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Apresentação 
 

Vão decorrer de 28 a 30 de Setembro de 2012, as Jornadas Europeias do 
Património. 

Apesar das dificuldades que as instituições atravessam no País e no Mundo, a 
que os municípios portugueses não são excepção, a Câmara Municipal de Carregal do 
Sal aceitou o desafio e aderiu às Jornadas Europeias do Património. Fê-lo na convicção 
de que é na dinamização e divulgação dos seus valores culturais que se poderá fazer 
convergir interesses locais, de outros concelhos e de outras regiões, atraindo pessoas e 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos seus concidadãos. 

O Museu Municipal alicerça uma panóplia de funções que culminam, natural e 
necessariamente com a divulgação, conhecimento e interesse dos cidadãos pelos 
legados dos nossos antepassados. O percurso feito, consolidado, nas áreas da 
investigação cultural e patrimonial é excelente, está à vista de todos nós e estamos em 
crer que somos uma referência ao nível regional e nacional, capaz de ombrear com os 
melhores. 

A obra levada a cabo e já divulgada é, por si só, merecedora do nosso apreço e 
tem uma importância inquestionável, designadamente se atendermos ao espólio 
multifacetado e de relevante valor que o Museu Municipal possui desde que abriu as 
suas portas à comunidade. 

Mas de lá para cá muito mais foi feito, numa articulação de esforços entre 
serviços e sempre com custos racionalizados, sob a coordenação do Dr. Evaristo João de 
Jesus Pinto, para quem a Câmara Municipal tem sempre uma palavra de gratidão pelo 
trabalho e empenhamento exemplar que tem depositado nessas tarefas, mormente, nas 
acções de levantamento, investigação, preservação, inventariação e divulgação do 
património concelhio. 

Parafraseando o autor, quando na sua introdução refere ( …) sendo certo que 
uma carta arqueológica constitui um valioso instrumento de gestão patrimonial para 
todo o município, também não será menos verdade que a sua oportuna actualização, se 
afigura, depois de conhecidos e tornados públicos os novos contributos aqui 
enunciados, como um documento indispensável e determinante ( …), achou-se, por 
bem, enquadrar os Novos Contributos para a Actualização da Carta Arqueológica do 
Concelho de Carregal do Sal (3ª fase da Carta e Roteiro), na data das Jornadas europeias 
do Património. 

É minha convicção e também da Câmara Municipal que o caminho percorrido 
fica agora maios actualizado e mais rico, acreditando também que a divulgação deste 
novo trabalho ditará uma maior atenção ao Município de Carregal do Sal e aos valores 
ancestrais que o mesmo possui e que urge preservar sistematicamente. 

Carregal do Sal passa, assim, a estar mais rico e o seu bom nome passará a 
chegar bem mais longe. 
 

                                 O Presidente da Câmara Municipal 
                           Atílio dos Santos Nunes 
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Prefácio 
 

O trabalho que se prefacia aparece referido em texto como sendo o resultado da 
pesquisa e do reconhecimento arqueológico efectuado, ao longo dos últimos dois anos, 
no concelho de Carregal do Sal. Esta é uma forma simplista de referir uma obra que, sob 
a forma de contributo, acumula o profundo conhecimento sobre o vasto património 
cultural existente em território municipal. 

A obra anexa mais de cem fichas de inventário nas quais se localiza e descreve 
um vasto conjunto de ocorrências patrimoniais, que abrangem elementos tão distintos e 
importantes, como sejam as Gravuras Rupestres de Cabris ou a Igreja de Nossa 
Senhora dos Carvalhais, que se destacam de entre os testemunhos materiais da vivência 
humana que, desde a Pré-história à época Moderna, povoam o nosso quotidiano. 

A informação explanada ao longo de mais de duzentas páginas enriquece a 
história do concelho, fortalece o carácter unitário deste território, e introduz novos e 
excelentes motivos para que se visite e usufrua deste espaço.  

Neste contexto impõe-se uma referência meritória ao trabalho desenvolvido no 
quadro das actividades do Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria, pelo Dr. 
Evaristo Pinto, e por toda a sua equipa, com o apoio incondicional da autarquia. A 
salvaguarda, a defesa e divulgação do património concelhio é assumida como uma 
missão, cujo alcance trespassa as paredes de alvenaria do espaço museológico e se 
estende, num diálogo constante, ao território e às gentes que nele habitam, e que por ele 
se interessam. 

Desengane-se quem julgue que se trata de uma obra de interesse e cariz local. O 
conhecimento e a generosidade de quem o produz não se encerram entre fronteiras. Os 
contributos e o conhecimento vertidos neste trabalho constituem-se como mais uma 
peça para o grande puzzle que forma a história da Humanidade. 
 
 
 
Gertrudes Branco 
DRCC – Direcção Regional de Cultura do Centro 
Viseu, 24 de Setembro de 2012 
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Introdução 
 
 A actualização da Carta Arqueológica do Concelho de Carregal do Sal constitui, antes 

de mais, o resultado de um trabalho de pesquisa e reconhecimento arqueológicos efectuados no 

território do Município ao longo dos últimos dois anos, no quadro das actividades e do normal 

funcionamento do Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria. 

 De salientar que esta instituição museológica, enquanto instituição responsável 

pela salvaguarda dos bens culturais que alberga, tem vindo, também, no âmbito da sua missão e 

vocação, a assumir, por via natural e na ausência de um gabinete de arqueologia, o 

prosseguimento do seu papel interventivo na gestão e defesa do património concelhio, quer ao 

nível do seu levantamento, preservação e valorização, quer do registo, inventariação, estudo e 

divulgação.  

Tais objectivos, indissociáveis das funções fundamentais do Museu desde o ano de 

2006, permitiram, até ao presente, para além da criação dos Núcleos Museológicos do Lagar de 

Varas de Parada e do Complexo Patrimonial de Cabris, o planeamento e concretização da 

musealização de uma significativa parte dos monumentos e sítios de importância arqueológica e 

patrimonial local, cuja integração nos actuais quatro circuitos arqueológicos, entretanto criados, 

nas Freguesias de Beijós, Cabanas de Viriato, Currelos e Oliveira do Conde, testemunha bem o 

interesse inequívoco da Câmara Municipal de Carregal do Sal pela valorização do seu 

património histórico e pela criação de condições de visita aos seus testemunhos do passado.  

Perante esta realidade e sintonia de esforços, o Museu Municipal, como instituição 

dinâmica, repositório de história e de cultura, pelas valiosas colecções que incorpora, reforçou 

desta forma, através dos objectivos que se propôs cumprir e concretizou, não só o seu papel 

activo na missão para que fora vocacionado, como também soube, com o total apoio da Câmara 

Municipal, tirar o maior proveito dos enormes e potenciais recursos patrimoniais que tem à sua 

guarda, através dos princípios e práticas de gestão museológica a que está obrigado, como as de 

estudo e investigação, conservação, valorização e divulgação do património histórico-cultural 

concelhio. 

 Neste contexto, sendo certo que uma carta arqueológica constitui um valioso 

instrumento de gestão patrimonial para todo o município, também não será menos verdade que a 

sua oportuna actualização, se afigura, depois de conhecidos e tornados públicos os novos 

contributos aqui enunciados, como um documento indispensável e determinante para a 

continuidade do estudo e construção de uma desejada síntese histórica de todo o espaço 

territorial do concelho e da sua comunidade. 

 Por esse facto, faz todo o sentido referir, que os actuais resultados das acções de 

reconhecimento e investigação permitiram até ao momento, no âmbito da 3ª fase da carta 

arqueológica, identificar e inventariar mais de uma centena de novos testemunhos de ocupação 
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humana no território do concelho, de diferentes épocas históricas, cujo contributo para o 

progresso do conhecimento e da divulgação da história local se poderá, no futuro, avaliar em 

toda a sua dimensão.  

De entre um número significativo de inéditos monumentos e sítios, agora objecto de 

apresentação e divulgação pública, deverá salientar-se o mais recente caso da descoberta de 

novos testemunhos arqueológicos de cronologia pré-histórica, caso das Gravuras do Lugar de 

Cabris (propriedade do Município de Carregal do Sal), cujos primeiros passos para a sua 

salvaguarda, valorização e musealização foram já concluídos com os trabalhos de vedação da 

propriedade (Complexo Patrimonial de Cabris), e cujo prosseguimento do projecto poderá, 

futuramente, vir a dar lugar a um segundo núcleo museológico no território concelhio, integrado 

numa emergente Rede Municipal de Espaços Musealizados. 

 Em resumo, não sendo um trabalho terminado, deverá, sem dúvida, considerar-se um 

ponto de partida para a continuidade da actualização do conhecimento do património histórico e 

arqueológico deste concelho e da sua vivida e antiga imagem paisagística, sendo certo que todos 

os contributos de investigação e dimensão pedagógica aqui enunciados, irão resultar não só 

numa gestão mais adequada do ordenamento territorial do município, como também ajudar a 

compreender a sua matriz identitária, numa altura em que completa o seu 175º Aniversário de 

existência. 

Finalmente, não poderia deixar de exprimir, em palavras muito singelas, a minha mais 

profunda gratidão a todos quantos me ajudaram a alcançar os objectivos deste trabalho, 

designadamente à Câmara Municipal de Carregal do Sal, nas pessoas do Sr. Presidente Atílio 

dos Santos Nunes e Vice-Presidente Luís Humberto da Costa Fidalgo, pelo total apoio recebido 

na salvaguarda do património concelhio, a todos os Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, 

pela sua incondicional colaboração e informações prestadas, Ao Sr. António Loureiro Batista, 

pelas inúmeras vezes que me acompanhou nos trabalhos de campo, aos Srs. António Mendes e 

José Carlos Carreira, funcionários desta Câmara Municipal e ao Sr. Ramiro, de Carregal do Sal, 

pelas preciosas informações e localização de sítios arqueológicos no território do concelho. 

Finalmente, o meu muito obrigado à equipa do Museu por todo o apoio prestado e à Ana Gomes 

pela prestimosa ajuda no registo das coordenadas geográficas. 
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1. Metodologia 
 
 Em termos metodológicos, o trabalho seguidamente apresentado teve como 

ponto de partida, a análise do registo de fontes orais que, com frequência, vinham sendo 

recebidas no Museu, bem como a consulta à toponímia e cartografia do território do 

concelho, elementos essenciais à prossecução dos objectivos traçados que seriam os de 

confirmar, através de toda a informação obtida e do reconhecimento dos locais 

entretanto visitados, alguns dos monumentos e sítios do território do concelho, na sua 

maioria já conhecidos dos mais idosos. Tal iniciativa seria complementada com o 

auxílio das Cartas Militares da região à escala 1:25000, bem como a consulta e pesquisa 

de fontes bibliográficas disponíveis. 

 Neste contexto, os resultados do trabalho ora enunciado, não emerge, 

naturalmente, de um projecto de prospecções sistemáticas levado a cabo por uma equipa 

técnico-científica, para cujos requisitos institucionais teria de existir um processo formal 

obrigatório onde nele constasse o plano de trabalhos arqueológicos a submeter à 

aprovação do IGESPAR, para respectivo conhecimento daquela entidade oficial. 

 Por tal motivo, verifica-se que tal iniciativa não poderá, futuramente, deixar de 

ser concretizada, não só pelo já elevado número de estações arqueológicas até ao 

presente identificadas, como também pelas reais potencialidades da existência de novos 

sítios que poderão vir a ser descobertos no território do concelho, visto que, a grande 

maioria das estações arqueológicas visitadas se circunscreve às áreas de proximidade 

dos monumentos e sítios já divulgados e inventariados na base de dados Endovélico do 

ex -Instituto Português de Arqueologia - IPA. 

 Um outro aspecto ainda a salientar é o facto de este trabalho, apesar de não ter 

sido enquadrado naquele âmbito, ter dado a possibilidade não só da confirmação dos 

sítios arqueológicos que foram identificados com base nas informações recebidas por 

via oral, como também a descoberta de novas estações, decisão que teria o propósito 

não só de contribuir com novos elementos para a elaboração da carta arqueológica do 

concelho, como também o da salvaguarda dos sítios e da precisa localização dos 

mesmos. 

 Por outro lado, ao invés do que sucedeu na primeira e segunda fase do 

levantamento arqueológico do território do concelho, procurou-se nesta fase ir um 

pouco mais além do que o simples registo de vestígios ou sítios de interesse 

estritamente arqueológico. Nessa linha de orientação procurou-se alargar o registo a 
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todo um conjunto de estruturas de cariz histórico ou etnográfico, designadamente os 

moinhos de água, caminhos antigos, e pontes, entre outras, iniciativa que virá, 

futuramente, permitir aceder a todo um conjunto de informação fundamental para a 

orientação de estudos nesta área específica. 

 Por outro lado, foram recolhidos, pontualmente, espólios de superfície para os 

casos dos sítios arqueológicos, tendo em vista a sua observação e obtenção de dados 

credíveis com o objectivo de fornecerem indicações cronológicas precisas sobre as 

épocas de ocupação dos locais onde foram encontrados os materiais. 

 Relativamente ao inventário, os sítios arqueológicos foram ordenados por ordem 

cronológica, sendo depois o seu registo e em quadro próprio, ordenado por freguesias. 

Com efeito, optar-se-ia pelo mesmo procedimento em relação ao registo dos dados 

anteriores que haviam sido identificados na 1ª e 2ª fase da carta arqueológica.  

Por sua vez, a cada um dos sítios identificados no terreno, foi atribuído um 

código alfanumérico correspondente ao acrónico da freguesia e ao respectivo número de 

inventário. Este método viria a permitir a salvaguarda do registo sequencial dos 

números cartográficos que anteriormente haviam sido atribuídos. Por seu turno, os 

descritores da ficha de sítio tiveram em conta os itens utilizados nas fichas do ex-

Instituto de Arqueologia - IPA, designadamente a identificação, a localização, descrição 

e bibliografia. 

 Por último, todos os dados foram revistos em gabinete e posteriormente 

informatizados, procedendo-se de igual modo ao registo da diversa informação obtida 

de cada sítio, designadamente documental, bibliográfica e respectivo espólio quando 

existente. 
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2. Enquadramento Geográfico e Geomorfológico 
 

Com uma área aproximada de 120 km2, o Município de Carregal do Sal 

apresenta-se geograficamente implantado na Região da Beira Alta, num amplo maciço 

antigo do planalto Beirão, que é predominantemente constituído por granitos, formando 

um território de morfologia pouco acidentada, onde domina o planalto que faz parte da 

Plataforma do Mondego. 

A plataforma corresponde a uma imensa superfície de aplanamento, encaixada 

entre a Serra da Estrela, a Este, e a Serra do Caramulo, a Oeste e entalhada pelo Rio 

Mondego a Sul com os seus afluentes, sendo o mais importante o Rio Dão, a Norte. 

É constituído por sete freguesias: Beijós, Cabanas de Viriato, Sobral, Papízios, 

Parada, Currelos e Oliveira do Conde, ficando localizado a pouco mais de 30 km de 

Viseu, distrito onde se insere, e dista cerca de 60 km de Coimbra, tendo como limites 

administrativos, para além da fronteira física dos Rios Mondego e Dão, os concelhos de 

Nelas, Oliveira do Hospital, Santa Comba Dão, Tábua, Tondela e Viseu. 

. 
  

            
 

        
 Localização geográfica do concelho Carregal do Sal 

Carregal do Sal 
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Mapa Administrativo do Distrito de Viseu 

 
 
 
Mapa Administrativo do Concelho de Carregal do Sal 

 

Oliveira do Conde 

Cabanas de Viriato 

Beijós 

Sobral 

Currelos 

Papízios
Beijós 

Parada 
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No aspecto orográfico, situa-se entre as duas principais correntes fluviais - as do 

Rio Mondego e Dão como já foi mencionado, para além de ser atravessado por 

inúmeras ribeiras e pequenos cursos de água que contribuem para a fertilidade dos 

solos. As cotas altimétricas variam entre os 120 e os 350 metros. 

 

Mapa hidrográfico do Concelho de Carregal do Sal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PDM de Carregal do Sal, Esc 1:25000 (reduzida) 

 

As zonas envolventes são constituídas por vales apertados dos Rios Dão e 

Mondego, sendo os pontos de maior cota ocupados por mantos de floresta (de pinheiro 

–Pinus pinaster; eucalipto – Eucalyptos globulus, entre outras espécies arbóreas, como 

é o caso do sobreiro – Quercus suber; do castanheiro – Castanea sativa), para além das  

oliveiras em alguns socalcos. Em direcção aos vales mais importantes e em pontos de 

menor altitude, pratica-se uma diversidade de culturas de regadio e nas encostas suaves 

produz-se o azeite e o vinho, sobressaindo o famoso Vinho do Dão, com uma posição 

de relevo neste núcleo central da zona demarcada onde se situa.    
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Mapa altimétrico do concelho de Carregal do Sal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PDM de Carregal do Sal, Esc. 1:25000 (reduzida) 
 

Inerente à riqueza e à produtividade dos solos, o concelho de Carregal do Sal 

apresenta, ainda, ao longo das margens do Rio Mondego testemunhos de uma 

diversidade de habitats e privilegiados ecossistemas que evoluíram em sintonia com as 

necessidades de sobrevivência do Homem, cujos valores memoriais continuam, ainda 

nos dias de hoje, indissociavelmente ligados à ocupação de um espaço vivencial onde 

não faltou o moleiro ou pastor, agricultor ou pescador. Nestes recantos naturais na orla 

do Rio Mondego preservam-se peculiares e variadíssimos tipos de vegetação autóctone: 

orlas arbustivas de medronheiros (Arbutus unedo), amieiros (Alnus glutinosa), choupos 

(Populus nigra), estevas (Cistus sp.), giestas (Genista polyanthos), tojos (Ulex 
europaeus), urzes (Erica sp.), sobreiros (Querques faginea), rosmaninho (Rosmarinus 

officinalis) e pinheiros (Pinus pinophyta), que fazem, com alguma da fauna ainda 

existente, como o Javali (Sus scrofa), coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), gineta 

(Genetta ganetta), lebre (Lepus capensis), raposa (Vulpes vulpes) e toirão (Mustela 

putorius), que a vida ainda aí continue a rejuvenescer. 

 Nestas margens e vertentes, por vezes abruptas, é ainda possível verificar aqui e 

ali velhas ruínas de antigos moinhos retratando o modo de vida de civilização 

tradicional, assim como restos de firmes estruturas de vestígios de açudes, cuja 
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serventia, ao longo dos tempos foi de múltipla utilidade para as comunidades locais que 

os construiu. Usou-os naturalmente o Homem para a retenção de águas com a finalidade 

de equilibrar o regime hídrico irregular de caudais, de passadeiras facilitando o acesso a 

ambas as margens e até para pequenos portos, regar ou pescar em períodos de época 

estival, tudo num equilíbrio perfeito entre o homem e a natureza. 

