Norte do maciço do Monte Córdova e com isso, em plena condição de domínio 

de todo a várzea do Ave e todo o curso, de montante a jusante, do mesmo. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave 

Bibliografia: MOREIRA, 2002: 94-95; 2004. 

 

R42.R32 –  Sobreiral ___________________________________________________ 

Topónimo(s): Sobreiral 

  Enquadramento administrativo: Monte Córdova, Santo Tirso 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 177050 484500     Altitude : 420 metros 

Classificação: Villa  

Localização: Implanta-se no maciço intermédio do Monte Córdova, na sua face Noroeste. 

Descrição: Os vestígios de superfície deste sítio são visíveis por uma extensa área que ascende aos 40000 

m². Deste material destacam-se as cerâmicas comuns e tegulae, assim como são visíveis nos vários 

taludes indícios de muretes e alinhamentos à superfície. 

Linhas de Água associadas: ______________________ 

Bibliografia: MOREIRA, 2002: 105 

 

R46.P26–  Devesa _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Devesa 

  Enquadramento administrativo: Santo Tirso 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 171250 485900       Altitude: 61 metros 

Classificação: Villa  
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Localização: Em plena malha urbana da cidade de Santo Tirso, nos actuais terrenos do Ciclo Preparatório 

da cidade, dentro da propriedade denominada por Quinta da Devesa. 

Descrição: Como se refere em cima, esta estação terá sido destruída pela construção do Ciclo 

Preparatório, em 1979 e onde foram identificados vários edifícios e um hipocausto que foram 

integralmente destruidos. 

Ocupava uma extensa plataforma natural, com ligeiro pendor para Norte, sobranceiramente ao Rio Ave. 

Durante os trabalhos que destruiram esta villae não foram recolhidos quaisquer materiais que nos 

possibilitasse aferir uma cronologia de ocupação, contudo, ainda hoje, nos trabalhos de repavimentação 

das estradas nas imediações recolhem-se frequentemente fragmentos de tegulae, cerâmica comum e em 

menor número sigillatas (MOREIRA, 2004: 126). 

Associa-se a esta villae uma necrópole, a da Devesa (R47.P26), que se implanta nas imediações e na qual 

se identificou uma epígrafe dedicada a Turiacus, assim como um tesouro monetário (MOREIRA, 2004: 

125). 

Linhas de Água associadas: Rio Ave 

Bibliografia:  PIMENTEL, 1902: 15; MOREIRA, 2002: 125-126; 2004. 

 

3. Granjas  

 

R13.Q12 –  Quinta de Vilas Boas _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Quinta das Vilas Boas 

  Enquadramento administrativo: Fornelo/Vila do Conde 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Vila do Conde/Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 157000 485000    Altitude: 138 metros 

Classificação: Granja  

Localização: Encontra-se na vertente norte do maciço de Santa Eufémia, sobranceiramente ao Rio Ave. 

Descrição: Deste sítio, para além da área de dispersão dos vestígios, cerca de 4000 m², recolheram-se 

fragmentos de cerâmica comum e de construção.  

Os terrenos da Quinta das Vilas boas implantam-se nas imediações da Igreja local (cerca de 100 metros 

para Norte). 

Linhas de Água associadas: Rio Ave. 

Bibliografia: ALMEIDA, 1992; MOREIRA, 2002: 134. 

 

R14.V14 –  Palmazão ________________________________________ 

Topónimo(s): Palmazão 

  Enquadramento administrativo:  

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Vila do Conde/Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 158560 481030     Altitude : 178 metros 

Classificação: Granja 
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Localização: O sítio localiza-se na bordadura Oeste do maciço de Santa Eufémia, em pleno domínio 

sobre o vale até Guilhabreu e Malta. 

Descrição: Este sítio implanta-se a cerca de 1,5 km do Castro de Alvarelhos, no sentido de Guilhabreu. 

Aliás, todo esse vale aparente ter sido dominado por Palmazão que parece detêr especial associação com 

esta parte concreta do território. 

Os materiais de superfície recolhidos são compostos por tegulae, cerâmica comum e alguns cossoiros 

numa mancha de dispersão de cerca 4000 m². 

Documentos medievais referem-se a este sítio como “Villa Palmazani” (MOREIRA, 2002: 136), 

contudo, por todas as características descritas e debatidas durante a dissertação, considera-se que 

Palmazão seria uma granja que se localizaria no fundus do Castro de Alvarelhos e da Villae de Vila Boa. 

Linhas de Água associadas: _____________ 

Bibliografia: ALMEIDA, 1969; ALARCÃO, 1988: 19, nº 134; ALMEIDA, 1992; MOREIRA, 2002: 

108; 2004. 

 

R32.R14 –  Aldeia/Outeiro ________________________________________ 

Topónimo(s): Aldeia/Outeiro 

  Enquadramento administrativo:  

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 158900 483700     Altitude : 85 metros 

Classificação: Granja 

Localização: O sítio localiza-se na bordadura Este do maciço de Santa Eufémia, em pleno domínio sobre 

o vale da Ribeira da Aldeia. 

Descrição: Este sítio terá sido uma granja, pois apresenta uma área de dispersão de materiais de cerca de 

3500 m². Dos materiais recolhidos referem-se, na sua maioria, a cerâmica comum e de construção. Foram 

também registados fragmentos de Sigillata Clara D e Sigillata Hispânica, assim como abundante pedra 

faceada (MOREIRA, 2002: 106).  

Linhas de Água associadas: Ribeira da Aldeia 

Bibliografia: MOREIRA, 2002: 106; 2004. 

 

R33.S14 –  Cidói ________________________________________ 

Topónimo(s): Cidói 

  Enquadramento administrativo:  

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 158900 482900      Altitude : 111 metros 

Classificação: Granja 

Localização: O sítio localiza-se na bordadura Este do maciço de Santa Eufémia, em pleno domínio sobre 

o vale da Ribeira da Aldeia. 
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Descrição: Surgem referências do aparecimento de cerâmica comum e tegulae num campo agrícola, 

numa extensão de 100x30 m. Aparenta grande semelhança, em termos de condições geomorfológicas, 

com o sítio de Aldeia/Outeiro. 

Linhas de Água associadas: Ribeira da Aldeia 

Bibliografia: MOREIRA, 2002: 108; 2004 

 

R35.S14 –  Cerro ________________________________________ 

Topónimo(s): Cerro 

  Enquadramento administrativo:  

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 159200 483500    Altitude : 70 metros 

Classificação: Granja 

Localização: O sítio localiza-se na bordadura Este do maciço de Santa Eufémia, em pleno domínio sobre 

o vale da Ribeira da Aldeia. 

Descrição: Implanta-se numa plataforma que se destaca ligeiramente da paisagem formando uma zona de 

ligação para o contraforte da Serra da Agrela. Dos materiais recolhidos destacam-se as cerâmicas tardo-

romanas, designadamente, pequenos fragmentos de sigillata clara D e cerâmica comum de engobe 

vermelho de imitação de sigillata (MOREIRA, 2002: 108). 

Linhas de Água associadas: Ribeira da Aldeia 

Bibliografia: MOREIRA, 2002: 108; 2004 

 

R40.Q29 –  Santa Cruz __________________________________________________ 

Topónimo(s): Santa Cruz 

  Enquadramento administrativo:  

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 174175 485400    Altitude: 309 metros 

Classificação: Granja  

Localização: Esta estação localiza-se a Noroeste da aldeia de Santa Cruz, sendo cortado pela estrada 

municipal nº 1105. 

Descrição: Ocupa uma extensa plataforma de meia encosta de forma sobranceira ao Rio Ave, domina os 

terrenos baixos de várzea fluvial em toda a extensão nascente-poente. 

Registam-se as cerâmicas comuns e de construção, assim como sigillata hispânica com cronologia 

compreendida entre a dinastia dos Flávios a finais do século II d.C. (MOREIRA, 2002: 91). 

Estão igualmente documentados que no âmbito de uma abertura de valas para a plantação arbustiva terão 

sido remexidos níveis arqueológicos, que revelaram cerâmica comum (ibidem: 92). Regista-se também o 

aparecimento de uma bilha de cerâmica fina intacta a cerca de 1,5 metros de profundidade, aquando da 

abertura dos caboucos para a construção de uma moradia (id ibidem). 

