Anexo – património
5.2.5.4. Lista dos Imóveis, Conjuntos Edificados e Sítios Arqueológicos
A lista de valores que se apresenta adiante resulta da conjugação da pesquisa bibliográfica com
o trabalho de campo. As entrevistas, junto dos interlocutores privilegiados em cada freguesia,
possibilitaram a obtenção de informações suplementares.
Os elementos fornecidos pelo Diretor do CIHAFA – Centro de Interpretação Histórica e
Arqueológica de Fornos de Algodres e pelo representante do Instituto de Gestão do Património
Arquitetónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR) – são particularmente importantes no contexto da
informação obtida.
Foi criada uma base de dados e gerada uma ficha de apresentação de cada ocorrência. A ficha
encontra-se estruturada em dois campos de informação, relativos à localização e caracterização
sumária do elemento inventariado. Da localização consta informação relativa à freguesia,
coordenadas cartográficas e localização à escala 1:25.000.
É a seguinte a lista de Imóveis, Conjuntos Edificados e Sítios Arqueológicos, organizada por
freguesia:

Freguesia de Algodres
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pelourinho de Algodres
Igreja da Misericórdia de Algodres
Igreja Matriz de Algodres
Brasão, Osório de Castro Cabral e Albuquerque
Brasão, Osório de Castro Cabral e Coutinho
Necrópole e Vestígios Romanos, Algodres
Lagariça Rupestre, Algodres
Lagariça Rupestre, Quinta das Alagoas
Sepultura Rupestre, Rancozinho
Lagariça Rupestre I, Rancozinho
Lagariça Rupestre II, Rancozinho
Ara Votiva, Furtado
Achado Isolado, Ladeira
Povoado, Quinta da Assentada
Quinta do Inferno

Freguesia de Casal Vasco
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capela de Nossa Senhora da Encarnação
Casa da Ínsua
Casa de Esquina entre a Rua Velha e o Largo Dr. Carlos Nunes
Núcleo de Sepulturas Rupestres, Refaxo
Lápide, Ramirão
Achado Isolado, Quinta dos Carvalhais
Bica, Quinta do Casaínho
Espada, Pinhal dos Melos
Sepultura Rupestre, Quinta dos Carvalhais
Pedras da Forca, Rasa

Freguesia de Cortiçô
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
03.08

–
–
–
–
–
–
–
–

Casa da Orca
Sepultura Rupestre e Achado Isolado, Calpedrinha
Achado Isolado, Quinta do Carvalho
Achado Isolado, Esporão
Achado Isolado, Vale Domeiro
Povoado, Quinta dos Telhais
Vestígios Romanos, Quinta do Carvalho
Vestígios Diversos, Cortiçô

Freguesia de Figueiró da Granja
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
04.10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pelourinho
Capela de São Sebastião
Sepultura Rupestre, Figueiró da Granja
Sepultura Rupestre, São Silvestre
Estela Funerária, Figueiró da Granja
Lavadouro Público, Figueiró da Granja
Sepulturas Rupestres, Lameiras
Vestígios Romanos, Torre
Castro de Santiago
Achado Isolado, Cortegada

Freguesia de Fornos de Algodres
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
05.08
05.09
05.10
05.11
05.12
05.13
05.14
05.15
05.16
05.17
05.18
05.19
05.20
05.21
05.22
05.23

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pelourinho
Igreja da Misericórdia de Fornos de Algodres / Igreja de Nossa Senhora dos Remédios
Igreja Matriz de Fornos de Algodres / Igreja de São Miguel
Capela de Nossa Senhora das Dores
Escudo de Armas, Fornos de Algodres
Solar Abreu de Castelo Branco Cardoso e Melo
Corte Real, dos Morgados de Vale de Palma
Solar Silva Cabral
Solar Rebelo da Costa Silva Cabral
Escudo de Armas, Albuquerque Pimentel e Vasconcelos Soveral
Via Romana
Vestígios Romanos, Fornos de Algodres
Vestígios Romanos, Seminário
Achados de Superfície, Fornos de Algodres
Antigo Posto da Guarda Nacional Republicana
Jardim do Coreto
Achado Isolado, Quinta dos Covais
Sepulturas Rupestres, Portela (Seminário)
Lagariça Rupestre, Quinta do Godinho
Vestígios Romanos, Quinta da Bodeira
Via Romana
Via Romana
Ponte da Ribeira

Freguesia de Fuinhas
06.01 – Escola Primária de Fuinhas

Freguesia de Infias
07.01 – Pelourinho
07.02 – Igreja Matriz
07.03 – Janela
07.04– Sepultura Rupestre, Infias
07.05 – Vestígios Romanos, Infias
07.06 – Vestígios Romanos, Rasa
07.07 – Escudo de Armas, Melo
07.08 – Sepulturas Rupestres, Rasa
07.09 – Povoado, Provilgas
07.10 – Solar, Quinta do Casaínho
07.11 – Calçada de Alpaioques
Freguesia de Juncais
08.01 – Casa Grande
08.02 – Via Romana

Freguesia de Maceira
09.01
09.02
09.03
09.04
09.05
09.06
09.07
09.08

–
–
–
–
–
–
–
–

Escudo de Armas, Homem
Lagariça Rupestre, Maceira
Escola Primária de Maceira
Lagariça Rupestre, Fonte do Sapo
Vestígios Romanos, Quinta do Carvalho
Povoado, Quinta das Rosas
Achado Isolado, Vale da Vinha
Via Romana

Freguesia de Matança
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.08

–
–
–
–
–
–
–
–

Dólmen, Corgas
Pelourinho
Vestígios Romanos, Matança
Escola Primária de Matança
Capela de Santa Eufémia
Necrópole das Forcadas
Achado Isolado I, Forcadas
Achado Isolado II, Forcadas

Freguesia de Muxagata
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
11.08
11.09

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Solar da Família Melo e Cabral
Fonte
Gravura Rupestre, Muxagata
Achado Isolado, Muxagata
Escola Primária de Muxagata
Sepultura Rupestre, Carvalhal
Sepulturas Rupestres, Quinta do Albuquerque
Vestígios Romanos, Trepa
Achado Isolado II, Trepa

Freguesia de Queiriz
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pelourinho
Sepulturas Rupestres, Guadial
Relógio de Sol
Lagariça Rupestre, Queiriz
Vestígios Romanos, Queiriz
Via Romana
Lagariça Rupestre, Queiriz
Sepultura Rupestre, Covais
Lagariça Rupestre, Tapada
Fraga da Pena
Casa de Guarda-florestal

Freguesia de Sobral Pichorro
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capela de Girões
Capela de Santo Cristo
Igreja de Nossa Senhora da Graça
Portal
Lagariça Rupestre
Vestígios Romanos
Escudo de Armas, Cunha e Coutinho
Vestígios Romanos, Mata
Povoado, Malhada
Lagariça Rupestre e Achado Isolado I, Quinta do Coelho
Lagariça Rupestre II, Quinta do Coelho
Achado Isolado III, Quinta do Coelho
Lagariça Rupestre IV, Quinta do Coelho
Achado Isolado do Penedo da Pena

Freguesia de Vila Chã
14.01
14.02
14.03
14.04

–
–
–
–

Sepulturas Rupestres, Cabeços
Achado Isolado, Vila Chã
Escola Primária de Vila Chã
Lagariça Rupestre

Freguesia de Vila Ruiva
15.01 – Necrópole e Vestígios Romanos, Tapada do Anjo
15.02 – Sepulturas e Lagariça Rupestre, Quinta das Moitas
15.03 – Rochas Gravadas, Corujeira

Freguesia de Vila Soeiro do Chão
16.01 – Sepulturas e Lagariça Rupestre, Vila Soeiro
16.02 – Escola Primária de Vila Soeiro do Chão

Seguidamente, apresentam-se as fichas dos 136 elementos identificados.

01.01 – Pelourinho de Algodres

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia
Tipologia

Algodres
Algodres

1514 – Concessão de carta de foral por D. Manuel I; provável edificação do
pelourinho
Arquitectura jurisdicional, manuelina. Pelourinho de gaiola, atendendo à
classificação tipológica de Luís Chaves.

Descrição
A vila de Algodres, cujo povoamento foi promovido por D. Sancho I, receberia a primeira carta de foral
em 1311, renovada no ano de 1514 por D. Manuel. O pelourinho de gaiola, colocado no centro da
povoação, terá sido edificado nesta época. Alguns anos depois, o senhorio da vila de Algodres, em
conjunto com as povoações de Ínfias, Matança e Fornos de Algodres, era doado por D. João III a D.
António de Noronha, 1.º Conde de Linhares.
Assente num soco de seis degraus octogonais, estando o primeiro semi-enterrado no solo, o conjunto
que constitui o pelourinho possui coluna de fuste octogonal com base quadrangular de ângulos
chanfrados e capitel octogonal, delimitado por anéis salientes decorados com meias esferas. Estes
funcionam como base da gaiola, em forma de pirâmide invertida. O chapéu da gaiola, com formato
semelhante à base, assenta sobre colunelo central liso e oito colunelos terminados em esfera, decorados
com anéis. O conjunto é rematado por coruchéu com anel decorado por meias esferas.
Trabalhos realizados
Séc. XX, década de 30 – escavações no Largo onde se situa o Pelourinho. Foram encontrados diversos
fragmentos de “tegulae romanae” e ossadas humanas.
Bibliografia
LEAL, Pinho, Portugal Antigo e Moderno, Lisboa, 1873; CHAVES, Luís, Pelourinhos Portugueses, Lisboa,
1930; MARQUES, Pinheiro, Terras de Algodres, Fornos de Algodres, 1938; REAL, Mário Guedes,
Pelourinhos da Beira Alta, Viseu, 1949, Vol. III; ALMEIDA, José António Ferreira de, Inventário Artístico
Ilustrado de Portugal, vol IV – Beiras, Lisboa, 1992; MALAFAIA, E. B. de Ataíde, Pelourinhos
Portugueses, Tentâmen de Inventário Geral, Lisboa, 1997; SOUSA, Júlio Rocha e, Pelourinhos do Distrito
da Guarda, Viseu, 1998.
Classificação

IIP Imóvel de Interesse Público.
Dec. nº 23 122, DG 231 de 11 Outubro 1933

Descrição do Espólio
Não existente.
Localização do Espólio
Não existente.
Acesso e disponibilidade de Visita
Largo do Pelourinho

01.02 – Igreja da Misericórdia de Algodres

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Algodres
Algodres

1621 – Fundação da Santa Casa da Misericórdia de Algodres, instituída
canonicamente em 1622. Construção do primitivo templo e feitura do
retábulo. No séc. XVIII deu-se o início da hipotética reedificação da igreja a
expensas dos moradores, utilizando, segundo a tradição, a pedra do antigo
castelo.
Arquitectura religiosa, barroca.

Tipologia
Descrição
Implantado num largo com um cruzeiro e junto à matriz, obedece, assim, à localização tradicional destas
irmandades, nas proximidades dos principais centros do poder político e religioso.
De linhas depuradas, destaca-se a fachada principal, pelo tratamento mais cuidado relativamente às
restantes. Do lado direito encontra-se adossada a sineira, delimitada por pilastras e apenas aberta pelas
duas sineiras já ao nível da empena da igreja. Do lado oposto, o edifício da Santa Casa, que comunica
com o interior do templo através da tribuna dos mesários. O frontispício da igreja, em empena, apresenta
portal de verga recta, encimado por frontão contracurvado, interrompido por um elemento concheado e
encimado por um óculo quadrilobado. À esquerda, uma porta em arco abatido ao nível da metade
superior do portal, abre para um púlpito exterior conhecido como a Varanda de Pilatos, que recebeu um
apendre de protecção já em meados do século XX.
No interior, de nave única com tecto de madeira, encontram-se dois altares de talha dourada e
policromada, do final do século XVIII, o coro alto e a tribuna, a que se acede por escada de lanço único,
e o retábulo-mor, de talha dourada joanina, anterior aos restantes e, com certeza, contemporâneo da
edificação do templo.
Trabalhos realizados
1992 – Restauro do tríptico; finais do séc. 20 – tratamento das coberturas, reboco e pintura do exterior
e interior, reforma das caixilharias da Casa do Despacho, restauro do retábulo-mor.
Bibliografia
CASTRO, José Osório da Gama, Diocese e Distrito da Guarda, Porto, 1902; DIONISIO, Sant’Ana, Guia
de Portugal, Lisboa, 1924; MARQUES, Mons. Pinheiro, Terras de Algodres, Fornos de Algodres, 1938;
ALMEIDA, José António Ferreira de, Tesouros Artísticos de Portugal, Lisboa, 1980.
Classificação

IIP, Desp. Julho 1990

Descrição do Espólio
Não existente.
Localização do Espólio
Não existente.
Acesso e disponibilidade de Visita
Largo da Misericórdia

01.03 – Igreja Matriz de Algodres / Igreja de Santa Maria Maior

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Algodres
Algodres

A construção ocorreu provavelmente no séc. XII, no séc. XVI houve uma
provável remodelação do portal axial e no séc. XVII sofreu obras de
remodelação e ampliação do imóvel.
Arquitectura religiosa, românica, maneirista e barroca.

Tipologia
Descrição
Igreja de planta longitudinal simples, com nave, capela-mor, mais estreita e ligeiramente mais baixa, e
sacristia adossada ao lado direito, de volumes simples, escalonados, de disposição horizontalista, com
coincidência entre o exterior e o interior e coberturas diferenciadas de duas águas, na nave e capela-mor,
e de três na sacristia. O interior da nave é escassamente iluminado por duas janelas de perfil em arco
abatido setecentista, surgindo, na capela-mor, duas frestas confrontantes em capialço, de construção
seiscentista. Fachada principal em empena com campanário de três ventanas a truncar o lado direito,
sendo rasgado por portal, de granito, em arco românico assente sobre duas colunas laterais estilisadas.
No século XVIII foi construído o elegantíssimo campanário actual de três ventanas e que é um dos mais
belos do concelho. De cada lado do altar-mor estão dois quadros a óleo, um representando o baptismo
de Cristo e o outro a Epístola de São Pedro. Os dois altares colaterais, de Nossa Senhora do Rosário e
Senhora da Piedade são de talha dourada e policromada de estrutura maneirista.
Trabalhos realizados
2.ª metade do séc. XX – restauro do imóvel, com limpeza das fachadas exteriores, sendo as juntas
preenchidas a cimento, remoção do reboco, restauro dos retábulos com o respectivo douramento; séc.
XXI – rebocos e pinturas interiores, colocação de novas coberturas interiores e exteriores e de pavimento
de madeira na neve, arranjo da zona envolvente.
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL/ CIHAFA no ano de 2005.
Bibliografia
COSTA, P. António Carvalho, Corografia Portugueza…, 2.ª ed., tomo II, Braga, 1868 [1.ª ed. de 1712];
MARQUES, Mons. Pinheiro, Terras de Algodres, Fornos de Algodres, 1938; Inventário Colectivo dos
Registos Paroquiais, vol. I, Lisboa, 1993.
Classificação

IIP, Desp. 5 de Julho de 1990

Descrição do Espólio
Não existente.
Localização do Espólio
Não existente.
Acesso e disponibilidade de Visita
Em Algodres, no centro da povoação.

01.04 – Brasão, Osório de Castro Cabral e Albuquerque

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia
Tipologia
Descrição
Composição: Esquartelado.

Algodres
Algodres

Moderno/Contemporâneo
Escudo de Armas

Leitura: o primeiro quartel, em campo de ouro, com dois lobos de vermelho, passantes um sobre o outro
(Osório); o segundo quartel, em campo de prata, com duas cabras de púrpura, uma sobre a outra
(Cabral); o terceiro quartel, em campo de azul, com seis arruelas, postas em 2, 2 e 2 (Castro, linhas
ilegítimas); o quarto quartel, contra-esquartelado: o primeiro e o quarto, em campo de prata, cinco
escudetes de azul postos em cruz, cada escudete carregado de cinco besantes de prata, em sautor e por
diferença um filete de negro sobreposto em barra; o segundo e o terceiro, em campo de vermelho, com
cinco flores-de-lis de ouro postas em sautor (Albuquerque, modernas).
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 2000.
Bibliografia
(Marques, 1938; Rebuge, 2000).
Classificação
Descrição do Espólio
Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de

Não classificado.
Não existente.
Não existente.
Visita

01.05 – Brasão, Osório de Castro Cabral e Coutinho

Freguesia
Algodres
Lugar
Algodres
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia
Moderno/Contemporâneo
Tipologia
Escudo de Armas
Descrição
Composição: Esquartelado.
Leitura: o primeiro quartel, em campo de ouro, com dois lobos de vermelho, passantes um sobre o outro
(Osório); o segundo quartel, em campo de prata, com duas cabras de púrpura, uma sobre a outra
(Cabral); o terceiro quartel, em campo de azul, com seis arruelas postas em 2, 2 e 2 (Castro, linhas
ilegítimas); o quarto quartel, em campo de ouro, com cinco estrelas de cinco raios de vermelho postas
em sautor (Coutinho).
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 2000.
Bibliografia
(Marques, 1938; Rebuge, 2000).
Classificação
Não classificado.
Descrição do Espólio
Não existente.
Localização do Espólio
Não existente.
Acesso e disponibilidade de Visita

01.06 – Necrópole e Vestígios Romanos, Algodres

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Algodres
Algodres
252.125/408.750

Altitude (m)
Cronologia

670 m
Romana, Medieval/ Moderno.

Tipologia

Necrópole e Achado Isolado.

Descrição
Pinheiro Marques, nos anos 30, refere o achado de tegulae romanas e ossadas humanas na praça de
Algodres, fazendo supôr a existência de uma necrópole romana. Recentemente foi descoberta, integrada
numa parede, uma ara anepígrafa. Detectaram-se elementos de colunas integrados numa parede de um
muro.
Sepulturas escavadas na rocha.
Vestígios cronológicos e funcionais diversos. Identificação de vestígios de uma ocupação tardo-romana,
até ao século XVIII. Identificação de enterramentos de uma necrópole de época Medieval-Moderna.
Na Rua da Roseira observaram-se vestígios de construção com fins habitacionais. Esta rua ter-se-á
constituído como uma provável antiga via.
Estela de cabeceira de sepultura, circular e com uma cruz em alto-relevo, realizada em granito. Tem a
parte de baixo quebrada. A cronologia destas estelas, sobretudo as que apresentam representações de
cruzes, é particularmente longa, podendo abranger o período medieval e moderno.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL. Escavações realizadas pela CMFA no âmbito do projecto
remodelação de infraestruturas de Algodres.
Bibliografia
MARQUES, Pinheiro, Terras de Algodres, 1938; VALERA, António Carlos Neves de, Património
Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993; SOARES,
Alexandra et al, Actas do Quarto Encontro de Arqueologia Urbana, 2003; Fichas (CNS 3620, 7640,
8133, 16549, 16550, 16551, 25405) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e
Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Cerâmica romana (comum, sigillata, contentorização), moedas romanas,

Localização do Espólio

medievais e modernas, alfinetes, faianças e cerâmica comum, objectos
variados em metal, escória, ossos humanos.
Estela de cabeceira de sepultura.
Cerâmica de construção e uma ara anepígrafa.
Centro de Interpretação de Fornos de Algodres

Acesso e disponibilidade de Visita
Área urbana de Algodres – Praça de Algodres, Rua Direita e Rua da Igreja.
Visita à praça central de Algodres, integrada no roteiro arqueológico do concelho.