 Em resumo, o território do concelho de Carregal do Sal preserva marcas 

de um património natural que ainda subsiste no tempo. O Rio Mondego rasga a parte da 

fronteira sul do território do Concelho. Muito irregular no caudal, ora com poucos 

espelhos de água, resultado de prolongada estiagem, ora pujante e turbulento quando 

ocorrem frequentes cheias invernais. Apesar dos perigos crescentes a que está sujeita a 

sua fauna piscícola, por vezes decorrente, acidentalmente, de descargas de efluentes 

poluidores, povoam-no entre os muitos dos recantos proporcionados por rochedos e 

canais, o pato-real e alguns dos peixes que ainda existem, como o barbo (Barbus 

bocagei), a enguia (Anguilla), pardelha (Rutilus alburnoides), boga (Chondrostoma) e, 

por fim, a Lontra (Lutra lutra). 

Como concelho do interior, a sua temperatura é quente no Verão e fria no 

Inverno, tornando-se dura e agreste quando a neve cobre o Caramulo, registando-se as 

temperaturas mínimas nos meses de Dezembro e Janeiro, atingindo temperaturas médias 

mensais inferiores a 10º. As temperaturas máximas atingem-se no Verão, de Julho a 

Setembro, com médias a ultrapassar os18º e os35º. 

É no Inverno que se regista a maior pluviosidade ultrapassando 150mm/ mês, 

correspondendo aos meses de Verão a estação mais seca com uma época 

particularmente intensa em Julho e Agosto. Os valores médios anuais situam-se entre 75 

e 100 dias de chuva por ano. 

Os ventos são predominantemente do quadrante Nascente e Poente, com valores 

médios anuais atingindo máximos médios entre os 21 e 50 Km/h. 

De um modo geral, e em síntese, pode dizer-se que o clima é de características 

mediterrâneas, com uma estação quente e seca bem marcada, sofrendo ainda uma 

influência atlântica que, penetrando na direcção SW – NE, ao longo do Vale do 

Mondego, tem uma atenuação no encontro das serras da Atalhada - Bidueiro.  
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Mapa hipsométrico do concelho de Carregal do Sal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PDM de Carregal do Sal, Esc. 1:25000 (reduzida) 

 

A sua boa localização geográfica, as boas vias de acesso, o clima, e a sua beleza 

natural (com manchas de verde, rios e ribeiros), são factores determinantes para fazerem 

deste concelho um lugar aprazível e onde vale a pena viver. 

 

Mapa da capacidade de uso do solo no concelho de Carregal do Sal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PDM de Carregal do Sal, Esc. 1:25000 (reduzida) 
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Mapa geológico do concelho de Carregal do Sal 
 

 
 
 
Extracto adaptado da Carta Geológica de 
Portugal 
Fonte: Instituto Geológico Mineiro (extinto) 
agora INETI 
Esc 1:50000 (reduzida) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 O concelho é ainda atravessado por diversas estradas nacionais, tais como a 

EN337, a EN230, a EN234, todas elas com ligações importantes. A EN337 liga todo o 

Município ao concelho de Viseu. A EN230 tem acesso ao concelho de Oliveira do 

Hospital, e a EN234 foi outrora a via mais importante do concelho, dadas as 

características de travessia central de todo o município, ligando o concelho de Sª Comba 

Dão ao concelho de Nelas.  

 

Rede viária do concelho 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Concelho de 
Tondela 

Fonte: DRAOT 

Granitos e Ortognaisses 
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Mais recentemente (finais da década de oitenta), a construção do IC12 passou a 

constituir um importante eixo viário tanto no acesso a Coimbra, pois faz a ligação ao 

IP3, como a Viseu e à Guarda, através da sua ligação futura à A25. 

 De entre as estradas municipais, cuja principal função é garantir as ligações entre 

as sedes de freguesia, localidades exteriores ao concelho e outros aglomerados 

populacionais de menor dimensão, surgem a EM 595 para Viseu, a EM 641 para Canas 

de Senhorim, a EM 640 Sobral, Cabanas e Laceiras, a EM 633 para São João de Areias, 

a EM 635 para Oliveira do Hospital e a EM 630 para Papízios. 

Como já foi mencionado este concelho é servido pela rede ferroviária nacional - 

linha da Beira Alta - possuindo duas estações a partir das quais é possível o trânsito, 

nacional e internacional, de pessoas e mercadorias. 

Ao nível da sua evolução demográfica (séc. XIX-XXI), e à semelhança do que 

se verifica nos restantes concelhos vizinhos, o Município de Carregal do Sal foi 

evidenciado uma dinâmica populacional relativamente estável ao longo das últimas 

décadas. Poder-se-á afirmar que, entre 1864 e 1950, a tendência geral da população do 

concelho foi para o crescimento, embora sujeito a flutuações. Assim, a população 

decresceu bastante em 1920, (12.360 habitantes), tendo atingido o seu ponto mais 

elevado nos anos de 1911 (13.663 habitantes) e 1940 (14.657 habitantes). 

Em 1950 a população volta a decrescer (14.594 habitantes), tendência que 

continua a verificar-se em 1960 (13.468 habitantes). Porém, é em 1970 que a população 

atinge os seus valores mais baixos de sempre (11.091), para voltar a crescer, embora de 

uma forma pouco significativa, em 1981 (11.137 habitantes). 

Estas flutuações do quantitativo de população podem explicar-se, em grande 

parte, pelas diversas vagas em termos de migrações, que lhes corresponderam. Até 1960 

o Brasil foi o país que absorveu sempre os grandes quantitativos de emigrantes saídos 

de Portugal. O ano de 1911 aparece-nos com um grande crescimento da população do 

concelho, certamente devido a um período de recuo na emigração para o Brasil, que se 

fazia sentir desde os primeiros anos do Século XX. Seguiu-se-lhe uma fase de aumento 

só comprometida pela I Guerra Mundial. 

Assim, temos em 1920 uma grande baixa na população, devida a surtos 

epidémicos que eclodiram em todo o país e também ao já mencionado aumento apenas 

limitado pela Guerra. 

Em 1950 nota-se já uma recuperação que não chega a ser muito substancial visto 

que desde 1920 se verificava um novo período de aumento nas saídas do país. 
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 De 1931 a 1935 verifica-se uma baixa na saída de emigrantes. Só no fim da 

década de 30 se dá um aumento das saídas que logo veio a deixar de verificar-se com o 

eclodir da II Guerra Mundial. Desta forma se justifica que o concelho de Carregal do 

Sal venha a atingir, em 1940, um auge comparável ao de 1911. Este período de restrição 

à emigração manteve-se até ao fim da Guerra. 

 Entre 1950 e 1960 verifica-se que a população do concelho volta a decrescer 

largamente, o que se deve ao facto de o fenómeno da emigração para o Brasil se ter 

acelerado desde o fim da guerra até à década de 60. 

 Chegamos assim ao ano de 1970, cujo recenseamento mostra claramente os 

estragos infligidos pela emigração sobre o concelho tendo, em termos demográficos, o 

Município de Carregal do Sal perdido 2.403 habitantes em relação a 1960, que contava 

na altura com 13.468 habitantes. A emigração para França foi tão significativa que, 

mesmo em termos nacionais, veio a provocar pela primeira vez em Portugal um 

crescimento negativo, cujo concelho não escapou a esta tendência. Tal trajectória foi 

sendo verificada nas últimas décadas cujos registos do recenseamento Geral da 

População (INE), não deixam dúvidas, passando desta forma o Município de Carregal 

do Sal a contar com 11.137 habitantes em 1980; 10.992 habitantes em 1990; 10.411 

habitantes em 2000 e 9.835 habitantes em 2010, de acordo com os dados do 

Recenseamento Geral da População de 2011 (INE,2011). 
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3. RESUMO DAS ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICA E MUSEOLÓGICA 
 
3.1. Contributo do Estado dos Conhecimentos para a Construção do Passado 
Histórico do Território Concelhio 
 

O Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria, no sentido de dar 

cumprimento à sua missão que é a de estudar, salvaguardar e promover o património 

histórico e identitário da comunidade em que está inserido, tem vindo, desde o início da 

sua actividade (17 de Julho de 2006), a impulsionar o processo de defesa, dinamização e 

divulgação do vasto património que tem à sua guarda, quer intervindo na investigação, 

preservação e inventariação de testemunhos do passado, quer na valorização e 

musealização de sítios arqueológicos.  

Tais acções, indissociáveis das funções fundamentais do Museu resultariam, 

como já foi referido, na criação dos actuais quatro circuitos/percursos patrimoniais no 

território do concelho e no surgimento de dois núcleos museológicos, espaços 

inequivocamente essenciais para a desejada prossecução de uma Rede Municipal de 

Espaços Musealizados e consequente necessidade da continuação do desenvolvimento 

do turismo cultural a nível local. 

 Partindo deste contexto, importa enunciar que tais concretizações só foram 

possíveis se tivermos em conta alguns dos trabalhos que foram implementados nas 

últimas décadas, cujos resultados contribuiriam para o êxito das acções subsequentes. 

Desse passado (entre a Revolução de Abril de 1974 e 1986) registou-se, apesar da 

marcada ausência de estudos e levantamentos sistemáticos e da não existência de uma 

estrutura de gestão do património, a publicação da primeira monografia do concelho por 

freguesias1, na qual é já feita uma alusão a alguns dos monumentos e sítios 

arqueológicos do concelho. 

 Porém, o despertar para as potencialidades do património como factor de 

afirmação da identidade local, verificado entre meados de 1986 a 1995, tornar-se-ia 

visível através da iniciação dos primeiros trabalhos de investigação arqueológica 

(prospecções, escavações, levantamentos e estudos), realizados no âmbito do Programa 

de Estudos Arqueológicos da Bacia do Médio e Alto Mondego, sob a responsabilidade 

científica do professor Doutor Senna Martinez. Com financiamentos pontuais de apoio 

                                                 
1 Cfr. Hermínio da Cunha Marques, Carregal do Sal no Coração da Beira, Câmara Municipal de 
Carregal do Sal, 1986. 
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às actividades de investigação arqueológica e executados com recursos humanos 

externos ao Município (Associação para o Estudo Arqueológico da Bacia do Mondego - 

E.A.M.), ficariam identificados e intervencionados cerca de doze sítios arqueológicos 

relativos à Pré-história, cujos resultados dariam lugar aos primeiros conhecimentos da 

ocupação Pré-histórica no território do concelho. 

 Entretanto, com o interregno das actividades arqueológicas, verificado entre os 

anos de 1996 a 2000, à acentuada degradação global do estado de conservação dos 

monumentos e sítios arqueológicos juntava-se a inexistência de recursos humanos 

próprios da autarquia e de um gabinete de trabalho específico para o exercício da gestão 

do património cultural do Município ficando, desta forma, encerrado o primeiro ciclo de 

acções tendentes à defesa, estudo e valorização do património concelhio.  

Assim, perante as situações contextuais verificadas, às quais se adicionaria o 

reconhecimento da inexistência de uma base de dados na qual pudesse ser identificado o 

ponto da situação dos trabalhos já desenvolvidos, bem como o do registo de outros 

levantamentos de testemunhos do passado já conhecidos e não inventariados, revelar-se-

ia, como condição essencial, definir e programar estratégias de trabalho a curto prazo 

que tivessem em conta os objectivos de localizar, conhecer, salvaguardar, preservar e 

divulgar o património que já fora investigado, bem como proceder à actualização do 

registo e inventariação de novas descobertas arqueológicas que tivessem já sido ou 

viessem a ser identificadas no território do Município. 

Nesse sentido, para se concretizarem aqueles objectivos recorreu-se ao 

levantamento de toda a documentação relativa às intervenções arqueológicas após o “25 

de Abril”, assim como ao da pesquisa bibliográfica referente aos estudos anteriores 

àquela data sobre tudo quanto ao património arqueológico dizia respeito.  

Da mesma forma, procedeu-se, já nos trabalhos de campo, à localização e registo 

de todos os sítios arqueológicos conhecidos, sua limpeza, desmatação e remoção de 

lixos, em torno dos quais haviam sido realizadas escavações, assim como à sua 

sinalização e respectivo registo fotográfico.  

Todavia, para se completar este quadro de valências, procedeu-se ainda, através 

de prospecções arqueológicas, ao levantamento de outros testemunhos do passado no 

território do concelho tendo-se, para o efeito, recorrido ao preenchimento de fichas em 

papel e em suporte informático, as quais integrariam os dados considerados 

indispensáveis à sua identificação. 
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Com a concretização destas primeiras medidas que encerrariam a fase de 

trabalhos mais prementes, proceder-se-ia à divulgação de todos os seus resultados 

através da publicação do primeiro Roteiro Arqueológico do Concelho2, instrumento de 

gestão fundamental de apoio ao conhecimento, inventariação, salvaguarda e preservação 

do património do Município. Desta forma, ficava garantida e actualizada uma base de 

dados com o apuramento e identificação de quarenta e cinco estações arqueológicas, 

vinte e uma das quais pertencentes ao período pré-histórico, sete ao período Romano e 

dezassete da Época Medieval, assim como estavam criadas condições para a 

continuidade e desenvolvimento de futuros trabalhos que visassem o estudo, protecção e 

valorização dos monumentos e sítios arqueológicos. 

Alcançado este passo significativo e tendo presente que os vestígios que ficaram 

do passado são um recurso que temos para reconstituir a história dos povos […] e para 

promovermos através do aproveitamento turístico, o progresso socioeconómico local 

ou regional e o desenvolvimento cultural3, outro importante impulso teria de ser 

fomentado ao nível do planeamento de acções a realizar a médio e a longo prazo, 

designadamente o de tirar o melhor aproveitamento das potencialidades daqueles 

recursos, de comprovado valor patrimonial. 

Estabelecidas as metas, impunha-se claramente que, de entre as medidas a 

desenvolver, a mais prioritária, por reunir excelentes condições naturais e de 

acessibilidades, seria a de criar um circuito arqueológico que integrasse o núcleo de 

monumentos megalíticos do planalto do Ameal, freguesia de Oliveira do Conde, onde 

se encontravam localizados o Dólmen da Orca, Orca do Outeiro do Rato, Orca do 

Santo, Orcas 1 e 2 do Ameal, Orca da Palheira, assim como os sítios do Habitat e 

Complexo Rupestre do Ameal, Abrigo da Orca e Penedo da Víbora.  

Assim, esta pretensão viria a ser viabilizada através da apresentação e aprovação 

de um projecto que contemplaria a reparação, abertura e sinalética dos caminhos, 

limpezas gerais, remoção de entulhos e desmatação por corte das áreas envolventes aos 

monumentos e sítios, consolidação de estruturas das câmaras megalíticas e corredores 

de acesso, colocação de painéis informativos, assim como a reunião de todas as 

condições para que os mesmos pudessem ser visitados. 

                                                 
2 Cfr. Evaristo João de Jesus Pinto, Roteiro Arqueológico do Concelho de Carregal do Sal, Câmara 
Municipal de Carregal do Sal, 2001. 
3 Jorge de Alarcão, “Para quê conservar e como apresentar os vestígios do passado”, Al-madan, II Série, 
nº 7, Outubro de 1998, p. 53-56. 
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Da execução de todos estes trabalhos em cada uma das estações arqueológicas 

(recuperação, conservação e valorização), resultou a criação e pleno funcionamento do 

primeiro percurso arqueológico no concelho que, denominado de Circuito Pré-

Histórico Fiais/Azenha, integraria a “musealização” de doze estações arqueológicas 

correspondentes às primeiras manifestações de ocupação humana no território do 

concelho. 

Uma vez atingido este objectivo, a execução daquele projecto culminaria ainda, 

no ano de 2002, com a prevista publicação do desdobrável e Roteiro daquele “espaço 

museológico de ar livre. 

Nesta linha de orientação, deve ser salientado que esta forma de gestão 

patrimonial se revelaria, pelo seu elevado alcance e pelo pragmatismo das medidas 

implementadas, a mais promissora para a garantia da preservação e fruição turístico-

cultural do legado histórico existente, uma vez que todos os monumentos visados ou os 

que, futuramente, viessem a ser integrados em circuitos passariam a usufruir da 

manutenção de limpezas e conservação regulares pelos serviços da Câmara Municipal. 

Com efeito, para se dar continuidade a este tipo de acções, das quais aquela 

poderia já ser considerada como o início de uma experiência positiva, haveria, enquanto 

decorriam as obras de recuperação do edifício para a instalação do Museu, de prosseguir 

com as prospecções arqueológicas, estudo e registo de novos testemunhos do passado, 

indispensáveis ao conhecimento da história da ocupação ancestral do território do 

Município. 

Nesta perspectiva, o reconhecimento e identificação de novos monumentos e 

sítios, efectuado através de levantamentos selectivos, permitiriam inventariar mais cerca 

de trinta novos testemunhos patrimoniais. Destes, quinze seriam atribuíveis à Pré-

história, dois ao Período Romano e treze da Idade Média, sendo de destacar, 

particularmente, deste último período, a descoberta de mais sete sepulturas inéditas 

localizadas na Freguesia de Cabanas de Viriato. 

Deste modo, ao ser consideravelmente profícuo verificar que estes novos dados 

se revelariam de interesse vital para o conhecimento do passado histórico concelhio e 

regional, proceder-se-ia à publicação da Segunda Fase da Carta Arqueológica4, 

edição que, pela natureza do resultado dos trabalhos desenvolvidos, viria a despoletar 

um forte estímulo para o prosseguimento de acções de conservação e valorização do 

                                                 
4 Evaristo João de Jesus Pinto, Património Arqueológico do Concelho de Carregal do Sal, 2ª Fase da 
Carta e Roteiro, Câmara Municipal de Carregal do Sal, 2004. 
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património identitário das populações. A referida publicação contribuiria, também, para 

o estabelecimento de medidas cautelares ao nível das políticas de planeamento e 

urbanismo e de ponderação da inclusão de alguns dos monumentos, no Plano Director 

Municipal. 

Tendo em conta que a gestão patrimonial seguida continuava a afirmar-se como 

o modelo mais adequado para se preservar e valorizar o património concelhio, a criação 

de um novo percurso arqueológico constituiria outro importante desafio para se 

abranger e alargar o leque de monumentos “musealizados”.  

Desta forma, entre os objectivos a alcançar destacavam-se os de estender a 

fruição turística a outras freguesias do concelho, dar a conhecer as suas referências 

históricas, culturais e identitárias, assim como remeter os visitantes para a descoberta da 

diversidade de todo o património do território do município, através de itinerários 

temáticos. 

Assim, após uma análise global e atenta ao conjunto de testemunhos 

patrimoniais da freguesia de Cabanas de Viriato, cujo interesse cultural se revelaria 

manifestamente importante, e avaliado o seu raio de dispersão e inserção paisagística, 

bem como a conjugação de outros factores como o das acessibilidades e condições de 

atracção turística, a apresentação e aprovação de um novo projecto que incluiria 

trabalhos de limpeza, desmatação, arranjo dos acessos, implantação de sinalética e 

painéis explicativos, permitiria criar um novo circuito, o Percurso Patrimonial das 

Cimalhinhas. 

Ao tratar-se de um amplo espaço que congrega, para além da reserva natural do 

Deldoreto, vários vestígios do passado com cronologias de diferentes épocas (Romana, 

Medieval e Tardo-Medieval), designadamente o conjunto de sepulturas escavadas na 

rocha do passal e a inscrição rupestre da Lapa da Moira, a sua efectiva concretização 

daria lugar às publicações de carácter pedagógico, didáctico e turístico na forma de 

desdobrável e roteiro5, nas quais passariam a ser especificados os monumentos que 

podiam ser visitados. 