Linhas de Água associadas: Rio Ave 
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Bibliografia: MOREIRA, 2002: 91-92; 2004 

 

R43.U26 –  S. Paio de Guimarei ________________________________________ 

Topónimo(s): S. Paio de Guimarei 

  Enquadramento administrativo: Vermoim, S. Paio de Guimarei, Santo Tirso 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Póvoa de Varzim), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 171090 481320    Altitude: 196 metros 

Classificação: Granja  

Localização: Encontra-se num promontório no lugar de Barreiro, de forma sobranceira ao Rio 

Sanguinhedo a Este e à Ribeira das Covas a poente. 

Descrição: A respectiva topografia demarca-se da paisagem, através de uma plataforma ovalóide, 

ressaltada por um talude que a circunda totalmente. 

Dos vestígios recolhidos por Álvaro Moreira (2002:110), destacamos as telhas, cerâmica comum e a 

pedra de construção. São visíveis no lado Este dois alinhamentos. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave, Rio Sanguinhedo e Ribeira das Covas. 

Bibliografia: MOREIRA, 2002: 110; 2004 

 

R48.P27 –  Mosteiro I ________________________________________ 

Topónimo(s): Mosteiro I 

  Enquadramento administrativo:  

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 171750 486200     Altitude: 69 metros 

Classificação: Granja  

Localização: Encontra-se num promontório sobranceiro ao Rio Ave, dentro da cerca do Mosteiro 

Beneditino de Santo Tirso. 

Descrição: Detectaram-se alguns materiais cerâmicos numa plataforma extensa, nomeadamente, 

cerâmica comum, cerâmica de construção e pedras faceadas. 

A dispersão dos vestígios atinge uma área de 100x50 m, correspondendo, pela relativa proximidade à 

villae da Devesa, a uma granja integrada no fundus desta villae (MOREIRA, 2002: 127). 

Linhas de Água associadas: Rio Ave, Rio Sanguinhedo e Ribeira do Matadouro. 

Bibliografia: SANTARÉM, 1955: 169-177; 1956: 171; MOREIRA, 2002: 127; 2004. 

4. Casais 

 

R12.R13 –  Póvoa/Campelo  _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Póvoa 

  Enquadramento administrativo: Guidões/Trofa 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Vila do Conde/Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 
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Coordenadas: 158100 484400    Altitude: 104 metros 

Classificação: Casal  

Localização: Encontra-se na vertente nordeste do maciço de Santa Eufémia, sobranceiramente ao Rio 

Ave e Ribeira da Aldeia. 

Descrição: Este sítio revelou materiais de superfície abundantes, designadamente, cerâmica comum e 

tegulae. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave e Ribeira da Aldeia 

Bibliografia: MOREIRA, 2002: 108; 2004. 

 

R27.U15 –  Grova  _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Grova 

  Enquadramento administrativo: Guidões/Trofa 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 159845 480815    Altitude: 160 metros 

Classificação: Casal  

Localização: Encontra-se implantado vertente Sudeste do Monte de Santa Eufémia, sobre a Ribeira da 

Aldeia. 

Descrição: Este sítio revelou materiais de superfície, numa extensa plataforma que acompanha o declive 

que encaminha a vertente Este do Monte de Santa Eufémia ao vale da Ribeira da Aldeia, designadamente, 

cerâmica comum, tegulae e fragmentos de talhas. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave e Ribeira da Aldeia 

Bibliografia: MOREIRA, 2002: 115. 

 

R30.P16 –  Bairros  _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Bairros 

  Enquadramento administrativo: Guidões/Trofa 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Póvoa de Varzim), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 161350 486000   Altitude: 25 metros 

Classificação: Casal  

Localização: Encontra-se implantado a Oeste da veiga do Bougado, em plena várzea fluvial do Ave. 

Descrição: Este sítio revelou materiais de superfície, designadamente, cerâmica comum e tegulae, com 

uma área de dispersão de materiais ampla. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave  

Bibliografia: MOREIRA, 2002: 89; 2004. 
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R34.R14 –  Póvoa  _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Póvoa 

  Enquadramento administrativo: Guidões/Trofa 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Vila do Conde/Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 158600 484175    Altitude: 104 metros 

Classificação: Casal  

Localização: Encontra-se na vertente nordeste do maciço de Santa Eufémia, sobranceiramente ao Rio 

Ave e Ribeira da Aldeia. 

Descrição: Este sítio revelou materiais de superfície, designadamente, cerâmica comum e tegulae, com 

uma área de dispersão de materiais reduzida. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave e Ribeira da Aldeia 

Bibliografia: MOREIRA, 2002: 107; 2004. 

 

R44.T26 –  Vermoim  _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Vermoim 

  Enquadramento administrativo: S. Paio de Guimarei, Santo Tirso 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 170800 482375      Altitude: 192 metros 

Classificação: Casal  

Localização: Encontra-se implantado num pequeno promontório no lugar de Barreiro, de forma 

sobranceira ao Rio Sanguinhedo e a Oeste à Ribeira das Covas. 

Descrição: Identificado por Álvaro Moreira no âmbito de trabalhos de prospecção a toda a área do Monte 

Córdova (MOREIRA, 2002; 2004), este sítio localiza-se numa planta ovalóide que se destaca da 

paisagem através de um talude que a circunda totalmente, os vestígios materiais recolhidos neste sítio são 

em grande número. São frequentes os fragmentos de cerâmica comum, tegulae e pedra de construção. Na 

parte Este da plataforma são visíveis dois alinhamentos (MOREIRA, 2002: 110). 

Linhas de Água associadas: Rio Sanguinhedo e Ribeira das Covas. 

Bibliografia: MOREIRA, 2002: 110; 2004. 

 

R45.Q30 –  Pinguelo  _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Pinguelo 

  Enquadramento administrativo: Rebordões, Santo Tirso 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 174750 485580     Altitude: 304 metros 

Classificação: Casal  

Localização: Encontra-se a Nordeste da aldeia de Santa Cruz, numa mata de nome “Bouça da Salgueira”. 
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Descrição: Identificado por Álvaro Moreira no âmbito de trabalhos de prospecção a toda a área do Monte 

Córdova (MOREIRA, 2002; 2004), este sítio implanta-se numa plataforma natural e de meia encosta 

virada para as margens do Ave. 

Os fragmentos recolhidos são particularmente escassos, sendo a pedra talhada o maior indício de uma 

possível ocupação deste espaço. Surgem, igualmente, cerâmica comum e tegulae, mas em menor número 

(MOREIRA, 2002: 116). 

A escassez do material poderá relacionar-se com a presença de uma pedreira nas imediações, assim como 

derivados de alterações no terreno, decorrentes da regularização em taludes para a prática da agricultura. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave. 

Bibliografia: MOREIRA, 2002: 116; 2004. 

 

R50.Q27 –  Dinis  _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Dinis 

  Enquadramento administrativo: Santa Cristina do Couto/Santo Tirso 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 171170 485180     Altitude: 94 metros 

Classificação: Casal  

Localização: Encontra-se implantado numa pequena elevação a cerca de três quilómetros para Sul da 

cidade de Santo Tirso. 

Descrição: Foram recolhidos abundantes materiais cerâmicos, desigadamente, cerâmica de construção, 

comum, Sigillatas hispânicas, cerâmica comum de engobe vermelho de imitação de sigillata e dois 

fragmentos de mó.  

Pela relativa proximidade para com a villae da Devesa, apontamos a possiblidade do Casal de Dinis 

integrar o fundus desta villae. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave e Sanguinhedo. 

Bibliografia: MOREIRA, 2002: 131-132. 

 

R51.M27 –  Lugar da Igreja  _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Lugar da Igreja 

  Enquadramento administrativo: Areias, Santo Tirso 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 171608 488304      Altitude : 121 metros 

Classificação: Casal  

Localização: Implanta-se em plena freguesia de Areias, Santo Tirso, numa pequena elevação de terreno 

circundada por bons campos agrícolas. 

Descrição: Este sítio é frequentemente associado à villae Valerii (CORREIA, 1989: 44), através da 

análise ao topónimo Beire. 
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Local onde surgiram inúmeros vestígios, nomeadamente, objectos líticos, cerâmica comum, material 

anfórico e mós (MOREIRA, 2004: 28; PIRES de LIMA, s/d: 325). 

Localiza-se relativamente perto do sítio do Monte dos Saltos/Portos, que como dissemos poderá ter sido 

um importante porto de redistribuição de produtos provindos pelo Ave. Assim, este casal poderá integrar 

o fundi de Monte dos Saltos, no sentido da exploração agrícola da zona, assim como de outros recursos 

associados à prática pesqueira de rio. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave. 