01.07 – Lagariça Rupestre, Algodres

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Algodres
Algodres

Altitude (m)
Cronologia

Medieval/Moderno.

Tipologia

Lagariça Rupestre.

Descrição
Lagariça em mau estado de conservação, conservados apenas existem os dois envasamentos para a
fixação do mecanismo, existe também um canal de escoamento.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL/ CIHAFA no ano de 2005.
Bibliografia

Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita

01.08 – Lagariça Rupestre, Quinta das Alagoas

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Algodres
Quinta das Alagoas
252.500/409.850

Altitude (m)

640 m

Cronologia

Medieval/Moderno.

Tipologia

Lagariça Rupestre.

Descrição
Lagariça escavada num afloramento, compreendendo um tanque e uma zona de prensagem, com duas
cavidades laterais, de planta rectangular, que serviriam de encaixe para postes dessa estrutura. No
interior do tanque existe uma fossa circular que permitia a recolha final do líquido de um modo mais fácil.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª
Fase da Carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS 8127) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de
Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Lagariça escavada no afloramento

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Visita livre. Localiza-se num pinhal, com o topónimo de Vale da Serra, na Quinta da Alagoa. O acesso
faz-se pela estrada que vai de Algodres para Maceira, virando à esquerda num caminho situado 300 m à
frente do cruzamento para Cortiço. A lagariça situa-se a cerca de 100 m da estrada.

01.09 – Sepultura Rupestre, Rancozinho

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Algodres
Rancozinho
250.500/409.250

Altitude (m)
Cronologia

660 m
Medieval.

Tipologia

Sepultura Rupestre.

Descrição
Sepultura não antropomórfica parcialmente partida.
Trabalhos realizados
Registo gráfico e fotográfico realizado pelo CIHAFA em 2005.
Bibliografia
Inédito.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Visita livre.

01.10 – Lagariça Rupestre I, Rancozinho

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Algodres
Rancozinho

Altitude (m)
Cronologia

Medieval/Moderno.

Tipologia

Lagariça Rupestre.

Descrição

Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL.
Bibliografia

Inédito.

Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Visita livre.

01.11 – Lagariça Rupestre II, Rancozinho

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Algodres
Rancozinho

Altitude (m)
Cronologia

Medieval/Moderno.

Tipologia

Lagariça Rupestre.

Descrição

Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL.
Bibliografia
Inédito.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Visita livre.

01.12 – Ara Votiva, Furtado

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Algodres
Furtado
250.500/410.000

Altitude (m)

605 m

Cronologia

Romana.

Tipologia

Ara.

Descrição
Trata-se de uma ara votiva com a seguinte inscrição:
PVDENS/COMPETRI (filius)/ARAS EI/ COLLOVESEI/CAIELONI/C|OSIGO S(acravit, vel –ancto?) Pudens,
(filho) de Competrius (?), consagrou (?) as aras àquele Colloveseis Caielonis Cosigus (santo ?). Datará do
século III.
Trabalhos realizados

Bibliografia
VALERA, António carlos neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª
Fase da carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS 7643) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de
Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Ara votativa com inscrição.

Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita
Encontra-se atualmente na capela de São Clemente na aldeia de Furtado.

01.13 – Achado Isolado, Ladeira

Freguesia

Algodres

Lugar
Coordenadas (Gauss)

Ladeira
252.500/409.500

Altitude (m)

670 m

Cronologia

Pré-história Recente.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
Campo cultivado junto ao rebordo da escarpa de falha da Barroca a norte da povoação de Algodres.
Trabalhos realizados
Prospeção e registo realizado pelo GAFAL no ano de 2002.
Bibliografia
Inédito.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Esboço de utensílio de pedra polida em anfibolito.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Não integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres.

01.14 – Povoado, Quinta da Assentada

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Algodres
Quinta da Assentada

Altitude (m)

600 m

Cronologia

Neolítico Inicial e Calcolítico Final/ Bronze Inicial.

Tipologia

Povoado.

Descrição
A Quinta da Assentada localiza-se numa rechã a meio da grande e declivosa vertente da Barroca. É um
povoado que se encontra em escavação, tendo revelado duas fases de ocupação: uma correspondente
ao calcolítico final, na qual se destaca a presença de cerâmicas penteadas, de campaniforme e
evidências de metalurgia; outra que remonta ao Neolítico Inicial. Para a ocupação mais antiga foram
identificadas estruturas de fornos em argilas e uma lareira: da fase calcolítica final registaram negativos
de estruturas em madeira de arquitetura não totalmente percetível.
Trabalhos realizados
Escavação realizada pelo GAFAL/ CIHAFA entre os anos de 2000 e 2002 e no ano de 2004.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Trabalhos de Arqueologia da E.A.M., 1994; Ficha (CNS 11716) dos
Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR),
2008.
Classificação

Não classificado.

-Elementos de moagem
-Cerâmica lisa e decorada, nomeadamente campaniforme (Fase 2)
-Tecelagem: pesos de tear (Fase 2)
-Pedra polida e Pedra talhada: produtos brutos, bigornas, núcleos,
percutores, lamelas, segmentos de lâmina, pontas de seta, lascas,
raspadores, furadores;
-Cerâmicas lisas e decoradas e Elementos de moagem;
-Pedra talhada: produtos de debitagem, lamelas, segmentos de lâmina,
geométricos, núcleos, lascas, raspadeiras. (Fase 1)
Localização do Espólio
CIHAFA.
Acesso e disponibilidade de Visita
Não integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres. Visitável apenas com
solicitação específica para o efeito.
Descrição do Espólio

01.15 – Quinta do Inferno

Freguesia

Algodres

Lugar
Coordenadas (Gauss)

Quinta do Inferno
251.050/407.750

Altitude (m)

650 m

Cronologia

Pré-história Recente.

Tipologia

Indeterminado.

Descrição
Pequena rechã localizada na metade superior da declivosa escarpa de falha da Barroca, um pouco acima
da Quinta da Assentada. A área apresenta um espaço parcialmente delimitado por penedos graníticos e
grande visibilidade sobre a plataforma do Mondego.
Trabalhos realizados
Prospeção e registo realizado pelo GAFAL/CIHAFA no ano de 2005.
Sondagens pelo GAFAL/CIHAFA no início de 2006.
Bibliografia
Ficha (CNS 29485) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão
Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

- Elemento de moagem;
- Cerâmica manual lisa;
- Pedra talhada: núcleos de quartzo, segmento de lâmina de sílex retocada;
- Pedra polida: lasca de anfibolito.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Não integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres.

02.01 – Capela de Nossa Senhora da Encarnação

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Casal Vasco
Casal Vasco

Foi fundada em 2 de Setembro de 1481 por Luís Cáceres, escudeiro de D.
Afonso V. Em 1755 estava na posse de Aires de Sá e Melo, fidalgo da Casa
Real. No século XVIII é vinculada à Casa da Ínsua. Em 1985, a capela, em
ruína, é aproveitada como armazém.
Arquitetura religiosa, quatrocentista. Capela fortificada.

Tipologia
Descrição
Capela localizada à saída da povoação, a nordeste. Esta capela é particular e vinculada da Casa da Ínsua.
Esta Capela é alta, bem lançada, de boa cantaria, toda coroada de ameias, em ar de fortificação
acastelada. O remate da fachada principal é rasgado, ao centro, por um campanário com uma sineira em
arco alteado.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL/CIHAFA no ano de 2005.
Bibliografia
MARQUES, Mons. Pinheiro, Terras de Algodres, Fornos de Algodres, 1938; O Concelho de Fornos de
Algodres, (trabalho policopiado), Fornos de Algodres, 1985.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita

02.02 – Casa da Ínsua

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia
Tipologia
Descrição
Composição: Esquartelado

Casal Vasco
Casal Vasco

Moderno/Contemporâneo.
Escudo de Armas.

Leitura: Não nos foi possível fazer a leitura deste escudo de armas. Não se encontrou documentação que
se refira a deste escudo de armas. Nenhum dos símbolos utilizados representa o símbolo de famílias
conhecidas o que impossibilita a leitura deste escudo de armas. No entanto pode-se colocar como
hipótese que o primeiro detentor destas tenha sido Aires de Sá e Melo, fidalgo da Casa Real, conselheiro,
ministro, embaixador e Secretário de Estado, no reinado de D. José I.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 2000.
Bibliografia
(Marques, 1938; Rebuge, 2000).
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita

02.03 – Casa de Esquina entre a Rua Velha e o Largo Dr. Carlos Nunes

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia
Tipologia
Descrição

Casal Vasco
Casal Vasco

Moderno.
Casa.

Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo CIHAFA/GAFAL no ano de 2005.
Bibliografia
Inédito.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita

02.04 – Núcleo de Sepulturas Rupestres, Refaxo

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Casal Vasco
Refaxo
250.000/409.950

Altitude (m)
Cronologia

650 m
Alta Idade Média.

Tipologia

Núcleo de Sepulturas Rupestres

Descrição
No lugar de Refaxo ou Fonte Boa, foi identificado um conjunto de duas sepulturas rupestres geminadas,
uma de morfologia ovalada e outra antropomórfica. Estão orientadas grosseiramente para Oeste, de
modo a que os sepultados ficassem virados a Oriente, conforme a regra canónica.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1990.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª
Fase da Carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS 8125) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de
Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Duas sepulturas.
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita
As sepulturas encontram-se do outro lado da linha de água que atravessa a aldeia, o acesso faz-se por
um caminho de terra batida que parte da Capela de Nossa Senhora da Encarnação e atravessa o ribeiro
do Riengo. Distam cerca de 100 m da linha de água. Visita livre.

02.05 – Lápide, Ramirão

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Casal Vasco
Ramirão
248.500/407.900

Altitude (m)

665 m

Cronologia

Romana.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
Trata-se de uma lápide funerária que se encontra reaproveitada, invertida, numa parede de uma sala
interior da residência do Sr. Joaquim Luís de Pina, no Ramirão. Nela se encontra epigrafado o seuinte
texto (segundo Curado, 1986):
LOBAENVS./MANI (filius).ANNO(rum)/VII (septem).PATER.F(ilio).F(aciendum) C(uravit) - (Aqui jaz)
Lobaeno, (filho) de Mânio, de sete anos. O pai mandou fazer ao filho (esta memória). Segundo Patrício
Curado (Curado, 1986) esta lápide poderá datar do século I.
Trabalhos realizados
Levantamento e leitura realizada por Curado na primeira metade da década de oitenta do século XX.
Bibliografia
CURADO, Fernando Patrício, Ficheiro Epigráfico, 1986; VALERA, António Carlos Neves de, Património
Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS 2689)
dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica Endovélico
(IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Lápide funerária.

Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita

02.06 – Achado Isolado, Quinta dos Carvalhais

Freguesia

Casal Vasco

Lugar
Coordenadas (Gauss)

Quinta dos Carvalhais
248.875/406.800

Altitude (m)

590 m

Cronologia

Pré-história Recente.

Tipologia

Achado Isolado.

Descrição
Terreno lavrado localizado numa vertente relativamente suave de uma ribeira subsidiária do Ribeiro do
Arcal.
Trabalhos realizados
Prospeção e registo realizado pelo GAFAL no ano de 2002.
Bibliografia
Inédito.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

- Fragmentos de dois utensílios de pedra polida.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Não integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres.

02.07 – Bica, Quinta do Casaínho

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Casal Vasco
Quinta do Casaínho

Altitude (m)
Cronologia

Medieval/Moderno.

Tipologia

Bica

Descrição
Nascente com bica e pia de depósito em granito.
Trabalhos realizados
Prospeção e registo realizado pelo GAFAL/CIHAFA no ano de 2005.
Bibliografia
Inédito.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita

02.08 – Espada, Pinhal dos Melos

Freguesia

Casal Vasco

Lugar
Coordenadas (Gauss)

Pinhal dos Melos
248.125/406.000

Altitude (m)

570 m

Cronologia

Idade do Bronze Inicial.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
Descoberta em 1953 na sequência de trabalhos de obtenção de pedra para a reparação de um muro,
esta espada encontra-se atualmente depositada no Museu do Carmo em Lisboa, pertencendo à
Associação dos Arqueólogos Portugueses. Trata-se de uma espada realizada numa liga de cobre
(93,23%) e arsénio (4,51%), com lingueta e nervura central.
Trabalhos realizados
Recolha por trabalhadores.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª
Fase da Carta e Roteiro, 1993; Fichas (CNS 7642, 25401) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no
Sistema de Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Espada em cobre.

Localização do Espólio

Museu do Carmo em Lisboa – Associação dos Arqueólogos Portugueses.

Acesso e disponibilidade de Visita
Não integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres.

02.09 – Sepultura Rupestre, Quinta dos Carvalhais

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Casal Vasco
Carvalhais
249.275/406.875

Altitude (m)
Cronologia

670 m
Alta Idade Média.

Tipologia

Sepultura Rupestre.

Descrição
Sepultura rupestre que se localiza num pinhal a Nordeste da Quinta dos Carvalhais, encontrando-se
bastante destruída.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1992.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Sepulturas abertas na rocha do concelho de Fornos de Algodres,
1990; Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993;
Ficha (CNS 8124) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica
Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Sepultura escavada na rocha.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Caminho que parte da Quinta do Casainho, junto à estrada para Casal Vasco. A sepultura situa-se a
cerca de 250 m deste caminho, num pinhal à direita. Visita livre.

02.10 – Pedras da Forca, Rasa

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Casal Vasco
Rasa
250.025/407.750

Altitude (m)
Cronologia

730 m
Alta Idade Média e Medieval e Moderno.

Tipologia

Pedras da Forca.

Descrição
Trata-se de um alinhamento de doze pequenas cavidades escavadas num afloramento, de planta
subquadrangular, sendo cinco maiores e mais profundas. Parece tratar-se, como o topónimo indica, de
encaixes dos postes de uma forca, que ficaria num local sobranceiro à povoação de Infias. A sua
cronologia é difícil de estabelecer, uma vez que não existem outros vestígios associados.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1988.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª
Fase da Carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS 22855) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de
Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
O acesso faz-se por caminho de terra batida em direção a Lamarão e daí em direção ao marco geodésico
de Rasa de Infías. Visita livre.

03.01 – Anta ou Orca de Cortiçô

Freguesia
Lugar
Coordenadas
(Gauss [88/1(208)])
Altitude (m)

Cortiçô
Casal
Latitude 404020 (1500m sul), Longitude 073016 (5060m oeste)

Cronologia

Neolítico Médio/Final com reocupações calcolíticas.

Tipologia

Monumento Megalítico.

680 m

Descrição
A anta apresenta nove esteios (estando dois deles derrubados), de câmara poligonal, com lage de
cobertura e corredor relativamente pequeno. Foi recentemente restaurado. Alguns dos esteios
apresentam pinturas, mas muito diluídas. A câmara possui 2,5 m de diâmetro e 3 m de altura.

Trabalhos realizados
José Leite de Vasconcellos (1858-1941), deslocou-se, em 1896, à Beira Alta, onde, entre outros
arqueossítios, explorou a actualmente conhecida por "Anta ou Orca de Cortiçô", onde recolheu espólio
diversificado (fragmentos de sílex e de cerâmica comum, raspadores, pontas de seta e um machado de
pedra polida) que transferiu para o Muzeu Ethnographico Portuguez (actual Museu Nacional de
Arqueologia) inaugurado três anos antes sob sua direcção.
Implantado num planalto sobranceiro à povoação de Cortiçô, este exemplar funerário do Megalitismo
desta região ostenta nove esteios da respectiva câmara de planta poligonal coberta pela correspondente
laje - ou "chapéu" -, ao interior da qual se acedia por um corredor antecedido de átrio. Medindo, na
totalidade, entre quase quatro metros de largura, três e vinte de altura e três de altura, para o caso da
câmara sepulcral, e aproximadamente cinco de comprimento e dois de altura, quanto ao corredor, "[...]
exteriormente, a estrutura seria sustentada por um contraforte, de que ainda se conservaram alguns
vestígios." (CRUZ, J. D., 1993, p. 112), a principal notoriedade deste exemplar residirá, antes de mais,
na existência de pinturas executadas a vermelho na superfície interior de três dos esteios da cabeceira,
assim como a laje de cobertura exibe insculturas na superfície exterior. Facto último este que se revestirá
da maior importância atendendo à raridade como surgem nos exemplares megalíticos desta zona do país,
especialmente quando comparadas à pintura, assaz expressiva nos seus sepulcros.
Mais de cem anos volvidos sobre esta primeira intervenção (vide supra), retomaram-se os trabalhos na
estação arqueológica, recolhendo-se espólio então obviado, dele destacando-se, a par de pontas de seta,
micrólitos, lâminas e lamelas, uma pedra de configuração antropomórfica, possivelmente de carácter
idoliforme. Decidiu-se, então, restaurar o sítio, reconstituindo-se integralmente a câmara funerária e
parcialmente o corredor, substituindo-se os esteios em falta por um murete de pedra vã (Ibid.).
Procedeu-se, ainda, à sua vedação com troncos de madeira e à conveniente indicação do sítio ao longo
do caminho de acesso, rasgado a partir da estrada municipal.
Edificado durante o Neolítico final e reutilizado já em pleno Calcolítico (do primeiro quartel do IV milénio
a. C.) este monumento inserir-se-á morfologicamente num dos três tipos sepulcrais sob tumulus - ou
mamoa - esquematizados para o megalitismo da Beira Alta tout court. Referimo-nos, em concreto, aos
dólmens de câmara subtrapezoidal ou poligonal, de corredor mais ou menos indiferenciado (JORGE, S.
O., 1990, p. 135).
Bibliografia
VASCONCELLOS, José de Leite de, O Arqueólogo Português, 1897; MOITA, Irisalva Nóbrega, Ethnos,
1966; CRUZ, Domingos de Jesus da et al., Portugália, 1989; VALERA, António Carlos Neves de,
Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993; Ficha
(CNS 2091) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica
Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

IIP Imóvel de Interesse Público. 26-A/92, DR 126 de 01-06-1992.

Descrição do Espólio

Um machado de pedra polida, fragmetos de cerâmica, um bordo com orifício
de suspensão, três pontas de seta em sílex, dois raspadores em sílex.

Localização do Espólio

Museu Nacional de Arqueologia (Materiais da intervenção de Leite de
Vasconcelos)
CIHAFA (Materias das intervenções de 1992, com excepção das cerâmicas).

Acesso e disponibilidade de Visita
Situa-se num planalto sobranceiro à povoação de Cortiço. O acesso faz-se pela estrada municipal Fornos
de Algodres/Matança, seguindo-se pela via asfaltada que se dirige para Maceira e, depois por um
caminho carreteiro que se dirige para Forcados e para Cumeeira e Romeiro, distando da estrada municipal
cerca de 500m. Está integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres.

03.02 – Sepultura Rupestre e Achado Isolado, Calpedrinha

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Cortiçô
Calpedrinha
254.250/411.340

Altitude (m)
Cronologia

660 m
Medieval Cristão e Idade Média

Tipologia

Sepultura Rupestre e Achado Isolado.

Descrição
Sepultura antropomórfica escavada no afloramento granítico.
Trabalhos realizados
Prospecção.
Bibliografia
Ficha (CNS 27058) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão
Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita

03.03 – Achado Isolado, Quinta do Carvalho

Freguesia

Cortiçô

Lugar
Coordenadas (Gauss)

Quinta do Carvalho
254.000/411.550

Altitude (m)

700 m

Cronologia

Pré-história Recente.