Atingida aquela nova etapa e verificados os seus resultados em termos da gestão 

seguida em prol da defesa e dinamização do património local, cuja evidência dos 

benefícios seriam reconhecidos pelo facto de se ter passado de uma total inexistência de 

sítios arqueológicos visitáveis para duas dezenas com condições excepcionais de visita, 

                                                 
5 Evaristo João de Jesus Pinto, Percurso Patrimonial das Cimalhinhas, Câmara Municipal de Carregal do 
Sal, 2004. 
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uma nova estrutura de gestão passaria, por razões de funcionalidade dos serviços, a ser 

colocada em prática com a iniciada instalação do Museu. A Instituição, como órgão de 

gestão museológica passaria, no âmbito das suas funções de investigação, a assumir a 

gestão do património cultural (estudos, prospecções, levantamentos, inventariação, 

salvaguarda, valorização, conservação, divulgação e dinamização)6, processo que, 

simultaneamente acumularia com as funções da própria Instituição (estudo e 

investigação das suas colecções, recolha, incorporação, inventariação, exposição, 

conservação, educação e divulgação). 

 Nesta perspectiva, para consolidar esta nova estrutura de gestão o Museu 

passaria a integrar, no seu plano anual de actividades um programa direccionado para os 

trabalhos de campo, tendo como finalidade não só o garantir da continuidade das acções 

que já vinham a ser desenvolvidas como também assegurar a organização dos próprios 

serviços para a sua prossecução. 

 Entretanto, paralelamente aos trabalhos da instalação do Museu, havia já sido 

iniciado o projecto de estudo da viabilização do Circuito Arqueológico da Cova da 

Moira. Para além de ter como objectivo a salvaguarda de valores patrimoniais 

localizados numa área sob efeito de pressão urbanística, havia também o da pretensão 

da criação de uma nova oferta educativa para a comunidade escolar local e o reforçar da 

componente turística, para um museu que acabava de albergar o posto de turismo do 

próprio concelho. 

 Neste contexto, reunindo as condições consideradas essenciais à sua efectivação, 

designadamente as excelentes características ambientais, acessibilidades e número de 

monumentos envolvidos com valor e interesse histórico-cultural, a aprovação daquele 

projecto daria lugar à criação do terceiro circuito arqueológico em mais uma das 

freguesias do concelho (Currelos), assim como à sua divulgação em desdobrável 

turístico e roteiro informativo para todo o tipo de visitantes. 

 Alcançado mais este objectivo, poder-se-á afirmar que, como aqueles 

testemunhos patrimoniais estavam num limite deplorável de abandono e degradação, a 

concretização deste circuito constituiu, por certo, o melhor procedimento para a 
                                                 
6 Como refere Luís Alonso Fernández, «Entre los diversos médios e instrumentos utilizados para la 
necesaria protección y conservación del património cultural continúan siendo los museos (y su ciência, la 
museología) elementos imprescindibles, cuando no cada vez más especializados, para cumplir com esa 
misión irrenunciable que le ha encomendado desde hace siglos la Humanidad entera. Desentenderse de 
esta función seria tanto como olvidar el valor de la memoria colectiva que representa la realidad del 
património, sin el cual, insistimos, no poseeríamos los conocimientos adecuados sobre nosotros mismos y 
sobre el mundo» (Luís Alonso Fernández, Museologia. Introdución a la teoria y práctica del museo, 
Madrid, Istmo, 1993, p. 127). 
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salvaguarda da integridade de todos os monumentos nele integrados e a assunção de 

projectos que proporcionarão a investigação arqueológica e posterior fruição turístico-

cultural integrada numa futura rede municipal de espaços musealizados7. 

Em face do que ficou dito e tendo presente que já se haviam ultrapassado três 

dezenas de monumentos visitáveis, o Museu, ao iniciar o seu normal funcionamento, 

não podia descurar outros objectivos importantes como os da investigação ao seu 

património arqueológico que tinha à sua guarda, medida que se justificava não só pela 

informação histórica que poderia daí advir, como também pela exumação de diverso 

espólio para o enriquecimento da colecção de arqueologia.  

Ao procurar ir-se ao encontro desta necessidade, deu-se continuidade à política 

de acções programadas, designadamente com o regresso às escavações arqueológicas na 

Orca de Travanca e Habitat do Ameal, de cujo processo se aguarda a divulgação dos 

resultados pelos responsáveis da investigação, Prof. Doutor Senna Martinez e Dr. José 

Ventura, uma vez que, os mesmos, já haviam dado o primeiro impulso ao conhecimento 

da ocupação Pré-histórica no território deste concelho. 

 Contudo, a instituição, para além daqueles objectivos, teria de ter também a 

pretensão de diversificar e alargar o seu campo de acção à recuperação e preservação de 

outros tipos de património representativo da memória e identidade locais, assim como o 

de procurar aproximar-se mais de toda a comunidade. 

 Nesse sentido, ao tomar-se conhecimento que o próprio município era detentor 

de imóveis degradados que haviam servido a actividades económicas ancestrais, 

designadamente um lagar de varas, localizado na freguesia de Parada, assumir-se-ia, 

com o apoio e efectiva colaboração da Divisão de Obras Municipais a recuperação 

daquela unidade lagareira. Começado aquele processo, tal iniciativa permitiria ver 

nascer um novo espaço musealizado, o antigo Lagar de Varas de Parada cujos 

objectivos seriam o da criação do primeiro núcleo museológico no concelho. 

 Com esta medida, a uma importante conclusão se poderia chegar: o Museu 

Municipal Manuel Soares de Albergaria, ao chamar a si este novo espaço, não só 

passaria a ingressar numa tipologia de museu polinucleado, como também a abrir 

caminho à criação e aglutinação de futuros núcleos museológicos que se desejavam ver 

emergir pelas restantes freguesias do concelho, dando assim sentido e coerência a uma 

futura rede municipal de espaços musealizados. 

                                                 
7 Evaristo João de Jesus Pinto, Circuito Arqueológico da Cova da Moira, Câmara Municipal de Carregal 
do Sal, 2006, p.21. 
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 À luz deste princípio, o Núcleo Museológico do Lagar de Varas de Parada, 

como testemunho representativo da actividade ligada à produção do Azeite, bem como 

da importância que teve este sector de actividade para a economia local ao longo dos 

tempos8, passou a significar, como recurso patrimonial, não só uma mais-valia para toda 

a comunidade, como também a afirmar-se como potenciador do desenvolvimento 

cultural e turístico.  

 Em suma, o prosseguimento deste “modelo” de gestão patrimonial resultaria da 

aplicação de práticas de gestão faseadas e adaptadas às necessidades concretas para os 

casos apresentados, o que viria a permitir ainda e subsequentemente, a criação do 

Percurso Patrimonial de Chãs, na Freguesia de Beijós e o Núcleo Museológico de 

Cabris em Carregal do Sal. 

 Desta feita, criadas as condições estruturais atrás referidas, conjugadas com o 

trabalho pioneiro de várias campanhas de escavação e investigação arqueológicas, que 

haviam sido realizadas a partir dos inícios da década de oitenta até meados dos anos 

noventa do século passado, sob a responsabilidade científica do Professor Doutor Senna 

Martinez, estavam reunidos, com a exumação e reunião de cerca de meio milhar de 

objectos, provenientes de monumentos e sítios de habitat, atribuíveis à Pré-história no 

território do Município, os atributos indispensáveis para o estudo e divulgação do 

património concelhio. 

 Tratando-se de um trabalho realizado no âmbito do PEABMAM, cujos 

resultados viriam a contribuir para o profícuo conhecimento da ocupação humana dos 

períodos históricos do Neolítico e Idade do Bronze, deva sublinhar-se que por todas as 

razões expostas e pela relevância histórica e documental daquele significativo acervo, se 

culminaria na publicação dos indispensáveis catálogos, e na apresentação de uma 

exposição conjunta com as colecções de outros concelhos9. 

 

 

 

 

                                                 
8 Evaristo João de Jesus Pinto, Desdobrável de apresentação do Núcleo Museológico do Lagar de Varas 
de Parada, Câmara Municipal de Carregal do Sal, 2006. 
9 Para este assunto consulte-se: João Carlos de Senna-Martinez, António C. Valera e José M. Ventura, 
Dez anos de Arqueologia na Bacia do Médio e Alto Mondego, Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, Lisboa, 1993; João Carlos de Senna-Martinez & I. Pedro, eds., Por Terras de Viriato: 
Arqueologia da região de Viseu, Viseu, Governo Civil do Distrito de Viseu e Museu Nacional de 
Arqueologia, 2000. 
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 Acresce que, para além do espólio proveniente das referidas escavações, a 

colecção de arqueologia do Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria, passaria a 

ser enriquecida e aumentada com materiais arqueológicos oriundos de recolhas de 

superfície de sítios comprovadamente datados da Época Romana e Idade Média10, cuja 

integração no acervo completaria a sequência cronológico-cultural do percurso 

expositivo com vestígios materiais de ocupação humana daquelas épocas. 

 Assim, a partir da análise dos elementos obtidos, pode inferir-se que passariam a 

integrar a colecção 449 objectos arqueológicos, 404 dos quais imputados ao período 

Pré-Histórico, 44 ao período Romano e 1 à Idade Média, de cuja proveniência se 

registariam 17 estações arqueológicas, assim como as diversas fontes bibliográficas 

relativas aos resultados dos trabalhos de investigação e sua divulgação. 

 Ressalta ainda desta análise que, sob o ponto de vista cronológico, o Período 

Neolítico e Idade do Bronze são, pelo destacado número de peças incorporadas e pela 

quantidade de monumentos megalíticos e sítios de habitat intervencionados, os que se 

encontram significativamente mais representados, facto que nos confirma uma maior 

incidência no estudo e conhecimento da Pré-História do actual território do concelho e 

um menor investimento na investigação arqueológica das épocas mais recentes.  

Nesse sentido caberá ao Museu, no âmbito das suas funções de estudo e 

investigação, procurar colmatar aquela lacuna, tendo em vista o adequado conhecimento 

do passado histórico dos Períodos Romano e Idade Média, designadamente através do 

prosseguimento e intensificação dos trabalhos de campo. 

 Assim, graças aos resultados das investigações que haviam sido efectuadas, 

beneficiou o Museu de uma colecção (ver quadro da página seguinte) que passaria a 

reflectir uma boa parte do estádio evolutivo das comunidades humanas que habitaram o 

território da Bacia interior do Mondego, desde os seus primeiros vestígios de fixação 

transitória documentados por um conjunto de utensílios cerâmicos e pétreos do 

Neolítico Antigo (c. 5.500-4.100 a.C.)11, até ao estabelecimento das várias etapas de 

“sedentarização” e organização social sucedidas  durante  o  fenómeno  megalítico  e 

 

                                                 
10 Para este assunto veja-se: Evaristo, J. J. Pinto, Roteiro Arqueológico do Concelho de Carregal do Sal, 
Câmara Municipal, 2001;Evaristo, J. J. Pinto, Património Arqueológico do Concelho de Carregal do Sal, 
2ª fase da Carta e Roteiro, Carregal do Sal, Câmara Municipal, 2004; Evaristo, J.J.Pinto, A Romanização, 
Roteiro do Museu Municipal de Carregal do Sal, Câmara Municipal, 2006, p. 61-65. 
 
11 Atribuição cronológica referenciada por João Carlos de Senna Martinez, «Os Primeiros Camponeses», 
Roteiro do Museu Municipal de Carregal do Sal, Câmara Municipal, 2006, p.48. 
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Monumentos e Sítios Intervencionados no Território do Município de Carregal do 
Sal e Respectiva Quantificação dos Acervos Arqueológicos Incorporados no Museu 
Manuel Soares de Albergaria – Carregal do Sal. 
                           

Sítios Arqueológicos 
intervencionados 

Período 
Cronológico 

N.ºde 
Objectos 

inventariados 
Referências 

bibliográficas 

Habitat do Neolítico das 
Carriceiras 

Neolítico 
Antigo 63 

Senna Martinez, J.C. 2000 a 
Senna Martinez, J.C. 1994 
Senna Martinez & Estevinha, I. M.1994 
Valera, A.C. 1998 

Outeiro dos Castelos de 
Beijós 

Neolítico 
Antigo e 
Final 

37 Senna Martinez, J.C. 2000 b 
 

Orca 2 do Ameal 
Neolítico 
Antigo e 
Médio 

28 
Senna Martinez, J.C. & Ventura, J. M. C. 
2000 
Ventura. 1996 a 

Orca 2 de Oliveira do 
Conde 

Neolítico 
Antigo 11 Ventura. 1998 

Orca 1 do Ameal Neolítico 
Médio 9 Ventura. 1994 e 1998 

Orca de Santo Tisco 
Neolítico 
Médio e 
Final 

39 
Senna Martinez, J.C. & Ventura, J. M. C. 
1994 
 

Orca dos Fiais da Telha 
Neolítico 
Médio e 
Final 

114 Senna Martinez, J.C. 1989 a 
 

Orca do Valongo Neolítico  
Final 13 Henriques & Barroso. 1994 

Orca do Outeiro do Rato Bronze Pleno 3 Senna Martinez.1994 b 
 

Sítio de Habitat do  
Ameal  VI Neolítico Final 73 Senna Martinez. 1989 a 1998 a 

 

Sítio da Malcata Bronze Final 2 Senna Martinez, J.C. 1993 f 
 

Habitat da Quinta Nova Neolítico Final 6 Senna Martinez.1994 a 
1995 b 

Planalto do Ameal – Vale 
da Mena e Vale da Orca 
(recolhas de superfície) 

Neolítico Final 6 Pinto. 2001 

Sítio Arqueológico de Chãs 
(recolhas de superfície) Romano  17 Pinto. 2000 

Sítio Arqueológico do Vale 
do Rio (recolhas de 
superfície) 

Romano  11 Pinto. 2001 

Sitio Arqueológico da 
Quinta dos Buxeiros actual 
Quinta da Sobreira 
(recolhas de superfície) 

Romano  16 Pinto. 2001 

Necrópole de Oliveira do 
Conde (recolhas de 
superfície) 

Medieval  1 Pinto. 2004 

 Total: 449  

 
Fonte: inventário realizado em 2006; Centro de Documentação do Museu Municipal Manuel Soares 
de Albergaria. 
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com o culminar da Idade do Bronze Final (c. 1250-550 a.C.)12. 

Aquelas encontram-se representadas por um conjunto significativo de peças, 

designadamente geométricos sobre lâmina, pontas de seta, cerâmicas decoradas, 

objectos de adorno pessoal, mós manuais, punhal de cobre arsenical e argolas de bronze. 

 O Sítio de habitat das Carriceiras, o Outeiro dos Castelos de Beijós e os 

contextos remobilizados das mamoas das Orcas 2 do Ameal e 1 de Oliveira do Conde 

identificam os primeiros espaços ocupados por pastores e recolectores do Neolítico 

Antigo. Os artefactos por eles utilizados (lamelas de quartzo e sílex, fragmentos de 

olaria e enxós em pedra polida)13, principiam o percurso expositivo, evidenciando um 

pouco do conhecimento daquele que seria o iniciar do longo ciclo de transformação da 

floresta temperada de carvalhos que então cobria o centro do que viria a ser 

Portugal14. 

A par destes contextos neolíticos, considerados pré-megalíticos15, as evidências 

arqueológicas do Neolítico Médio (4100-3500 a.C.) estão, por sua vez, representadas 

pelos dólmens das Orcas 1 e 2 do Ameal e a Orca 2 de Oliveira do Conde que, quase 

sempre de dimensões modestas, constituem, a um tempo, uma primeira 

monumentalização arquitectural funerária e verdadeiras âncoras na paisagem […]16.  

Desta forma, integrando a primeira fase do megalitismo regional17, a construção 

e utilização destes primeiros sepulcros do Planalto do Ameal, em conjunto com outros 

exemplares da mesma área da Plataforma do Mondego, corresponderiam aos inícios da 

estabilização das comunidades do Neolítico Médio, após a sua deslocação para novos 

territórios18. Associados àquele núcleo de monumentos, mencionam-se alguns dos 

artefactos funerários ali depositados, designadamente geométricos sobre lâmina 

(triângulos, crescentes e trapézios), pendentes e lamelas, cujos objectos testemunham, 

                                                 
12 João Carlos de Senna Martinez, ob. cit., p. 48-51. 
13 Análise obtida a partir do inventário do Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria, realizado em 
2006. 
14João Carlos de Senna Martinez, ob. cit., p.48-50. 
15 Para este assunto, consulte-se António Carlos Valera, A Problemática da Neolitização dos Territórios 
do Interior: O caso da Bacia do Alto e Médio Mondego. Por Por Terras de Viriato, Arqueologia da 
Região de Viseu, Ed. Governo  Civil  do  Distrito  de Viseu e Museu Nacional de Arqueologia, 2000, 
p.15-22. 
16 João Carlos de Senna Martinez, «Uma Primeira Domesticação do Espaço», Roteiro do Museu 
Municipal de Carregal do Sal, Câmara Municipal, 2006, p. 51-53. 
17 João Carlos de Senna Martinez e José Manuel Quintã Ventura, Os Primeiros Construtores de 
Megálitos. Por Terras de Viriato, Arqueologia da Região de Viseu, Ed. Governo Civil do Distrito de 
Viseu e Museu Nacional de Arqueologia, 2000, p.35-38. 
18 José Manuel Quintã Ventura, A Necrópole Megalítica do Ameal; no Contexto do Megalitismo da 
Plataforma do Mondego, dissertação de Mestrado em Pré-História, apresentado à Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 1998, p. 171 (policopiado). 
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ainda neste período, a prevalência das práticas de valorização da caça/recolecção e 

desvalorização da componente agrícola19. 

Mas se aqueles pequenos dólmens da 1ª fase e os artefactos funerários deles 

estudado, integrados nesta colecção, poderão traduzir a existência de grupos com 

economia itinerante e elevada mobilidade20, as comunidades de pastores, recolectores e 

construtores de megálitos do Neolítico Final (3.500-2.500 a.C.) reflectirão o acentuar de 

profundas transformações, quer ao nível de consolidação e organização do seu espaço 

por novos padrões socioeconómicos, quer através da implantação de uma actividade 

produtora permanente21, quer através do desenvolvimento de outras formas de 

apropriação dos aspectos simbólicos e rituais22. 

A testemunhar este período, os monumentos megalíticos (Orca de Santo Tisco, 

Orca dos Fiais da Telha, Orca do Valongo e os Sítios de Habitat do Ameal VI e Quinta 

Nova) reflectem, tal como o seu conjunto artefactual exposto (pontas de seta, alabardas, 

raspadores, furadores, pendentes, lâminas, percutores, lamelas, vasos, taças, enxós e 

colar de contas discoidais em xisto), entre outras, aquelas mudanças de comportamento 

evolutivo das comunidades neolíticas deste território da Beira Alta. 