Bibliografia: PIRES de LIMA, s/d: 325; CORREIA, 1989: 44; MOREIRA, 2002: 116; 2004. 

 

R52.M27 –  Cimo da Vila  _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Cimo da Vila 

  Enquadramento administrativo: Lama, Santo Tirso 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas:171544 488030  Altitude : 55 metros 

Classificação: Casal  

Localização: Implanta-se em plena freguesia de Lama, Santo Tirso. 

Descrição: Neste sítio foram registados materiais numa ampla área com cerca de 1000 m², 

nomeadamente, mós, tegulae, pedra faceada e cerâmica comum, o que nos leva a considerar tratar-se de 

um casal integrado no fundus de Monte dos Saltos/Portos, localizado a cerca de 1,5 quilómetros deste 

local. Implanta-se, igualmente, nas imediações do sítio Lugar da Igreja (R59.M26), a cerca de 300 metros. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave. 

Bibliografia: MOREIRA, 2004: 33. 

5. Necrópoles e epigrafia 

 

R10.U13 –  Paiço  _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Paiço 

  Enquadramento administrativo: Guilhabreu, Vila do conde. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Vila do Conde), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 157550 481700  Altitude : 159 metros 

Classificação: Necrópole/Columbarium  

Localização: Localiza-se nos terrenos da Quinta do Paiço, nas imediações a Norte do Castro de 

Alvarelhos. 

Descrição: Este sítio foi descoberto nos anos 60. Em termos morfológicos apresentava um corredor com 

seis nichos nas paredes onde se depositavam pequenas urnas de cerâmica (MOREIRA, 2002: 136).  

Desconhece-se qualquer espólio referente a este sítio que nunca foi intervencionado, apenas o registo do 

aparecimento de um fragmento de mosaico. 

Associa-se à villae de Vila Boa ou mesmo ao Castro de Alvarelhos. 

Linhas de Água associadas: ___________________ 
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Bibliografia: ALMEIDA, 1969: 35; ALARCÃO, 1988: 19, nº 134; ALMEIDA, 1992; MOREIRA, 2002: 

136. 

 

R11.U14 – Quinta do Paiço 2________________________________________________ 

Topónimo(s): Marco Miliário da Quinta do Paiço (Muro, Trofa) 

  Enquadramento administrativo: Trofa. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Vila do Conde), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 157550 481700    Altitude: 159 metros 

Classificação: Marco Miliário 

Localização: Terrenos da Quinta do Paiço, a Norte do Castro de Alvarelhos 

Descrição: Este miliário apresenta uma forma cilíndrica, de granito de grão fino, encontrando-se 

conservado no jardim da Quinta do Paiço, freguesia de Alvarelhos, concelho da Trofa.  

Encontra-se descontextualizado do seu sítio original, pelo que não foi possível prevêr o local do achado 

desta coluna viária. Por outro lado, face à inexistência da indicação da distância, torna-se igualmente 

impossível calcular o local exacto onde foi levantado. 

Vasco Mantas (1996: 348-349) refere a possibilidade do mesmo pertencer aos terrenos vizinhos da Quinta 

do Paiço, no troço entre a povoação do Muro e S. Pedro de Avioso, zona relativamente fértil nos achados 

desta época. Da mesma forma aponta a possibilidade deste marco miliário pertencer a uma possível via 

que sairia do Muro (Trofa) e seguiria por Palmazão rumo a poente, provavelmente entroncando com a via 

“per loca maritima”. 

O marco da Quinta do Paiço é um dos dois miliários de Adriano que se conservaram dos muitos deste 

imperador registados no troço Cale-Bracara (CIL II  4735, 4736, 4737, 4738, 4739 (?), 4748, 4752, 4767) 

(MANTAS, 1996). 

 Dimensões: 113x62; campo epigráfico: 99x124 
 
IMP (eratori) (hedera) CAESARI  / TRAIANO  (hedera) HADRIANO  / AVG (usto) / PONTIF (ici) 

(hedera) MAX (imo)/5 TRIB (unicia) (hedera) POTEST(ate) XVIII  / CO(n)S(uli) III P (atria) P(atriae) 

/ A BRACARA AVG (usta) / [...] 

Bibliografia:  JORDÃO, 1859, nº 737; HUBNER, CIL II, nº 4736; SANTARÉM, 1956: 69-70; 

MANTAS, 1996: 348-349, nº 25. 

 

R16.U13 –  Vila Boa 2 _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Vila Boa 2 

  Enquadramento administrativo: Guilhabreu, Vila do conde. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Vila do Conde), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 157900 481350  Altitude : 145 metros 

Classificação: Necrópole  
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Localização: Localiza-se nos terrenos da Quinta do Paiço, nas imediações a Norte do Castro de 

Alvarelhos. 

Descrição: Este sítio relaciona-se com a villae de Vila Boa, igualmente localizada nas imediações. 

Do espólio recolhido neste sítio destacam-se uma ara funerária de “Guidões” e duas aras anepígrafes. Em 

termos morfo-tipológicos nenhuma informação resulta deste sítio, nem o respectivo mobiliário fúnebre. 

Linhas de Água associadas: ___________________ 

Bibliografia: VASCONCELOS, 1905: 381-382; LOPO, 1905-1908: 289; PINTO, 1929: 159-164; 

ALMEIDA, 1969: 23-24; SILVA, 1980: 79-90; ALARCÃO, 1988: 19; ALMEIDA, 1992; MOREIRA, 

2002: 137-140. 

 

R18.U15 –  Sobre-Sá (Castro de Alvarelhos) ________________________________________ 

Topónimo(s): Sobre-Sá 

  Enquadramento administrativo: Trofa 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: --------  Altitude : ----- metros 

Classificação: Lápide Funerária 

Localização: Encontrada em 1972, no lugar de Sobre-Sá, a Norte do Castro de Alvarelhos. 

Descrição: Desprovida do seu contexto original, servia de padieira numa entrada de uma mina de água 

(MOREIRA, 2002:54). 

Encontra-se, actualmente, depositada na Quinta do Paiço. 

Lápide funerária em granitode grão médio proveniente da região, apresenta uma forma paralelepipédica, 

mas algo irregular. 

No seu extremo inferior encontra-se fracturada havendo vestígios de mais uma linha. 

Esta lápide poderá é apontada cronologicamente para o século III d.C., através de paralelos com uma 

inscrição em tudo idêntica registada na Citânia de Sanfins (MOREIRA, 2002: 55; SILVA, 1980: 85). 

Esta inscrição foi alvo de intenso debate pelas várias perspectivas na sua interpretação (TRANOY, 1981; 

SILVA, 1986; GONZÁLEZ-RUIBAL, 2006-2007), sendo o antropónimo indígena CAMALUS bastante 

comum na região de Braga, enquanto LADRONUS é menos frequente (MOREIRA, 2002: 55; 

CARVALHO, 2008: 90-91). 

 

Dim.: 77/80 x 28/31 x 15/20; Camp. Epig.: 0,70 x 0,25 

MADE /QUIS (enses) / STATU / ERUNT / LADRO  / NO . CA / MALI  . F (ilio ) / ANTONIO  / A 

(nimo) . L  (ibentes) . MO  (numentum ?) (…). 

Os Madequisenses erigiram de livre vontade este monumento a Ladrono António, filho de Camalo… 

 

Alt. Letras:      1: 1: 6; 2: 7; 3.4: 7; 

             2: 1: 7; 2: 5; 3: 5,5; 4: 5; 

             3: 1: 6; 2: 5,5; 3: 6; 4: 6,5; 5: 5;  

             4: 1: 4,5; 2: 6,5; 3:5; 4: 5,5; 5:6;   
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             5: 1: (?); 2: 5,5; 3: 6,5; 4: 7; 5: 5,5; 

             6: 1: 6; 2: 5,5; 3: 5,5; 4:6; 

             7: 1: 5; 2: 4,5; 3: 5; 4.5: 5;  

             8: 1.2.3: 5,5; 4: 5; 5: 6; 6: 5,5; 7: 5; 

             9: 1: 6,5; 2: 5; 3: 5,5; 4:6; 

 

Esp. Inter.: 1.2: 2; 3: 2/4; 4: 2/3; 5: 2; 6: 2; 7: 1,5/2; 8: 1/3; 9: 1/2 

 

Bibliografia: TRANOY, 1974: 252, nº 16; 1981: 376; SANTARÉM, 1977: 161-170, Est. I; SILVA, 

1980: 84-86, Est. III, V, nº 2; ALARCÃO, 1988: 19, nº 1/350; MOREIRA, 1992: 19, fot. 3; 2002: 54-55; 

GONZÁLEZ-RUIBAL, 2006-2007; CARVALHO, 2008: 90-91. 