Tipologia

Achado Isolado.

Descrição
Terrenos lavrados junto ao rebordo da escarpa da Ribeira de Cortiçô.
Trabalhos realizados
Prospeção e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1991.
Bibliografia
(Valera, 1994b).
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Um fragmento de utensílio de pedra polida e escassos fragmentos de
cerâmica manual.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Não integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres.

03.04 – Achado Isolado, Esporão

Freguesia

Cortiçô

Lugar
Coordenadas (Gauss)

Esporão
254.580/411.200

Altitude (m)

620 m

Cronologia

Pré-história Recente.

Tipologia

Achado Isolado.

Descrição
Cabaço bem destacado, delimitado pelos dois vales muito encaixados das ribeiras de Cortiçõ e Telhais,
que se unem junto à base do cabeço.
Trabalhos realizados
Prospeção e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1991.
Bibliografia
(Valera, 1994b).
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

- Lascas de anfibolito.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Não integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres.

03.05 – Achado Isolado, Vale Domeiro

Freguesia

Cortiçô

Lugar
Coordenadas (Gauss)

Vale Domeiro
253.450/411.100

Altitude (m)

680 m

Cronologia

Pré-história Recente.

Tipologia

Achado Isolado.

Descrição
Terreno lavrado junto ao Campo de Futebol de Cortiçô situado no rebordo da escarpa da vertente direita
da Ribeira de Cortiçô.
Trabalhos realizados
Prospeção e registo realizado pelo GAFAL no ano de 2000.
Bibliografia
Inédito.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

- Fragmento de dormente de mó manual.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Não integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres.

03.06 – Povoado, Quinta dos Telhais

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Cortiçô
Quinta dos Telhais
255.030 / 411.570

Altitude (m)

630 m

Cronologia

Calcolítica.

Tipologia

Povoado.

Descrição
Foram efetuadas recolhas de superfície num campo lavrado, junto a uma área ainda não revolvida por
trabalhos de lavoura e que se estende por todo o topo do interflúvio, facto que torna possível que parte
do sítio esteja ainda relativamente bem conservado.
Trabalhos realizados
Prospeção e registo realizado pelo GAFAL nos anos de 1992 a 1995.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Trabalhos de Arqueologia da E.A.M., 1994; Textos Monográficos,
1997; Ficha (CNS 11704) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão
Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Cerâmica manual, sendo alguma decorada com incisões penteadas e
impressões a pente arrastado, um peso de tear paralelepípedo com quatro
perfurações, um raspador duplo com lasca de sílex, artefactos em anfibolito
e sílex.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
O local encontra-se virado para a ribeira de Cortiço. Não integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho
de Fornos de Algodres.

03.07 – Vestígios Romanos, Quinta do Carvalho

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Cortiçô
Alpedrinha
254.625/411.800

Altitude (m)

660 m

Cronologia

Romana.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
Neste local foram recolhidos os seguintes materiais: bases, fustes e capiteis de coluna e outros vestígios
não especificados. A cerca de 300 m na mesma quinta aparecem vestígios de cerâmica doméstica e de
construção, igualmente do período romano.
Trabalhos realizados

Bibliografia
COELHO, José, Ethnos, 1948; VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho
de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS 8104) dos Sítios Arqueológicos
disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Ver acima Descrição.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
O acesso faz-se seguindo pela estrada nova que liga Fornos de Algodres a Maceira, virando à direita 1
km antes do cruzamento para a povoação das Forcadas por um caminho que desce a vertente. O sítio
localiza-se a meia vertente entre as Quintas dos Telhais e do Cadaval, numa área também conhecida por
Calpedrinha ou Alpedrinha.

03.08 – Vestígios Diversos, Cortiçô

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Cortiçô
Cortiçô

Altitude (m)
Cronologia

Romana.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
O sítio, identificado no âmbito das obras das Águas do Alto Zêzere e Côa corresponde a uma mancha de
ocupação constituída por tegulae e imbrices que encostam e sobrepõem um silhar afeiçoado a pico de
ferro. O nível com tegulae e imbrices é sobreposto por um nível de combustão.
Trabalhos realizados

Bibliografia
Ficha (CNS 28441) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão
Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Tegulae; imbrices; Terra sigillata; cerâmica comum.

Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita

04.01 – Pelourinho

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Tipologia

Figueiró da Granja
Figueiró da Granja

Em 1510 (S. Dionísio), 1515 (P. Marques) ou 1518 (M.G. Real) D. Manuel
concedeu a carta de foral como “Figueiró da Granja do Mosteiro de São João
de Tarouca”, sendo esta a data provável da edificação do pelourinho. Em
1887 houve a deslocação do pelourinho que se localizava no sítio da Praça,
devido ao traçado da estrada.
Arquitectura jurisdicional, manuelina. Pelourinho de pinha piramidal,
atendendo à classificação tipológica de Luís Chaves; tipo heráldico.

Descrição
O pelourinho, com cerca de 4 metros de altura, levanta-se sobre um soco de quatro degraus octogonais,
o primeiro quase totalmente embebido no pavimento, desnivelado e calcetado. É composto por uma
coluna de fuste também octogonal, lisa, com base quadrada talhada no mesmo bloco, e encimada por
um corpo formado por duas pirâmides octogonais unidas pela base (bipirâmide octogonal), com os topos
truncados, e a junção realçada por uma moldura em cordame. Este elemento assenta sobre uma moldura
saliente, também octogonal, e é rematado por uma pequena esfera. Exibe um escudo envolvido por uma
corda, assente na aresta de junção das pirâmides, no qual se apresentam as cinco quinas com besantes
dispostos em aspa. Este pelourinho é bastante semelhante a outros no mesmo concelho, nomeadamente
o de Ínfias.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL/CIHAFA no ano de 2005.
Bibliografia
LEAL, Pinho, Portugal Antigo e Moderno, Lisboa, 1873; DIONÍSIO, Sant’Ana, Guia de Portugal, Lisboa,
1924; MARQUES, Pinheiro, Terras de Algodres, Fornos de Algodres, 1938; REAL, Mário Guedes,
Pelourinhos da Beira Alta, Viseu, 1953, vol. XII; ALMEIDA, José António Ferreira de, Tesouros Artísticos
de Portugal, Lisboa, 1980; MALAFAIA, E. B. de Ataíde, pelourinhos Portugueses, Tentâmen de
Inventário Geral, Lisboa, 1997.
Classificação

IIP Imóvel de Interesse Público. Dec. nº 23 122, DG 231 de 11-10-1933

Descrição do Espólio
Não existente.
Localização do Espólio
Não existente.
Acesso e disponibilidade de Visita
Intersecção da EN 330 com a Rua da Botica.

04.02 – Capela de São Sebastião

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Figueiró da Granja
Figueiró da Granja

Em 1887, com a construção da estrada, a capela foi destruída, sendo
edificada uma nova. Possuía Irmandade.
Arquitectura religiosa.

Tipologia
Descrição
Era um edifício vulgar, de telhado baixo, antiquíssima, localizando-se perto do sítio onde hoje se
encontra a atual. A oeste da povoação tinha um adro, onde havia oliveiras e um cipreste, e um terraço
na frente, com um muro de suporte e uma escadaria de pedra que do caminho lhe dava acesso. Foi
demolida por motivo da abertura da estrada em 1887 e substituída pela atual com mais pé direito mas
mais acanhada. Possui um altar-mor com retábulo em talha dourada.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo CIHAFA/GAFAL no ano de 2005.
Bibliografia
MARQUES, Mons. Pinheiro, Terras de Algodres, Fornos de Algodres, 1938; O Concelho de Fornos de
Algodres (trabalho policopiado), Fornos de Algodres, 1985.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Não existente.
Localização do Espólio
Não existente.
Acesso e disponibilidade de Visita
Não definido

04.03 – Sepultura Rupestre, Figueiró da Granja

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Figueiró da Granja
Torre
253.775/406.875

Altitude (m)
Cronologia

460 m
Alta Idade Média.

Tipologia

Sepultura Rupestre.

Descrição
Sepultura antropomórfica de planta sub-rectangular escavada na rocha.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1988.
Bibliografia
Valera, 1990; Valera, 1993; Fichas (CNS 22859, 25433) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no
Sistema de Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Localiza-se perto de uma rua que liga o cemitério ao centro da aldeia, a sepultura está junto a um
depósito de água.

04.04 – Sepultura Rupestre, São Silvestre

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Figueiró da Granja
São Silvestre
253.570/406.450

Altitude (m)
Cronologia

460 m
Alta Idade Média.

Tipologia

Sepultura Rupestre.

Descrição
Sepultura antropomórfica de planta ovalada, que tem como característica ter uma almofada na cabeceira,
pois o desenho da cabeceira não se prolonga até à cota de base do restante sepulcro.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1988.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Sepulturas abertas na rocha do concelho de Fornos de Algodres,
1990; Fichas (CNS 8120, 25433) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e
Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Cerâmica manual pouco característica e elementos de mó.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Por caminho de terra batida que leva da Capela de São Silvestre em direção a Chão do Ribeiro, a NO. A
sepultura localiza-se a cerca de 100 m da capela.

04.05 – Estela Funerária, Figueiró da Granja

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Figueiró da Granja
Figueiró da Granja

Altitude (m)
Cronologia

Medieval.

Tipologia

Estela Funerária.

Descrição
Estela funerária reutilizada sobre um pedestal com o fim de se construir um cruzeiro. Este localiza-se
junto ao cruzamento da estrada que se dirige para a Muxagata.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL/ CIHAFA no ano de 2005.
Bibliografia
Inédito.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita

04.06 – Lavadouro Público, Figueiró da Granja

Freguesia

Figueiró da Granja

Lugar
Coordenadas

Figueiró da Granja
40º37,6750’N/007º29,9006’W

Altitude (m)
Cronologia
Tipologia

Equipamento público

Descrição

Trabalhos realizados

Bibliografia
iapXX – Inquérito à Arquitetura do Século XX
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita

04.07 – Sepulturas Rupestres, Lameiras

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Figueiró da Granja
Lameiras
253.475/408.000

Altitude (m)
Cronologia

508 m
Alta Idade Média.

Tipologia

Núcleo de Sepulturas Rupestres.

Descrição
Pequena necrópole de sepulturas escavadas na rocha, constituída por quatro sepulturas. Duas delas
antropomórficas escavadas no mesmo afloramento, uma outra antropomórfica, que dista das últimas
cerca de 10 m. A quarta, não antropomórfica, localiza-se junto a um aviário a cerca de 100 m das
restantes.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1988.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Sepulturas abertas na rocha do concelho de Fornos de Algodres,
1990; Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993;
Ficha (CNS 8119) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica
Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Quatro sepulturas.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Localizam-se à saída da povoação de Figueiró da Granja, na direção de Vila Chã. O acesso é feito por um
caminho que desemboca à direita da estrada, a cerca de 500 m a Norte do cruzamento para a Muxagata.
Visita livre.

04.08 – Vestígios Romanos, Torre

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Figueiró da Granja
Torre
254.900/407.125

Altitude (m)

480 m

Cronologia

Romana.

Tipologia

Povoado.

Descrição
No sítio da Torre, no limite da povoação de Figueiró da Granja, junto ao cemitério, foram recolhidos
inúmeros vestígios da presença romana: cerâmica de construção, um capitel jónico, cerâmica doméstica,
moedas e fíbulas (Marques, 1938).
Neste sítio foram ainda realizadas duas campanhas de escavação promovidas pelo GAFAL, mas que não
permitiram uma caracterização do sítio arqueológico. No entanto pode-se deduzir uma aproximação à
cronologia do sítio por ter sido recolhida durante a primeira campanha um fragmento de terra sigillata
hispânica decorada com incisões, que terá sido produzida e que terá circulado durante a segunda metade
do século I d.C. e por todo o II século d.C.
Trabalhos realizados
Escavação realizada por Monsenhor Pinheiro Marques no ano de 1896. Relocalização efectuada pelo
GAFAL. Escavação realizada pelo GAFAL no ano de 1994 e 1995.
Bibliografia
MARQUES, Pinheiro, Terras de Algodres, 1938; VALERA, António Carlos Neves de, Património
Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993; ANTUNES,
Mónica Garcez, Trabalhos de Arqueologia da E.A.M., 1994; Ficha (CNS 8100) dos Sítios Arqueológicos
disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Não classificado.
Durante as escavações realizadas pelo GAFAL foi recolhida: cerâmica
comum, cerâmica de construção, terra sigillata, uma conta de colar em
bronze, escória, uma argola de bronze, pregos e fragmentos de ferro.
Localização do Espólio
CIHAFA.
Acesso e disponibilidade de Visita
O sítio arqueológico localiza-se no extremo Nordeste da povoação de Figueiró da Granja, junto ao
cemitério, num olival conhecido com o topónimo de São Pedro ou Torre.
Classificação
Descrição do Espólio

04.09 – Castro de Santiago

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Figueiró da Granja
Crasto de Santiago
255.025/408.830

Altitude (m)

612 m

Cronologia

Calcolítico.

Tipologia

Povoado Fortificado.

Descrição
O povoado fortificado do Crasto de Santiago tem dois recintos definidos por duas muralhas construídas
com pedras de granito sem aparelhamento, apesar de algumas terem uma morfologia que comprova o
aperfeiçoamento das mesmas. Estas muralhas aproveitam a configuração natural dos batólitos graníticos
para a sua disposição e morfologia. As escavações mais extensas, quer em área quer em período de
tempo, decorreram no recinto interior. Neste foi possível identificar duas fases de ocupação para as quais
se definiram diferentes áreas de atividade e duas cabanas para cada um desses momentos.
No recinto exterior foram realizadas várias sondagens, que permitiram documentar a sua ocupação, mas
de uma forma menos intensa. Foi contudo possível registar a existência de uma segunda linha de
muralhas que definia o recinto exterior.
No recinto interior foi ainda registada uma ocupação medieval. O topónimo Santiago poderá
eventualmente relacionar-se com essa ocupação, já que o local se encontra numa tradicional via de
peregrinação a Compostela. Foram também recuperados vestígios de uma breve passagem de
populações durante o Bronze Final, comprovada por alguns fragmentos de cerâmica decorada.
Trabalhos realizados
Escavação realizada por Monsenhor Pinheiro Marques no ano de 1926.
Escavação realizada por Russel Cortez na década de 1950.
Escavação realizada pelo GAFAL entre os anos de 1988 e 1996;
Escavação e Restauro realizadas pela Empresa ERA-Arqueologia, SA, no âmbito do projecto de
Valorização dos Sítios Arqueológicos de Fornos de Algodres no ano de 2004.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Textos Monográficos, 1997; Trabalhos de Arqueologia da E.A.M.,
1993; Castro de Santiago (Figueiró da Granja), Fornos de Algodres: Contribuição para o estudo da Préhistória recente da bacia do alto e médio Mondego, 1989; Castro de Santiago (Figueiró da Granja). As

campanhas de 1990 e 1991, 1992; (Era) Arqueologia, 2003; Al-madan, 2005; Património Arqueológico
do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS 4227) dos Sítios
Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR),
2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

O espólio recuperado durante os trabalhos de escavação deste sítio
arqueológico pelo GAFAL inclui diferentes tipos de artefactos utilizados em
atividades distintas:
- Moagem: dormentes e moventes;
- Pedra Polida: lingotes em bruto, esboços de utensílios, machados, enxós,
goivas e polidores, utilizando predominantemente o anfibolito, mas existindo
também utensílios em granito;
- Pedra Talhada: produtos brutos, utensílios (lâminas de sílex e quartzo
retocadas; lamelas de sílex e quartzo retocadas, lascas de sílex e quartzo
retocadas, denticulados, entalhes, furadores, brocas, pontas de seta,
geométricos, bigornas e percutores. Todos estes materiais estão
representados em duas matérias-primas, sílex ou quartzo;
- Cerâmica: cerâmica decorada e cerâmica não decorada de época
calcolítica, cerâmica decorada do Bronze Final, e cerâmica a torno decorada
e não decorada do período medieval;
- Tecelagem: pesos de tear;
- Adorno: duas contas de colar

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres. Localiza-se no topo do cabeço do
Crasto, que tem o topónimo de Santiago. O acesso faz-se por Vila Chã, indo pela estrada de terra batida
que liga aquela povoação à da Muxagata, virando no primeiro caminho à direita, até se chegar ao campo
de futebol. A partir daqui por caminho de pé-posto até ao topo do cabeço.

04.10 – Achado Isolado, Cortegada

Freguesia

Figueiró da Granja

Lugar
Coordenadas (Gauss)

Cortegada
255.500/407.375

Altitude (m)

380 m

Cronologia

Pré-história Recente.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
Os vestígios são muito ténues resumindo-se a um grande dormente e mó manual e as duas lascas. Estes
materiais foram recolhidos à superfície de um terreno recentemente lavrado.
Trabalhos realizados
Prospeção e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1999.
Bibliografia
Ficha (CNS 17235) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão
Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

- Elemento de mó;
- Pedra lascada.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
No sítio da Cortegada, localizado junto à base da vertente direita da ribeira da Muxagata, a escassas
centenas de metros da confluência com o Mondego. Não integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho
de Fornos de Algodres.

05.01 – Pelourinho

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Fornos de Algodres
Fornos de Algodres

Tipologia

Arquitectura jurisdicional, revivalista. Pelourinho neomanuelino, de gaiola
atendendo à classificação tipológica de Luís Chaves

Freguesia desde o século XII, Fornos de Algodres iria constituir-se como
concelho em 1358. No segundo quartel do século XVI o senhorio da vila era
doado por D. João III ao 1.º Conde de Linhares, D. António de Noronha. Em
1641 passa para a Casa de Bragança. Em meados do séc. XIX há a
demolição do pelourinho devido a alegadas dificuldades de trânsito. O actual
pelourinho de Fornos de Algodres é uma obra revivalista, executada em 1933
com alguns elementos do pelourinho original.

Descrição
Apresentando evidentes semelhanças com o pelourinho de Algodres, o conjunto que constitui o
pelourinho de Fornos de Algodres assenta sobre um soco de seis degraus octogonais, cuja coluna de
fuste octogonal possui base quadrangular. O capitel, em forma de pirâmide invertida e de secção
octogonal, funciona como base da gaiola. Esta tem chapéu assente sobre colunelo central liso e oito
colunelos terminados em esfera, decorados com anéis na parte inferior e superior. O remate da gaiola,
semelhante à parte inferior, é encimado por cone torso coroado por esfera. Os elementos originais
aproveitados no projecto de reconstituição do pelourinho, elaborado em 1931 por Alexandre de Abreu
Castelo Branco e por Pinheiro Marques, são a base e o remate da gaiola e o terço inferior do fuste da
coluna. Esta obra de reconstrução seria executada por um mestre pedreiro local José “das Botas”.
Trabalhos realizados
Não definido
Bibliografia
LEAL, Pinho, Portugal Antigo e Moderno, Lisboa, 1873; DIONÍSIO, Sant’Ana, Guia de Portugal, Lisboa, 1924;
MARQUES, Pinheiro, Terras de Algodres, Fornos de Algodres, 1938; CARDOSO, Nuno Catarino, Pelourinhos
das Beiras, Lisboa, 1936; REAL, Mário Guedes, Pelourinhos da Beira Alta, Viseu, 1948, vol. II; ALMEIDA, José
António Ferreira de, Tesouros Artísticos de Portugal, Lisboa, 1980; MALAFAIA, E.B. de Ataíde, Pelourinhos
Portugueses, Tentâmen de Inventário Geral, Lisboa, 1997; SOUSA, Júlio Rocha e, Pelourinhos do Distrito da
Guarda, Viseu, 1998.
Classificação

IIP Imóvel de Interesse Público. Dec. nº 23 122, DG 231 de 11-10-1933.

Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita
Largo do Pelourinho

05.02 – Igreja da Misericórdia de Fornos de Algodres/Igreja de Nossa Senhora
dos Remédios

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Fornos de Algodres
Fornos de Algodres

Nos finais do séc. XVII procedeu-se à construção da igreja dedicada a Nossa
Senhora dos Remédios
Arquitectura religiosa, barroca.

Tipologia
Descrição
A Igreja da Misericórdia do séc. XVII apresenta uma planta longitudinal composta por nave, capela-mor
mais estreita e baixa, sacristia, torre sineira e casa do despacho adossados à fachada lateral direita. É
detentora de diversas obras de arte, com realce para a talha dourada, as imagens e o tecto do altar-mor
que exibe 36 pinturas de numerosos santos e ainda outros símbolos santificados de mártires da primitiva
Igreja, bem como o revestimento cerâmico em azulejo relevado, de produção portuense. Muito bem
conservados, possibilitam aferir a devoção antiga dos habitantes. Os quadros a óleo remontam ao séc.
XVIII, atribuindo-se a autoria ao Mestre Jerónimo da Cunha, de Vila Ruiva. A fachada da Igreja, templo
de uma só nave, inscreve-se no barroco joanino, com pórtico, volutas e frontão. Na Capela-mor realce
para o retábulo de talha dourada, de estilo barroco nacional, de três eixos.

Trabalhos realizados
Na 2ª metade do séc. XX procedeu-se ao arranjo e pintura das paredes interiores, ao restauro dos
retábulos e à colocação de silhar de azulejo na nave e sub-coro.
Bibliografia
MARQUES, Mons. Pinheiro, Terras de Algodres, Fornos de Algodres, 1938; ALMEIDA, José António
Ferreira de, Tesouros Artísticos de Portugal, Lisboa, 1976; O Concelho de Fornos de Algodres, (texto
policopiado), Fornos de Algodres, 1985; AZEVEDO, José Correia de, Inventário Artístico Ilustrado de
Portugal, vol. IV, Lisboa, 1992; ALVES, Alexandre, Artistas e Artífices nas Dioceses de Lamego e Viseu,
vols. I e III, Viseu, 2001.
Classificação
Descrição do Espólio
Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de
Largo da Misericórdia.

DGEMN
Não existente
Não existente
Visita

05.03 – Igreja Matriz de Fornos de Algodres/Igreja de São Miguel

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Fornos de Algodres
Fornos de Algodres

A igreja surge mencionada em 1170. Em 1576 uma visitação ordena que se
construa uma nova igreja, maior, com porta principal a nascente, um
campanário, sacristia e pia baptismal. No séc. XVI passa a ser consagrada a
São Miguel e em 1577 constituía uma abadia.
Arquitectura religiosa, barroca e novecentista.

Tipologia
Descrição
Igreja matriz de planta longitudinal com nave e capela-mor mais estreita, tendo «sacristia adossada à
fachada lateral esquerda, de volumes escalonados e coberturas diferenciadas, em falsas abóbodas de
berço de madeira, iluminada intensamente por janelas rectilíneas e tendo portas travessas confrontantes.
No interior, possui coro-alto e, na base da torre, o baptistério com cobertura em abóbada de berço e pia
baptismal. Tem arco triunfal de volta perfeita, ladeado por retábulos colateriais, de talha dourada de
estilo nacional. Capela-mor com retábulo de talha dourada, de estilo maneirista.
Trabalhos realizados
Na 2ª metade do séc. XX, arranjo dos rebocos e pinturas interiores, colocação de novo pavimento de
mosaico nas zonas laterias da nave e de silhar de azulejos no interior, execução da mesa de altar e de
apoio ao serviço litúrgico, em cantaria de granito. Na década de 80, após um incêndio, procedeu-se à
substituição da cobertura da capela-mor, sendo colocada uma placa de betão na sacristia e na sala que
surge sobre esta, colocação de azulejos na sacristia. Em 2003 fez-se a substituição do telhado e em
2004 a pintura do interior.
Bibliografia
COSTA, P. António carvalho da, Corografia Portugueza…, 2ª ed., tomo II, Braga, 1868 [1ª ed. de 1712];
MARQUES, Mons. Pinheiro, Terras de Algodres, Fornos de Algodres, 1938; O Concelho de Fornos de
Algodres, (trabalho policopiado), Fornos de Algodres, 1985; Inventário Colectivo dos Registos Paroquiais,
vol. I, Lisboa, 1993; AZEVEDO, José Correia de, Inventário Artístico Ilustrado de Portugal, vol. IV,
Lisboa, 1992; ALVES, Alexandre, Artistas e Artífices nas Dioceses de Lamego e Viseu, vol. II, Viseu,
2001.
Classificação
DGEMN
Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita
Rua Carlos Menano Queiroz Pereira

05.04 – Capela de Nossa Senhora das Dores

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Fornos de Algodres
Fornos de Algodres

Capela edificada em 1888, reaproveitando a +pedra da demolida Capela do
Espírito Santo.
Arquitectura religiosa, revivalista.

Tipologia
Descrição
Esta capela foi edificada em 1888, com as pedras de uma outra muitissimo mais antiga, a Capela do
Espírito Santo. Foram para aqui transportadas as pedras e feita a construção, porque a antiga referida
capela, que datava pelo menos do seculo XVI, se encontrava arruinada e profanada desde o tempo da
terceira invasão francesa em 1810, tendo nessa altura sido usada como cadeia ao serviço daquelas
tropas.

Esta Capela de Nossa Senhora das Dores foi edificada nos terrenos da Santa Casa na mesma altura em
que se construiu o hospital primitivo, que se localizava onde hoje se situa o lar da Misericórdia, no Chão
da Biquinha, assim identificado por aí se localizar uma pequena nascente de água, que mais tarde a
referida irmandade canalizou para fonte incrustada no muro dos terrenos do Hospital.
É uma capela bastante simples, de reduzidas dimensões, renascentista com registos barrocos tardios e
com um pequeno campanário estilo românico. A fachada e o interior apontam para um revivalismo
barroco, visível no portal flanqueado por pilastras e rematado em frontão interrompido. Na empena da
fachada posterior, ergue-se uma pequena sineira de volta perfeita e remate em cornija, numa colocação
bastante rara.
Trabalhos realizados
Na 2ª metade do séc. XX procedeu-se ao restauro dos rebocos e pinturas, nomeadamente a pintura do
arco triunfal, da cornija da cobertura e do retábulo-mor; ao rebaixamento da nave e à colocação de
pavimento em tijoleira.
Bibliografia
MARQUES, Mons. Pinheiro, Terras de Algodres, Lisboa, 1938; ALVES, Alexandre, Artistas e Artífices
nas Dioceses de Lamego e Viseu, 3 vols., Viseu, 2001.
Classificação
Descrição do Espólio
Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de
Rua Dr. Fernando Menano

DGEMN
Não existente
Não existente
Visita

05.05 – Escudo de Armas, Fornos de Algodres

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia
Tipologia
Descrição
Composição: Partido

Fornos de Algodres
Fornos de Algodres

Medieval/Moderno
Escudo de Armas

Leitura: o primeiro quartel, em campo de vermelho, com cinco asas de ouro em sautor (Abreu,
modernas); o segundo quartel, em campo de azul, com um leão de ouro, armado e lampassado de
vermelho (Castelo Branco).
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 2000.
Bibliografia
(Marques, 1938; Rebuge, 2000).
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita

05.06 – Solar Abreu de Castelo Branco Cardoso e Melo

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Tipologia
Descrição
Composição: Esquartelado

Fornos de Algodres
Fornos de Algodres

Lopo de Abreu assentou em Fornos, na Quinta da Costa, o actual Seminário,
no séc. XV. No séc. XIX, João Maria de Abreu Castelo Branco Cardoso e
Melo foi nomeado primeiro Visconde e Conde de Fornos de Algodres. Na 2ª
metade do séc. XIX, o 3º Conde de Fornos, Manuel Nicolau de Abreu
Castelo Barnco Cardoso e Melo, por transacção com o irmão Conselheiro
Lopo de Abreu ficu com a Quinta da Costa e deu ao irmão a Casa em
Fornos.
Arquitectura residencial. Solar e Escudo de Armas

Leitura: o primeiro quartel, em campo de vermelho, com cinco asas de ouro em sautor (Abreu,
modernas); o segundo quartel, em campo de azul, com um leão de ouro, armado e lampassado de
vermelho (Castelo Branco); o terceiro quartel, em campo de vermelho, com um cardo de verde, florido de
duas peças de prata, uma sobre a outra, arrancado de ouro e sustido por dois leões afrontados do
mesmo (Cardoso); o quarto quartel, em campo de vermelho, com dobre cruz de ouro, acompanhada de
seis besantes de prata; e bordadura do segundo esmalte (Melo). Timbre: uma das asas do escudo.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 2000.
Bibliografia
MARQUES, Mons. Pinheiro, Terras de Algodres, Lisboa, 1938; O Concelho de Fornos de Algodres,
(trabalho policopiado), Fornos de Algodres, 1985; AZEVEDO, José Correia de, Inventário Artístico
Ilustrado de Portugal, vol. IV, Lisboa, 1992
Classificação
Não classificado.
Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita
Rua Tiago Pedroso, nº 9, junto à Casa no Largo do Pelourinho

05.07 – Corte Real, dos Morgados de Vale de Palma

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Tipologia
Descrição
Composição: Inteiro

Fornos de Algodres
Fornos de Algodres

A 18 de Novembro de 1875, foi criada uma comarca de 3ª classe em
Fornos, que passou a funcionar no Salar dos Corte Real, por ser pequeno o
edifício da Câmara.
Arquitectura residencial. Solar e Escudo de Armas

Leitura: o terceiro quartel, em campo de vermelho, com seis costas de prata, postas em 2, 2 e 2 e
firmadas nos flancos e uma lança de prata, hasteada de ouro com bandeira de duas pontas também de
prata, carregada de uma cruz de vermelho, posta em pala no meio do escudo- diferença, neste escudo
não surge: chefe de prata carregado de uma cruz de vermelho solta nos flancos, encimado por uma cruz
(Corte Real, dos morgados de Vale de Palma)
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 2000.
Bibliografia
MARQUES, Mons. Pinheiro, Terras de Algodres, Lisboa, 1938; CD Portugal Século XXI – Guarda,
Matosinhos, 2001
Classificação
Descrição do Espólio
Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de
Rua da Torre, nº 22

Não classificado.
Não existente
Não existente
Visita

05.08 – Solar Silva Cabral

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia
Tipologia
Descrição
Composição: Partido

Fornos de Algodres
Fornos de Algodres

Moderno/Contemporâneo.
Solar e Escudo de Armas

Leitura: o primeiro quartel, em campo de vermelho – diferença, usualmente o campo é de prata – com
um leão de púrpura, armado e lampassado de vermelho ou azul (Silva); o segundo quartel, em campo de
prata, com duas cabras de púrpura, uma sobre a outra (Cabral). Timbre: uma das cabras do escudo.
Este Solar tem várias placas de homenagem ao Marquês de Tomar, António Bernardo da Costa Cabral,
sendo que nasceu em Fornos de Algodres a 9 de Maio de 1803 e que este solar está ligado à sua família.
Trabalhos realizados

Bibliografia
(Marques, 1938; Rebuge, 2000).
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita

05.09 – Solar Rebelo da Costa Silva Cabral

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia
Tipologia
Descrição
Composição: Esquartelado

Fornos de Algodres
Fornos de Algodres

Moderno/Contemporâneo.
Solar e Escudo de Armas

Leitura: o primeiro quartel, em campo de azul, três faixas de ouro, cada faixa carregada de uma flor-de-lis
de vermelho; as três flores-de-lis alinhadas em pala- diferença, sendo que usualmente estas encontram-se
alinhadas em banda- (Rebelo); o segundo quartel, em campo de vermelho, com seis costas de prata,
postas 2, 2 e 2, firmadas nos flancos (Costa); o terceiro quartel em campo de vermelho - diferença,
usualmente o campo é de prata - com um leão de purpura, armado e lampassado de vermelho ou azul
(Silva); o quarto quartel, em campo de prata, com duas cabras de purpura, uma sobre a outra (Cabral).
Timbre: uma das cabras do escudo.
Este escudo tal como o da ficha anterior encontra-se relacionado com a família do Marquês de Tomar,
sendo que este solar e o solar em que se encontra o escudo Silva Cabral apenas se encontram separados
pela igreja da Misericórdia de Fornos de Algodres.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 2000.
Bibliografia
(Marques, 1938; Rebuge, 2000).
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita

05.10 – Escudo de Armas, Albuquerque Pimentel e Vasconcelos Soveral

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia
Tipologia
Descrição
Composição: Esquartelado.

Fornos de Algodres
Fornos de Algodres

Moderno/Contemporâneo.
Escudo de Armas

Leitura: o primeiro quartel, contra-esquartelado: o primeiro e o quarto, em campo de prata, cinco
escudetes de azul postos em cruz, cada escudete carregado de cinco besantes de prata, em sautor; o
segundo e o terceiro, em campo de vermelho, com cinco flores-de-lis de ouro postas em sautor
(Albuquerque, modernas); o terceiro quartel, em campo de verde, com cinco vieiras de prata, postas em
sautor; bordadura do mesmo, carregada de oito cruzes páteas de vermelho (Pimentel, outros).
Se estes dois quartéis são legíveis já o segundo e quarto colocam problemas de leitura, seja estes
devidos tanto ao trabalho da pedra como à sua erosão, no entanto propõem-se a seguinte leitura para
cada um deles, não sendo no entanto possível distingui-los: família Vasconcelos (em campo de negro,
com três faixas veiradas de prata e de vermelho) e da família Soveral (em campo de ouro, com três
faixas de vermelho, cada uma carregada de três estrelas de seis pontas, de prata – família esta que não
tendo armas próprias utiliza as armas dos Avelar).
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 2000.
Bibliografia
(Marques, 1938; Rebuge, 2000).
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita

05.11 – Via Romana

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Fornos de Algodres
Fornos de Algodres
250.780/406.190

Altitude (m)

550 m

Cronologia

Romana.

Tipologia

Via.

Descrição
Troço de calçada romana de grandes dimensões constituída por blocos de granito, relativamente bem
conservado, junto à Capela Nossa Senhora da Graça, à entrada da povoação. Faria, com grande
probabilidade, parte da rede viária subsidiária da estrada que vinha de Mérida para Viseu. Esta calçada
continua até Linhares, encontrando-se interrompida em vários pontos pela rede viária actual (como o IP5
e a EN16).
Trabalhos realizados

Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª
Fase da Carta e Roteiro, 1993; RAPOSO, Jorge, Al-madan, 2001; Fichas (CNS 24499, 23269) dos
Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR),
2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Calçada romana.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
O caminho passa junto da capela da Senhora da Graça, à entrada da povoação de Fornos.

05.12 – Vestígios Romanos, Fornos de Algodres

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Fornos de Algodres
Fornos de Algodres
250.000/406.000

Altitude (m)

550 m

Cronologia

Romana.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
Ara descoberta aquando do desmoronamento de uma capela, tendo dado entrada no (então chamado)
Museu Etnológico em 1903. Apresenta a seguinte inscrição (Vasconcelos, 1913):I(ovi) O(ptimo)
M(aximo) Procula Camali f(ília, votum solvit).
Trabalhos realizados
Leitura e depósito realizados por Leite de Vasconcelos no inicio do século XX.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª
Fase da Carta e Roteiro, 1993; RAPOSO, Jorge, Al-madan, 2001; Ficha (CNS 8107) dos Sítios
Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR),
2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Ara com inscrição.

Localização do Espólio

Museu Nacional de Arqueologia.

Acesso e disponibilidade de Visita
O caminho passa junto da capela da Senhora da Graça, à entrada da povoação de Fornos.

05.13 – Vestígios Romanos, Seminário

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Fornos de Algodres
Seminário
251.175/405.800

Altitude (m)

459 m

Cronologia

Romana e Pré-História Recente.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
Em prospecções recentes foram recolhidos, numa vinha à entrada do Seminário de Fornos de Algodres,
alguma cerâmica comum. Segundo informações do reitor do seminário, daquela área teria saído muita
cerâmica de construção durante remoções de terra realizadas já há alguns anos.
Trabalhos realizados
Prospecção e registo pelo GAFAL.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Sepulturas abertas na rocha do concelho de Fornos de Algodres,
1990; Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993;
Ficha (CNS 8111) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica
Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Cerâmica comum.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Estrada que conduz ao Seminário a partir da Estrada Nacional. Os vestígios localizam-se numa vinha à
esquerda desse caminho.

05.14 – Achados de Superfície, Fornos de Algodres

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Fornos de Algodres
Fornos de Algodres
250.050 / 405.568

Altitude (m)

475 m

Cronologia

Pré-história Recente

Tipologia

Achados de superfície.

Descrição
Recolheram-se alguns líticos de características siliciosas, algumas peças recolhidas apresentavam
retoques, com destaque para um fragmento retocado (possível raspador), uma lasca retocada e um
núcleo.
Trabalhos realizados
Prospecção e registo realizado pelo GAFAL no ano de 2001.
Bibliografia
Ficha (CNS 17234) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão
Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Fragmento retocado (possível raspador), uma lasca retocada e um núcleo.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
O sítio localiza-se num olival em frente ao Auditório e centro Social, pertença da família Castelo Branco.
Não integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres.

05.15 – Antigo Posto da Guarda Nacional Republicana

Freguesia

Fornos de Algodres

Lugar
Coordenadas

Fornos de Algodres
40º37,2160’N/007º32,4002’W

Altitude (m)
Cronologia
Tipologia

Equipamento militar

Descrição

Trabalhos realizados

Bibliografia
iapXX – Inquérito à Arquitectura do Século XX
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita

05.16 – Jardim do Coreto

Freguesia

Fornos de Algodres

Lugar
Coordenadas

Fornos de Algodres
40º37,1960’N/007º32,3825’W

Altitude (m)
Cronologia

1933

Tipologia

Espaço Urbano

Descrição

Trabalhos realizados

Bibliografia
iapXX – Inquérito à Arquitectura do Século XX
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita

05.17 – Achado Isolado, Quinta dos Covais

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Fornos de Algodres
Quinta dos Covais

Altitude (m)

390 m

Cronologia

Romana.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
Foram identificados à superfície fragmentos de cerâmica de tradição romana, um fragmento de terra
sigillata e cerâmica de construção.
Trabalhos realizados

Bibliografia
Ficha (CNS 27056) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão
Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Fragmentos de cerâmica de tradição romana, um fragmento de terra sigillata
e cerâmica de construção.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Num pequeno cabeço na margem direita do Mondego.

05.18 – Sepulturas Rupestres, Seminário

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Fornos de Algodres
Seminário
251.100/405.900

Altitude (m)
Cronologia

450 m
Medieval.

Tipologia

Núcleo de Sepulturas Rupestres.