Depois do reconhecimento organizativo das comunidades humanas desta etapa 

histórica, expresso pelos artefactos atrás referidos e ilustrativos das suas formas de vida 

social e cultural, a emergência da Idade do Bronze (c. 2400/2300 e 1250 a.C.)23 

reflectirá, pela comprovada reutilização dos monumentos megalíticos do Outeiro do 

Rato e Fiais da Telha24, tal como pelo registo de contextos análogos constatados nos 

monumentos megalíticos da Beira Alta, um certo grau de Conservadorismo cultural25 

que, a par da ocupação do Outeiro dos Castelos e Sítio da Malcata, testemunham o 

carácter de desenvolvimento gradual deste processo histórico no território do concelho 

de Carregal do Sal. A retratar este período de introdução da metalurgia são de 

                                                 
19 Idem, p.37. 
20 Idem, p.36. 
21 João Carlos de Senna Martinez e José Manuel Quintã Ventura, Pastores, Recolectores e Construtores 
de Megálitos, O Neolítico Final.Por Terras de Viriato, Arqueologia da Região de Viseu. Ed. Governo 
Civil do Distrito de Viseu e Museu Nacional de Arqueologia, 2000, p.53. 
22 José Manuel Quinta Ventura, A Necrópole Megalítica do Ameal; no Contexto do Megalitismo da 
Plataforma do Mondego, dissertação de Mestrado em Pré-História, apresentado à Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 1998. p. 174 (policopiado). 
23 Datação enunciada por João Carlos de Senna Martinez, «Complexidade e Continuidade», Roteiro do 
Museu Municipal de Carregal do Sal, Câmara Municipal, 2006, p. 58. 
24 João Carlos de Senna Martinez. O Bronze Pleno. Uma Transformação na Continuidade? Por Terras de 
Viriato, Arqueologia da Região de Viseu, Ed. Governo Civil do Distrito de Viseu e Museu Nacional de 
Arqueologia, 2000, p. 105. 
25João Carlos de Senna Martinez, ob. cit., p.58.  
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mencionar o punhal em cobre arsenical da Orca dos Fiais da Telha, bem como um 

globular com decoração penteada do mesmo monumento, assim como uma taça de 

ombro com asa, também em cerâmica brunida, do Sítio da Malcata. 

Já a representar a fase final da Idade do Bronze (c.1250-550 a. C.)26, o Castro do 

Outeiro dos Castelos de Beijós, como “lugar central”27, passaria a evidenciar uma nova 

realidade sociocultural, não só identificável pela estratégia de ocupação do espaço, 

denotando uma preocupação com o controlo da paisagem envolvente28, como também 

pelos testemunhos materiais dali exumados, designadamente cerâmicas integráveis no 

“mundo Baiões/Santa Luzia”29, e uma fíbula de dupla mola helicoidal, para além de 

uma pequena faca afalcatada com paralelos em outros sítios coevos peninsulares 

[…]30.  

Mas se a presente colecção se pode considerar favorecida em termos de 

representação dos períodos históricos mencionados, o facto de não terem sido 

reconhecidos, até à data, quaisquer registos arqueológicos da cultura material da Idade 

do Ferro, no actual território do município, incorpora, por seu lado, inúmeros 

testemunhos da romanização que nos permitem dar conta das mudanças económicas, 

sociais e culturais implementadas durante o período de dominação romana. 

São exemplos dessas transformações o achado epigráfico da lápide funerária 

dedicada a Aurelius Panianus por sua mulher Albura, datado de finais do século I e 

inícios do século II31, o conjunto de pesos de tear, artefactos pétreos (mós manuais), 

cerâmicas domésticas e de construção que traduzem as formas de vida social, a 

produção agrária e os meios técnicos então utilizados naquela propriedade rural que, 

tudo indica, ter correspondido a uma villa romana32. 

Em idênticas circunstâncias de organização e de instalação social do espaço, 

para exploração agrícola, os vestígios arqueológicos recolhidos na Quinta da Sobreira 

(antiga Quinta dos Buxeiros), nomeadamente mós, pesos de tear, cerâmicas domésticas 
                                                 
26 Ibidem. 
27 João Carlos de Senna Martinez , “Entre o Atlântico e Mediterrâneo, O Bronze Final (O Grupo Cultural 
Baiões/Santa Luzia) Roteiro do Museu Municipal de Carregal do Sal”, Câmara Municipal, 2006, p. 58-
59. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 Sobre este assunto consulte-se Osvaldo Silvestre, «Uma lápide funerária encontrada em Beijós 
(Carregal do Sal)», Conímbriga, XV. Coimbra, 1976, p. 133-134; José d’Encarnação, «Indigenismo e 
romanização na epigrafia de Viseu», Actas do I Colóquio Arqueológico de Viseu, 1989, p. 315-319. 
32 Relativamente a este sítio arqueológico veja-se o levantamento efectuado por Evaristo J. J. Pinto,    
«Sítio arqueológico de Chãs, concelho de Carregal do Sal, contributo para a sua salvaguarda e 
valorização», Beira Alta, Vol. LIX, fasc. 1 e 2, 1º e 2º trimestre Viseu, (2000). p. 245-259. 
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e de construção (tegulae e imbrex), assim como, entre outros artefactos, o grafito 

recolhido no Sítio Arqueológico do Vale do Rio33, constituem outros tantos documentos 

preciosos para o estudo e conhecimento do povoamento rural romano do actual 

território do município, localizado entre a civitas de Viseu e a splendidissima civitas de 

Bobadela34. 

Para além destes testemunhos e da Inscrição Rupestre da Lapa da Moira 

VIIGIITO TVSGI (filio)/CALVMIIDI […]35, os marcos miliários anepígrafos, em 

granito, de Vale Touro e Oliveira do Conde, bem como de um outro recentemente 

descoberto em Vila Meã, atestarão, de igual modo, a existência de parte da rede viária 

romana que ligaria as civitates de Viseu e Bobadela, às principais povoações da Beira 

Alta. A reforçar a informação histórica desta colecção arqueológica, a inscrição latina 

da antiga Ponte do Caldeirão que passava sobre o rio Mondego, logo a seguir a Currelos 

e hoje localizada em Midões, ao referir «IMP.TITO.VIII.COS/ PONTEM. 

AEDIFICAVIT/ SEVERS.VITVLI F (ilius),36, complementará a história da 

romanização desta região, ao mesmo tempo que servirá de estimulo a futuros trabalhos 

de investigação arqueológica. Volvido o Período Romano, a Idade Média está, de igual 

modo, quantitativamente pouco representada nesta colecção.  

Para além das razões já referidas, motivadas pela ausência de investigação 

relativa a este período histórico, o acervo arqueológico do Museu Municipal possui, no 

entanto, uma estela de cabeceira de sepultura que foi recolhida da área adjacente à 

Igreja Matriz de Oliveira do Conde37. O seu aparecimento deveu-se à proximidade da 

abertura de alicerces para a construção do actual edifício da Junta de Freguesia, local 

que teria correspondido à antiga necrópole medieval, cujo processo não teve, na altura, 

o devido acompanhamento. Contudo, faz todo o sentido referir que a actual Igreja 

Matriz assenta sobre estruturas românicas, o que vem ao encontro do conjunto 

urbanístico edificado naquela época e que envolveria todo aquele espaço circundante, 

                                                 
33 O grafito inédito, com a inscrição “NIS”, faz parte de um fragmento de vaso cerâmico recolhido 
durante as prospecções arqueológicas no Verão de 2006, após toda a área ter sido devastada pelos 
incêndios.  
34 Evaristo J. J. Pinto, «A romanização», Roteiro do Museu Municipal de Carregal do Sal, Câmara 
Municipal, p. 61-65. 
35 Para este assunto consulte-se: João L. Inês Vaz e Luís S. Fernandes, «Inscrição Rupestre de Cabanas de 
Viriato», Saxa Scripta, III Simpósio Ibérico – Itálico de Epigrafia Rupestre, Viseu, 1997. p.181-188. 
36 Como afirma João L. Inês Vaz, a inscrição é do tempo do Imperador Tito. Cf. «Contributo dos 
Documentos Medievais para a Prospecção Arqueológica», Actas das I Jornadas do Grupo de 
Arqueologia e Arte do Centro, Coimbra, p.187. 
37 Para este assunto consulte-se: Evaristo J. J. Pinto, «A Idade Média», Roteiro do Museu Municipal de 
Carregal do Sal, Câmara Municipal, 2006, p. 66. 
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como se pode depreender pela ainda conservada Fonte Medieval da Quinta das Marias, 

cujo monumento viria a ser forçosamente inventariado38. 

Apesar das circunstâncias, de todo nefastas para o apuramento do conhecimento 

deste passado histórico, os vestígios arqueológicos da Idade Média são, no entanto, 

complementados no percurso expositivo pela abundante informação contida em painel 

próprio e pelo registo fotográfico exposto de uma sepultura escavada na rocha a 

representar as inúmeras existentes no território do município39. 

Para concluir, ao tratar-se no seu conjunto de uma colecção amplamente 

divulgada, quer através dos catálogos das exposições atrás referidas, quer pelo próprio 

Roteiro do Museu Municipal de Carregal do Sal, (Martinez, 2006, p.48-61); (Pinto, 

2006, p. 61-67), para além dos trabalhos já publicados sobre o estudo e investigação dos 

sítios arqueológicos mencionados em bibliografia, deve sublinhar-se que se considerou 

pertinente, para o presente trabalho, dar também conhecimento dos textos 

interpretativos da colecção arqueológica, os quais, expostos em painéis, retractam de 

forma resumida, o contributo do estado dos conhecimentos para a construção de uma 

síntese histórica relativa à ocupação do território concelhio.    

 

OS PRIMEIROS CAMPONESES 

O Neolítico Antigo 

Cerca de 5500 a.C. as bacias interiores do Mondego, Vouga e Douro acordaram, 

pela primeira vez, com o ruído dos rebanhos de ovinos. 

Acolhendo-se em grutas e abrigos entre fragas graníticas, construindo frágeis 

cabanas de ramagens, os pastores e recolectores do Neolítico Antigo iniciavam o longo 

ciclo de transformação da floresta temperada de carvalhos que então cobria o centro do 

que viria a ser Portugal. Recipientes de olaria frequentemente decorados, pequenos 

instrumentos líticos fabricados a partir de lamelas de quartzo e sílex e as primeiras 

enxós em pedra polida constituem o seu equipamento. 

No Concelho de Carregal do Sal foram recuperados vestígios destas populações 

nos sítios de habitat das Carriceiras e de Beijós bem como em contextos remobilizados 

nas mamoas das Orcas 2 do Ameal e 2 de Oliveira do Conde. 

 

                                                 
38 Para este caso veja-se: Evaristo J. J. Pinto, Património Arqueológico do Concelho de Carregal do Sal, 
2ª fase da Carta e Roteiro, Ed. Câmara Municipal, 2004. 
39 Evaristo J. J. Pinto, «A Idade Média», ob. cit. p. 66. 
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UMA PRIMEIRA DOMESTICAÇÃO DO ESPAÇO 

O Neolítico Médio 

Volvido um milénio sobre o aparecimento regional das primeiras comunidades 

camponesas, a pressão humana sobre os espaços da Beira Alta crescera progressiva-

mente. Cerca de 4100 a.C., as linhas de cumeada e os interflúvios entre os cursos de 

água vão começar a povoar-se dos primeiros marcadores artificiais de um espaço 

crescentemente humanizado. 

Os mais antigos monumentos megalíticos, quase sempre de dimensões 

modestas, constituem, a um tempo, uma primeira monumentalização arquitectural 

funerária e verdadeiras âncoras na paisagem para populações que, por outro lado, 

mantêm ainda uma grande mobilidade sazonal. 

No território do actual Concelho de Carregal do Sal pertencem a esta etapa 

histórica as Orcas do Ameal 1 e 2 e a Orca de Oliveira do Conde 2. 

 

PASTORES, RECOLECTORES E CONSTRUTORES DE MEGÁLITOS 

O Neolítico Final 

A partir de c. 3500 a.C., profundas transformações vão afectar as comunidades 

neolíticas. Predominam agora os grandes monumentos de corredor desenvolvido e 

estruturas complexas na área frontal, com oferendas mais diversificadas, que encontram 

correspondência directa nos materiais provenientes dos vários sítios de habitat 

(“aldeias”) identificados e que ficam próximos das necrópoles.  

As estruturas frontais dos monumentos megalíticos (por ex. Lapa da Orca/Orca 

dos Fiais da Telha), funcionariam como "espaços cénicos" e fariam destes tipo de 

monumentos "templos", no sentido pleno do termo, com espaços fechados e de acesso 

reservado (câmara e corredor) e espaços abertos (átrios), para o resto das comunidades. 

Com um ritmo de vida marcadamente sazonal, os sítios de habitat das terras 

baixas seriam ocupados durante o Outono e Inverno, época do ano em que parecem ter 

sido construídos a maioria dos dólmenes. Viveriam então recolectando bolota que 

torravam e moíam, praticando talvez uma pequena horticultura e cuidando dos 

rebanhos. 

A Primavera e o Verão vê-los-iam deslocarem-se para os pastos altos das serras 

(como é o caso da Serra da Estrela) donde regressariam no início do Outono, abrigando-

se novamente à sombra tutelar dos antepassados tumulados na necrópole vizinha. 
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Pertencem ao Neolítico Final em território actual do Concelho de Carregal do 

Sal os monumentos megalíticos designados como Orca dos Fiais da Telha, Orca 1 de 

Oliveira do Conde, Orca de Travanca (hoje destruída), Orca de Santo Tisco e Orca do 

Valongo, bem como os sítios de habitat (“aldeias”) do Ameal-VI, Campo de Tiro dos 

Fiais, Quinta Nova, Mimosal e Barrocas. 

 

A ARTE MEGALÍTICA, 

Ponte entre os mundos dos vivos e dos mortos 

Lugares de deposição formal dos mortos e, ao mesmo tempo, autênticos 

primeiros "santuários" das comunidades camponesas, os monumentos megalíticos de 

cariz dolménico do Centro/Norte português aparecem frequentemente decorados com 

pinturas e/ou gravuras. 

Com uma simbólica onde permanecem traços da componente caçadora-

recolectora (por exemplo na cena de caça da Orca dos Juncais) a par de algumas 

representações da figura humana, desde os primeiros monumentos que sóis, 

serpentiformes, peles esticadas e outras figurações mais esquemáticas povoam os 

espaços da câmara e/ou corredor destes sepulcros. 

Ponte entre o mundo dos antepassados e o dos vivos, a "Arte Megalítica" 

contribui certamente para o papel multifuncional e organizador da vida das 

comunidades neolíticas desempenhado pelas necrópoles dolménicas. 

O único exemplo de um monumento com pinturas conhecido no Concelho de 

Carregal do Sal é a Orca do Santo Tisco que conserva a figuração de um sol no segundo 

esteio do lado norte da câmara. 

 

COMPLEXIDADE E CONTINUIDADE 

O BRONZE PLENO 

Entre c. 2400/2300 e 1250 a.C. o desenvolvimento da primeira Idade do Bronze 

(Bronze Pleno) trará à Beira Alta, a par de continuidades importantes, algumas rupturas 

do registo arqueológico que indicam complexidades sociais crescentes. 

Nas economias alimentares desenha-se uma componente pastoril transumante 

estável e desenvolvida  com carneiro, boi e cabra, por ordem de importância. Mantêm-

se ainda componentes recolectoras (bolota) e de caça (javali e veado), implicando, em 

conjunto e pesem embora alguns ganhos de produtividade possíveis, a permanência de 

ritmos de actividade marcadamente sazonais. 
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A par da reutilização sistemática dos grandes monumentos megalíticos 

construídos no Neolítico Final, indicadora de algum conservadorismo cultural, surgem 

as primeiras construções funerárias individuais com inumação em cista ou fossa sob 

tumulus. Nos espólios funerários, os primeiros objectos metálicos a surgir 

regionalmente e algumas formas particulares de olaria  de que os vasos campaniformes 

são uma primeira expressão  indicam estatutos sociais em diferenciação. 

Deposições tardias na zona frontal da entrada do corredor da Orca dos Fiais da 

Telha, incluindo um punhal em cobre arsenical, bem como alguns restos de olaria da 

Orca de Travanca testemunham esta etapa no Concelho de Carregal do Sal. 

 

ENTRE ATLÂNTICO E MEDITERRÂNEO.  

O Bronze Final (O Grupo Cultural Baiões/Santa Luzia) 

O final da Idade do Bronze (c. 1250-550 a.C.) constitui o primeiro momento em 

que, na Beira Alta, encontramos um sistema complexo de povoamento com "lugares 

centrais" (“aldeias permanentes”), regularmente dispostos no espaço e com 

implantações denotando uma manifesta preocupação com o controlo da paisagem 

envolvente. Entre eles localizam-se os sítios subsidiários, nomeadamente os "casais 

agrícolas" de pequena dimensão. 

Produzindo diversas categorias artesanais  olaria, metalurgia do cobre, bronze e 

ouro, tecelagem, etc.  era na pastorícia, recolecção de bolota e outros elementos ve-

getais e agricultura (hortícolas e alguns cereais) que os ocupantes destes locais 

procuravam os elementos da subsistência diária.  

A estes "lugares centrais", organizadores de todo um espaço envolvente, 

chegaram contactos com a Beira Interior, Estremadura Atlântica e bacia do Tejo, 

Noroeste Português e Meseta Norte espanhola. 

Entre os séculos VIII e VI a.C., a presença fenícia nas "rias" do Baixo Mondego 

e Baixo Tejo, através dos circuitos de trocas que estimula, conduzirá ao apogeu de 

algumas destas comunidades, de que é eloquente testemunho a riqueza dos materiais 

recuperados no Castro da Senhora da Guia de Baiões (S. Pedro do Sul). 

Um bom exemplo de um “lugar central” deste período em terras do Concelho de 

Carregal do Sal é o Castro do Outeiro dos Castelos de Beijós enquanto os pequenos "ca-

sais agrícolas" estão representados pelo sítio da Malcata. 
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A ROMANIZAÇÃO  

 Entre a fronteira da Ciuitas de Viseu e a Splendidissima Ciuitas de Bobadela, 

inúmeros testemunhos da presença romana se perpetuaram naquele, que é hoje, o 

território do Município de Carregal do Sal. 

 Utilizando os melhores terrenos para exploração agrícola, a que denominavam 

de uilla, os romanos aqui viveram e formaram família deixando os seus nomes e 

vivências eternizadas a este recanto beirão. O texto da placa funerária do Sítio 

Arqueológico de Chãs encontrado em Beijós é, um dos documentos epigráficos datável 

de finais do século I d.C./ inícios do século II d.C., que comprova a existência de um 

casal de proprietários rurais abastados e a construção de um monumento funerário para 

ambos cujos vestígios do mausoléu se terão perdido. 

 A par deste importante epitáfio pertencem a este período, a inscrição rupestre da 

Lapa da Moira, em Cabanas de Viriato, o Sítio Arqueológico do Vale do Rio, Quinta da 

Sobreira e os Marcos Miliários em Oliveira do Conde que indicavam as vias que 

atravessavam o actual território do Concelho. A permanência dos romanos deixou ainda 

por toda a Lusitânia marcas notáveis de profundas transformações sociais, económicas e 

administrativas e influências culturais determinantes, como o uso de uma língua oficial, 

o latim, a implementação de um sistema monetário e a numeração, de entre outras 

manifestações de que hoje somos herdeiros. 