 

R19.R19 – Sedões  ______________________________________________________________ 

Topónimo(s): Marco Miliário de Sedões (Trofa Velha) 

  Enquadramento administrativo: Trofa. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Vila do Conde/Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas:        Altitude: metros 

Classificação: Miliário 

Localização: Este marco encontra-se nos terrenos contíguos à actual Estrada Nacional 14 (Porto-Braga), 

do lado direito para quem segue na direcção de Braga, na zona de Lantemil. 

Descrição: Tal como é apontado em (MANTAS, 1996), este miliário estará descontextualizado pelas 

inúmeras alterações perpetuadas na Ponte da Trofa, contudo, segundo Augusto Soromenho refere a 

Hubner, em 1875, que este seria proveniente da Barca da Trofa ou Ponte da Trofa, juntamente com outras 

duas colunas viárias (ibidem) 

Não sabemos então se este miliário estará ou não in situ. Apesar disso, referimos a inscrição presente no 

marco miliário a que nos referimos: 

 

IMP (eratori) CAES(ari). CLAV /DIO  TACITO PIO  / FEL (ici) INVICTO AVG (usto) / 

PON[TIF(ici)] MAX (imo) TRIB (unicia)/5 POTEST[ATIS] [V]ERVS / 

CONS[VLI P (atri) P(atriae) RESTI][T]/VTOR (i) ORBES [...] 

 

Ao imperador César Marco Cláudio Tácito, Pio, Feliz, Invicto, Augusto, pontífice máximo, revestido do 

poder tribunício (Verus), cônsul, Pai da Pátria, restaurador do universo (...) (MANTAS, 1996). 

Bibliografia:  CIL II 6212; MANTAS, 1996, nº 31. 
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R20.Q16 –  Maganha  _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Maganha 

  Enquadramento administrativo: Santiago do Bougado, Trofa. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 161000 485000  Altitude : 49 metros 

Classificação: Necrópole  

Localização: Localiza-se na Bouça do Lameiro, lugar da Maganha. 

Descrição: Descoberta em 1936/37, aquando a abertura de uma vala na propriedade de António 

Domingos Pinheiro. Não se tendo encontrado qualquer espólio, o arqueólogo Mendes Correia (1937), que 

fez o levantamento, datou entre o século V a VIII d.C. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave. 

Bibliografia: CORREIA, 1937; CRUZ, 1940: 10-11; MOREIRA, 2002: 88. 

 

R21.V17 –  S. Cristovão do Muro  _____________________________________________________ 

Topónimo(s): S. Cristovão do Muro 

  Enquadramento administrativo: Muro, Trofa. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 161750 480500  Altitude : 145 metros 

Classificação: Necrópole  

Localização: Localiza-se a norte da vila de Alvarelhos, a cerca de 1,46 quilómetros da Estrada Nacional 

14 (Porto-Braga). 

Descrição: Desta necrópole existem algumas referências, sendo que a primeira foi por intermédio de 

Leite de Vasconcelos (1905: 381-382) e depois, por Rui de Serpa Pinto (1926). Posteriormente, Carlos 

Alberto Ferreira de Almeida (1969: 44) também a refere. 

Dos materiais recolhidos destacamos um jarro e uma taça, integráveis no grupo das cerâmicas comuns de 

engobe vermelho de imitação de sigillata, sendo que no segundo caso foi possível aferir uma forma, a 

Hayes 61 (MOREIRA, 2002: 114). 

Linhas de Água associadas: Ribeira da Aldeia 

Bibliografia: VASCONCELOS, 1905: 381-382; CRUZ, 1940: 10; ALMEIDA, 1969: 45; ALARCÃO, 

1988: 19, nº 1/352; MOREIRA, 2002: 111-114.  

 

R22.V17 – S. Cristovão do Muro (Carriça) ________________________________________________ 

Topónimo(s): Marco Miliário de S. Cristovão do Muro (Carriça) 

  Enquadramento administrativo: S. Cristovão do Muro (Trofa) 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas:  160 840 480 317      Altitude: 125 metros 

Classificação: Miliário 
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Localização: Nos terrenos conhecidos por Quinta do Lima Barreto, perto da zona industrial da Carriça. 

Descrição: Este marco miliário encontra-se actualmente desaparecido, mas é frequentemente citado como 

tendo sido encontrado nos terrenos da Quinta do Lima Barreto, Muro, Trofa. 

Vasco Mantas (1996) refere que estes terrenos, conhecidos também por Carriça, era a denominação mais 

utilizada para designar, no final do século XIX, o amplo passal de S. Cristovão do Muro. 

Fica-nos apenas a memória descritiva da inscrição:  

 
D(omino)N (ostro) / [M (arco) AVRE]LIO  [VALERIO ] /M AXIM [IANO P(io) F(elici) 
INV (icto) AVG (usto)] / [PON]TIF (ici) MAX (imo)T RIB (unicia) POT(estate) / 
[VI]II CO (n)S(uli) III P (atri) P(atriae) / M (illia ) P(assuum) XXIII  
 
Ao nosso senhor Marco Aurélio Valério Maximiano, Pio, Feliz, Invicto, Augusto, pontífice máximo, no 

seu sétimo poder tribunício, cônsul pela terceira vez, Pai da Pátria.Vinte e três milhas. 

 
Bibliografia: SANTARÉM, 1956: 72; ALMEIDA, 1969: 17; ALARCÃO, 1988: 19, nº 1/354; 

MANTAS, 1996: 344-347, nº 24. 

 

R23.T17 – Peça Má  ________________________________________________________ 

Topónimo(s): Marco Miliário de Peça Má  

  Enquadramento administrativo: Trofa. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Vila do Conde/Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 162000 482 500  Altitude : 160 metros 

Classificação: Miliário 

Localização: Este marco encontra-se nos terrenos contíguos à actual Estrada Nacional 14 (Porto-Braga), 

do lado direito para quem segue na direcção de Braga. 

Descrição: Fragmento de miliário, do qual apenas restava a parte superior. A respectiva inscrição, apenas 

surgem referências a MARCO AURÉLIO CARINI (?), sendo o seu paradeiro desconhecido (MOREIRA, 

2002: 115. 

Bibliografia: MANTAS, 1996, nº 26; MOREIRA, 2002: 115.  

 

R25.R18 –  Rorigo Velho  _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Rorigo Velho 

  Enquadramento administrativo: S. Martinho do Bougado, Trofa 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas:163078 484394  Altitude : 35 metros 

Classificação: Necrópole  

Localização: Implanta-se de forma paralela à estrada Nacional 14 (Porto-Braga), entre Cidai e a Trofa 

Velha. 
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Descrição: Necrópole de incineração, onde foram recolhidos inúmeros materiais, designadamente, 

cerâmicas associadas ao século III/IV d.C., devendo corresponder aos níveis de abandono da mesma. 

Entre os materiais está o grupo das cerâmicas de engobe vermelho de imitação de sigillata, nas formas 

Hayes 59b, 59/67/73 e Sigillata Clara D, forma Hayes 67. 

Foram identificadas 5 sepulturas completas e três parcialmente destruidas (CRUZ, 1940: 7-9) e uma 

outra, depois de aberta uma vala com 9x2 metros. A dimensão das sepulturas era aproximadamente 80x40 

cm, datada do século III d.C., através de moedas (MOREIRA, 2002: 70). 

Esta necrópole associa-se ao povoado de Rorigo Velho, também implantado nas imediações. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave. 

Bibliografia: CRUZ, 1940: 214; SANTARÉM, 1952: 190; CARDOSO, 1961: 50-69; ALMEIDA, 1969: 

44; 1970: 13-25; ALARCÃO, 1988: 19, nº 1/346; MOREIRA, 1995: 85, est. XXIV, nº 85; 2002: 69-86. 

 

R26.R19 – Trofa Velha ______________________________________ 

Topónimo(s): Miliários da Trofa Velha 

  Enquadramento administrativo: Trofa. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 163100 484000     Altitude: 222 metros 

Classificação: Miliários 

Localização: Conjunto de 3 miliários encontrados em Trofa Velha, nos terrenos contíguos à actual 

Estrada Nacional 14 (Porto-Braga), do lado direito para quem segue na direcção de Braga. 