Descrição
Recentemente referenciadas, estas sepulturas estão localizadas junto ao seminário de Fornos de
Algodres. Uma antropomórfica, encontra-se integrada num muro de um caminho. Outra, ovalada,
encontra-se num afloramento do outro lado do mesmo caminho. A terceira situa-se a meio caminho entre
as anteriores e o Seminário de São José. Trata-se de uma sepultura subtrapezoidal. Nas proximidades,
num pequeno cabeço apareceream à superfície fragmentos de cerâmica de construção de tipologia
romana.
Trabalhos realizados
Registo gráfico e fotográfico pelo GAFAL.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª
Fase da Carta e Roteiro, 1993; Fichas (CNS 8121, 27053) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no
Sistema de Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Quatro sepulturas escavadas na rocha. Fragmentos de cerâmica de
construção de tipologia romana.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
O acesso faz-se por um caminho que sai à direita da estrada nacional, a cerca de 250 m a Norte do
cruzamento para o seminário. Pode também aceder-se ao local pelo próprio seminário, por um trilho à
direita que, passando junto a uma vinha, se dirige para Norte.

05.19 – Lagariça Rupestre, Quinta do Godinho

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Fornos de Algodres
Quinta do Godinho
251.100/407.250

Altitude (m)

540m

Cronologia

Medieval/Moderno.

Tipologia

Lagariça Rupestre.

Descrição
Pequena lagariça rupestre escavada num penedo, composta por um pequeno tanque e uma área de
prensagem definida por um rego circular que faz escorrência para o tanque.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª
Fase da Carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS 8130) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de
Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Pequena lagariça escavada num penedo.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Localiza-se atrás da casa da Quinta do Godinho. O acesso faz-se por um caminho que sai à esquerda da
estrada nacional, junto à capela da Senhora da Graça.

05.20 – Vestígios Romanos, Quinta da Bodeira

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Fornos de Algodres
Quinta da Bodeira
247.125/405.325

Altitude (m)

550 m

Cronologia

Romana.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
Na Quinta da Bodeira, foram recolhidos diversos materiais de origem romana: fragmentos de cerâmica
comum, tegulae e imbrices (cerâmica de construção). Estes vestígios, abundantes, concentram-se nos
terrenos envolventes das casas da propriedade e encontram-se actualmente em estudo.
Trabalhos realizados
Prospecção e levantamento realizado pelo GAFAL.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª
Fase da Carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS 8099) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de
Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Cerâmica comum, tegulae e imbrices.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Localiza-se a cerca de 2 km para Oeste de Fornos de Algodres, 300 m a Norte do leito do Ribeiro do
Arcal. O acesso faz-se através de um caminho de terra batida que desemboca na estrada nacional, à
direita de quem vem de Fornos de Algodres.

05.21 – Via Romana

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Fornos de Algodres
Zona Industrial

Altitude (m)
Cronologia

Romana.

Tipologia

Via.

Descrição
Trata-se de um caminho romano que ainda mantém em alguns troços o empredado característico.
Trabalhos realizados

Bibliografia

Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita

05.22 – Via Romana

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Fornos de Algodres
Ponte Nova

Altitude (m)
Cronologia

Romana.

Tipologia

Via.

Descrição
Via de origem romana que apresenta aparelho de pedra granítica de média e grande dimensão. A calçada
encontra-se conservada numa extensão de aproximadamente 200 m. Encontra-se interrompida pelo IP5.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL.
Bibliografia
Ficha (CNS 23391) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão
Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não classificado.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
EN 16, sair de Fornos de Algodres para entrar no IP5 em direcção a Mangualde. Situa-se do lado
esquerdo junto à passagem inferior 10.

05.23 – Ponte da Ribeira

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Fornos de Algodres
Poio de Cima
246.300/401.300

Altitude (m)

390

Cronologia

Romana

Tipologia

Ponte

Descrição
Ponte de arco elipsoidal que assenta em afloramentos graníticos. É constituída por grandes blocos de
pedra de cantaria e em certos locais vislumbra-se argamassa entre os blocos. No interior do arco existem
de cada lado cerca de cinco concavidades que distam entre si cerca de 1,25m. O diâmetro do arco é de
cerca de 3,70m e possui barreiras laterais na parte superior.
Trabalhos realizados
Escavações e Prospecção.
Bibliografia
Ficha (CNS 12049) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão
Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não classificado.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita

06.01 – Escola Primária de Fuinhas

Freguesia

Fuinhas

Lugar
Coordenadas

Fuinhas
40º41,3750’N/007º26,4663’W

Altitude (m)
Cronologia
Tipologia

Equipamento Escolar

Descrição

Trabalhos realizados

Bibliografia
iapXX – Inquérito à Arquitectura do Século XX
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita

07.01 – Pelourinho

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Infias
Infias

A hipotética origem da povoação remonta à época romana. No séc. XVI a
povoação denominava-se Emfiaens. De acordo com REAL, M.G., o
pelourinho data do séc. XVII.

Tipologia
Arquitectura jurisdicional, manuelina.
Descrição
O pelourinho levanta-se sobre um soco de três degraus octogonais, sendo formado por um pilar de fuste
também octogonal, liso, com base paralelepipédica. A meio do fuste nota-se a marca do antigo anel de
ferro. É encimado por um corpo prismático, ao modo de capitel, assente numa moldura saliente,
octogonal, e rematado por uma pequena pirâmide ainda oitavada, com o topo truncado. O bloco de
remate exibe um escudo heraldicamente errado, apresentando as cinco quinas lisas, numa disposição
quinconcial em vez de crucial, o que permite atribuir o pelourinho ao séc. XVII (REAL, M.G.). Este
pelourinho é bastante semelhante a outros no mesmo concelho, nomeadamente o de Figueiró da Granja.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL/ CIHAFA no ano de 2005.
Bibliografia
LEAL, Pinho, Portugal Antigo e Moderno, Lisboa, 1873; DIONÍSIO, Sant’Ana, Guia de Portugal, Lisboa,
1924; MARQUES, Pinheiro, Terras de Algodres, Fornos de Algodres, 1938; REAL, Mário Guedes,
pelourinhos da Beira Alta, Viseu, 1949, vol VIII; ALMEIDA, José António Ferreira de, Tesouros Artísticos
de Portugal, Lisboa, 1980; MALAFAIA, E.B. de Ataíde, Pelourinhos Portugueses, Tentâmen de Inventário
Geral, Lisboa, 1997; SOUSA, Júlio Rocha e, Pelourinhos do Distrito da Guarda, Viseu, 1998.
Classificação

IIP Imóvel de Interesse Público. Dec. nº 23 122, DG 231 de 11-10-1933.

Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita
Largo da Praça de São Pedro

07.02 – Igreja Matriz

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Infias
Infias
250/407
Provável construção da igreja no séc. XVII. No séc. XIX o imóvel foi alvo de
obras de remodelação, resultando na criação de novos vãos e feitura do
retábulo-mor. Os retábulos colaterais são do séc. XX.

Tipologia
Arquitectura religiosa, seiscentista e neoclássica.
Descrição
A Igreja, de invocação de São Pedro, é de construção seiscentista, muito alterada por sucessivas
remodelações, destacando-se a fachada principal com o portal encimado por friso e cornija feitos
posteriormente, uma vez que a moldura já possui pequena cornija no remate, surgindo uma inscrição no
friso (ORA PRO NOBIS BEATE PETRE). O óculo possui um perfil pouco comum, resultando na
justaposição de duas pedras em arco ultrapassado, criando dois lóbulos. Na fachada principal integra-se
um antigo silhar romano, com alusões ao deus Mercúrio. No interior, é digno de nota o arco triunfal com
arco e pilastras biseladas.
Trabalhos realizados
Em 2000, realizaram-se obras no imóvel, com colocação de novos pavimentos, coberturas e restauro e
pintura dos retábulos.
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL/CIHAFA no ano de 2005.
Bibliografia
MARQUES, Pinheiro, Terras de Algodres, Fornos de Algodres, 1938; O Concelho de Algodres, (trabalho
policopiado), Fornos de Algodres, 1985; Inventário Colectivo dos Registos Paroquiais, vol. I, Lisboa,
1993; VALERA, António Carlos, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres, Lisboa,
19993.
Classificação
Não classificado.
Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita
Largo do Adro da Igreja e Avenida Principal

07.03 – Janela

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Infias
Infias

Tipologia
Janela
Descrição
Interessante peitoril de janela, perto da Praça, estando lavrado no granito uma espada atravessando um
coração, cujo simbolismo parece significar o dogma do Purgatório.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL/ CIHAFA no ano de 2005.
Bibliografia
(Marques, 1938).
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita

07.04– Sepultura Rupestre, Infias

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Infias
Infias
250.025/407.275

Altitude (m)
Cronologia

685 m
Alta Idade Média.

Tipologia

Sepultura Rupestre.

Descrição
Trata-se de uma sepultura não antropomórfica, de planta subrectangular e invulgarmente comprida (2.35
m). Junto à cabeceira apresenta uma cavidade quadrangular, que poderá ser eventualmente interpretada
como um encaixe para um poste com funcionalidade desconhecida.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1988.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Sepulturas abertas na rocha do concelho de Fornos de Algodres,
1990; Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993;
Ficha (CNS 8122) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica
Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Visita livre. Localiza-se no pátio anexo a um aviário situado junto da estrada que vem de Casal Vasco, à
entrada de Infías.

07.05 – Vestígios Romanos, Infias

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Infias
Infias
250.325/407.075

Altitude (m)

670 m

Cronologia

Idade do Ferro e Romana.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
Foi encontrado um machado de pedra polida.
Ou porque se localiza perto de Rasa de Infias, ou porque ela própria se situa sobre uma ocupação
romana, a povoação de Infias tem igualmente revelado importantes vestígios daquele período.
Para além de alguma cerâmica e de pedras aparentemente com aparelho romano, são de destacar três
inscrições latinas. Integrada na parede frontal da Igreja de Infias, à esquerda da porta principal, encontrase uma lápide dedicada ao Deus Mercúrio que apresenta a seguinte epígrafe:
DEO/MERCVRI/APONEVS/SOSVMVS/A(nimo).L(ibens).V(otum).S(olvit)
Uma segunda inscrição apresenta a leitura que se lê abaixo:
DMS/MARCUS/MARCIN/IF.N.LX/CILIIA/VXOR/...
Por último, é conhecida uma terceira inscrição recuperada no interior da mesma povoação, leitura da qual
se apresenta em seguida:
AOA/SDEGOE/GOVVA
Foi possível ainda observar a reutilização de pedras aparelhadas segundo uma tipologia de aparelhamento
romana, pedras almofadadas, num muro de delimitação de um quintal.
Trabalhos realizados

Bibliografia
VASCONCELLOS, José de Leite de, O Arqueólogo Português, 1920; Religiões da Lusitânia III, 1913;
COELHO, José, Ethnos, 1948, Beira Alta, 1947;VALERA, António Carlos Neves de, Património
Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993; Fichas (CNS
2231, 4663) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica

Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Um machado de pedra polida. Três inscrições.

Localização do Espólio

CIHAFA
Igreja Paroquial de Infias.
Museu Nacional de Arqueologia.

Acesso e disponibilidade de Visita
Provenientes do interior da aldeia de Infías.

07.06 – Vestígios Romanos, Rasa

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Infias
Rasa
250.325/407.325

Altitude (m)

680 m

Cronologia

Romana.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
Vários são os vestígios que se têm encontrado nas terras de cultivo que se situam neste local, perto da
povoação de Infias. Segundo Monsenhor Pinheiro Marques (Marques, 1938, p.48-50), ali foram
encontrados vestígios de “fortificação segundo os moldes romanos”, assim como cerâmica doméstica,
moedas da época de Constantino, mós, capitéis e partes de colunas. Na mesma área foi recolhida uma
inscrição em que se lê:
... ALBONI.
Em 1987, contactando com o Sr. José Agostinho, proprietário de uma vinha na Rasa de Infias, foi
revelada a existência de uma estrutura de habitação que tinha sido descoberta aquando da realização de
trabalhos agrícolas, encontrando-se agora soterrada. Do local provêm fragmentos de cerâmica de
construção, escória, cerâmica doméstica, nomeadamente bordos de Dolium e três moedas: um Ace de
Guardiano I, uma moeda de bronze de Severiano e uma outra moeda também em bronze, mas ilegível.
Trabalhos realizados

Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Sepulturas abertas na rocha do concelho de Fornos de Algodres,
1990; Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª fase da Carta e Roteiro, 1993;
Ficha (CNS 13987) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão
Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Cerâmica doméstica, moedas da época de Constantino, mós, capitéis e
partes de colunas.

Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita
Área que se situa imediatamente a Norte da povoação de Infías. O acesso é feito por caminhos que
partem daquela localidade.

07.07 – Escudo de Armas, Melo

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Infias
Quinta do Casainho

Tipologia
Descrição
Composição: Pleno

Escudo de Armas

Moderno/Contemporâneo.

Leitura: em campo de vermelho, com dobre cruz de ouro, acompanhada de seis besantes de prata; e
bordadura do segundo esmalte (Melo).
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 2000.
Bibliografia

(Rebuge, 2000).
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita

07.08 – Sepulturas Rupestres, Rasa

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Infias
Rasa de Infias
250.450/407.750

Altitude (m)
Cronologia

710 m
Alta Idade Média e Medieval e Moderno.

Tipologia

Núcleo de Sepulturas Rupestres.

Descrição
Situam-se num pinhal, a Noroeste da povoação de infias, numa área conhecida por Rasa de Infias. São
ambas de planta antropomórfica, embora numa delas o antropomorfismo não atinja a superfície da
sepultura, sendo dado por dois relevos à altura do pescoço, tal como nas sepulturas de Figueiró da
Granja.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1988.
Bibliografia
MARQUES, Pinheiro, Terras de Algodres, 1938; VALERA, António Carlos Neves de, Património
Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS 8123)
dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica Endovélico
(IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Cerâmica de construção e cerâmica comum incaracterística mas manual.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Caminho de terra batida que parte do cruzamento da estrada municipal no cruzamento para Algodres,
virando-se à esquerda na primeira bifurcação. Visita livre.

07.09 – Povoado, Provilgas

Freguesia
Infias
Lugar
Provilgas
Coordenadas (Gauss)
249.150/406.200
Altitude (m)
635 m
Cronologia
Pré-História Recente e Romano.
Tipologia
Povoado.
Descrição
Trata-se de um topo aplanado de vertentes suaves entre duas ribeiras onde, após um incêndio em 1991,
se recolheu um conjunto de materiais arqueológicos que apontam para uma ocupação pré-histórica e,
posteriormente, romana daquele local.
Dos materiais pré-históricos destaque-se alguma cerâmica manual, sendo um fragmento decorado,
objectos em pedra polida e instrumentos líticos em quartzo. Estes materiais poderão atestar a existência
de um local de povoamento, que à imagem de outros que têm vindo a ser estudados na região poderá
caracterizar-se pela ausência de estruturas defensivas e por uma maior sazonalidade de ocupação.
Em prospecções recentes, foram recolhidos a Norte da Quinta das Provilgas, alguns materiais de origem
romana. No local, são abundantes fragmentos de cerâmica comum, cerâmica de construção e escória.
Trabalhos realizados
Prospecção e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1991.
Escavação realizada pelo GAFAL no ano de 1994.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª
Fase da Carta e Roteiro, 1993; Fichas (CNS 7576, 8110) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no
Sistema de Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação
Não classificado.
Descrição do Espólio
- Pré-Histórico: cerâmica manual lisa e decorada, pedra polida, pedra
talhada;
- Romano: cerâmica de construção.
Localização do Espólio
CIHAFA.
Acesso e disponibilidade de Visita
Não integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres. Situa-se junto à povoação de
Infías, a cerca de 1 km para SW. O acesso faz-se por um caminho que parte da povoação e que segue
pela margem direita da Ribeira do Arcal.

07.10 – Solar, Quinta do Casainho

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Infias
Quinta do Casainho

Altitude (m)
Cronologia

Medieval/Moderno.

Tipologia

Solar.

Descrição

Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 2005.
Bibliografia
(Marques, 1938)
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita
Não existente.

07.11 – Calçada de Alpaioques

Freguesia

Infias

Lugar

Alpaioques

Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Romano.

Tipologia

Via.

Descrição
Calçada apresentando aparelho de pedra de média dimensão. Não apresenta eixo central demarcado. Pela
sua tipologia e pelas informações obtidas trata-se de uma via romana.
Trabalhos realizados
Prospecção e Acompanhamento.
Bibliografia
Ficha (CNS 12602) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão
Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita
EN16, direcção da Várzea de Tavares para Fornos de Algodres, desvio à esquerda, em direcção à Quinta
da Lageosa ou à Quinta da Bodeira.

08.01 – Casa Grande

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Juncais
Juncais

Tipologia

Arquitectura residencial, quinhentista. Solar rural que se insere no tipo
designado por “Casa comprida com capela integrada na fachada”. De
destacar o Escudo de Armas.

Construção do solar no séc. XVI. Data de 29 de Abril de 1996 o Despacho
do Ministro da Cultura para classificação do imóvel como IIP.

Descrição
Composição: Esquartelado.
Leitura: o segundo quartel, em campo de vermelho, com dobre cruz de ouro, acompanhada de seis
besantes de prata; e bordadura do segundo esmalte (Melo); o terceiro quartel, em campo de vermelho,
com seis costas de prata, postas em 2, 2 e 2 e firmadas nos flancos e uma lança de prata, hasteada de
ouro com bandeira de duas pontas também de prata, carregada de uma cruz de vermelho, posta em pala
no meio do escudo- diferença, neste escudo não surge: chefe de prata carregado de uma cruz de
vermelho solta nos flancos - (Corte Real, dos morgados de Vale de Palma); o quarto quartel, em campo
de ouro, fretado de vermelho, de seis peças- sendo que neste escudo se tratam de treze peças cremos
que seja por ignorância do canteiro, possivelmente como terá acontecido com a diferença mencionada
mais acima- (Correia). Não foi possível identificar a que família pertenceriam as armas representadas no
primeiro quartel.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 2000.
Bibliografia
LEAL, Pinho e Outros, Juncais, in, Portugal antigo e moderno, dicionário corográfico (…), Lisboa, 1873;
MARQUES, Mons. Pinheiro, Terras de Algodres, Fornos de Algodres, 1938; AZEVEDO, Carlos de,
Solares Portugueses – Introdução ao estudo da Casa Nobre, Lisboa, 1969; FRAZÃO, A.C. Amaral, Novo
Dicionário Corográfico de Portugal, Porto, 1981; Guia de Portugal – III – Beira I – Beira Baixa e Beira
Alta, Lisboa, 1984; BINNEY, Marcus, Casas Nobres de Portugal, Lisboa, 1987; Tesoouros Arytísticos de
Portugal, Lisboa, 1988; Fornos de Algodres e Juncais, in Enciclopédia Luso-Brasileira da Cultura, vol. 8 e
11.
Classificação

IIP Imóvel de Interesse Público. 67/97, DR 301, de 31-12-1997.

Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita
Largo do Terreiro

08.02 – Via Romana

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Juncais
Furtado

Altitude (m)
Cronologia

Romana.

Tipologia

Via.

Descrição

Trabalhos realizados

Bibliografia

Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita

09.01 – Escudo de Armas, Homem

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Maceira
Maceira

Tipologia

Escudo de Armas.

Moderno/Contemporâneo.