 

A IDADE MÉDIA 

Após a decadência do Império Romano e consequente invasão do espaço 

peninsular por diversos povos, novas estruturas de poder se foram firmando a partir do 

século V, dando origem a profundas transformações económicas, sociais e culturais que, 

ao longo do tempo, foram dando forma e consistência à formação de reinos e a uma 

sociedade multifacetada de cariz marcadamente feudal, cujas linhas de influência 

haveriam de confluir e se instaurar naquele que viria a ser o território português. 

 Como sociedade predominantemente rural e intensamente religiosa, inúmeros 

testemunhos desse passado se foram preservando na actual área administrativa do 

Município de Carregal do Sal, sendo exemplos monumentais, os túmulos rupestres 

escavados na rocha dispersos por todas as suas freguesias e as estelas discoidais em 

granito da necrópole de Oliveira do Conde e do lugar de S. Sebastião em Currelos. 

 A torre medieval de Casal da Torre, hoje infelizmente desaparecida, constituía 

até ao século XVIII, o monumento mais simbólico deste passado senhorial. 
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The First Countrymen 

The Ancient Neolithic 

Around 5500 b.C., the interior basins of Mondego, Vouga and Douro woke up, 

for the first time, with the sound of the flocks. 

Finding shelter in caves and cover between granite cliffs, building fragile 

cottages made out of branches, the shepherds and recollectors of the Ancient Neolithic 

started a long cycle of transformations in the forest full of oak-trees that used to cover 

what would become to be Portugal. 

Pottery containers frequently decorated, small Lithic instruments built from 

quartz and silica layers and the first polished rock adzes made up the countrymen’s 

equipment. 

There were many vestiges of these inhabitants to be recovered in the city of 

Carregal do Sal, in their habitat in Carriceiras and Beijós, as well as in the remobilized 

contexts in Ameal’s mamoas das Orcas 2 and 2 from Oliveira do Conde. 

 

The First Area Domestication 

The Middle Neolithic 

After the turn of the millennium after the regional appearance of the first rural 

communities, the human pressure on the Beira Alta areas grew progressively.  

Around 4100 b.C., the mountain crests and the bits of land between the watercourses 

started to become populated by the first artificial marks of a growing humanised area. 

The most ancient megalithic monuments, nearly always with modest 

dimensions, constitute the first funerary architectural tombstone and truth anchor in the 

peoples landscape that, on the other side, maintain a great seasonal mobility. 

In the current land of the city of Carregal do Sal, the Orcas do Ameal 1 and 2 

and the Orca de Oliveira do Conde 2 belong to this historical period. 

 

Megalith shepherds, recollectors and builders  

The Final Neolithic 

Deep transformations affected the Neolithic communities from 3500 b.C.. The 

big monuments with expanded corridor and complicated structures in the front area, 

with diversified gifts, that find direct connection to the materials coming from different 

and varied places of their identified habitat spots (aldeias - Villages) and that are close 

to the necropolis are now predominant.   
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The megalithic monuments’ front structures, (for example Lapa da Orca / Orca 

dos Fiais da Telha), worked as “scenical areas” and would make of these monuments 

“temples”, in the real meaning of the word, with closed and restricted access areas 

(chamber and corridor) and open areas (atriums), for the rest of the communities. 

With an extremely seasonal life rhythm, the habitats in the lower areas would be 

occupied in the autumn and winter, time of the year when it seems to have been built 

most of the dolmens. They would then live gathering acorn that they toasted and grind, 

gardening and taking care of the flocks. 

They would relocate themselves to the high mountains (as for e.g. Serra da 

Estrela) during the spring and summer, where they would come from in the beginning 

of autumn, sheltering themselves again in the shadow of the tombs in the neighbouring 

necropolis.  

The monuments, named Orca dos Fiais da Telha, Orca 1 from Oliveira do 

Conde, Orca de Travanca (currently ruined), Orca de Santo Tisco and Orca do 

Valongo, as well as the habitat (aldeias - Villages) in Ameal – VI, shooting range in 

Fiais, Quinta Nova, Mimosal and Barrocas, belong to the Final Neolithic in the current 

area of the city of Carregal do Sal. 

 

The Megalithic Art, 

Between the living and dead worlds 

The megalithic dolmens, formal places of dead deposition and at the same time, 

the first authentic sanctuaries of the farmer communities, found in the Interior North of 

Portugal, are frequently decorated with paintings and drawings. 

These paintings symbolise and picture the hunting and gathering component (for 

e.g. the hunting scene at the Orca dos Juncais) along with some human images, 

serpentine-like monuments, suns, stretched pieces of leather and other images that 

schematically live in the tombs’ chamber area or corridor. 

The Megalithic art, considered to be the bridge between the ancient world and 

the living world, contributes to the multifunctional and organisational role it has in the 

life of Neolithic communities played by the necropolis. 

The only example of a monument with paintings known in the city of Carregal 

do Sal is the Orca do Santo Tisco that preserves the sun figuration in the second rod in 

the northern side of the chamber. 
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Complexity and Continuation 

The Full Bronze 

Between 2400/2300 and 1250 b.C., the first development of the Bronze Age 

(The Full Bronze) will bring to the Beira Alta, along with the important continuations, 

some breaches in the archaeological register that indicate growing social complexities. 

There is a rural developed and established component in the food economy  - 

with sheep, ox and goat. There is still the gathering component (acorn) and hunting 

(boar and veal), involving, along with production’s profits, the permanency of seasonal 

activities. 

The first individual funerary constructions appear beside the systematic reuse of 

the big megalithic monuments built in the last Neolithic, indicator of some conservative 

culture. 

In the funerary estates, the first megalithic objects and some particular types of 

pottery to emerge regionally – of which the bell-shaped pots are the first expression – 

indicate different social statutes.  

Late evidences in the front area of the corridor in the Orca dos Fiais da Telha, 

the arsenal copper dagger, and the pottery remains of the Orca de Travanca testify this 

period in the city of Carregal do Sal. 

 

Between the Atlantic and the Mediterranean 

The Final Bronze (The Cultural Group Baiões / Santa Luzia) 

The end of the Bronze Age (1250-550 b. C.) establishes the first moment, in the 

Beira Alta, when we find the complex population system with central locations 

(“permanent villages”), regularly ordered and firmly fixed showing concern controlling 

the surrounding landscape. Amongst them there are the subsidiary places, namely the 

“couple of farmers”. 

 

These local occupants looked for their daily subsistence producing handmade 

pottery, copper, bronze and gold works, weaving, etc – rural works, gathering acorn and 

other vegetables and cereals. 

These “central locations”, organizers of all the surrounding area, made contacts 

with Beira Interior, Estremadura Atlântica and Tejo, the Northwest of Portugal and 

North of Spain.  
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Between the 8th and 9th century b.C., the Phoenician presence in the estuary of 

Lower Mondego and Lower Tejo will lead to the growth of some of these communities 

by the exchange circuits, which can be verified by the valuable material recovered in 

Castro da Senhora da Guia de Baiões (S. Pedro do Sul). 

A good example of a “central location” of this period in the city of Carregal do 

Sal is Castro do Outeiro from Beijós Castles while the small “couples of farmers” are 

represented by the place of Malcata. 

 

The Romanization 

Innumerable evidences of the Roman presence remained between the city of 

Viseu and the splendid city of Bobadela, in what is currently, the territory of the City of 

Carregal do Sal. 

The Romans used the best lands, which they called uilla, for agriculture, and had 

lived and formed family here leaving their names and experiences eternalized to this 

place in the Beira. 

The text of the funerary plate of the Archaeological place of Chãs found in 

Beijós is one of the epigraphic documents dated at the end of century I A.C./ beginning 

of century II A.C., that proves the existence of a wealthy couple, owners of rural 

properties and the construction of a funerary monument for both whose vestiges of the 

mausoleum have been lost. 

The rupestral inscription of the Lapa of the Moira, in Cabanas de Viriato, the 

Archaeological place of Vale do Rio, Quinta da Sobreira and the milestones in Oliveira 

do Conde that indicated the ways that crossed the current territory of the Council are 

also monuments that belong to this period. 

The permanence of the Romans left great social, economic, administrative and 

cultural determinant influences, such as the use of an official language, Latin, the 

implementation of a monetary system and the numeration, amongst others, signs of that 

today we are inheritors. 

 
The Medieval Age 

After the decay of the Roman Empire and consequent invasion of the peninsular 

space by several peoples, new power structures started to become settled from century 

V, resulting in profound economic, social and cultural changes that, in the meantime, 

had been taking form and providing consistency to the formation of kingdoms and to a 
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multifaceted feudal society, whose influences would have to join and set up what would 

become the Portuguese territory.  

As an agricultural and intensely religious predominant society, innumerable 

evidences of this past had been preserved in the current administrative area of the city 

council of Carregal do Sal, being monumental examples, the rupestral tombs engraved 

in the rock spread by all its villages and the discoidal granite pillars of the necropolis of 

Oliveira do Conde and the little village of S. Sebastião in Currelos.  

The medieval tower of Casal da Torre, currently sadly missing, was until the 

XVIII century, the most symbolic monument of this seigniorial past. 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia: (Martinez, 2006, p.48-61); (Pinto, 2006, p. 61-67), 

 

Tradução: Sandra Pires, professora e consultora de E-Learning, no Westminster Adult 

Education College, London.2008 
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4. ACTUALIZAÇÃO DA CARTA    
    ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO. 
 
4.1. Novos Monumentos e Sítios  
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PRÉ-HISTÓRIA RECENTE 
 

 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

 
Descrição: Abrigo natural 

sob rocha localizado numa 

vertente abrupta num 

terreno de pinhal, do lado 

direito da estrada que segue 

para Sobral, ficando 

situado a Noroeste de 

Cabanas de Viriato. Tem a 

Norte o Rio Dão e a 

Ribeira de Sobral a Sul. 

Trata-se de um abrigo de grandes 

dimensões, com aberturas naturais para Norte, Este 

e Oeste, permitindo que a entrada Sul dê acesso a 

um átrio contíguo e em cujo espaço se tem 

acessibilidade a um outro abrigo sob rocha.  

Numa primeira observação e análise efectuadas ao seu interior foi possível 

identificar, de imediato, vestígios arqueológicos diversos, designadamente, 

fragmentos de cerâmica provavelmente atribuídos à Idade do Bronze, bem como 

um movente de mó manual, localizados à superfície da entrada do abrigo. 

 O abrigo, que tudo leva a crer ter sido utilizado naquele período 
cronológico cultural, constitui um sítio arqueológico que justifica, pelas 
potencialidades observadas, uma intervenção arqueológica para recolha de 
informação fidedigna.  
 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 76 - ABRIGO SOB ROCHA DO VALE DO CORVO  

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB16 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Vale do Corvo 

C.M.P. 1: 25 000  folha nº  

LATITUDE: 40º 28' 12,812'' 
LONGITUDE: 08º 00' 55,731'' 
ALTITUDE: 266,20m 

TIPO DE SÍTIO: Abrigo 

CRONOLOGIA: Idade do Bronze 
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Descrição: Abrigo sob rocha 

localizado na vertente norte do 

Rio Mondego, num cabeço 

sobranceiro àquele rio, onde se 

destacam inúmeros 

afloramentos graníticos.  

No seu interior foram 

detectados, à superfície, lascas 

de quartzito e um raspador em 

sílex, bem como fragmentos de 

cerâmica de fabrico manual. 

O Abrigo, com ampla visibilidade 

sobre as margens do Rio Mondego, 

apresenta boas condições naturais de 

defesa e uma vasta dominância territorial 

sobre a paisagem envolvente. 

Possui uma abertura virada a Sul, 

sendo a parte norte constituída por inúmeras pedras soltas, situação que nos leva a crer, 

ter ali existido um estrutura de protecção dos ventos vindos de norte. 

Em torno da sua localização geográfica situa-se a Ribeira de Valboa a Norte e 

Este, e a linha de água do Lameirinho a Oeste, verificando que os terrenos junto ao sopé 

daquela vertente, já foram agricultados em sistema de socalcos. 
 

Bibliografia: Inédito 
 

Nº CARTOG: 77 – PEDRA DA PORCA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: PAR2 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Parada 

LUGAR: Quinta dos Vales 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 23' 24,777'' 
LONGITUDE: 08º 01' 42,181'' 
ALTITUDE: 232,64m 

TIPO DE SÍTIO: Abrigo 

CRONOLOGIA: Indeterminado 
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Descrição: Afloramento 

granítico de grão fino, pouco 

saliente em relação ao solo, 

localizado a cerca de 600 

metros, em linha recta, para 

norte da povoação dos Fiais da 

Telha. Possui uma altura 

máxima de 0,50 metros no 

quadrante Oeste e de 0,20 

metros no seu lado Sul. 

Apresenta uma superfície relativamente plana medindo cerca de 2,20 metros de 

comprimento máximo no sentido N-S, por 1,80 metros de largura máxima no sentido E-

O. Ostenta, em praticamente toda a sua superfície, petróglifos de motivos geométricos, 

representados por mais de uma dezena de covinhas, cujas dimensões variam entre os 12 

centímetros de diâmetro e 3 centímetros de profundidade, até 4 centímetros de diâmetro 

e 2 centímetros de profundidade. Por outro lado, ostenta quatro podomorfos que 

apresentam um comprimento máximo de 20 centímetros, uma largura mínima de 5 

centímetros e uma largura máxima de 7 centímetros.  

 Por sua vez, a cerca de 4 metros para norte, foi localizado um outro afloramento 

granítico de pequenas dimensões, exibindo na sua superfície várias covinhas com 

dimensões idênticas ao primeiro afloramento. A técnica utilizada na execução das 

gravuras foi a picotagem tendo, com probabilidade, sido utilizado um instrumento lítico 

ou de metal. 
 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 78 - GRAVURAS DO CHÃO DO FORNO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI38 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Chão do Forno 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 27' 52,316'' 
LONGITUDE: 07º 56' 51,617'' 
ALTITUDE: 311,66m 

TIPO DE SÍTIO: Arte Rupestre 

CRONOLOGIA: Idade do Bronze 
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Descrição: Penedo 

granítico de médias 

dimensões, pouco 

saliente em relação ao 

solo e em forma 

semicircular, ficando 

localizado no espaço 

praticamente contíguo 

do lado norte do 

núcleo de sepulturas 

escavadas na rocha da 

Cova da Moira.  

Apresenta uma plataforma relativamente plana e horizontal, ostentando na parte 

central da sua superfície petróglifos de motivos geométricos, representados por cerca de 

uma dezena de covinhas (fossetes) escavadas na rocha de forma semiesférica, cujas 

dimensões variam entre os cerca de 4 centímetros de diâmetro por 1,5 centímetros de 

profundidade, até 3 centímetros de diâmetro e 1 centímetros de profundidade. 

 A técnica utilizada na execução das gravuras terá sido a de picotagem por 

percussão, utilizando um instrumento lítico ou de metal. 

Estas manifestações de arte rupestre inserem-se no Circuito Arqueológico da 

Cova da Moira. 

 

Bibliografia: Inédito 
 

Nº CARTOG: 79 - LAJE DA COVA DA MOIRA   

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR10 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Cova da Moira 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 18,418'' 
LONGITUDE: 07º 59' 25,149'' 
ALTITUDE: 273,03m 

TIPO DE SÍTIO: Arte Rupestre 

CRONOLOGIA: Indeterminado 
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Descrição: Localizadas a cerca 

de 600 metros, em linha recta, 

para sudoeste do Sítio 

Arqueológico de Chãs e a uma 

distância de cerca de 400 

metros para Noroeste da 

povoação da Póvoa da Pegada, 

numa pequena plataforma 

granítica implantada próxima 

do sopé de uma encosta suave, 

as gravuras encontram-se confinadas a um pequeno afloramento granítico de superfície 

lisa e plana, levemente saliente ao solo, com orientação NW-SE, coordenadas 40º 30’ 

02’’ de Latitude Norte e 7º 57’ 14’’ de longitude W, Carta Militar de Portugal dos 

Serviços Cartográficos do Exército, folha nº 199, Tondela, Escala 1.25 000, Edição 

1992. 

 O Sítio encontra-se implantado à cota de 300 metros, num cabeço que, não 

sendo de grandes proporções domina, claramente, a paisagem circundante, 

prolongando-se em declive suave para Noroeste e Nascente. 

 A uma escassa centena de metros a poente da área de implantação das gravuras, 

corre a Ribeira de Quelhas por entre uma pequena depressão que já foi agricultada e que 

acompanha a linha de água orientada a Sudeste/Noroeste. 

  

Bibliografia: (Ribeiro, 2000, p.25-41); (Pinto, 2009, p.24-26). 
 

 

Nº CARTOG: 80 – GRAVURAS RUPESTRES DA PÓVOA DA PEGADA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: BEI6 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Beijós 

LUGAR: Quelhas 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 29' 52,716'' 
LONGITUDE: 07º 57' 23,761'' 
ALTITUDE: 304,50m 

TIPO DE SÍTIO: Arte Rupestre 

CRONOLOGIA: indeterminado 
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Descrição: Pequeno 

afloramento rochoso, 

apresentando uma 

forma semicircular e 

pouco saliente em 

relação ao solo. 

Fica situado 

no início da encosta 

suave da Cova da 

Moira, no lugar do 

Amieiro, onde 

existem, na área 

envolvente, inúmeros afloramentos granitos. 

O pequeno penedo apresenta um painel com cerca de meia centena de covinhas 

(fossetes), distribuídas por uma área de cerca de 2m2., sobre a superfície da laje 

granítica. As covinhas possuem medidas que variam entre 2 a 4 cm de diâmetro por 1 a 

2 cm de profundidade. Os terrenos envolventes já foram agricultados, sendo 

actualmente utilizados para a pastorícia.  
 

 

 

 
Bibliografia: Inédito 

 
 

Nº CARTOG: 81 – GRAVURAS RUPESTRES DO AMIEIRO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR11 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Amieiro 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 34,495'' 
LONGITUDE: 07º 59' 21,916'' 
ALTITUDE: 280,13m 

TIPO DE SÍTIO: Arte Rupestre 

CRONOLOGIA: Indeterminado 
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Descrição: O Núcleo de Gravuras designado, por Cabris, localiza-se no limite das 

freguesias de Oliveira do Conde e Currelos, concelho de Carregal do Sal, distrito de 

Viseu, integrando a área do Lagar de Varas de Cabris e os moinhos de água envolventes 

(propriedade da Câmara Municipal), tendo como fronteira natural, a norte, a Ribeira de 

Cabanas. O acesso a este complexo patrimonial é efectuado através da estrada que parte 

do Carregal do Sal para Travanca de S. Tomé, ficando a estação arqueológica do lado 

esquerdo daquela via, a uma curta distância da ponte que atravessa a referida ribeira. 