Descrição: Deste conjunto de 3 miliários, apenas 2 deles encontram-se actualmente visíveis, enquanto um 

outro está desaparecido. 

1. Marco Miliário I  – Encontra-se actualmente desaparecido. 

Bibliografia – ALARCÃO, 1988: 19, nº 1/347; MANTAS, 1996; MOREIRA, 2002: 67.  

2. Marco Miliário II  – Cipo em granito bastante degradado. Conserva-se ainda no seu local de 

achado, à entrada da ponte sobre o ribeiro da Trofa, em Santiago do Bougado (MOREIRA, 

2002: 67). 

Da inscrição, praticamente ilegível é possível ainda decifrar o seguinte corpo epigráfico: 

 Dim.: altura máxima: 2,11 m; Diâmetro médio: 0,53 m 

IMPERATORI CAESAI / DOMINO NOSTRO / ( fla) VIO IUNIO CONS / TANTI MAXIMO / 

VICTORI AC TRIUM / ( f) ATORI AUGUSTO / DIVI CONSTANTINI / ET VALERI MAXI  / 

NIANI NEPOTI / DIVI CLAUDI / PRO NEPOTI / A BRAC ( ara Augusta) / M (ilium) P (assum) 

XXI 

Bibliografia:  ALARCÃO, 1988: 19, nº 1/347; MOREIRA, 2002: 67; MANTAS, 1996; CIL II, nº 4742; 

CIL, IIS, nº 6209; EE, vol. VIII, 454. 

 
3. Marco Miliário III  – Este miliário apresenta uma dimensão reduzida e um elevado estado de 

degradação, não sendo actualmente possível aferir uma leitura no seu corpo (MOREIRA, 2002: 

68). 
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Contudo, foram efectuadas várias cópias ainda o campo epigráfico estava visível: 

IMP  (eratori) CAESARI D (omino) N (ostro) / VU (?) / C (?) ONI  / GNER (?) …/ RIVvCL (?) … 

Ao Imperador César, nosso senhor…. 

Segundo Jorge de Alarcão, este miliário seria dedicado a Tácito (MOREIRA, 2002: 68). 

Bibliografia: SANTARÉM, 1956: 70; ALMEIDA, 1969: 17; ALARCÃO, 1988: 19, nº 1/347; 

MANTAS, 1996, nºs 28, 29 e 30; MOREIRA, 2002: 68; CIL II S, nº 6212. 

 

R28.S18 – Lantemil  ______________________________________ 

Topónimo(s): Marco Miliário de Lantemil  

  Enquadramento administrativo: Trofa. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 162850 483375    Altitude: 51 metros 

Classificação: Miliário 

Localização: Este marco encontra-se nos terrenos contíguos à actual Estrada Nacional 14 (Porto-Braga), 

do lado direito para quem segue na direcção de Braga, na zona de Lantemil. 

Descrição: Da inscrição deste miliário resta a identificação parcial ao dedicado. Este muitos anos 

colocado à entrada da ponte sobre o ribeiro da Trofa em S. Martinho do Bougado, no lado esquerdo da 

Estrada Nacional 14, no sentido Porto/Braga. 

 

Dim.: alt. 1,04 m; Diâm.: 0,53 m 

…FLA … / …. /…../ LICINIO  / LICINIANO  / AUG (usto). 

 

…a Licínio Liciniano Augusto (MOREIRA, 2002: 69). 

 

Bibliografia: SANTARÉM, 1956: 70-71; ALMEIDA, 1969: 17; ALARCÃO, 1988: 19, nº1/347; 

MANTAS, 1996 , nº 31; MOREIRA, 2002: 69; CIL II S, nº 6213. 

 

R29.S18 –  Lantemil 1  _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Lantemil 

  Enquadramento administrativo: S. Martinho do Bougado, Trofa 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 162450 483400  Altitude : 70 metros 

Classificação: Sepultura  

Localização: Implanta-se de forma contígua à estrada Nacional 14 (Porto-Braga), na zona da Trofa 

Velha. 

Descrição: Descoberta em 1993/94, durante trabalhos agrícolas, na Rua Irmãos Francisco, nº 106. 

Trata-se de uma sepultura aberta no saibro com cobertura em tegulae.  Dos materiais recolhidos apenas se 

registaram alguns pratos, uma taça e vários fragmentos de tegulae. 
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Linhas de Água associadas: Rio Ave. 

Bibliografia: MOREIRA, 2002: 87-88. 

 

R31.P16 –  Bairros 2  _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Bairros 2 

  Enquadramento administrativo: Santiago do Bougado, Trofa. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.97 (Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 161350 486000  Altitude : 26 metros 

Classificação: Necrópole  

Localização: Localiza-se em plena várzea fluvial do Ave, na povoação de Bairros. 

Descrição: A primeira referência a esta sepultura é feita por Leite de Vasconcelos (1912: 38-39). 

Não se registou qualquer tipo de espólio cerâmico, para além do material de cobertura, tegulae (CRUZ, 

1940: 10; ALMEIDA, 1969: 44).  

O restante espólio revelou dois aros em ouro, os quais Armando Coelho Silva (1986: 224, 226-264) 

afirma que se tratam de “hair rings” britânicos. Cronologicamente o autor insere-os no período de 

Hallstat D final, através da analogia do aro encontrado no túmulo de Kappel am Rhein. 

Por este motivo, questiona-se a integração desta sepultura em contextos romanos. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave. 

Bibliografia: VASCONCELOS, 1912: 38-39; CRUZ, 1940: 10; LÓPEZ CUEVILLAS, 1951: 91; 

BLANCO FREIJEIRO, 1957: 16-17; ALMEIDA, 1969: 44; SILVA, 1986: 224, 226-264; ALARCÃO, 

1988: 19, nº1/345; MOREIRA, 2002: 88. 

 

R36.N35 –  Igreja Paroquial de S. Martinho do Campo______________________________________ 

Topónimo(s): Ara votiva Igreja Paroquial de S. Martinho do Campo 

  Enquadramento administrativo: Santo Tirso. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 180250 487750    Altitude: 133 metros 

Classificação: Ara votiva 

Localização: Encontrada em 1907 por Pedro de Guimarães no passal da Igreja de S. Martinho do Campo, 

onde servia de suporte a uma pia baptismal (MOREIRA, 2004: 32). 

Descrição: Apresenta uma suporte em granito de grão fino e tom rosáceo, é trabalhada nas quatro faces, 

com uma aparente fragmentação no fuste e capitel. Este último é de forma quadrangular, com toro liso do 

lado direito. O fóculo encontra-se escavado. A paginação é deficiente. 

 

Dim.: 0,62 m x 0,26 m x 0,25 m  Camp. Epig.: 0,265 m x 0,21 m / Face lateral direita – 0,19 m x 0,15 m 

FVSCIN / VS FVSC (i) / D (ea) D (ominae) A (ugustae) / ABNE M (erito) / L (ibens) A (animo) / P 

(ossuit). 
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Alt. Letras:      1: 1:  5; 2: 5,5; 3: 5; 4.5: 4; 5: 6; 

             2: 1: 5; 2: 6; 3.4: 6; 5: 6,5; 

             3: 1: 6; 2: 5,5; 3: 5;  

             4: 1: 5; 2: 6; 3: 4; 4: 4,5;   

             5: 1: 5; 

             6: 1: 7; 2: 6,5; 

             7: 1: 8;  

 

Esp. Inter.: 1: 2,5; 2: 3; 3: 0,8; 4: 2; 

 

Bibliografia: VASCONCELOS, 1905: 314-315, fig. 89; GUIMARÃES, 1907: 81-82, 91-92; 

SARMENTO, 1933: 9; CUEVILLAS, 1933: 34; CARDOSO, 1935: 23, nº 19; SANTARÉM, 1956: 64-

65; BLAZQUEZ MARTINEZ, 1962: 219; ENCARNAÇÃO, 1970: 209-211; 1975: 77-78; TRANOY, 

1981: 23, 268; MOREIRA, 1992: 24-25; 2004: 32-33; CIL II, nº 779. 