Descrição
Composição: Pleno
Leitura: em campo de azul, com seis crescentes de ouro, postos em 2, 2 e 2 (Homem).
É de notar uma alteração da representação do esmalte do campo no escudo, as linhas em vez de
surgirem totalmente na horizontal, são representadas com linhas onduladas.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 2000.
Bibliografia
(Rebuge, 2000).
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita

09.02 – Lagariça Rupestre, Maceira

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Maceira
Maceira
256.100/413.100

Altitude (m)
Cronologia

650 m
Medieval/Moderno.

Tipologia

Lagariça Rupestre.

Descrição
Lagariça rupestre composta por um tanque, no interior do qual existem duas fossas circulares que
serviam para uma mais fácil e completa recolha do líquido, e uma área de prensagem.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª
Fase da Carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS 8129) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de
Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Uma Lagariça.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Visita livre. Localiza-se no interior da povoação, do lado direito da estrada, no topo de uma vertente
acentuada, a cerca de 100 m da capela da Senhora da Agonia.

09.03 – Escola Primária de Maceira

Freguesia

Maceira

Lugar
Coordenadas

Maceira
40º40,9280’N/007º28,2295’W

Altitude (m)
Cronologia
Tipologia

Equipamento Escolar

Descrição
Autoria de Rogério de Azevedo
Trabalhos realizados

Bibliografia
iapXX – Inquérito à Arquitectura do Século XX
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita

09.04 – Lagariça Rupestre, Fonte do Sapo

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Maceira
Espinheiro
255.000/412.575

Altitude (m)
Cronologia

705 m
Medieval/Moderno.

Tipologia

Lagariça Rupestre.

Descrição
Lagariça rupestre composta por uma grande área de prensagem e um pequeno canal de escorrência do
líquido. No mesmo penedo em que foi escavada a estrutura referida atrás existem, gravadas, uma cruz e
a data de 1780.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª
Fase da Carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS 8131) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de
Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Visita livre. O acesso faz-se pela estrada que liga Algodres a Maceira, virando à direita num caminho
situado 500 m antes do cruzamento para a povoação das Forcadas. A lagariça situa-se a 30 m de uma
casa localizada à direita do referido caminho.

09.05 – Vestígios Romanos, Quinta do Carvalho

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Maceira
Alpedrinha
254.500/412.125

Altitude (m)

700 m

Cronologia

Romana.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
Na área da Quinta do Carvalho foi recolhida cerâmica doméstica e cerâmica de construção, em
prospecções recentes.
Trabalhos realizados

Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª
Fase da Carta e Roteiro, 1993; Fichas (CNS 13992, 29607) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no
Sistema de Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Cerâmica doméstica e de construção.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Situa-se no topo da vertente, junto ao entroncamento do caminho atrás referido com a estrada FornosMaceira.

09.06 – Povoado, Quinta das Rosas

Freguesia

Maceira

Lugar
Coordenadas (Gauss)

Quinta das Rosas
255.580/412.850

Altitude (m)

709 m

Cronologia

Neolítico Antigo/Calcolítico Final/Bronze Final.

Tipologia

Povoado.

Descrição
O sítio localiza-se numa ligeira e suave elevação a Sudoeste da povoação de Maceira, encaixada entre o
início do vale da Ribeira dos Telhais imediatamente a Oeste e a vertente escarpada do vale da Ribeira da
Muxagata, que se inicia cerca de 500 m a Leste. Este sítio arqueológico foi ocupado durante vários
períodos. Contudo, nas áreas intervencionadas não se detectaram contextos preservados, identificando-se
situações de grande revolvimento, provocado pelos trabalhos de plantio de vinha na primeira metade do
século passado.
O diagnóstico realizado na Quinta das Rosas permitiu concluir que no local existe um vasto sítio de
interesse arqueológico, com ocupações de vários períodos. Pelas características tipológicas dos materiais,
nomeadamente das cerâmicas, é possível, de momento apontar para três períodos de ocupação: um do
Neolítico Antigo, um do Calcolítico Final regional, associado a cerâmicas penteadas que ocorreram em
todos os sectores intervencionados; um terceiro associado a cerâmicas a torno e telha, que corresponderá
a ocupações históricas ainda difíceis de precisar cronologicamente.
O sítio arqueológico afigura-se bastante vasto, abrangendo grande parte da área coberta pela mata, onde
os penedos graníticos formam naturalmente recintos e abrigos. Apesar de ainda não se terem detectado
contextos preservados, as potencialidades do local, até pelas suas dimensões, são óbvias, nomeadamente
no que concerne às suas ocupações pré-históricas. Estas ganham um duplo relevo: por um lado através da
informação que poderão aportar relativamednte à rede de povoamento local durante o 3º milénio AC; por
outro, poderá proporcionar contextos importantes para o estudo do processo de neolitização local e da
região, integrando um projecto recentemente lançado para o estudo desta temática na região.
Trabalhos realizados
Escavação realizada pelo GAFAL/CIHAFA entre os anos de 2003 e 2005.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase
da Carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS 20020) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de
Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.

Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

O espólio recuperado durante os trabalhos de escavação deste sítio
arqueológico pelo GAFAL/ CIHAFA inclui diferentes tipos de artefactos
utilizados em actividades distintas:
- Neolítico Antigo: cerâmica decorada.
- Calcolítico Final: Cerâmica decorada; pesos de tear.
- Bronze Final: cerâmica lisa e decorada, moldes, indústria lítica talhada.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Não integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres. Visitável através de pedido
específico para o efeito.

09.07 – Achado Isolado, Vale da Vinha

Freguesia

Maceira

Lugar
Coordenadas (Gauss)

Vale da Vinha

Altitude (m)
Cronologia

Pré-história Recente.

Tipologia

Achado Isolado.

Descrição
Terreno junto a um poste de electricidade sobranceiro à escarpa constituída pela vertente direita da
Ribeira da Muxagata, na povoação de Maceira. Os vestígios arqueológicos surgiram com a abertura da
fundação do poste.
Trabalhos realizados
Prospecção e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1998.
Bibliografia
Inédito.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Esboço de utensílio de pedra polido em anfibolito.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Não integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres.

09.08 – Via Romana

Freguesia

Maceira

Lugar
Coordenadas (Gauss)

Maceira
256.270/413.430

Altitude (m)

680

Cronologia

Romana

Tipologia

Via

Descrição
Troço de calçada constituída por blocos de granito de grandes dimensões, com uma largura média de
3,5m.
Trabalhos realizados
Relocalização e Identificação.
Bibliografia
Ficha (CNS 24476) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão
Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente

Localização do Espólio

Não existente

Acesso e disponibilidade de Visita
Junto à Capela da Senhora da Agonia.

10.01 – Dólmen, Corgas

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Matança
Corgas
250.775/411.650

Altitude (m)

650 m

Cronologia

Provável edificação entre 2900 – 2640 a.C.

Tipologia

Arquitectura funerária, megalítica. Dólmen simples, de câmara poligonal,
sem corredor, atendendo à tipologia estabelecida por I. Moita; tipo frequente
no Noroeste Peninsular, constituindo uma redução dos dolméns de câmara e
corredor desenvolvido.

Descrição
José Leite de Vasconcellos (1858-1941), deslocou-se, em 1896, à Beira Alta, onde explorou o
actualmente conhecido por "Dólmen de Matança" (ou "Corgas da Matança", como será mais conhecido
localmente), referenciado desde o século XVIII, e onde recolheu espólio diversificado (um núcleo de
cristal de rocha, um machado de pedra polida, duas placas de granito e vários fragmentos cerâmicos)
que transferiu para o Muzeu Ethnographico Portuguez (actual Museu Nacional de Arqueologia - MNA)
inaugurado três anos antes sob sua direcção.
Possivelmente edificado entre finais do VI milénio
a.C. e princípios do V, o sítio, nas proximidades da Ribeira de Carapito, já apresentaria alguns esteios
quebrados e tombados, a julgar pelos relatórios inseridos no processo conducente à sua protecção legal,
iniciado em finais de 1959. O que não obstaria, no entanto, que apenas os anos oitenta assistissem à
renovação do interesse científico por este testemunho megalítico, dessa feita sob coordenação de
Domingos de Jesus da Cruz.
As investigações então conduzidas permitiram reconstituir o dólmen quase na íntegra, ao mesmo tempo
que reavaliá-lo arquitectonicamente e definir o seu horizonte cronológico (sobretudo a partir do espólio
existente no MNA - vide supra), enquanto se projectava erguer uma vedação de madeira, um pouco à
semelhança do que se verificou noutro exemplar megalítico do concelho de Fornos de Algodres, a "Anta
ou Orca de Cortiçô", facilitando-se o seu acesso através de um caminho traçado com gravilha.

Indicando a antiguidade do povoamento humano nesta região, o dólmen em epígrafe inserir-se-á no
primeiro grupo esquematizado por S. O. Jorge para o megalitismo da Beira Alta, a partir da sua análise
morfológica: "[...] monumentos com câmaras simples sem corredor (câmaras poligonais, câmaras
alongadas, por vezes designadas de forma incorrecta "galerias cobertas", e ainda câmaras quadradas ou
rectangulares) [...]." (JORGE, S. O., 1990., p. 134), certamente como reflexo de um processo capital de
evolução estrutural da sociedade (Id., Idem, p. 135) que o projectou e fruiu.
Entretanto, as escavações desenvolvidas na década de oitenta (vide supra) identificaram o contexto de
quatro gravuras, tipo "covinha", presentes num fragmento pétreo, ao que tudo indicará correspondente à
parte superior de um esteio, ao mesmo tempo que na base do bloco de cabeceira, representando um
motivo serpentiforme. Residirá, na verdade, neste aspecto talvez a principal notoriedade do dólmen,
sobretudo se relembrarmos a raridade com a qual surgem nos exemplares megalíticos desta zona do país,
especialmente quando comparadas à pintura, assaz expressiva nos seus sepulcros. Enquanto isso, o
elemento idoliforme executado em azeviche, então exumado, traduzirá "[...] contactos com áreas
distantes da Península Ibérica, nomeadamente, directa ou indirectamente, com o Sudeste peninsular."
(CRUZ, D. da, Idem, p. 111).
Trabalhos realizados
Em 1988/89 o IPPAR procedeu à recuperação, limpeza e tratamento da envolvente sob orientação de
Domingos de Jesus da Cruz.
Bibliografia
VASCONCELOS, José Leite de, Aquisições do Museu Etnográfico Português, in O Archeologo Português,
Lisboa, 1897, vol. III ; DIONÍSIO, Sant’Ana, Guia de Portugal, Lisboa, 1924; MOITA, Irisalva,
Características Predominantes do Grupo Dolménico da Beira Alta, Lisboa, 1968; ALMEIDA, José António
Ferreira de, Tesouros Artísticos de Portugal, Lisboa, 1980; Ficha (CNS 751) dos Sítios Arqueológicos
disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

IIP Imóvel de Interesse Público. Dec. nº 44 075, DG 218 de 05-12-1961.

Descrição do Espólio

Um núcleo de cristal de rocha, um machado de pedra polida, duas placas de
granito, um testo de granito e fragmentos cerâmicos.

Localização do Espólio

Museu Nacional de Arqueologia (Materiais da intervenção de Leite de
Vasconcelos)
CIHAFA (Materias das intervenções de 1988).

Acesso e disponibilidade de Visita
Situa-se a cerca de 300 m a Norte da estrada municipal que vai de Fornos de Algodres à povoação de
Matança, tendo acesso por um caminho de terra batida que entronca naquela via a 1500 m da referida
povoação. Está integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres.

10.02 – Pelourinho

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Matança
Matança

Provável edificação do pelourinho em finais do séc. XVI.

Tipologia
Arquitectura jurisdicional, manuelina.
Descrição
É constituído por um soco de três degraus octogonais, o primeiro parcialmente embebido no pavimento,
desnivelado. Sobre este levanta-se a coluna, de fuste também octogonal e liso, com base quadrada
talhada no mesmo bloco, encimada por um corpo ao modo de capitel, formado por uma pirâmide de base
octogonal, invertida e truncada no topo, assente numa estreita moldura octogonal. Este tronco de
pirâmide serve de base a uma gaiola, por sua vez rematada por outra pirâmide trunca idêntica à da base,
coroada por pequena esfera lisa. A gaiola é composta por quatro peças quadrangulares, cada uma
vazada na linha média por dois orifícios quase hemisféricos, um sobre o outro, dando-lhe uma forma
aproximadamente em H. As peças não chegam a encostar-se nas extremidades, deixando finas frestas
abertas. O conjunto poderia destinar-se a funcionar como autêntica "gaiola", abrigando aves. No geral,
este pelourinho é bastante semelhante a outros no mesmo concelho, nomeadamente os de Ínfias e
Figueiró da Granja (com remate distinto) e os de Algodres e Forno de Algodres (com gaiolas mais
elaboradas).
Trabalhos realizados
Não definido
Bibliografia
LEAL, Pinho, Portugal Antigo e Moderno, Lisboa, 1873; MARQUES, Pinheiro, Terras de Algodres, Fornos
de Algodres, 1938; REAL, Mário Guedes, Pelourinhos da Beira Alta, in Beira Alta, vol. VIII, Viseu, 1949;
ALMEIDA, José António Ferreira de, Tesouros Artísticos de Portugal, Lisboa, 1980; MALAFAIA, E.B. de
Ataíde, Pelourinhos Portugueses, Tentâmen de Inventário Geral, Lisboa, 1997; SOUSA, Júlio Rocha e,
Pelourinhos do Distrito da Guarda, Viseu, 1998.
Classificação

IIP Imóvel de Interesse Público. Dec. nº 23 122, DG 231 de 11-10-1933.

Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita
Largo do Pelourinho

10.03 – Vestígios Romanos, Matança

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Matança
Matança
251.100/412.775

Altitude (m)

570 m

Cronologia

Romana.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
São vários os vestíios romanos provenientes da aldeia e sede de freguesia de Matança: um denário de
Augusto, uma inscrição funerária, cerâmica de construção (Vasconcelos, 1920) e ainda capitéis e bases
de coluna (Alarcão, 1988).
Trabalhos realizados

Bibliografia
CRUZ, Domingos de Jesus da et al., Portugália, 1989; VALERA, António Carlos Neves de, Património
Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS 8093)
dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica Endovélico
(IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Um denário de Augusto, uma inscrição funerária, cerâmica de construção e
ainda capitéis e bases de coluna.

Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita
No interior da povoação.

10.04 – Escola Primária de Matança

Freguesia

Matança

Lugar
Coordenadas

Matança
40º40,8140’N/007º31,8340’W

Altitude (m)
Cronologia

1932

Tipologia

Equipamento Escolar

Descrição

Trabalhos realizados

Bibliografia
iapXX – Inquérito à Arquitectura do Século XX
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita

10.05 – Capela de Santa Eufémia

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia
Tipologia
Descrição
Não definido.

Matança
Fonte Fria

Arquitectura religiosa.

Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL/CIHAFA no ano de 2005.
Bibliografia
MARQUES, Mons. Pinheiro, Terras de Algodres, Fornos de Algodres, 1938; O Concelho de Fornos de
Algodres, (trabalho policopiado), Fornos de Algodres, 1985.
Classificação
Descrição do Espólio
Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de
A 1 km da vila.

Não classificado.
Não existente
Não existente
Visita

10.06 – Necrópole das Forcadas

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Matança
Forcadas
253.275/413.375

Altitude (m)
Cronologia

635 m
Alta Idade Média, Romana e Pré-história Recente.

Tipologia

Necrópole de Sepulturas Rupestres e Achados Isolados.

Descrição
Localiza-se na propriedade do sr. Alfredo Augusto, junto à povoação das Forcadas. Foram identificadas
24 sepulturas de granito escavadas na rocha, duas das quais estão inacabadas e três muito danificadas.
Foi recolhida a tampa de uma sepultura que, embora fracturada, permitirá a reconstituição total do
sepulcro. As sepulturas são não antropomórficas, de planta predominantemente rectangular ou subrectangular. Quanto à cronologia desta necrópole, embora não baseada em dados totalmente seguros,
pensamos poder enquadrar-se numa primeira fase de construção deste tipo de sepulturas, em torno dos
séculos VII/VIII.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1988.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Sepulturas abertas na rocha do concelho de Fornos de Algodres,
1990; Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993;
Ficha (CNS 3610) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica
Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Vinte e quatro sepulturas de granito escavadas na rocha.
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita
O acesso faz-se pelo interior da povoação, situando-se a necrópole a cerca de 125 m da aldeia, na
direcção da ribeira das Forcadas. Integrado no Roteiro Arqueológico de Fornos de Algodres.

10.07 – Achado Isolado I, Forcadas

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Matança
Forcadas

Altitude (m)
Cronologia

Romana.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição

Trabalhos realizados
Prospecção e registo realizado pelo GAFAL.
Bibliografia

Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita

10.08 – Achado Isolado II, Forcadas

Freguesia

Matança

Lugar
Coordenadas (Gauss)

Forcadas

Altitude (m)
Cronologia

Pré-história Recente.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
Materiais descobertos integrados na parede de uma casa e num campo à entrada à esquerda da
povoação de Forcadas (vindo de Matança).
Trabalhos realizados

Bibliografia
Inédito.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

- Dois fragmentos de utensílios de pedra polida e um macro utensílio com
talhe unifacial.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Não integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres.

11.01 – Solar da Família Melo e Cabral

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Muxagata
Muxagata

Tipologia

Solar e Escudo de Armas.

Moderno/ Contemporâneo.

Descrição
Composição: Partido
Leitura: o primeiro quartel, em campo de vermelho, com dobre cruz de ouro, acompanhada de seis
besantes de prata, e bordadura do segundo esmalte (Melo); o segundo quartel, em campo de prata, com
duas cabras de purpura, uma sobre a outra (Cabral).
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 2000.
Bibliografia
(Rebuge, 2000).
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita

11.02 – Fonte

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Muxagata
Muxagata

Tipologia

Fonte.

Descrição

Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL/CIHAFA no ano de 2005.
Bibliografia
Inédito.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Não existente.
Localização do Espólio
Não existente.
Acesso e disponibilidade de Visita

11.03 – Gravura Rupestre, Muxagata

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Muxagata
Muxagata

Altitude (m)
Cronologia

Pré-história.

Tipologia

Gravura Rupestre.

Descrição

Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL.
Bibliografia

Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Visita livre.

11.04 – Achado Isolado, Muxagata

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Muxagata
Muxagata
256.300/410.150

Altitude (m)

410 m

Cronologia

Romana.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
Existe notícia da ocorrência de vestígios romanos na povoação da Muxagata, referindo mesmo a
existência de edificações. No entanto, não foi realizado registo que comprove a existência dessas
estruturas no subsolo da Muxagata, nem é referida a presença de artefactos.
Trabalhos realizados

Bibliografia
MARQUES, Pinheiro, Terras de Algodres, 1938; VALERA, António Carlos Neves de, Património
Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS
13989) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica
Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Na povoação.

11.05 – Escola Primária de Muxagata

Freguesia

Muxagata

Lugar
Coordenadas

Muxagata
40º39,5810’N/007º28,0820’W

Altitude (m)
Cronologia

1933

Tipologia

Equipamento Escolar

Descrição
Autoria de Rogério de Azevedo
Trabalhos realizados

Bibliografia
iapXX – Inquérito à Arquitectura do Século XX
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita

11.06 – Sepultura Rupestre, Carvalhal

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Muxagata
Carvalhal
256.425/411.325

Altitude (m)
Cronologia

465 m
Alta Idade Média.