 A vegetação, apesar de rasteira, é pouco abundante, predominando a giesta, a 

urze, o tojo e, sazonalmente, os narcissus scaberulus, sendo de destacar também a 

vegetação arbórea, com a predominância do pinheiro manso, choupos e salgueiros, 

assim como loureiros que cobrem as margens da referida ribeira. 

 O substrato geológico é predominantemente constituído por granitos de grão 

grosseiro, de cor clara, por vezes alterados, sendo algumas destas rochas constituídas e 

alternadas por intrusões de granito de grão fino, superfícies estas que, por serem mais 

macias, foram aproveitadas para execução deste tipo de arte rupestre. Os seus minerais 

constituintes são feldspatos, quartzo, moscovite e biotite. 

 As gravuras, com motivos de carácter esquemático, poderão remontar ao 

Período Neolítico ou Idade do Bronze. Surgem gravadas em lajes graníticas de 

morfologia regular, apresentando as faces historiadas na posição horizontal, do lado 

esquerdo do caminho que dá acesso a uma nascente de água, aos moinhos e ao lagar de 

varas. 

 Pese embora o facto de não terem sido encontradas referências históricas 

limitadas a este local, onde se inserem as gravuras, a maioria da informação disponível 

resulta da investigação e elaboração do projecto de musealização do Complexo 

Patrimonial de Cabris – Núcleo Museológico, apresentado pelo Museu Municipal, 

Nº CARTOG: 82 – GRAVURAS RUPESTRES DE CABRIS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR12 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos/Oliv. Conde 

LUGAR: Cabris 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 53,955'' 
LONGITUDE: 07º 59' 59,054'' 
ALTITUDE: 238,55m 

TIPO DE SÍTIO: Arte Rupestre 

CRONOLOGIA:Neolítico/ Id.Bronze 
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assim como dos resultados das prospecções arqueológicas, realizadas no âmbito da 3ª 

fase da Carta Arqueológica do Concelho. 

 A descoberta do núcleo de gravuras verificou-se nos finais do verão de 2008, 

tendo os trabalhos de campo, nesta estação de arte rupestre e área envolvente, sido 

realizados até meados de 2009, sendo posteriormente efectuada uma análise preliminar 

à recolha dos dados mais relevantes no Museu Municipal, já no decurso do corrente 

ano. 

 Depois de localizados e identificados os vários motivos gravados que 

constituíam aquele núcleo de arte rupestre, aos quais, por uma questão metodológica, se 

decidiu atribuir um painel para cada superfície gravada, efectuaram-se prospecções 

arqueológicas em toda a área envolvente, tendo sido calcorreados e visualizados todos 

os afloramentos graníticos num raio de 1000 metros ao longo da Ribeira de Cabanas, e 

referenciada a única estação arqueológica próxima das gravuras a cerca de 500 metros 

em linha recta para Noroeste, designada de “O Habitat do Neolítico Antigo das 

Carriceiras”. Por sua vez, num raio de 1,5 km verificou-se que se encontravam 

localizados o Abrigo do Bóco, com vestígios de ocupação neolítica e o monumento da 

Orca de Santo Tisco, cujo dólmen alberga um motivo solar pintado a ocre num dos 

esteios da Câmara. 

 No âmbito destes trabalhos concluiu-se que os vários painéis integrantes do 

núcleo de arte rupestre se circunscreviam e limitavam à pequena plataforma localizada 

na propriedade de Cabris (Património da Câmara Municipal de Carregal do Sal). 

 Paralelamente, naquele espaço de tempo, a Câmara Municipal, atenta ao valor 

patrimonial do referido achado e seu consequente valor histórico, cultural e turístico, 

iniciou, para evitar actos de vandalismo, o processo de preservação das gravuras através 

dos indispensáveis trabalhos de vedação da propriedade, cuja situação se encontra 

parcialmente resolvida. 

 Por outro lado, Aguardando-se a necessária finalização dos trabalhos de 

musealização de todo o complexo patrimonial, que se espera seja efectuado num curto 

período de tempo, ir-se-á proceder, de imediato, à limpeza do extenso afloramento 

rochoso, o qual irá ser alvo de um estudo mais aprofundado e cujo processo implicará a 

remoção de líquenes e musgos que ainda tapam, em parte, as superfícies gravadas, 

situação que facilitará a sua melhor interpretação e visualização, assim como o 

surgimento de possíveis novas gravuras. Por outro lado, o seu levantamento irá ser 

realizado através de decalque directo, pelo que irá ser utilizado um plástico transparente 
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de tipo polivinilo, sobre o qual, se passará um marcador, fazendo-o incidir sobre as 

áreas gravadas. 

 Seguidamente, em gabinete, os decalques irão ser passados a tinta, a metade da 

sua dimensão natural, sobre papel vegetal e para cuja execução se recorrerá aos 

competentes serviços técnicos da Câmara Municipal. As gravuras irão, por sua vez, ser 

representadas a traço vermelho, com a forma exacta dos originais, sendo que, as 

representações das fissuras ou fracturas das rochas irão ser desenhadas por linhas 

ponteadas.  

 As superfícies gravadas irão, por seu turno, ser alvo de levantamento 

topográfico, assim como delimitadas as áreas não decoradas dos painéis, com o 

objectivo de se entender quais os motivos que levaram à escolha de certas zonas e 

rejeição de outras para suporte daquelas manifestações artísticas. 

 Finalmente, depois de se efectuar no local a descrição sobre a morfologia e 

estado do suporte daquelas identificadas expressões, sua variedade temática e técnica, 

assim como métrica e estilística, proceder-se-á ao levantamento fotográfico dos motivos 

gravados e posterior divulgação dos mesmos através da edição da actualização da Carta 

Arqueológica do Concelho. 

 Até ao presente foi inventariado um único afloramento rochoso decorado com 

manifestações de arte rupestre no lugar de Cabris do qual se apresenta o resultado 

preliminar do estudo dos dispositivos iconográficos constantes nos painéis nºs 1 a 8, que 

no seu conjunto, constituem parte integrante da única estação arqueológica de arte 

rupestre ao ar livre, identificada no lugar de Cabris. 

 Todos os motivos integrados em cada um dos 8 painéis, nesta fase estudados e 

integrados no mesmo afloramento rochoso sugerem, à partida, uma tendencial 

uniformidade em representações artísticas esquematizadas revelando algum grau de 

expressividade de sentido figurativo e de cariz abstractizante, cujo modelo estético e 

estilístico nos leva, numa primeira análise cronológica, a situá-las com algum grau de 

probabilidade, no Período Neolítico ou Idade do Bronze. Esta hipótese é tanto mais 

plausível se tivermos em conta a relativa proximidade do Habitat do Neolítico das 

Carriceiras, visível a partir desta estação de arte rupestre, assim como a da proximidade 

da Orca de Santo Tisco, onde a arte megalítica está representada por um sol (com seis 

raios), pintado num dos esteios da câmara daquele monumento.   

 De igual modo e a cerca de 1,5 Km, situam-se a Orca de Travanca, a Orca do 

Valongo e o Habitat da Quinta Nova, já próximo da povoação de Sobral, testemunhos 
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Painel 1 

que ficam situados num espaço de vincada ocupação, cronologicamente atribuída ao 

Período Neolítico.  

 Relativamente à técnica utilizada, todas sugerem terem sido realizadas a partir 

da incisão riscada. Nalguns casos, verifica-se que alguns sulcos são propositadamente 

aprofundados, significando que a ponta riscadora, utilizada por instrumento lítico, 

passaria repetidas vezes no mesmo sítio da superfície rochosa (granito fino macio), 

produzindo o sulco (secção em V), por fricção pretendido. 

 

AS GRAVURAS RUPESTRES - AFLORAMENTO GRANÍTICO DE CABRIS 

  

Maciço rochoso de grandes dimensões, de contornos irregulares, com uma extensão de 

difícil definição e de morfologia sub-rectangular, apresentando-se, nalguns casos, pouco 

saliente em relação ao solo e com disposição horizontal nos locais das superfícies 

gravadas, sendo as restantes elevações nele integradas de dimensões variáveis. Fica 

localizado do lado esquerdo do caminho que dá serventia ao lagar de varas e moinhos 

de rodízio sendo abruptamente cortado, do lado norte, pela Ribeira de Cabanas. O 

dispositivo iconográfico é constituído por 15 motivos gravados individualizados e, por 

vezes, separados entre si por distâncias que variam entre os 2 a 5 metros e que se 

espalham pela face superior e pelo rebordo do maciço voltado a norte, podendo ser 

interpretados como sendo linhas de sulco, representando expressões esquemáticas de 

provável figuração zoomórfica e uma provável representação humana estilizada 

(possível idoliforme).   

 

PAINEL Nº 1 

Fica localizado do lado esquerdo do 

caminho no limite do rebordo do 

extenso maciço rochoso. Apresenta 

disposição horizontal, levemente 

inclinado a norte, medindo o campo 

insculturado cerca de 1,20 m de 

comprimento por 60 cm de largura. 

A iconografia do painel é constituída 

por três motivos gravados, sendo o 

campo insculturado limitado a sul e oeste por uma fractura. 
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Painel 2 

Motivo nº 1 – Provável reticulado de contorno ovalado, sem limitação de linha exterior, 

dividido de forma assimétrica por uma linha longitudinal, à qual cruzam 

ortogonalmente diversas transversais, dividindo a estrutura em vários segmentos de 

diferentes tamanhos. Junto da sua extremidade norte existe uma representação 

esquemática de difícil interpretação sendo provavelmente um crescente. A gravura tem 

48 cm de comprimento e 45 cm de largura. A representação semelhante a um crescente 

tem 24 cm de comprimento por 8 cm de largura. Foram realizadas através de incisão 

riscada obtida por abrasão, apresentando secção em V, com 3mm de profundidade. 

 

Motivo 2 - Representação provável de triângulo com visualização de um traço vertical 

separado ortogonalmente. A gravura tem 18 cm de comprimento por 8 cm de largura. 

Foi executada por incisão riscada obtida por abrasão, apresentando secção em V, com 5 

mm de profundidade. 

Motivo 3 – Covinha (fossete) com 8 cm de diâmetro e 2 cm de profundidade, a qual é 

atravessada por linha de sulco com 16 cm de comprimento. Foi realizada através da 

técnica de Abrasão. 

 

PAINEL Nº 2 

Localizado a cerca de 4,5 metros 

para sudeste do primeiro, 

possuindo contornos irregulares, 

sendo a face voltada a norte 

cortada abruptamente por uma 

fractura, tendo-se levado a crer 

ali ter existido uma pontual 

exploração de granito. O seu 

campo insculturado apresenta 

disposição horizontal, com 

morfologia sub-rectangular e mede 2,40 m de comprimento por 1,40 m de largura. A 

iconografia do painel é composta por dois motivos gravados sobrepostos. 

 

Motivo nº 1 - Possível representação esquemática de quadrúpede, de espécie 

indeterminada, com a cabeça terminada em bico e cauda raiada, do lado sul, em cujo 

trabalho artístico existiu a nítida intenção em utilizar as formas naturais do afloramento 
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Painel 3  

granítico, cujos contornos morfológicos se adaptaram ao delineamento das formas do 

dorso e, por conseguinte, ao modelo pretendido. O motivo provavelmente zoomórfico 

tem 1,90 m de comprimento por 95 cm de largura, tendo sido executado por incisão 

riscada obtida por abrasão, apresentando secção em V, com variações de 3 a 5 mm. de 

profundidade. 

 

Motivo nº 2 – Representação provável de quadrúpedes, do lado norte, sobreposta e 

associada à anterior, onde é possível reconhecer o contorno das linhas que acompanham 

a ondulação do dorso, das patas e da cabeça. A representação, provavelmente de figuras 

animalistas, não permitiu, à partida, uma clara identificação da espécie. Teria sido 

realizada por incisão riscada obtida por abrasão, apresentando secção em V, com 

variações de 3 a 5 mm de profundidade. 

 

PAINEL Nº 3  

Fica localizado de forma 

contígua, a cerca de 3,50 m para 

sudeste do anterior, sendo 

limitado por intrusão de granitos 

de grão grosseiro do lado Este e 

Oeste. O campo insculturado 

apresenta uma superfície plana e 

lisa com morfologia semi-

circular, medindo cerca de 46 cm 

de diâmetro. A iconografia do 

painel é constituída por dois motivos gravados. 

 

Motivo nº 1 - Representação esquemática não reconhecida formalmente, constituída por 

5 traços com cerca de 15 cm de comprimento, paralelos entre si com orientação norte-

sul, podendo colocar-se a hipótese de se tratar apenas da exibição de iconografia 

decorativa com simples traços rectilíneos. A gravura tem 43 cm de comprimento por 15 

cm de largura, tendo sido realizada por incisão riscada obtida por abrasão, apresentando 

secção em V com 2 mm de profundidade. 
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Painel 4 

Motivo nº 2 -Covinha (fossete) com traços raiados quase imperceptíveis, possivelmente 

associada ao motivo anterior, medindo 8 cm de diâmetro e 3 cm de profundidade. Foi 

realizada através da técnica de abrasão.  

 

PAINEL Nº 4 

Localiza-se a cerca de 1,50 m do motivo 

anterior e num afloramento granítico de 

superfície plana. Possui um motivo gravado. 

 

Motivo nº 1 – Representação esquemática 

constituída por 6 pequenos traços de difícil 

interpretação. Foi realizada através da 

técnica de abrasão. Apresenta secção em V, 

com 2mm de profundidade. 

 

PAINEL Nº 5 

Distanciado do anterior em cerca de 2,20 m, 

para sul, o painel nº 5, ao contrário do 

anterior, localiza-se num afloramento granítico contíguo de forma ovalada e 

diferencialmente saliente em relação ao anterior. Mede 3,90 m de comprimento por 2,70 

m de largura máxima. A iconografia do painel é composta por 1 motivo gravado. 

 

Motivo nº 1 – Covinha (fossete) com 9 cm de diâmetro por 3 cm de profundidade. Foi 

realizada através da técnica de picotagem. 

 

PAINEL Nº 6 

O painel nº 6, situado na parte central do maciço rochoso, apresenta disposição 

horizontal e levemente inclinado para norte. Tem morfologia rectangular e mede 5,20 m 

de comprimento por 40 cm de largura. A iconografia do painel é composta por três 

motivos gravados. 

 

Motivo nº 1 – Provável representação de figura humana estilizada (idoliforme?) com 

cerca de 1,97 m de comprimento por cerca de 40 cm de largura. Nesta gravura é 

possível observar-se a preocupação do dinamismo da figura representada, quer através 



59 
 

Painel 6 

Painel 6 

da zona do tronco, ligeiramente inclinado 

para nascente, quer dos membros 

inferiores, expressando movimento. A 

zona da cabeça apresenta-se raiada com 

três traços rectilíneos. A figura foi 

realizada através de sulcos por abrasão, 

apresentando todos, secção em V, com 

variações de 2 a 4 mm de profundidade. 

 

Motivo nº 2 - Possível representação 

esquemática de figura humana estilizada, 

podendo admitir-se que se poderá tratar 

também de um motivo serpentiforme, 

constituída por cinco linhas de sulco 

longitudinais paralelas e dois traços oblíquos assimétricos.  

À semelhança do motivo 1, do painel 2, foi aproveitado todo o filão de granito de grão 

fino, cujos contornos naturais, reforçam esta hipótese. A gravura tem 2,20 m de 

comprimento, variando a sua largura entre 

20 e 40 cm. Foi realizada através de sulcos 

por abrasão, apresentando todos, secção em 

V, com variações de 3 a 5 mm de 

profundidade. 

 

Motivo nº 3 - Representação constituída por 

3 traços rectilíneos com cerca de 15 cm de 

comprimento, paralelos entre si com 

orientação norte-sul. O campo insculturado 

tem 33 cm de comprimento por 15 cm de 

largura, tendo sido realizada por incisão 

riscada obtida por abrasão, apresentando 

secção em V com 2 mm de profundidade. 
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Painel 7 

PAINEL Nº 7 

 

Novo painel até agora desconhecido e que se localiza no mesmo afloramento 

granítico, à esquerda da entrada principal do complexo, tendo sido descoberto no 

momento em se procedia à limpeza dos lixos que se encontravam na entrada do 

Complexo. Possui dois motivos gravados. 

 

Motivo nº 1 – Podomorfo 

com cerca de 50 cm de 

comprimento por 30 de 

largura e 2 cm de 

profundidade. Foi 

realizada através da 

técnica de picotagem. 

 

Motivo nº 2 – 

Representação 

esquemática executada na 

superfície central do 

podoformo com 3 pequenos traços rectilíneos, simétricos entre si. Os traços possuem 

um comprimento de cerca de 15cm. Foi realizada através da técnica de picotagem. 

Apresenta secção em V na bordadura, com 2mm de profundidade. 

 

PAINEL Nº 8 

Localiza-se a cerca de 2,30 m do motivo anterior e no mesmo afloramento granítico 

com ligeiro declive para norte. Possui um motivo gravado. 

 

Motivo nº 1 – Covinha (fossete) com 9 cm de diâmetro por 3 cm de profundidade. Foi 

realizada através da técnica de picotagem. 

 

CONCLUSÃO 

 

O conjunto de gravuras atrás referidas carecem de um estudo científico mais 

aprofundado, processo que necessariamente terá de vingar com a esperada musealização 
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do Complexo Patrimonial de Cabris (Núcleo Museológico), cujo projecto, já 

apresentado e em fase de execução, se reveste de extrema importância estratégica para o 

Município de Carregal do Sal, quer ao nível do seu desenvolvimento cultural, quer do 

turismo organizado, alavanca essencial para o seu desenvolvimento económico. 

 O referido projecto, de crucial e inequívoco interesse patrimonial para o plano 

museológico, visa levar a bom termo a musealização in situ do Lagar de Varas de 

Cabris e dos moinhos de água adjacentes do século XIX, o conjunto de gravuras 

rupestres agora apresentadas, o forno de cozer pão primitivo, o lagar escavado na rocha 

da Época Romana/Medieval e o pequeno imóvel de dois pisos para o centro 

interpretativo, para além do património natural envolvente proporcionado pela Ribeira 

de Cabanas, cujo processamento deverá efectuar-se mediante intervenções de carácter 

gradual e contínuo, sem que haja necessidade de se institucionalizar um modelo 

autónomo de sectorização funcional do “Complexo”, dada a já existente tipologia 

polinucleada do Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria. 

 Nesse sentido, e em virtude do carácter inovador e pioneiro que o projecto se 

reveste no contexto do panorama das intervenções no domínio patrimonial, em tudo 

semelhantes às políticas que têm vindo a ser seguidas por este Município para com todo 

o seu legado histórico-cultural integrado numa Rede Municipal de Espaços 

Musealizados, afigura-se importante que a recuperação e conservação daqueles 

testemunhos, com forte incidência multidisciplinar e temática, inseridos em espaço 

urbano, venham a conduzir necessariamente à criação de um Núcleo Museológico com 

a consequente musealização do sítio, para fins de fruição patrimonial, pedagógicos, 

turísticos, educacionais e culturais, cuja organização e funcionamento venha a ser 

integrada, tal como sucedeu com o Núcleo Museológico de Parada, no Museu 

Municipal Manuel Soares de Albergaria. 