 

R37.O28 –  Quinta do Corgo  _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Ara Votiva da Quinta do Corgo 

  Enquadramento administrativo: Burgães, Santo Tirso. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas:173519 486763  Altitude : 130 metros 

Classificação: Ara Votiva  

Localização: Ara recolhida em Burgães, na Quinta do Corgo. 

Descrição: Com associação provável à villae de S. Simão. 

A ara é em granito de grão fino, trabalhada nas quatro faces, apresenta fracturas na face anterior e no 

canto superior direito (MOREIRA, 2002: 93). 

Capitel de forma quadrangular, bastante danificado, adivinhando-se apenas o respectivo fóculo. No lado 

direito, terá existido um toro. 

A base é quadrangular com molduração em filete reverso seguido de dois toros. Os caracteres apresentam 

uma ligeira inclinação para a direita. A paginação é deficiente, tendo obrigado o ordinator a colocar a 

fórmula final consacratória, constando o nome do dedicante na face direita da ara. 

Dim.: 60 cm x 21 cm x 57 cm; comp. Epig.: 23,5 cm x 19,5 cm. 

DEO D / OMEN / O CUSU / NEMEO / ECO EX / VOTO / SEVE / RUS  P/ OSUI / T. 

Ao deus CUSUNEMEOECO eregiu Severo, em cumprimento de voto. 

Alt. Letras:      1: 1: 4,5; 2: 5; 3: 4; 4: 4,5; 

             2: 1: 3,5; 2: 3 

             3: 1: 3; 2.3: 2,5;  

             4: 1.2: 3,5; 3.4: 3; 5: 4   

             5: 1: 3,5; 2: 2; 3.4: 2,5; 5: 4; 

             6: 1: 3; 2.3: 2,8; 4: 4; 



Jorge Manuel Pinho -  O IºMilénio a.C. e o estabelecimento rural romano na vertente fluvial do Ave. 
Dinâmicas de estabelecimento sob o ponto de vista geo-espacial. 

_________________________________ 
  
             7: 1: 3,8; 2: 3,5; 3: 3,5; 4: 4,4; 

             8: 1: 1,4; 2: 3,5; 4.4: 4; 

             9: 1: 3; 2: 3; 3: 3,3; 4: 4; 

          10: 1: 4;  

Esp. Inter.: 1: 2,5/3; 2: 1; 3.4: 0,5; 5: 0,7; 6: 0,7; 7: 7; 8: 0,8/1; 9: 1; 10: 0,8; 11: 6; 

 

Bibliografia: SARMENTO, 1887: 234-235; 1895: 178-179; 1930: 85; 1933: 289, 303-304, 309, 341; 

GUIMARÃES, 1901: 48; VASCONCELOS, 1905: 326-327, fig. 74; CUEVILLAS, 1933-34, p. 354;; 

TOVAR, 1950: 182, 189, 190; BLAZQUEZ MARTINEZ, 1957: 57; 1962: 120-122; 1970: 72-73, fig. 24; 

ENCARNAÇÃO, 1970: 164-169, f. 26; 1975: 164-169, f. 26;; TRANOY, 1981: 274; SILVA, 1986: 288, 

nota 330; ALARCÃO, 1988: 20, nº 1/359; MOREIRA, 1992: 22-23, fot. 6; 2002: 92-94.  

 

R38.O23 –  S. Bartolomeu  _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Ara Votiva de S. Bartolomeu 

  Enquadramento administrativo: Santo Tirso. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 168529 486689  Altitude : 85 metros 

Classificação: Ara Votiva  

Localização: Ara recolhida na capela de S. Bartolomeu, Santo Tirso. 

Descrição: Recolhida por Carlos Faya Santarém em 1952 da Igreja de S. Bartolomeu, onde servia de pia 

de água benta. 

Ara votiva em granito de grão fino, apresenta-se trabalhada nas quatro faces. As arestas encontram-se 

muito erodidas, com uma fractura na base. Esta é de forma quadrangular, moldurada com três toros. 

O capitel de forma paralelepipédica com cantos arredondados, apresenta uma cruz gravada com sulco em 

U (130 mm x 120 mm) e dois pequenos orifícios circulares na face.  

Recentemente, Abascal Palazón (1995: 85) propós uma interpretação diferente para a primeira e segunda 

linha: DOM  (inus) DEUS / N (EM) EOEC (US). ( MOREIRA, 2002: 129). 

O campo escrito apresenta uma ligeira inclinação para a direita, apesar de ser dificil a sua leitura. 

Dim.: 0,82 cm x 0,24 cm x 0,24 cm; camp. Epig.: 0,165 cm x 0,17 cm. 

DOM  (ino) DEO / NENEOECO / SEVERU (s) / (s) ATURNI  / NI F(ilius) VO / TO  POSU / IT  

NUMIN  (i) /… 

Ao deus NENEOECO, Severo, filho de Saturnino, erigiu em cumprimento de voto… 

Alt. Letras:      1: 1.2: 1,8; 3: 2; 4.5: 2,5; 6: 2,2; 

             2: 1: 2,2; 2: (?); 3: (?); 4.5: 2; 6: 2,5; 7: 2,2; 8: (?); 

             3: 1: (?); 2: 2,6; 3: 2; 4: 3,3; 5: 3; 6: 2; 7: (?);  

             4: 1: (?); 2: 2; 3.4: 2,5; 5: 3; 6: 1,8; 7: (?);   

             5: 1: 2,4; 2: 2; 3.4.5: (?); 6: 1,8; 7: 2; 

             6: 1.2: 2; 3: 2,5; 4: 1,8; 5: 2,5; 6: 1,5; 

             7: 1: 2,5; 2: 2;  
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Esp. Inter.: 1: 0,5/1; 2: 1/1,5; 3: 1; 4: 0,5; 5: 1,5/2; 6: 2; 7: 1,5; 

 

Bibliografia: BLAZQUEZ MARTINEZ, 1962: 122, fig. 31; TRANOY, 1981: 274; ALARCÃO, 1988: 

20, nº 1/357; MOREIRA, 1992: 21-22, fot. 5; 2002: 127-129; PALAZÓN, 1995: 85. 

 

R47.P26 –  Devesa 2 _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Devesa 

  Enquadramento administrativo: Santo Tirso 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 171250 485900  Altitude : 61 metros 

Classificação: Necrópole  

Localização: Implanta-se em plena malha urbana de Santo Tirso. 

Descrição: Surge referenciada pela primeira vez por Faya Santarém ( 1955: 169-177; 1956: 171), o qual 

sugere, em virtude dos achados tratar-se de uma necrópole associada à villae da Devesa, igualmente, 

identificada nas imediações, a cerca de 100/150 metros para Sul. 

Esta necrópole revelou 15 peças pertencentes a 4 grupos com paralelos em outras necrópoles da região. 

Destes grupos destacam-se os pratos, copos, jarros e bilhas. 

Dos materiais destacamos a cerâmica de engobe vermelho de imitação de sigillata, forma Hayes 61. 

Linhas de Água associadas: Rio Ave. 

Bibliografia: SANTARÉM, 1955: 169-177; 1956: 171; MOREIRA, 2002: 116-124; 2004. 

 

R49.P27 –  Mosteiro 2 _____________________________________________________ 

Topónimo(s): Inscrição Mosteiro 2 

  Enquadramento administrativo: Santo Tirso. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 171690  486235 Altitude : 69 metros 

Classificação: Inscrição 

Localização: A epígrafe que continha a inscrição foi encontrada no antigo mosteiro beneditino de Santo 

Tirso, incrustada na parede Norte do 1º claustro da Igreja Matriz de Santo Tirso (MOREIRA, 2002: 129). 

Descrição: Inscrição votiva em granito de grão fino, apresenta uma forma rectangular. Encontra-se 

danificada no seu lado esquerdo. A inscrição é bem legível, pois os caracteres encontram-se bem 

vincados. Não apresenta o campo epigráfico delimitado. 

Álvaro Moreira (2002) considera-a originária da villae da Devesa, localizada nas imediações. 

Recentemente, F. Villar, propôs que a inscrição, face ao adjectivo TURIACO, derivaria do hidrónimo 

TURIA, podendo por isso ser dedicada a REVE, estando o teónimo subentendido (VILLAR, 1993-1995: 

364-365; MOREIRA, 2002: 130). 

 

Dim.: 0,38 cm x 0,87 cm  Camp. Epig.: 0,325 cm x 0,795 cm. 
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L (ucius) . VALERIUS . SILVANUS / MILES . LEG ( ionis) VI . (sextae) VICT ( ricis) / TURIACO / 

V (otum) . S (olvit) . L (ibens) . M (erito) 

Lúcio Valério Silvano, soldado da VI legião a vencedora, a Turiaco cumpriu este voto boamente. 