Tipologia

Sepultura Rupestre.

Descrição
Situa-se numa vinha, no sítio do Carvalhal. Trata-se de uma sepultura antropomórfica escavada na rocha.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1989.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Sepulturas abertas na rocha do concelho de Fornos de Algodres,
1990; Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993;
Ficha (CNS 8117) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica
Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Sepultura antropomórfica escavada na rocha.
Localização do Espólio
Não existente.
Acesso e disponibilidade de Visita
Localiza-se a cerca de 1 km a Norte da povoação de Muxagata. O acesso faz-se por um caminho de terra
batida, que saindo daquela povoação, se dirige para a da Mata.

11.07 – Sepulturas Rupestres, Quinta do Albuquerque

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Muxagata
Quinta do Albuquerque
256.375/410.750

Altitude (m)
Cronologia

440 m
Alta Idade Média e Romana.

Tipologia

Sepulturas Rupestres e Achado Isolado.

Descrição
Duas sepulturas escavadas na rocha e uma lagariça.
Trabalhos realizados
Levantamento gráfico e fotográfico.
Bibliografia
Inédito.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Não existente.
Localização do Espólio
Não existente.
Acesso e disponibilidade de Visita
Visita livre.

11.08 – Vestígios Romanos, Trepa

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Muxagata
Trepa
256.950/411.250

Altitude (m)

410 m

Cronologia

Romana.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
Referido como um castro por Fernando de Almeida (Almeida, 1962) a Trepa forneceu alguns vestígios de
olaria romana e fragmentos de uma patena crismalis. Em prospecções recentes foram ainda recolhidas
cerâmica comum e de construção. José Coelho (Coelho, 1949) refere alguns materiais que lhe foram
dados como tendo proveniência na Trepa: trata-se de uma fíbula em bronze e uma moeda. O mesmo
autor alude a que o proprietário do terreno lhe revelara que no sítio se recolhiam grandes quantidades de
moedas e que já encontrara um punhal.
Trabalhos realizados
Prospecção e registo realizado pelo GAFAL.
Bibliografia
ALMEIDA, Fernando de, O Arqueólogo Português, 1962; COELHO, José, Ethnos, 1948; VALERA,
António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da
Carta e Roteiro; Ficha (CNS 4825) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e
Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação
Descrição do Espólio

Olaria romana, fragmentos de uma patena crismalis, fíbula em bronze,
moedas e um punhal.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Situa-se do lado Oeste da estrada que vai da povoação da Mata à da Muxagata, a cerca de 1 km desta.

11.09 – Achado Isolado II, Trepa

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Muxagata
Trepa

Altitude (m)
Cronologia

Romana.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
Durante uma prospecção foi encontrada uma ara romana sobre a saída de uma mina de água.
Trabalhos realizados
Prospecção e registo realizado pelo GAFAL.
Bibliografia

Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Ara anepígrafada.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita

12.01 – Pelourinho

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia
Tipologia

Queiriz
Casal do Monte

Provável edificação do pelourinho no início do séc. XVI.
Arquitectura jurisdicional, manuelina. Pelourinho de pinha piramidal,
atendendo à classificação tipológica de Luís Chaves.

Descrição
Ergue-se diante da antiga Casa da Câmara, construído com granito de grão grosso, é constituído por um
soco de três degraus octogonais, muito rústicos, sobre o qual se levanta o fuste. Este é oitavado e liso,
talhado numa só peça, sendo encimado por um corpo tronco-piramidal de base também oitavada,
directamente assente na coluna, e rematado por esfera armilar sobre pequena peanha.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL/ CIHAFA no ano de 2005.
Bibliografia
MARQUES, Pinheiro, Terras de Algodres, Fornos de Algodres, 1938; REAL, Mário Guedes, Pelourinhos
da Beira Alta, in Beira Alta, vol. VIII, Viseu, 1949; MAGALHÃES, Perfeito de, Pelourinhos Portugueses,
Lisboa, 1991, MALAFAIA, E.B. de Ataíde, pelourinhos Portugueses, Tentâmen de Inventário Geral,
Lisboa, 1997; SOUSA, Júlio Rocha e, Pelourinhos do Distrito da Guarda, Viseu, 1998.
Classificação

IIP Imóvel de Interesse Público. Dec. nº 23 122, DG 231 de 11-10-1933.

Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita
Largo do Pelourinho, Casal do Monte.

12.02 – Sepulturas Rupestres, Guadial

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Queiriz
Casal do Monte
258.000/419.100

Altitude (m)
Cronologia

680 m
Alta Idade Média.

Tipologia

Núcleo de Sepulturas Rupestres.

Descrição
Conjunto de três sepulturas escavadas na rocha, duas das quais são antropomórficas. Localizam-se no
sítio do Guadial.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1989.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Sepulturas abertas na rocha do concelho de Fornos de Algodres,
1990; Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993;
Ficha (CNS 8115) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica
Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Três sepulturas escavadas na rocha.
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita
Estrada de terra batida que entronca à direita da estrada municipal que conduz a Queiriz, a cerca de
250m da povoação do Casal do Monte.

12.03 – Relógio de Sol

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia
Tipologia
Descrição

Queiriz
Casal do Monte

Moderno/Contemporâneo.
Relógio de Sol.

Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL/ CIHAFA no ano de 2005.
Bibliografia
Inédito.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita

12.04 – Lagariça Rupestre I, Queiriz

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Queiriz
Queiriz
257.250/418.200

Altitude (m)
Cronologia

670 m
Medieval/Moderno.

Tipologia

Lagariça Rupestre.

Descrição
Lagariça rupestre composta por um tanque rectangular, com um pequeno canal de escorrência. Tem uma
área de prensagem definida por um sulco circular a partir do qual sai um rego que conduziria o líquido ao
tanque.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª
Fase da carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS 8132) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de
Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Localiza-se junto ao caminho (lado direito) que vai do entroncamento à entrada de Queiriz até ao marco
geodésico do Castelo. Situa-se a 200 m do entroncamento.

12.05 – Vestígios Romanos, Queiriz

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Queiriz
Queiriz
257.150/418.600

Altitude (m)

660 m

Cronologia

Romana.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
Foi recolhida uma ara epigrafada votiva à divindade indígena BANDIS TATIBEAICUS. Foi recolhida na
povoação de Queiriz, encontrando-se hoje no Museu Etnológico do Distrito de Viseu.
Vários foram os autores que a ela se referiram, nem sempre concordantes no que respeita à sua leitura
(Figueiredo, 1962), (Cortez, 1957), (Blásquez Martinez, 1962), (Almeida, 1965), (Encarnação, 1975).
Segundo este último autor, trata-se de uma ara votiva aquele deus, apresentando a seguinte proposta de
leitura:
Q(uintus) VA/RIVS/APINI F(ilius)/BANDI/ TATIBEAIC/VI VOCTO/TOLIT I(ussu).
Para além da já referida ara epigrafada, Queiriz revelou outros vestígios de origem romana: cerâmicas de
construção, cerâmicas domésticas e ainda uma dobradiça em bronze (Coelho, 1947).
Foi possível ainda observar a reutilização de materiais pétreos de tipologia romana nas paredes de várias
casas da povoação de Queiriz: na rua da Igreja 17 e 21, três pedras almofadadas e um fragmento de mó,
respectivamente; por sua vez na rua Central nos números 37, 39 e 41 observaram-se também pedras
trabalhadas, pedra almofada, uma pedra com uma zona de moagem e uma outra pedra almofadada.
Trabalhos realizados
Prospecção e registo realizado pelo GAFAL/ CIHAFA realizado no ano de 2005.
Bibliografia
COELHO, José, Ethnos, 1948; ENCARNAÇÃO, José d’, Conímbriga, 1973; VALERA, António Carlos
Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro,
1993; Ficha (CNS 4664) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão
Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Ara votiva.

Localização do Espólio

Museu Etnológico do Distrito de Viseu.

Acesso e disponibilidade de Visita
Proveniente do interior da povoação.

12.06 – Via Romana

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Queiriz
Queiriz

Altitude (m)
Cronologia

Romana.

Tipologia

Via.

Descrição

Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL.
Bibliografia

Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita

12.07 – Lagariça Rupestre II, Queiriz

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Queiriz
Queiriz
257.350/418.175

Altitude (m)
Cronologia

630 m
Medieval/Moderno.

Tipologia

Lagariça Rupestre.

Descrição
Lagariça rupestre composta por um tanque, no interior do qual existe uma fossa que servia para uma
mais fácil e completa recolha do líquido, e uma área de prensagem ladeada por dois negativos de planta
rectangular onde encaixavam os apoios do mecanismo.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª
Fase da Carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS 8132) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de
Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Localiza-se junto ao caminho (lado direito) que vai do entroncamento à entrada de Queiriz até ao marco
geodésico do Castelo. Situa-se a 300 m do entroncamento.

12.08 – Sepultura Rupestre, Covais

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Queiriz
Covais
257.225/418.700

Altitude (m)
Cronologia

660 m
Alta Idade Média.

Tipologia

Sepultura Rupestre.

Descrição
Trata-se de uma sepultura antropomórfica, mas apresentando uma dupla reentrância, para a cabeça e
para os pés. Tem paralelo numa sepultura recentemente referenciada em Vila Chã.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1989.

Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Sepulturas abertas na rocha do concelho de Fornos de Algodres,
1990; Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993;
Ficha (CNS 8116) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica
Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Sepultura escavada na rocha.
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita
Localiza-se no sítio dos Covais à saída da povoação de Queiriz, à direita da estrada que segue para Casal
do Monte.

12.09 – Lagariça Rupestre, Tapada

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Queiriz
Tapada
255.925/418.425

Altitude (m)
Cronologia

630 m
Medieval/Moderno.

Tipologia

Lagariça Rupestre.

Descrição
Lagariça rupestre composta por um tanque, no interior do qual existe uma fossa circular no fundo, que
servia para uma mais fácil e completa recolha do líquido, e uma área de prensagem ladeada por dois
negativos de planta rectangular onde encaixavam os apoios do mecanismo.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª
Fase da Carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS 8128) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de
Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Uma Lagariça.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Localiza-se junto à Ribeira do carapito, perto de Queiriz. O acesso faz-se por um caminho que sai desta
povoação e se dirige para a de Feitais, virando-se à esquerda, num cruzamento antes de se atravessar a
ribeira. A lagariça localiza-se junto às casas de uma quinta aí existente.Visita livre.

12.10 – Fraga da Pena

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Queiriz / Sobral Pichorro
Fraga da Pena
256.770/416.700

Altitude (m)

749 m

Cronologia

Bronze inicial.

Tipologia

Centro Cerimonial.

Descrição
Identificada como sítio de interesse arqueológico em 1990, na sequência de prospecções arqueológicas
que têm vindo a ser realizadas no concelho associadas às escavações em curso no Castro de Santiago, a
Fraga da Pena localiza-se numa pequena rechã, junto ao topo da vertente ocidental da Ribeira de
Muxagata.
Trata-se de um gigantesco Tor granítico, cuja formação terá resultado de um processo de erosão
diferencial permitindo a formação da rechã. O local apresenta óptimas condições de domínio visual sobre
a paisagem, nomeadamente sobre todo o vale da ribeira da Muxagata até à sua confluência com o
Mondego, oferecendo, simultaneamente, excepcionais condições naturais de defesa.
Em 1991, realizou-se uma curta intervenção para limpeza de superfície e levantamento topográfico,
efectuando-se em 1992 uma primeira sondagem. Os trabalhos realizados permitiram verificar a existência
de uma estrutura pétrea, semi-circular, bastante derrubada, que bloqueia o acesso pela rechã e que
poderá corresponder a uma eventual estrutura defensiva. Os materiais recolhidos na sondagem realizada
são compostos por cerâmica manual, com reduzida percentagem decorativa, raspadeiras em quartzo,
artefactos em sílex, machados de pedra polida e alguns elementos de moagem.
Trabalhos realizados
Prospecção e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1990.
Escavação realizada pelo GAFAL entre os anos de 1992 a 1998
Bibliografia
(Valera, 1997a; Valera, 1997b; Valera, 1999; Valera, 2000b; Valera, 2000f; Valera, 2003b).
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

O espólio recuperado durante os trabalhos de escavação deste sítio
arqueológico pelo GAFAL inclui diferentes tipos de artefactos:

- Moagem – Dormentes e moventes, em número reduzido;
- Pedra Polida – escassa - lingotes em bruto, esboços de utensílios,
machados, enxós, goivas e polidores – utilizando predominantemente o
anfibolito;
- Pedra Talhada – núcleos, bigornas, percutores, produtos brutos, utensílios
(lâminas de sílex e quartzo retocadas; lamelas de sílex e quartzo retocadas,
lascas de sílex e quartzo retocadas, denticulados, entalhes, furadores,
pontas de seta, geométricos – todos estes materiais estão representados em
duas matérias-primas, sílex ou quartzo;
- Cerâmica – cerâmica decorada e cerâmica não decorada – de fundo
comum calcolítco, campaniformes e da Idade do Bronze;
- Tecelagem – pesos de tear (apenas no exterior dos recintos)
- Adorno – contas de colar e pendentes.
- Simbólico – ídolo.
Localização do Espólio

Centro de Interpretação Histórica e Arqueológica de Fornos de Algodres
(CIHAFA)

Acesso e disponibilidade de Visita
Integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres.

12.11 – Casa de Guarda-Florestal

Freguesia

Queiriz

Lugar
Coordenadas

Serra do Pisco, Travassos
40º44,7980’N/007º26,0805’W

Altitude (m)
Cronologia
Tipologia

Equipamento Público.

Descrição

Trabalhos realizados

Bibliografia
iapXX – Inquérito à Arquitectura do Século XX
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita

13.01 – Capela de Girões

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Sobral Pichorro
Sobral Pichorro

No séc. XVI residia em Sobral Pichorro uma família aristocrática de origem
espanhola, descendente de Manuel Beltrão, filho do 1º Duque de
Albuquerque, família que terá edificado um solar e a capela dedicada a São
Luís Beltrão.
Arquitectura religiosa, vernácula.

Tipologia
Descrição
Construída possivelmente no início do século XVII, a Capela dos Girões foi edificada como templo
particular da família Beltrão no espaço adjacente ao solar onde habitavam, tendo como orago São Luís
Beltrão. No entanto, a capela só viria a ser benzida pelo pároco da freguesia em 1715. A partir de 1934
o pequeno templo passaria a servir o Seminário de São José, fundado nesse mesmo ano em Sobral
Pichorro e instalado no solar dos Beirões. Actualmente a igreja encontra-se fechada ao culto, sendo
visível
o
estado
de
degradação
em
que
se
encontra.
A estrutura chã da Capela dos Girões denuncia o conhecimento da arquitectura maneirista de raiz
classicizante, enquanto o seu programa decorativo apresenta inequívocas influências nórdicas. A fachada
do templo, delimitada por dois contrafortes, possui ao centro portal de moldura rectangular, encimado
por friso saliente e janela quadrada. A fachada é rematada por cornija e pináculos nos ângulos. Do lado
direito foi colocada a sineira, decorada por motivos geométricos e rematada por cruz e pináculos. Uma
guarda de ferro delimita um pequeno átrio fronteiro ao portal principal. As fachadas posterior e lateral
direita estão adossadas ao edifício do Seminário de São José, e a fachada lateral esquerda apresenta dois
panos divididos por pilastras com capitéis decorados por motivos geométricos esculpidos em baixo
relevo.
O interior da capela, de nave única, tem coro-alto de madeira e não possui capela-mor autónoma. Ao
fundo da nave foi colocado retábulo de talha de estilo nacional com imagem do padroeiro ao centro. O
espaço é coberto por abóbada de berço abatido em madeira, dividida em caixotões pintados com
figuração hagiológica.
A Capela dos Girões demonstra bem a actualidade de gosto dos seus encomendantes e do mestre que a
concebeu. Construída numa zona periférica, longe dos centros artísticos predominantes em Portugal no
início do século XVII, apresenta um modelo arquitectónico erudito, cuja estrutura é inspirada na
tratadística italiana de raiz clássica, conjugando-se com um programa decorativo derivado das gravuras
flamengas, que na época circulavam por toda a Europa e eram explorados pela arquitectura maneirista.
Trabalhos realizados
Execução de coberturas e rebocos exteriores, em 1999, pela DGEMN.
Bibliografia
MARQUES, Pinheiro, Terras de Algodres, Fornos de Algodres, 1938.
Classificação
IIP Imóvel de Interesse Público. Dec. nº 129/77, DR de 29 -09-1977.
Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita
Via a N. do Largo da Igreja.

13.02 – Capela de Santo Cristo

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Sobral Pichorro
Sobral Pichorro

Tipologia

Arquitectura religiosa, românica, gótica e manuelina. Apresenta elementos
medievais e elementos quinhentistas.

Hipotética edificação da capela no séc. XIV e XV, integrando uma escultura
tumular antropomórfica que a tradição popular atribui ao fundador da capela.
Entre o séc. XVI e XVIII ocorre uma hipotética reconstrução jesuítica
atendendo ao emblema que rematava a fachada principal. No séc. XX, por
estar em ruínas é reconstituída.

Descrição
A Capela de Santo Cristo apresenta-se como um exemplar de micro-arquitectura com uma estrutura
pouco homogénea, que parece aproveitar diversos elementos de campanhas de obras diferentes. É
possível que este templo tenha sido reedificado na segunda metade do século XVI, segundo as tradições
locais por iniciativa da Companhia de Jesus.
A estrutura da capela é constituída por dois rectângulos justapostos, cujo interior é composto por três
naves, cobertas por abóbada de cruzaria de ogivas, e separadas por dois arcos formeiros de volta
perfeita. A capela-mor é ladeada por capelas laterais, tendo sido colocado na capela do lado do
Evangelho um díptico de madeira com imagens de Cristo Crucificado e Cristo Redentor .
A fachada principal apresenta registo único, com portal principal ao centro, integrado em alfiz e ladeado
por duas colunas. Sobre o conjunto foi colocado um escudo, actualmente ilegível, e um nicho. A cada
um dos lados do portal foi rasgada uma janela de moldura rectangular, e delimitando lateralmente a
fachada, duas colunas embebidas, adossadas a contrafortes. O edifício é rematado por cornija, com cruz
ao centro, e possui nos ângulos gárgulas de canhão coroadas por pináculos.
A capela possui ainda um curioso túmulo, que decora arcosólio na nave lateral esquerda, com figura
jacente em posição de oração. Actualmente, o túmulo encontra-se muito deteriorado, pelo que os
elementos heráldicos e os motivos decorativos esculpidos em relevo na arca tumular são ilegíveis.
Todos os elementos decorativos do templo, tanto exteriores como interiores, apresentam uma estrutura
bastante rudimentar, sendo provavelmente resultado de campanhas de obras executadas por uma oficina
regional com menos recursos ao nível de mão-de-obra e de formação arquitectónica.
Trabalhos realizados
Sofreu obras de beneficiação em 1982.
Bibliografia

MARQUES, Pinheiro, Terras de Algodres, Fornos de Algodres, 1938.
Classificação

IIP Imóvel de Interesse Público. Dec. nº 33 587, DG 63 de 27-03-1944.

Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acesso e disponibilidade de Visita
Largo da Igreja.

13.03 – Igreja de Nossa Senhora da Graça

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Sobral Pichorro
Sobral Pichorro

Tipologia

Arquitectura religiosa, barroca e vernácula.