 Com efeito, o presente projecto assume-se, desta forma, como uma importante 

estrutura de Museu de Sítio, de inequívoca referência concelhia e fundamental para 

reabilitação e conservação sustentada daquele património.  
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Descrição: Trata-se de um abrigo natural sob uma 

aglomeração de grandes blocos graníticos, os quais 

estiveram na génese da formação de duas concavidades 

interiores que comunicam entre si. Fica localizado na 

vertente Norte do Rio Mondego a escassos 100 metros da 

ponte que atravessa este curso fluvial e que dá seguimento 

para Midões: Coordenadas UTM 29TNE, Carta Militar de 

Portugal dos Serviços Cartográficos do Exército, folha 210, 

Santa Comba Dão, escala: 1:25.000, edição de 1993, a uma 

cota altimétrica de cerca de 180 metros. 

Na observação realizada ao seu interior foi possível 

registar que este abrigo foi sofrendo, ao longo dos tempos a acumulação acentuada de 

cerca de 1 metro de altura de terras da encosta por acção directa das águas pluviais, o 

que levaria a alterar a sua antiga configuração. Nesse sentido, devido a este fenómeno 

natural de arrastamento de terras, não é possível, para já, poder afirmar-se que o mesmo 

tenha valor patrimonial ou, tivesse albergado cerca de trinta homens, como assim é 

afirmado. Fica o seu registo e a certeza que no futuro se possa, com a retirada das terras, 

existir espaço que venha a justificar o seu verdadeiro topónimo. Entretanto, foi 

efectuada uma batida de campo à zona envolvente e ao átrio existente na zona 

intermédia do monumento, não tendo para já, sido identificados quaisquer vestígios 

arqueológicos. No entanto, nas suas proximidades, existe a já conhecida Lagareta 

Medieval do Caldeirão, o que leva a supor que, neste local, tivesse sido praticada a 

cultura da vinha e, o abrigo, possa ter servido de refúgio aos detentores da terra e das 

suas alfaias. 
 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 83 – LAPA DOS TRINTA HOMENS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR13 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Curtinha 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 24' 08,168'' 
LONGITUDE: 07º 59' 16,111'' 
ALTITUDE: 143,94m 

TIPO DE SÍTIO: Abrigo 

CRONOLOGIA: Indeterminado 
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Descrição: Abrigo sob rocha em 

forma de pala, com um 

comprimento de cerca de 3,5 

metros por 1,5 metros de 

profundidade e cerca de 1,20 

metros de altura em relação ao 

solo. 

 Apresenta, ao longo de toda 

a face terminal da pala, virada a norte, um sulco em meia cana com cerca de 5 

centímetros de largura, depreendendo-se que teria a função de caleiro para escoamento 

das águas pluviais e, evitar desta forma, a entrada das chuvas para o interior do abrigo. 

 A área contígua, virada a norte, é constituída por uma laje granítica de grandes 

dimensões, de superfície praticamente plana que, segundo fontes orais, serviria de eira 

comunitária. Ali se malhavam e secavam os cereais, mais concretamente o milho, 

podendo concluir-se que o abrigo teria a função de armazenamento provisório dos 

cereais quando ocorriam períodos de chuva. 

 Situa-se a sul da vila de Oliveira do Conde, nas imediações do Armazém da 

Junta de Freguesia, local que foi, reconhecidamente, uma área de grande exploração de 

granitos. 

 Não foram encontrados quaisquer vestígios arqueológicos na área envolvente. 
 

 

Bibliografia: Inédito 

 

Nº CARTOG: 84 – LAPA DA LAJE GRANDE 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI39 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Laje Grande 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 51,316'' 
LONGITUDE: 07º 58' 05,618'' 
ALTITUDE: 278,88m 

TIPO DE SÍTIO: Abrigo 

CRONOLOGIA: Indeterminado 
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Descrição: Pequeno afloramento 

granítico de forma ovalada pouco 

saliente em relação ao solo, situado do 

lado direito do caminho principal do 

Circuito Arqueológico da Cova da 

Moira. Evidencia seis covinhas pouco 

profundas com cerca de 8 cm de 

diâmetro e três de profundidade.  

O conjunto identificado, insere-

se na temática de manifestações de arte 

rupestre muita característica no 

território do concelho e, 

particularmente, no território da 

freguesia de Oliveira do Conde. 

 A área envolvente é constituída 

por terrenos agricultados, ficando o 

afloramento localizado a cerca de 200 metros para sul do Núcleo de Sepulturas 

escavadas na Rocha da Cova da Moira. 
 

 

 

 

Bibliografia: Inédito 

 

 

 

Nº CARTOG: 85 – LAJINHA DA TAPADA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR14 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Cova da Moira 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 15,295'' 
LONGITUDE: 07º 59' 29,937'' 
ALTITUDE: 276,30m 

TIPO DE SÍTIO: Arte Rupestre 

CRONOLOGIA: indeterminado 
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Descrição: No extremo 

Nordeste da povoação de 

Alvarelhos, numa vertente 

muito suave, conhecida da 

população local como o 

lugar do Lameiro Longo, 

destacado à cota de 287 

metros e orientado segundo 

um eixo Norte-Sul, foram 

recolhidos dois machados 

de anfibolito num terreno 

agricultado quando o seu proprietário procedia à respectiva lavra do terreno. 

 Na altura, foi realizado um reconhecimento ao terreno e área envolvente, tendo 

sido observados alguns fragmentos de cerâmica manual de época não determinada, não 

tendo sido detectados quaisquer outros vestígios arqueológicos. 

 Os referidos machados foram, entretanto, oferecidos ao Museu Municipal pelo 

proprietário do terreno, cujas peças se encontram em exposição permanente na Sala de 

Arqueologia. 
 

 

 

Bibliografia: Inédito 

 

 

 

 

Nº CARTOG: 86 – MACHADOS EM ANFIBOLITO DO LAMEIRO LONGO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI40 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Alvarelhos 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 48,902'' 
LONGITUDE: 07º 59' 10,204'' 
ALTITUDE: 282,41m 

TIPO DE SÍTIO: Achado Isolado 

CRONOLOGIA: Neolítico 

 
 



66 
 

 

                            
                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição: Perdida a sua 

localização nos inícios da década 

de noventa, por motivo da inúmera 

vegetação que cobria todo o 

montículo artificial do monumento, 

assim como da sua área 

envolvente, a Orquinha da Víbora 

foi novamente redescoberta no 

verão de 2009, tendo sido, na 

altura, efectuada a desmatação por 

corte em torno do monumento com 

o objectivo da sua preservação e 

conservação.  

Depois de efectuada uma 

limpeza superficial, sem que tenha 

existido qualquer remeximentos de 

terras ou deslocação de quaisquer 

pedras integrantes da sua 

construção, o monumento ostentava fortes indícios de violação e era evidente a 

destruição do mesmo ao observar-se a abundância de pequenos blocos graníticos à 

superfície que faziam parte do revestimento do seu montículo de terra.  

Entretanto, foi possível identificar que, o mesmo apresenta cerca de 12 metros 

de diâmetro e cerca de 0,50 metros de altura máxima junto àquela que seria a câmara 

megalítica, em cujo centro se observava uma pronunciada cratera de violação. Do lado 

Nº CARTOG: 87 – ORQUINHA DA VÍBORA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI41 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Víbora 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 11,872'' 
LONGITUDE: 07º 56' 36,600'' 
ALTITUDE: 318,07m 

TIPO DE SÍTIO: Mamoa 

CRONOLOGIA: Indeterminado 
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Norte é visível ainda uma laje granítica de médias dimensões que poderá corresponder a 

uma parte da cúpula ou esteio da própria câmara megalítica. 

 O monumento tinha sido descoberto no ano de 1987 pelo Professor Doutor 

Senna Martinez, tendo a Doutora Luísa Portela feito a sua limpeza e elaboração da sua 

planta topográfica. Na altura configurava-se «como sendo uma estrutura circular, tipo 

“cairn”, onde era possível identificar, pelo menos, dois anéis pétreos, um deles servindo 

de limitação externa». 

De referir que, na actualidade, o monumento encontra-se inserido no Circuito 

Pré-Histórico Fiais/Azenha, a cerca de 500 metros para Este do marco geodésico da 

Víbora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia: (Ventura, 1998, 58-59); (Pinto, 2007, p.37). 
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Descrição: Conhecido da 

tradição popular por Penedo da 

Mó, apresenta para além da 

referida mó inacabada, três 

covinhas (fossetes) simétricas 

do lado sul, cujas medidas 

variam entre os 6 e 7 

centímetros de diâmetro por 1 e 

2 centímetros de profundidade.  

 O pequeno afloramento 

granítico encontra-se 

localizado num pequeno 

cabeço a cerca de 300 metros 

para Noroeste das Gravuras do 

Ameal e a cerca de 250 metros 

da Laje da Víbora, na qual 

foram identificadas várias 

covinhas que, no seu conjunto, 

configuram um círculo (Pinto, 

2007, p.29), com um comprimento de cerca de 1,80 metros de diâmetro. 
 

 

 

Bibliografia: Inédito 

 

Nº CARTOG: 88 – PENEDO DA MÓ 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI42 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Ameal 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 09,024'' 
LONGITUDE: 07º 56' 51,998'' 
ALTITUDE: 310,68m 

TIPO DE SÍTIO: Arte Rupestre 

CRONOLOGIA: Indeterminado 
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Descrição: Abrigo natural sob rocha 

com cerca de 5 metros de 

comprimento por 3 metros de largura, 

localizado na meia encosta da vertente 

norte e abrupta, da margem direita do 

Rio Mondego. 

 Terá sido utilizado, segundo 

fontes orais, como abrigo de pastores 

e, numa época mais recente como 

armazenamento da azeitona antes de ir 

para o lagar.  

 Esta afirmação é confirmada 

pela construção de uma estrutura feita 

de pedra que fecha a abertura do 

abrigo do lado norte e que terá sido 

utilizada para aquela função. A entrada 

é virada para o lado sul, sendo a sua 

área envolvente constituída por 

socalcos outrora cultivados como se poderá ver no 

local, onde ainda permanecem alguns antigos olivais. 

 No interior do abrigo foram encontrados 

fragmentos de cerâmica de cronologia ainda não 

determinada e duas covinhas num rochedo localizado a cerca de 150 metros para norte, 

junto a um caminho velho. 
 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 89 – LAPA DA TULHA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR15 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos  

LUGAR: Cova da Tulha 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 23' 33,311'' 
LONGITUDE: 07º 59' 33,228'' 
ALTITUDE: 233,13m 

TIPO DE SÍTIO: Abrigo 

CRONOLOGIA: indeterminado 
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Descrição: Pequeno 

abrigo natural sob rocha 

localizado no fim da 

encosta de um pequeno 

cabeço na margem 

esquerda da Ribeira de 

Cabanas, no lugar de 

Cabris.  

 Terá sido utilizado 

como pequeno abrigo de 

pastores muito antes da 

construção do lagar de varas e 

moinhos adjacentes que se 

encontram a poucos metros de 

distância daquele abrigo. 

 Possui abertura virada a 

norte, com grande visibilidade 

para a área envolvente. Foram 

observados à superfície, vários 

fragmentos de cerâmica manual, provavelmente da Idade do Bronze. 

 O abrigo insere-se no complexo patrimonial de Cabris, cujo projecto 

contemplará futuramente a sua valorização. 

 
Bibliografia: Inédito 

 

Nº CARTOG: 90 – LAPA DE CABRIS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR16 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Cabris 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 54,084'' 
LONGITUDE: 08º 00' 10,080'' 
ALTITUDE: 227,60m 

TIPO DE SÍTIO: Abrigo 

CRONOLOGIA: Idade do Bonze 
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Descrição: Provável sítio 

de habitat da época pré-

histórica com grande 

visibilidade sobre a área 

circundante, situado num 

pinhal recentemente 

cortado, a meio da 

encosta suave da Ribeira 

de Sobral, do lado 

esquerdo da estrada que 

segue de Cabanas para o 

Sobral. Recolheram-se à 

superfície restos de talhe 

em quartzito, fragmentos 

de cerâmica de fabrico 

manual (tipo Ameal) e 

um fragmento de 

dormente de mó manual. 

Os vestígios 

encontravam-se dispersos 

numa área de cerca de 

100m2. O local foi, na década de oitenta, identificado pela equipa do PEABMAM, 

tendo sido, recentemente redescoberto em virtude do corte do pinhal, em frente ao 

aviário. 

Bibliografia: Senna-Martinez, 1994, p.19-20; Senna-Martinez, 2006, p.48-61. 
 

Nº CARTOG: 91 – HABITAT DE SANTA MARGARIDA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB17 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Santa Margarida 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 28' 32,885'' 
LONGITUDE: 07º 59' 53,353'' 
ALTITUDE: 310,02m 

TIPO DE SÍTIO: Povoado 

CRONOLOGIA: Neolítico  
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Descrição: Situa-se numa 

zona plana, na área Este 

do baldio dos Fiais da 

Telha, ao lado do 

caminho que segue para 

os moinhos do Redondo, 

detendo pouca 

visibilidade sobre a área 

circundante. Em virtude 

de terem existido, por 

diversas vezes, 

remeximentos no local com 

o objectivo de retirarem 

terras pretas para 

jardinagem, foram 

observados, à superfície, 

inúmeros fragmentos de 

cerâmica manual pré-

histórica, de tipologia 

idêntica ao habitat do Ameal. Tal como o habitat anteriormente referido a localização do 

sítio já tinha sido identificada pela equipa do PEABMAM, (Programa de Estudo 

Arqueológico da Bacia do Médio e Alto Mondego), na década de oitenta. 

 
 

Bibliografia: Senna-Martinez, 1994, p.19-20; Senna-Martinez, 2006, p.48-61. 

Nº CARTOG: 92 – HABITAT DO MIMOSAL  

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI43 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Baldio Fiais da Telha 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 27' 06,254'' 
LONGITUDE: 07º 55' 54,209'' 
ALTITUDE: 317,24m 

TIPO DE SÍTIO: Povoado 

CRONOLOGIA: Neolítico  
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Descrição: Próximo do Porto de 

Sobreiro foi identificado, próximo 

do topo da plataforma onde 

existem vários afloramentos 

graníticos, um painel com duas 

covinhas simétricas distribuídas 

pela superfície de um pequeno 

afloramento granítico de forma 

semicircular e pouco saliente em 

relação ao solo. 

 O afloramento encontra-se 

a cerca de 100 metros de um 

cabeço numa área sobranceira a 

uma linha de água localizada a 

norte. O sítio possui grande 

visibilidade para toda a área 

circundante, tendo sido detectados 

no sopé da vertente, fragmentos de 

cerâmica de fabrico manual, de 

cronologia indeterminada; 

 
Bibliografia: Inédito 

 
 

 

Nº CARTOG: 93 – CABEÇO DO REDONDO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: SOB7 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Sobral 

LUGAR: Vale da Cerejeira 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

 

LATITUDE: 40º 27' 24,931'' 
LONGITUDE: 08º 02' 25,686'' 
ALTITUDE: 246,97m 

TIPO DE SÍTIO: Arte Rupestre 

CRONOLOGIA: indeterminado 
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Descrição: Pequeno penedo 

granítico com uma altura máxima 

de 1, 40 metros no seu lado Oeste e 

0,90 metros no seu lado Este. 

 Apresenta uma plataforma 

relativamente plana, com 2,80 

metros de comprimento máximo, 

orientada segundo um eixo Este-

Oeste. Na superfície do quadrante 

Oeste ostenta petróglifos de motivos geométricos representados por duas covinhas 

(fossetes) escavadas na rocha de forma semiesférica, ambas com 15 centímetros de 

diâmetro por 3 centímetros de profundidade. 

 A técnica utilizada na execução das gravuras terá sido a picotagem. De referir 

que este penedo se encontra a cerca de 250 metros para Noroeste do lendário Penedo da 

Víbora. 

 

 
 

 

 

 
Bibliografia: Inédito 

 

 
 

 

Nº CARTOG: 94 – PENEDO 3 DO AMEAL  

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI44 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Ameal 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 00,489'' 
LONGITUDE: 07º 56' 56,515'' 
ALTITUDE: 297,94m 

TIPO DE SÍTIO: Arte Rupestre 

CRONOLOGIA: Indeterminado 
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Descrição: Penedo em granito, com 

uma altura máxima de 0,90 metros, 

localizado na proximidade da ETAR 

de Papízios no lugar do Vale da 

Lapa. Apresenta uma superfície 

relativamente plana com um 

comprimento máximo de 1,30 

metros no sentido Noroeste - 

Sudeste, por cerca de 1,20 metros de 

largura máxima, no sentido Norte-Sul. 

 Ostenta petróglifos de motivos geométricos, representados por cerca de uma 

dezena de covinhas (fossetes) escavadas na rocha, de forma semiesférica, cujas medidas 

variam entre 2 a 3 centímetros de diâmetro por 1 a 2 centímetros de profundidade. 

 A técnica utilizada na execução das gravuras terá sido a picotagem por 

percussão. De referir ainda que o pequeno afloramento granítico se encontra localizado, 

de forma contígua, ao moinho de água ali existente, bem como, do seu lado Noroeste, a 

um penedo granítico de grandes dimensões. 

 

 
Bibliografia: Inédito 

 

 

 

 

Nº CARTOG: 95 – PENEDO DO VALE DA LAPA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: PAP2 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Papízios 

LUGAR: Vale da Lapa 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 27,627'' 
LONGITUDE: 08º 03' 36,200'' 
ALTITUDE: 185,13m 

TIPO DE SÍTIO: Arte Rupestre 

CRONOLOGIA: indeterminado 
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ÉPOCA ROMANA 
 

 

                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 

 

Descrição: No topo de pequena elevação, a nordeste de Pinheiro, foram encontrados à 

superfície, aquando das obras da nova estrada (Carregal-Tondela), fragmentos de 

cerâmica de construção (tegulae e imbrex) e de cerâmica comum (dolium). Os materiais 

encontravam-se dispersos numa área de cerca de 

100m2, cujo local viria a dar lugar, na sua parte 

central, à construção daquela via para Tondela. 

 De acordo com as informações obtidas, 

os vestígios encontravam-se também dispersos 

nos taludes inferiores do terreno. Todavia, a 

construção recente da referida via, impediria 

uma perspectiva mais exaustiva do tipo de 

materiais em causa. No entanto, uma observação 

atenta, aos terrenos adjacentes, situados do lado 

esquerdo da estrada permitiriam, ainda a recolha 

de alguns fragmentos de cerâmica de cobertura, 

facto que, indicia a provável ocupação daquele 

sítio de habitat do período romano e/ou da Alta 

Idade Média podendo, os mesmos vestígios, corresponder ao dito casal daquela época.  

 Entretanto, os trabalhos de levantamento arqueológico do local viriam a ser 

objecto de estudo e acompanhamento por parte da equipa de arqueólogos contratados 

pela empresa da construção da via. 
 