Alt. Letras:      1: 1: 7; 2.3: 6,5; 4: 7; 5.6.7: 7,5; 8.9.10: 7; 11: 7,3; 12.13.14.15.16.17: 7; 

             2: 1: 7,3; 2: 7; 3.4: 7,4; 5: 7,5; 6: 7,4; 7.8: 7; 9.10: 6,8; 11.12: 7; 13: 6,5; 14: 7; 

             3: 1: 7,2; 2: 2; 3.4: 7; 5: 6,8; 6.7: 7;  

             4: 1: 7; 2: 7,3; 3.4: 7;  

Esp. Inter.: 1: 2,5/3; 2: 2; 3.4: 3; 5: 5; 6: 3; 

 

Bibliografia: SARMENTO, 1884: 106; GUIMARÃES, 1901: 53; VASCONCELOS, 1905: 324-326; 

CARDOSO, 1935: 40, nº 23; 1947: 127,149-152; TOVAR, 1950: 184; SANTARÉM, 1955: 66-67; 1956: 

170; BLAZQUEZ MARTINEZ, 1962: 196-197; TRANOY, 1980: 278; ALARCÃO, 1988: 20, nº 1/358; 

GARCIA, 1991: 351, nº 199; MOREIRA, 1992: 20-21, fot. 4; 2002: 129-131; VILLAR, 1993-1995: 364-

365; CIL II, 2374. 

 

R54.T30 – Casais 1  ________________________________________________ 

Topónimo(s): Marco Miliário de Casais 1  

  Enquadramento administrativo: Casais, Burgães, Santo Tirso 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Vila do Conde/Trofa), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 174878 482247    Altitude: 361metros 

Classificação: Miliário 

Localização: Este miliário descontextualizado foi identificado nos lugares de Lajedo/Casais, Monte 

Córdova, Santo Tirso. 

Descrição: Identificado por nós durante os trabalhos de execução dos vários percursos de marcha, com o 

objectivo de delinear o perfil económico real do Castro do Monte Padrão. 

Este elemento encontrava-se disposto longitudalmente, servindo de enchimento a um muro de divisão de 

propriedade. 

As respectivas faces, já bastante destruídas não revelaram qualquer campo epigráfico ou inscrição. 

Também apresentava a base e o seu topo fragmentados. 

As medidas deste elementos são: 

Comprimento: 104,5 cm     Largura base: 55 cm 

Poderá estar relacionado com a via de ligação Cale com a via Bracara-Egitânia, que passaria nas 

imediações a poente. 

Bibliografia: Inédito. Registado no âmbito deste trabalho. 
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6. Achados diversos 

R3.K3 – Rua da Junqueira  ________________________________________________ 

Topónimo(s): Rua da Junqueira, nº 6 

  Enquadramento administrativo: Póvoa de Varzim 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.82 (Póvoa de Varzim), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 147177 490269      Altitude : 10 metros 

Classificação: Vestígios diversos, possível necrópole. 

Localização: O sítio implanta-se em prédio urbano, no centro da cidade da Póvoa de Varzim, mais 

precisamente, na Rua da Junqueira, nº 6. 

Descrição: Este sítio surge referenciado por José Flores Gomes (2005: 214-215). Ao abrir-se um poço 

neste edifício dá-se a descoberta, “a cerca de 21 palmos” de profundidade, um pequeno murete com um 

nicho, onde se encontrava um vaso contendo cinzas no seu interior (BRENHA, 1898; id ibidem). O autor 

da descoberta afere que o mesmo terá sido destruído pelos trabalhadores, assim como todos os vestígios. 

De facto, pelas referências ao espólio, parece que o mesmo se enquadra na tipologia romana (tegulae, 

imbrex.), assim como um “panelo” de barro preto (BRENHA, 1898) em forma de cântaro. Dentro dele 

estaria “(…) uma terra pardacenta, luzidia, húmida (…)” (ibidem). Conclui o autor dizendo que por 

todas estas características seria, sem dúvida, uma urna funerária. 

De facto, a ser verdade esta notícia e tratando-se de um local funerário, podemos presumir que o mesmo 

poderá relacionar-se com a villae do Alto de Martim Vaz, sito a cerca 1 km para Noroeste. Da mesma 

forma, é importante referir que a rua da Junqueira se localiza bem perto de uma linha de água que 

atravessava a cidade, actualmente, subterrânea, sendo ainda possível perceber a passagem da mesma por 

este local, pelo topónimo Rua da Ponte, um arruamento contíguo à Rua da Junqueira. Sendo comum a 

localização de necrópoles e espaços funerários “para lá do mundo dos vivos” (PERESTRELO, 2002) ou 

mesmo do lado de lá da rede viária e/ou de uma linha de água, presumimos que o sítio da Rua da 

Junqueira, nº 6 poderá, efectivamente, ser a necrópole do Alto de Martim Vaz.  

Bibliografia:  BRENHA, 1898; GOMES et alli, 2005: 214-215. 

 

R7.A5 – Lagoa Negra  ________________________________________________ 

Topónimo(s): Mina Romana da Lagoa Negra  

  Enquadramento administrativo: Lagoa Negra, Laúndos, Póvoa de Varzim 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.82 (Póvoa de Varzim), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 149850 500000    Altitude:  38 metros 

Classificação: Mina Romana 

Localização: Este sítio implanta-se a norte do Monte de S. Félix, a cerca de 2 km da Estrada Nacional 13 

(Porto-Viana do Castelo) 

Descrição: Já em 1958 o Padre Luís Cardoso fala-nos da riqueza dos metais presente na zona da Lagoa 

Negra. 
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Este sítio, que apresenta hoje uma escombreira e um lago onde antes seria explorado o ouro, relaciona-se 

com os diversos achados em ouro no Monte de S. Félix, na Vila Mendo e principalmente na Cividade de 

Terroso, presumindo-se a possibilidade de esta ser uma importante zona de ourivesaria, já desde tempos 

pré-romanos.   

Bibliografia: GOMES et alli, 2005: 160-161. 

 

R53.L27 – Caldas da Saúde  ________________________________________________ 

Topónimo(s): Caldas da Saúde 

  Enquadramento administrativo: Areias, Santo Tirso 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 170945 489209      Altitude : 90 metros 

Classificação: Termas ? 

Localização: Localiza-se bem perto da Rua das Termas, na freguesia de Areias, Santo tirso. 

Descrição: Este sítio, dado como eventual balneário termal, foi detectado em 1905 após a contrução para 

erguer um balneário e um reservatório de água. Como consequência da intervenção foram recolhidos 

materiais de época romana como moedas e tegulae (LIMA CARNEIRO, 1962: 19; CORREIRA, 1989: 

102-103; MOREIRA, 2004: 27-28). 

Tratar-se-ia, provavelmente, de termas medicinais, como parece confirmar-se na composição química das 

águas – Sulfúreas sódicas, silicatas e fluoretadas, pouco radioactivas pelo rádon, a 26,5 (MOREIRA, 

2004: 28). 

Bibliografia: LIMA CARNEIRO, 1962: 19; CORREIRA, 1989: 102-103; MOREIRA, 2004: 27-28.  

 

R55.T30 – Santa Luzia 1 ________________________________________________ 

Topónimo(s): Rua da Via Romana 

  Enquadramento administrativo: Santa Luzia, Monte Córdova, Santo Tirso 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.98 (Santo Tirso), formato digital 

georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 174728  482847      Altitude: 362 metros 

Classificação: Via romana ? 

Localização: Implanta-se em pleno lugar de Santa Luzia, na freguesia de Monte Córdova, nas imediações 

da estrada nº 1118, que liga Quinchães ao Alto de S. Jorge. Apresenta como topónimo “Rua da Via 

Romana”. 

Descrição: Esta via inédita parece ser uma linha viária que ligaria o castro do Monte Padrão e a Citânia 

de Sanfins, pois insere-se numa segmento recto entre estas duas estações. Para além desta potencial 

relação, o facto da mesma apresentar um topónimo que poderá indiciar esta mesma possibilidade, assim 

como a proximidade (cerca de 1 km) ao lugar de Casais. 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida (1968) fala numa via que atravessaria o maciço do Monte Córdova, 

ligando a Sanfins. Contudo, pensamos que o autor não se referia à ligação entre o Padrão e a Citânia de 
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Sanfins, mas sim, à via de ligação entre Cale e a via Bracara-Egitânia, inflectindo a mesma a partir de 

Sanfins para nordeste, em direcção a Caldas de Vizela. 