Hipotética edificação da igreja nos finais do séc. XVIII. Em 1856 dá-se a
construção da torre sineira e em meados do séc. XX a colocação do lambril
de azulejos interior.

Descrição
Atribui-se a edificação do templo que hoje conhecemos ao século XVIII. No entanto, este deveria ter sido
erguido sobre um outro, de época anterior. De planta longitudinal, com nave única e capela-mor de
planta rectangular, apresenta fachada principal marcada pela abertura de um portal de arco abatido com
frontão curvo e janela superior, terminando em frontão de lanços. A torre sineira, de planta quadrada,
ergue-se do lado direito, tendo sido edificada em 1856 e paga pela freguesia (MARQUES, 1938, p. 317).
O interior encontra-se actualmente bastante descaracterizado, uma vez que os retábulos de talha
dourada que aí existiam foram retirados em meados do século XX.
Trabalhos realizados
Substituição dos rebocos interiores e exteriores, reparação das coberturas e pavimentação do adro, em
1991.
Bibliografia
MARQUES, Pinheiro, Terras de Algodres, Fornos de Algodres, 1938.
Em Vias de Classificação (Homologado - IIM Interesse Municipal). Desp. de
30-05-1984.
Descrição do Espólio
Não existente
Localização do Espólio
Não existente
Acessso e disponibilidade de Visita
Largo da Igreja
Classificação

13.04 – Portal

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Sobral Pichorro
Sobral Pichorro

Tipologia

Portal

Descrição

Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL/ CIHAFA no ano de 2005.
Bibliografia
Inédito.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Não existente.
Localização do Espólio
Não existente.
Acesso e disponibilidade de Visita

13.05 – Lagariça Rupestre

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Sobral Pichorro
Sobral Pichorro

Altitude (m)
Cronologia

Medieval/Moderno.

Tipologia

Lagariça Rupestre.

Descrição
Desta lagariça, em mau estado de conservação, ainda existem os dois envasamentos para o mecanismo
em materiais perecíveis, o que não permitiu a sua conservação. Existem ainda, no entanto, a área de
prensagem e o canal de escoamento para o tanque.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL.
Bibliografia
Inédito.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita

13.06 – Vestígios Romanos, Sobral Pichorro

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Sobral Pichorro
Sobral Pichorro
256.600/413.700

Altitude (m)

500 m

Cronologia

Romana.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
Tal como acontece em relação à povoação da Muxagata, Pinheiro Marques refere a existência de ruínas
romanas no subsolo, sem que especifique quaisquer materiais ou estruturas (Marques, 1938).
Trabalhos realizados
Prospecção.
Bibliografia
MARQUES, Pinheiro, Terras de Algodres, 1938; VALERA, António Carlos Neves de, Património
Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS
13991) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica
Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Na povoação.

13.07 – Escudo de Armas, Cunha e Coutinho

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)
Altitude (m)
Cronologia

Sobral Pichorro
Mata

Tipologia

Escudo de Armas.

Moderno/Contemporâneo.

Descrição
Composição: Partido.
Leitura: o primeiro quartel, em campo de ouro, com nove cunhas de azul, postas em 3, 3 e 3 (Cunha); o
segundo quartel, em campo de ouro, com cinco estrelas de cinco raios de vermelho, postas em sautor
(Coutinho).
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 2000.
Bibliografia
(Rebuge, 2000).
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Não existente.
Localização do Espólio
Não existente.
Acesso e disponibilidade de Visita

13.08 – Vestígios Romanos, Mata

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Sobral Pichorro
Mata
256.975/412.875

Altitude (m)

450 m

Cronologia

Romana.

Tipologia

Desconhecida.

Descrição
São referidos, sem serem especificados, vestígios romanos provenientes desta povoação (Marques,
1938).
Trabalhos realizados

Bibliografia
MARQUES, Pinheiro, Terras de Algodres, 1938; VALERA, António Carlos Neves de, Património
Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993; Ficha (CNS
13990) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica
Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Provenientes da povoação.

13.09 – Povoado, Malhada

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Sobral Pichorro
Mata
256.400/412.725

Altitude (m)

530 m

Cronologia

Calcolítico Final – Bronze Pleno

Tipologia

Povoado.

Descrição
Importante habitat localizado numa vertente íngreme, perto da ribeira de Muxagata. Parte da área do sítio
está afectada pela construção de socalcos agricultados, outra parte encontra-se coberta por um pinhal.
Foram abertas áreas de sondagem: Sector A, onde se puderam distinguir dois níveis estratigráficos,
ambos apresentando abundantes materiais arqueológicos e evidenciando uma situação de total
revolvimento; Sector B, localizado a cerca de 10m para Sul, tendo sido identificados três níveis
estratigráficos, a primeira e segunda camadas contendo alguns materiais arqueológicos, e a terceira, que
foi apenas escavada parcialmente, onde apareceu parte de uma eventual estrutura pétrea que terá que
ser compreendida em área, motivo pelo qual se optou por não aprofundar mais a sondagem sem alargar a
área de intervenção. A distribuição vertical dos materiais aumenta em profundidade, com particular
concentração na camada 3. Esta não apresentava sinais de revolvimento, parecendo corresponder a um
nível de ocupação conservado.
Ainda cedo para precisar uma atribuição cronológica precisa destes dois momentos de ocupação
detectados no sector C. Contudo, uma análise superficial do aparelho cerâmico parece indicar que é
possível que a primeira ocupação se tenha processado num momento calcolítico e a segunda já numa
fase de transição/inicial da Idade do Bronze. Poder-se-à estar perante uma sequência de duas ocupações,
onde a camada 3, interpondo-se entre as duas, poderá representar um hiato na ocupação da área do
povoado. Simultaneamente, a recolha de materiais de superfície e os dados fornecidos pela informação
oral, demonstram que o povoado se estendia pela vertente acima, numa área considerável, de que a
vinha terá afectado apenas parte. A espessa camada de cobertura e a ausência de materiais no pinhal,
não tornam possível apresentar um cálculo aproximado da extensão deste habitat. As realidades
observadas documentam um povoamento intenso dos mesmos espaços, com um elevado potencial
estratigráfico, que se traduz em vários momentos de ocupação, sugerindo uma grande estabilidade do
povoado.

A realidade artefactual documenta actividades essencialmente de cariz doméstico, destacando-se a
moagem. As estruturas identificadas revelam cabanas, no interior das quais, concretamente no sector B,
se identificou uma área de moagem e torrefacção de bolota.
Os trabalhos no sector D confirmaram a existência de solos de ocupação naquela plataforma, tendo sido
identificadas áreas habitacionais, utilizando penedos pré-existentes e blocos graníticos para a sua
compartimentação.Numa das duas sondagens realizadas neste sector identificou-se na base da ocupação
uma estrutura de lareira. Este sector revelou uma densa ocupação, expressa através de elevada
densidade de materiais arqueológicos. No sector F, identificou-se um depósito de escorrência e um
possível solo de ocupação, pouco intensa, eventualmente relacionada com o talhe do quartzo.
No sector C ficou a conhecer-se a sua sequência estratigráfica integral, revelando na base uma ocupação
calcolítica, seguida de um momento de abandono e de uma reocupação já numa final do período, à qual
se sobrepõe uma escorrência com bastantes materiais arqueológicos, coberta por níveis pós abandono do
sítio, formado no âmbito da evolução da vertente. Na sondagem de diagnóstico, realizada mais acima na
vertente (Sector F), confirmou-se o prolongamento do povoado, tendo sido identificado um nível de
ocupação com uma fossa e as primeiras evidências de metalurgia neste povoado e no calcolítico de toda
a plataforma interior do Mondego.
Trabalhos realizados
Prospecção e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1995.
Escavação realizada pelo GAFAL entre os anos de 1995 e 1999.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Estudos Pré-Históricos, 1995; Ficha (CNS 10668) dos Sítios
Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR),
2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

O espólio recuperado durante os trabalhos de escavação deste sítio
arqueológico pelo GAFAL inclui diferentes tipos de artefactos utilizados em
actividades distintas:
- Moagem – Dormentes e moventes, em granito;
- Pedra Polida – lingotes em bruto, esboços de utensílios, machados, enxós,
goivas e polidores – utilizando predominantemente o anfibolito;
- Pedra Talhada – bigornas, percutores, núcleos, produtos brutos, utensílios
(lâminas de sílex e quartzo retocadas; lamelas de sílex e quartzo retocadas,
lascas de sílex e quartzo retocadas, denticulados, entalhes, furadores,
brocas, pontas de seta – todos estes materiais estão representados em duas
matérias-primas, sílex ou quartzo;
- Metalurgia – um cadinho, com restos de metal de cobre e de escória
incrustados;
- Cerâmica – Cerâmica decorada e cerâmica não decorada, formas do fundo
comum calcolítico e formas da Idade do Bronze;
- Tecelagem – Pesos de Tear e possível cossoiro;
- Contas de colar;
- Colheres em cerâmica;

- Restos de fauna.
Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Localizado a cerca de 1 km do penedo da Pena, depois do cruzamento para a povoação de Mata, do lado
direito da estrada que conduz a Sobral Pichorro.
Não integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres.
Sem estruturas visíveis, o sítio pode ser visitado através de solicitação específica para o efeito.

13.10 – Lagariça Rupestre e Achado Isolado I, Quinta do Coelho

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Sobral Pichorro
Quinta do Coelho

Altitude (m)
Cronologia

Romana.

Tipologia

Lagariça Rupestre e Achado Isolado.

Descrição
Lagariça de planta sub-quadrangular com uma área de armazenamento mais funda de forma elipsóide e
com um canal de escoamento. Não foi possível observar envasamentos rupestres pelo que se coloca a
hipótese de o mecanismo poder ser fixado em falhas naturais do afloramento granítico local.
No terreno envolvente a esta lagariça é possível a recolha de cerâmica de construção e pedras
almofadas, ambas de tipologia tipicamente romana. É também possível observar a existência de
estruturas
Trabalhos realizados
Prospecção e registo pelo GAFAL/CIHAFA no ano de 2005.
Bibliografia
Inédito.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Cerâmica de construção romana.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Visita livre.

13.11 – Lagariça Rupestre II, Quinta do Coelho

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Sobral Pichorro
Quinta do Coelho

Altitude (m)
Cronologia

Medieval/Moderno.

Tipologia

Lagariça Rupestre.

Descrição
Lagariça rupestre de planta sub-rectangular, que na sua zona mais profunda fruto da inclinação conferida
no acto do trabalho do afloramento granítico, faz com que a profundidade no final da lagariça atinja cerca
de 40cm. O canal de escoamento situa-se no final deste plano inclinado. Existe ainda um outro
escoadouro à cota do topo da lagariça.
Junto a esta lagariça existem ainda vestígios dos inícios de escavação de uma outra lagariça, de planta
sub-quadrangular, facto comprovado pelo facto de uma das suas esquinas apenas se encontrar
desenhada, não se retirado a totalidade do afloramento necessário a criar um tanque de prensagem.
Ambas as lagariças não apresentam tanque de escoamento e também não foi possível observar qualquer
envasamento para a fixação do mecanismo.
Trabalhos realizados
Prospecção e registo realizado pelo GAFAL/CIHAFA no ano de 2005.
Bibliografia
Inédito.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita

13.12– Achado Isolado III, Quinta do Coelho

Freguesia

Sobral Pichorro

Lugar
Coordenadas (Gauss)

Quinta do Coelho
257.000/416.250

Altitude (m)

560 m

Cronologia

Pré-história Recente.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição
Localiza-se a meio da vertente direita da Ribeira da Muxagata, abaixo da Fraga da Pena.
Trabalhos realizados
Prospecção e registo realizado pelo GAFAL/CIHAFA no ano de 2005.
Bibliografia
Inédito.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

- Movente e cerâmica manual.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Não integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres.

13.13 – Lagariça Rupestre IV, Quinta do Coelho

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Sobral Pichorro
Quinta do Coelho

Altitude (m)
Cronologia

Medieval/Moderno.

Tipologia

Lagariça Rupestre.

Descrição

Trabalhos realizados

Bibliografia

Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita

13.14 – Achado Isolado do Penedo da Pena

Freguesia

Sobral Pichorro

Lugar
Coordenadas (Gauss)

Penedo da Pena
256.425/412.450

Altitude (m)

530 m

Cronologia

Pré-história Recente.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição

Trabalhos realizados
Prospecção e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1995.
Bibliografia
(Valera, 1997).
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Cerâmica manual.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Localiza-se a meio da vertente direita da Ribeira da Muxagata, junto à estrada municipal para o Sobral
Pichorro, antes de se chegar ao cruzamento para a povoação da Mata. Não está integrado no Roteiro
Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres.

14.01– Sepulturas Rupestres, Cabeços

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Vila Chã
Cabeços
254.300/409.600

Altitude (m)
Cronologia

550 m
Alta Idade Média.

Tipologia

Núcleo de Sepulturas Rupestres.

Descrição
Situam-se no sítio dos Cabeços, num pinhal à entrada da povoação de Vila Chã, junto a uma povoação
abandonada e em ruínas, conhecida no local por Cortes.
São três sepulturas, duas das quais já estudadas (Valera, 1990), sendo uma de planta ovalada e outra
com um ombro delineado. A terceira, recentemente detectada, apresenta um antropomorfismo bem
definido, com dupla reentrância para a cabeça e par os pés.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1988.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Sepulturas abertas na rocha do concelho de Fornos de Algodres,
1990; Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres – 1ª Fase da Carta e Roteiro, 1993;
Ficha (CNS 13986) dos Sítios Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão
Arqueológica Endovélico (IGESPAR), 2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Três sepulturas.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
O acesso faz-se por um caminho que entronca na estrada municipal, cerca de
300 m à esquerda da povoação de Vila Chã. Uma das sepulturas está a Sul e as outras duas a Norte do
caminho que parte das Cortes. Visita livre.

14.02– Achado Isolado, Vila Chã

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Vila Chã
Vila Chã

Altitude (m)
Cronologia

Romana.

Tipologia

Achado isolado.

Descrição

Trabalhos realizados

Bibliografia

Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita

14.03– Escola Primária de Vila Chã

Freguesia

Vila Chã

Lugar
Coordenadas

Vila Chã
40º39,3340’N/007º29,0729’W

Altitude (m)
Cronologia

1927

Tipologia

Equipamento Escolar

Descrição

Trabalhos realizados

Bibliografia
iapXX – Inquérito à Arquitectura do Século XX
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita

14.04 – Lagariça Rupestre

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Vila Chã
Estrada para a Mata

Altitude (m)
Cronologia

Medieval/Moderno.

Tipologia

Lagariça Rupestre

Descrição

Trabalhos realizados

Bibliografia

Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita

15.01– Necrópole e Vestígios Romanos, Tapada do Anjo

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Vila Ruiva
Capela do Anjo
253.000/399.900

Altitude (m)
Cronologia

490 m
Alta Idade Média e Romana.

Tipologia

Necrópole de Sepulturas Rupestres e Vestígios Romanos.

Descrição
A necrópole localiza-se junto à povoação de Vila Ruiva. As sepulturas, num total de 22, encontram-se
relativamente dispersas em torno da Capela do Anjo, estando duas já no interior da povoação.
Com um padrão de distribuição disperso e apresentando uma grande variedade de tipologias nas
sepulturas (não antropomórficas e antropomórficas com variantes), esta necrópole parece ter tido um
maior período de utilização, com várias fases de construção que, possivelmente, atingiram os séculos
X/XI (Valera, 1990).
Nos campos em torno da Capela do Anjo, junto à povoação de Vila Ruiva, foram recolhidos vários
fragmentos de cerâmica de construção e de mós (Marques, 1938). Ainda no local, e segundo a tradição
oral, encontra-se enterrada no caminho para a referida capela uma pedra com uma inscrição.
Trabalhos realizados
Levantamento e registo realizado pelo GAFAL no ano de 1988.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres, 1993.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Ver acima Descrição do Achado Isolado.

Localização do Espólio

Não há espólio.

Acesso e disponibilidade de Visita
Visita livre.

15.02– Sepulturas e Lagariça Rupestre, Quinta das Moitas

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Vila Ruiva
Quinta das Moitas
235.740/401.375

Altitude (m)
Cronologia

500 m
Alta Idade Média e Medieval/Moderno.

Tipologia

Núcleo de Sepulturas Rupestres/Lagariça.

Descrição
São duas sepulturas recentemete identificadas e cujo levantamento não foi ainda possível efectuar. Uma
delas encontra-se completamente atulhada de pedras, ficando a dúvida, pelo tamanho que parece ter, se
será efectivamente uma sepultura ou uma lagariça.
Trabalhos realizados
Por realizar.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Património Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres, 1993.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Visita livre.

15.03– Rochas Gravadas, Corujeira

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Vila Ruiva
Corujeira

Altitude (m)
Cronologia

Pré-história Recente

Tipologia

Área com rochas gravadas.

Descrição
Localizado no topo de uma colina que se destaca ligeiramente na paisagem, sobranceira à ribeira de
Linhares, tributária do Mondego. O contexto identificado na Corujeira, embora mantendo-se inigmático
relativamente a uma série de aspectos, revelou dados que poderão ser muito importantes para a
compreensão da complexidade e diversidade das comunidades pré-históricas da área. Não tendo
fornecido dados precisos sobre a sua cronologia ou funcionalidade, o sítio revelou uma série de rochas e
pedras tipo estelas gravadas, algumas aparentemente tombadas “in situ” que têm paralelos no Norte de
Portugal em contextos igualmente inigmáticos, mas que parecem ser atribuíveis à Pré-História recente.
Os trabalhos continuaram com o objectivo de precisar esta atribuição cronológica e caracterizar a
funcionalidade do sítio, que não é certamente doméstica.
Trabalhos realizados
Sondagens e registo pelo GAFAL em 1999.
Bibliografia
VALERA, António Carlos Neves de, Fornos de Algodres, 2000; Ficha (CNS 11714) dos Sítios
Arqueológicos disponíveis no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica Endovélico (IGESPAR),
2008.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Lajes gravadas.

Localização do Espólio

CIHAFA.

Acesso e disponibilidade de Visita
Não integrado no Roteiro Arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres.

16.01– Sepulturas e Lagariça Rupestre, Vila Soeiro

Freguesia
Lugar
Coordenadas (Gauss)

Vila Soeiro do Chão
Vila Soeiro do Chão
254.200/404.775

Altitude (m)
Cronologia

430 m
Medieval.

Tipologia

Núcleo de Sepulturas Rupestres e Lagariça Rupestre.

Descrição
Três sepulturas rupestres não antropomórficas e uma lagariça de tanque rectangular e encaixes laterais,
parcialmente partida.
Trabalhos realizados
Registo fotográfico e gráfico realizado pelo GAFAL.
Bibliografia
Inédito.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio

Não existente.

Localização do Espólio

Não existente.

Acesso e disponibilidade de Visita
Visita livre.

16.02– Escola Primária de Vila Soeiro do Chão

Freguesia

Vila Soeiro do Chão

Lugar
Coordenadas

Vila Soeiro do Chão
40º37,8350’N/007º29,9259’W

Altitude (m)
Cronologia
Tipologia

Equipamento Escolar.

Descrição

Trabalhos realizados

Bibliografia
iapXX – Inquérito à Arquitectura do Século XX.
Classificação

Não classificado.

Descrição do Espólio
Localização do Espólio
Acesso e disponibilidade de Visita