De qualquer forma, esta via poderá estar relacionada com o marco miliário (R56.T30), também inédito e 

registado por nós, no âmbito da execução dos vários transeptos no Castro do Padrão. 

Bibliografia: Inédito. Registado no âmbito deste trabalho. 

 

R56.F16 – Lobeira  ________________________________________________ 

Topónimo(s): Lobeira 

  Enquadramento administrativo: Gondifelos, V. N. Famalicão. 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.83 (Vila Nova de Famalicão), formato 

digital georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 160684 495582     Altitude : 75 metros 

Classificação: Achados dispersos. 

Localização: O acesso faz-se pela Estrada Nacional nº 206 (Famalicão - Póvoa de Varzim). Entre o km 

15-14, virar em direcção a Lobeira. Antes de chegar ao centro de Lobeira encontramos um caminho 

carreteiro. Seguindo o referido caminho, cerca de 50 metros à frente, encontra-se o sítio arqueológico da 

Lobeira. 

Descrição: No lugar de Lobeira, sensivelmente a Oeste de um aglomerado habitacional, foram 

encontradas cerâmicas micáceas e romanas que poderão indiciar a existência de uma ocupação antiga. 

Bibliografia: P.D.M, 1992;  http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org 

 

R57.F16 –Eirados  ____________________________________________________ 

Topónimo(s): Eirados 

  Enquadramento administrativo: Gondifelos, Vila Nova de Famalicão 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.83 (Vila Nova de Famalicão), formato 

digital georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 161472 495393       Altitude : 74 metros 

Classificação: Achados dispersos. 

Localização: O acesso ao sítio faz-se pela Estrada Nacional nº 206 (Famalicão - Póvoa de Varzim). Entre 

o km 15-14, virar para a Estrada Nacional nº 570. Cerca de 700 metros à frente virar para Eirados, 

encontrando o sítio a cerca de 400 metros à frente. 

Descrição: A Norte de um aglomerado habitacional, do lugar de Eirados, foram encontrados num campo 

de cultivo cerâmicas de aspecto romano que indiciam a existência de um sítio arqueológico. 

Bibliografia:  P.D.M, 1992;  http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org 

 

R58.F16 – Fiança  ________________________________________________ 

Topónimo(s): Rua da Via Romana 

  Enquadramento administrativo: Gondifelos, Vila Nova de Famalicão 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.83 (Vila Nova de Famalicão), formato 

digital georeferenciado (WGS 84). 
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Coordenadas: 162052 495266     Altitude: 88 metros 

Classificação: Achados dispersos. 

Localização: O acesso ao sítio efectua-se pela Estrada Nacional nº 206 (Famalicão - Póvoa de Varzim). 

Entre o km 15-14, virar para a Estrada Nacional nº 570, em direcção a Lamela. Depois de passar o 

cruzamento de acesso à Lamela, cerca de 50 m à frente, existe um cruzamento que leva até à Quinta da 

Fiança. 

Descrição: Num dos terrenos da Quinta da Fiança, junto à casa, foram detectados fragmentos de cerâmica 

romana que sugerem a provável existência de um sítio arqueológico do período romano. 

Bibliografia:  P.D.M, 1992; http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org 

 

R59.G16 – Igreja Velha II  ________________________________________________ 

Topónimo(s): Igreja Velha II 

  Enquadramento administrativo: Gondifelos, Vila Nova de Famalicão 

Cartografia:  Carta Militar de Portugal à escala de 1/25 000, fl.83 (Vila Nova de Famalicão), formato 

digital georeferenciado (WGS 84). 

Coordenadas: 160167 494413     Altitude: 43 metros 

Classificação: Achados dispersos. 

Localização: Estrada Nacional nº 206 (Famalicão - Guimarães). Entre o km 15-14, virar à esquerda num 

caminho municipal em direcção a Almorode. À direita encontra-se o lugar da igreja velha. 

Descrição: No sítio da Igreja Velha, junto a um pequeno aglomerado habitacional, foram detectados 

fragmentos de cerâmica tardo-romana e medieval, bem como um sarcófago antropomórfico que sugerem 

que o pequeno aglomerado terá ocupação mais antiga. 

Bibliografia: P.D.M, 1992; http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org 
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Anexo II (Fichas de Campo)  
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Anexo III  (Cartografia)  
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Mapa das várias áreas preferenciais de povoamento indígena, segundo a respectiva tipologia. 
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Anexo IV  (Sistematização cronológica da Idade do Ferro Europeia e Peninsular e Romanização)  
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1 A) ALMEIDA (1983); B) CSIC-XuGa, (2008); C) FARIÑA et al. (1983); D) MALUQUER de MOTES (1973: 269-274; 1975: 

273); E) MARTINS , M. (1987, 1990); F) SILVA (1986).  

 
2  (Baseado em Queiroga, F. (1992)). 
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Datações por método de radiocarbono de alguns dos povoados aqui abordados: 

 

Castro de Penices 

 

_____________________________________________________ 

         Refª.                  Data convencional BP  

_____________________________________________________ 

          ICEN – 833            2380 ± 60 BP           

_____________________________________________________ 

          ICEN – 831            2420 ± 45 BP         

_____________________________________________________ 

          ICEN – 832            2530 ± 45 BP         

_____________________________________________________ 

           ICEN – 467            2640 ± 60 BP         

_____________________________________________________ 

                  (QUEIROGA, 1992) 

Castro de S. Julião 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Amostra  Refª.                Data convencional BP Conversão a.C.    Data Calibrada        

_________________________________________________________________________________________________ 

 S. Jul. 2 (B-2)            ICEN – 25  3010 ± 35 BP        1060 (1)       1400 - 1110 

_________________________________________________________________________________________________ 

 S. Jul. 2 (b)                ICEN – 27  2890 ± 45 BP        940        1310 - 880 

_________________________________________________________________________________________________ 

 S. Jul. 675            ICEN – GIF - 6993 2840 ± 80 BP        890         _______ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 S. Jul. 1 (b)                ICEN – 28  2820 ± 40 BP        870         1230 - 820 

__________________________________________________________________________________________________ 

 S. Jul. 758  GIF – 70b  2750 ± 60 BP          800      ____________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 S. Jul. 3 (B-1) ICEN – 23  2700 ± 40 BP        750          1035 - 780 

_________________________________________________________________________________________________ 

 S. Jul. 1 (B-2)             ICEN – 30  2210 ± 35 BP        260 (1)           400-160 

_________________________________________________________________________________________________ 

 S. Jul. 3 (B-2)             ICEN – 29  2150 ± 45 BP        200 (1)           390 - 15 

__________________________________________________________________________________________________ 

     BAR 1  CSIC - 735 2750 ± 60 BP        800             __________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

     BAR 1 - R CSIC – 735 - R 2740 ± 50 BP        790             __________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

     BAR 12  ICEN – 21  2650 ± 40 BP        700             1010 ± 625 

__________________________________________________________________________________________________ 

(MARTINS, 1990: 114) 
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Diagrama antracológico - Castro de Penices e Castro de Crastoeiro
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Dados baseados nos diagramas de Isabel Figueiral (1990) e provenientes de níveis da Idade do 

Ferro. 

 

 

 

 

Espécies Identificadas 

Quercus sp Bolota (Carvalho) 

Vicia Faba Fava 

Hordeum vulgare Cevada 

 

       Cividade de Terroso 

Triticum spp. Trigo 

 

Espécies identificadas na Cividade de Terroso e analisadas por Isabel Figueiral (GOMES et alli, 

2005). 
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Anexo V  (Registo Fotográfico)  
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Anexo IV 

      
3 

 
4 

                                                 
3 Fotos referentes ao elemento por nós identificado. Miliário de Casais I (Monte Córdova). Foto 1 – Medições respectivas 

(Comprimento: 104,5 cm) e Foto 2 – Vista contexto do achado. 
4 Foto 3 referente à base do miliário e respectiva medição (55 cm); foto 4 referente à provável via romana, localizada na Rua da Via 

Romana (Monte Córdova). 
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    5 

                                                 
5 Foto aérea com o provável alinhamento da via romana (foto base: googlearth). 

Rua da Via 
Romana 
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