 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 96 – SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE PINHEIRO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: PAP3 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Papízios 

LUGAR: Pinheiro 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 24,148'' 
LONGITUDE: 08º 01' 43,978'' 
ALTITUDE: 238,19m 

TIPO DE SÍTIO: Casal Rústico 

CRONOLOGIA: Romano 
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Descrição: Num terreno 

agrícola para Oeste das 

Fontainhas, foi encontrada 

uma moeda da Época 

Romana, na base de uma 

pequena colina coberta por 

vegetação, quando o seu 

proprietário Sr. Manuel Abrantes se deslocava para a sua propriedade em direcção ao 

Bóco. 

 O referido numisma encontra-se provisoriamente em fase de estudo para a sua 

correcta identificação, pelo que, no final deste processo, ficará em exposição transitória 

na sala de Arqueologia do Museu Municipal. 

 Entretanto, foram efectuadas prospecções arqueológicas na área envolvente ao 

sítio do achado, tendo sido identificados alguns fragmentos incaracterísticos de 

cerâmica de uso doméstico de cronologia indeterminada. 

 Por sua vez, a reduzida dispersão dos vestígios encontrados, associada à 

ausência de informações precisas sobre o local exacto do achado, bem como a ausência 

de outros materiais, designadamente pétreos, assim como da limitada representatividade 

do espólio observado, não viria a permitir uma inequívoca tipificação temporal do sítio. 

 No entanto, é possível afirmar que se trata, provavelmente, de um numisma do 

tempo de Trajano, (Baixo-Império Séc. II dC.). 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

Nº CARTOG: 97 – NUMISMA DE CABANAS DE VIRIATO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB18 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Bóco 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 27' 57,159'' 
LONGITUDE: 07º 56' 31,001'' 
ALTITUDE: 265,84m 

TIPO DE SÍTIO: Achado Isolado 

CRONOLOGIA: Romano 
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Descrição: Base de fuste localizado 

junto ao Arco de Quelhas, do lado 

direito da estrada que sai de Beijós para 

Cabanas de Viriato. 

 Trata-se de um elemento 

arquitectónico construído em granito 

com cerca de 30 centímetros de diâmetro 

por 50 centímetros de altura.  

Este elemento que constituiria a 

base de uma coluna, onde assentariam 

tambores de fuste e que presentemente 

serve de frade junto ao cunhal de uma 

habitação próxima da Capela da Nossa 

Senhora das Areias, terá sido trazido, 

com forte probabilidade do Sítio 

Arqueológico Romano de Chãs.  

 Esta afirmação advém do facto de não existirem indícios da sua ligação a outros 

elementos arquitectónicos existentes naquela área urbana a Sul de Beijós. 
 

 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 
 

 

Nº CARTOG: 98 – BASE DE FUSTE DE QUELHAS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: BEI7 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Beijós 

LUGAR: Quelhas 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 30' 12,102'' 
LONGITUDE: -07º 57' 31,623'' 
ALTITUDE: 213,86m 

TIPO DE SÍTIO: Achado Isolado 

CRONOLOGIA: Romano 
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Descrição: Lagareta de tipologia 

rectangular implantada num pequeno 

afloramento granítico, a cerca de 100 

metros para norte da ETAR da Câmara 

Municipal. Mede cerca de 1,40 metros 

de comprimento por 90 centímetros de 

largura, apresentando um pequeno 

canal escavado na extremidade 

noroeste da rocha em forma de meia 

cana. Por este canal escorreria o 

líquido para um recipiente que depois 

seguiria o processo de armazenagem. 

Na área envolvente não foram 

encontrados outros vestígios 

arqueológicos. A Lagareta foi descoberta nos finais de 2009 quando os trabalhadores da 

Junta de Freguesia procediam à limpeza do espaço atrás das dependências do Solar do 

Visconde, local habitual de despejo de lixos e entulhos. 

 

 

 

Bibliografia: Inédito 

 

Nº CARTOG: 99 – LAGARETA DO ALCOICE 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI45 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Alcoice 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 12,417'' 
LONGITUDE: 07º 58' 07,041'' 
ALTITUDE: 266,15m 

TIPO DE SÍTIO: Lagareta 

CRONOLOGIA: Idade Média 
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Descrição: Lagareta 
implantada num 
pequeno penedo, a 
cerca de 200 metros 
para Oeste da Ponte 
Rui Sanches, junto à 
margem direita do 
Rio Mondego. De 
tipologia circular, 
mede cerca de 1, 37 
metros de diâmetro, 
apresentando no seu 
limite exterior o 
respectivo canal 
toscamente escavado 
com cerca de 8 centímetros de largura e 3 centímetros de profundidade. Este canal 
conduz a outro canal com características semelhantes pelo qual escorreria o líquido. 
Possui um orifício central e outro lateral, tudo levando a crer que tal estrutura seria 
provida de um engenho que funcionaria como prensa. Na área circundante que já foi 
agricultada em socalcos, não foram encontrados outros vestígios arqueológicos. 
 
 
 
Bibliografia: Inédita 
 
 

 

 

 

Nº CARTOG: 100 – LAGARETA DO CALDEIRÃO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR17 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Caldeirão 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 24' 04,476'' 
LONGITUDE: 07º 59' 23,094'' 
ALTITUDE: 131,39m 

TIPO DE SÍTIO: Lagareta 

CRONOLOGIA: Idade Média 
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Descrição: A lagareta 
encontra-se escavada 
sobre um rochedo de 
médias dimensões, no 
topo de uma 
plataforma e numa 
zona de encosta 
acentuada, sobre uma 
linha de água que vai 
desembocar na 
Ribeira de Currelos. 
Apresenta, à 
semelhança das 
anteriores, uma 
tipologia circular, 
medindo cerca de 138 cm de diâmetro, bem como um canal circular, com cerca de 10 
cm de largura e 2 cm de profundidade, Este canal conduz a outro canal pelo qual 
escorreria o líquido, com idênticas características da lagareta do Caldeirão. Possui um 
orifício central de forma circular, tudo levando a crer que tal estrutura seria também 
provida de um engenho que funcionaria como prensa onde se faria a prensagem do 
bagaço. Na área circundante, constituída por pinhal e eucaliptal não foram encontrados 
outros vestígios arqueológicos. 
 
 
 
Bibliografia: Inédita 
 

 

 

 

Nº CARTOG: 101 – LAGARETA DA BATOIREIRA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR18 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Batoireira 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 24' 17,135'' 
LONGITUDE: 08º 00' 02,675'' 
ALTITUDE: 278,70m 

TIPO DE SÍTIO: Lagareta 

CRONOLOGIA: Idade Média 
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Descrição: Lagareta implantada num pequeno 
penedo, com cerca de 1,20 metros de altura 
em relação ao solo, a cerca de 100 metros para 
Sul do caminho que dá serventia ao Vale do 
Rio, já próximo da margem direita do Rio 
Mondego.  

De tipologia circular, mede cerca de 1, 
27 metros de diâmetro, apresentando no seu 
limite exterior o respectivo canal toscamente 
escavado com cerca de 7 centímetros de 
largura e 3 centímetros de profundidade.  

Este canal conduz a outro canal de 
escorrência com características semelhantes 
aos identificados nas lagaretas já descritas e 
através do qual escorreria o líquido para o 
vasilhame de armazenagem.  

Na área envolvente, que já foi 
agricultada em socalcos, foi identificada a 
estação arqueológica do Vale do Rio (Pinto, 2001, p. 51), pelo que, este exemplar, 
poderá estar associado àquele contexto arqueológico Romano. Na altura, foram 
efectuadas recolhas de superfície, designadamente cerâmicas de construção (tegulae e 
imbrices), bem como fragmentos de tijoleira de pavimento de habitação e de cerâmicas 
comuns de uso doméstico (Pinto, 2001, p.51). 
 
 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

Nº CARTOG: 102 – LAGARETA DO VALE DO RIO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI46 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Vila Meã 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 00,326'' 
LONGITUDE: 07º 58' 02,903'' 
ALTITUDE: 191,26m 

TIPO DE SÍTIO: Lagareta 

CRONOLOGIA: Idade Média 
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Descrição: Lagareta 
escavada na Rocha 
localizada numa 
encosta suave, num 
pequeno afloramento 
granítico, na margem 
esquerda da Ribeira 
das Poldras.     

Apresenta, à 
semelhança das 
anteriores, uma 
tipologia circular, 
medindo cerca de 138 
cm de diâmetro, bem 
como um canal circular, com cerca de 10 cm de largura e 2 cm de profundidade, pelo 
qual, escorria o líquido transformado para o respectivo recipiente de armazenagem 
(Lourenço, 2007, p. 132.).  

O Achado fica localizado a cerca de 500 metros para sul, das sepulturas 
escavadas na rocha da Malhoa. Na área circundante não foram encontrados quaisquer 
outros vestígios arqueológicos. 
 
 
Bibliografia: Lourenço, 2007, p. 132. 
 
 
 
 
 

 

 

Nº CARTOG: 103 – LAGARETA DA MALHOA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI47 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Quinta de D. Fernando 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 50,092'' 
LONGITUDE: 07º 58' 37,440'' 
ALTITUDE: 240,10m 

TIPO DE SÍTIO: Lagareta 

CRONOLOGIA: Idade Média 
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Descrição: A lagareta encontra-se escavada 

sobre um rochedo de médias dimensões pouco 

saliente em relação ao solo, numa zona de 

encosta acentuada da vertente Norte do Rio 

Mondego, no lugar denominado de Ameal. 

Possui um pio central rectangular, designado de 

piso, com cerca de 2,70 metros de comprimento, 

50 centímetros de largura e 25 de profundidade. 

Um pequeno orifício liga o piso a um pio de 

formato quadrangular, com cerca de 60 

centímetros de largura por 28 de profundidade. 

Ao lado do pio, localizado num plano inferior 

ao piso, foi escavado o prato que mede cerca de 

1,40 metros de diâmetro, onde se faria a 

prensagem do bagaço. O processo de descoberta 

deste monumento deve-se ao seu proprietário 

Sr. António Mendes Ribeiro, que teve a 

gentileza de nos conduzir ao próprio local. Na 

área envolvente que já foi agricultada, não 

foram encontrados outros vestígios 

arqueológicos. 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

Nº CARTOG: 104 – LAGARETA DO AMEAL 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI48 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Vila Meã 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 24' 39,267'' 
LONGITUDE: 07º 58' 55,013'' 
ALTITUDE: 273,56m 

TIPO DE SÍTIO: Lagareta 

CRONOLOGIA: Idade Média 
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Descrição: Lagareta 
implantada num 
afloramento granítico 
de médias dimensões e 
pouco saliente em 
relação ao solo, junto à 
margem esquerda da 
Ribeira da Azenha.  

De tipologia 
circular, mede cerca de 
1, 43 metros de 
diâmetro, apresentando 
no seu limite exterior o 
respectivo canal de 
forma circular e toscamente escavado com cerca de 5 centímetros de largura e 3 
centímetros de profundidade. Este canal, com características idênticas à das restantes 
lagaretas identificadas, conduz a outro canal pelo qual escorreria o líquido. Possui um 
orifício central e outro lateral contíguo ao primeiro, tudo levando a crer que, tal 
estrutura seria, de igual modo, munida de um engenho que funcionaria para a 
prensagem do bagaço. A área circundante é constituída por terrenos de boa aptidão 
agrícola e ainda hoje cultivados, tendo-se identificado, a cerca de 200 metros para 
montante da Ribeira da Azenha, a existência de um núcleo de moinhos de água de 
rodízio. 
 
 
Bibliografia: Inédita 
 

 
 

Nº CARTOG: 105 – LAGARETA DA AZENHA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI49 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Azenha 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 54,232'' 
LONGITUDE: 07º 57' 32,126'' 
ALTITUDE: 203,57m 

TIPO DE SÍTIO: Lagareta 

CRONOLOGIA: Idade Média 
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Descrição: Numa pequena 

elevação próxima da Ribeira de 

Cabanas, no lugar denominado 

da Aveleira, existe uma 

Lagareta conhecida da 

população local como o lagar 

dos mouros. De tipologia 

diferente das que já são 

conhecidas no território do 

Município, verifica-se que se trata de uma infra-estrutura singular, composta por quatro 

cavidades que comunicam entre si, constatando-se que a última, virada a Oeste e num 

plano inferior, está ligada a um sulco escavado na rocha que se destinaria a receber o 

líquido espremido das outras três cavidades. Pese embora o facto de não serem 

conhecidos vestígios materiais associados a este peculiar monumento, poder-se-á 

avançar a hipótese de ali ter existido um provável aglomerado rural, cuja estrutura 

vinária estaria associada a uma pequena propriedade agrícola e, consequentemente 

vocacionado para a vitivinicultura. A reforçar esta hipótese, poderá ainda verificar-se, 

na área circundante algumas casas que já foram habitadas, uma das quais contígua à 

lagareta, o moinho de água e lagar de varas da Atalhada, a calçada, a ponte e as 

sepulturas da Aveleira situadas na laje do Penedo, cuja cronologia poderá remontar aos 

finais da Idade Média. 
 

Bibliografia: Inédito 
 

 

Nº CARTOG: 106 – LAGARETA DA AVELEIRA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI50 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Aveleira 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 27' 18,443'' 
LONGITUDE: 07º 59' 04,550'' 
ALTITUDE: 243,90m 

TIPO DE SÍTIO: Lagareta 

CRONOLOGIA: Idade Média 
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Descrição: Trata-se de 

um pequeno pontão, 

localmente designado de 

ponte da Aveleira, 

provavelmente datado de 

finais da Idade Média, 

sendo certamente 

contemporâneo da 

construção da calçada e 

do aglomerado rural ali 

existente. O Pontão foi 

construído sobre a Ribeira de Cabanas ficando localizado a cerca de 12 metros a jusante 

de um açude que servia um moinho e um lagar ali existente, actualmente em completa 

ruína. O pontão é construído por um único pilar com talha-mar de forma triangular, 

sobre o qual assente um tabuleiro horizontal, sem guardas de protecção, composto por 

lajes de grandes dimensões. O tabuleiro com cerca de 6 metros de comprimento e cerca 

de 2 metros de largura faz ligação a uma calçada ali existente. 

 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

 

 
 

Nº CARTOG: 107– PONTE DA AVELEIRA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI51 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Aveleira 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 27' 20,072'' 
LONGITUDE: 07º 59' 05,323'' 
ALTITUDE: 238,97m 

TIPO DE SÍTIO: Ponte 

CRONOLOGIA: Indeterminado 
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Descrição: No lugar da 
Aveleira, a escassos 
metros da lagareta com 
o mesmo nome, já atrás 
referida, encontra-se um 
troço de calçada, de 
aparelho irregular, com 
cerca de 50 metros de 
extensão visível. A 
largura da calçada mede 
cerca de 2 metros e 
corresponderia ao 
caminho velho que 
atravessa a Ribeira de 
Cabanas e que ligaria a Alvarelhos. As informações apuradas, junto da população local, 
referem que a calçada está restrita àquele local, em virtude das cheias nos períodos de 
inverno, estrutura que deveria ter como objectivo o evitar a degradação do piso térreo e 
consequente conservação e viabilização de passagem para as populações e carros de 
tracção animal. Pelo conjunto de informações disponíveis, a calçada serviria não só o 
pequeno aglomerado rural, como também dava acesso ao caminho que passa junto à 
capela de Nª Senhora dos Carvalhais. 
 
 
 
 
Bibliografia: Inédito 
 

 

 

 

Nº CARTOG: 108 – CALÇADA DA AVELEIRA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI52 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Aveleira 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 27' 16,177'' 
LONGITUDE: 07º 59' 05,445'' 
ALTITUDE: 236,99m 

TIPO DE SÍTIO: Calçada 

CRONOLOGIA: Indeterminado 
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Descrição: Pequeno pontão 

localmente designado de ponte 

da Azenha, erigido sobre a 

Ribeira com o mesmo nome, 

estrutura que se encontra 

localizada a cerca de 100 metros 

para norte da nova ponte, situada 

a jusante. 

 O pontão é constituído 

por dois pilares centrais 

construídos por blocos de granito de médio calibre, sem talha-mar, colocados em 

posição paralela às margens da Ribeira e sobre os quais assenta um tabuleiro 

horizontal, sem guardas, composto por lajes graníticas de grandes dimensões. Nos 

extremos do pontão, sob o tabuleiro, existem dois muros de suporte em pedra que 

reforçam o talude de sustentação do pontão. O comprimento total do pontão é de 

cerca de 8,50 metros, sendo a largura média de 1,80 metros. 

  Esta ponte, já identificada em 2001 (Pinto, 2001, p.50), faria a ligação ao 

provável troço de calçada romano/medieval (…), localizado a Norte da Azenha e 

para sul de Alagoas tendo a pouco mais de 100 metros para Ocidente a Laje da 

Igreja onde se encontram sepulturas medievais e um núcleo de habitações em 

granito, já abandonadas. Constituiria, com grande probabilidade, parte da rede 

viária subsidiária do traçado principal que passaria por Oliveira do Conde e 

Currelos, seguindo depois para a antiga ponte do Caldeirão (Rio Mondego) em 

direcção a Bobadela. 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 109 – PONTE 1 DA AZENHA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI53 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Azenha 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 11,582'' 
LONGITUDE: 07º 57' 29,967'' 
ALTITUDE: 242,23m 

TIPO DE SÍTIO: Ponte 

CRONOLOGIA: Indeterminado 
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Descrição: Trata-se de um 

pequeno pontão erigido sobre a 

Ribeira da Azenha, numa área 

agrícola contígua a um núcleo de 

moinhos de água e lagar de 

varas. O Pontão é composto por 

um único pilar, construído em 

pequenos blocos de granito 

sobrepostos, sem talha-mar, 

sobre os quais assenta um 

tabuleiro horizontal, sem 

guardas, composto por lajes 

graníticas de grandes dimensões. 

O Pontão apresenta uma 

orientação Este/Oeste, um 

comprimento de cerca de 5 

metros e uma largura de 2 metros 

no tabuleiro. De cronologia 

indeterminada, o pontão deverá ser contemporâneo do complexo de moinhos e lagar de 

varas localizados nas imediações. 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

 

Nº CARTOG: 110 – PONTE 2 DA AZENHA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI54 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Azenha 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 54,327'' 
LONGITUDE: 07º 57' 32,289'' 
ALTITUDE: 204,18m 

TIPO DE SÍTIO: Ponte 

CRONOLOGIA: Indeterminado 
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Descrição: Trata-se de uma 

pequena ponte, localmente 

designada de ponte da Ribeira 

dos Moleiros, provavelmente 

datado de finais da Idade 

Média, sendo certamente 

contemporâneo da construção 

da calçada e do aglomerado 

rural ali existente. O Pontão foi 

construído sobre a Ribeira de 

Cabanas ficando localizado a cerca de 12 metros a jusante de um açude que servia um 

moinho e um lagar ali existente, actualmente em completa ruína. O pontão é construído 

por um único pilar com talha-mar de forma triangular, sobre o qual assente um tabuleiro 

horizontal, sem guardas de protecção, composto por lajes de grandes dimensões. O 

tabuleiro com cerca de 6 metros de comprimento e cerca de 2 metros de largura faz 

ligação a uma calçada ali existente 

 
 
 
Bibliografia: Inédito 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nº CARTOG: 111 – PONTE DA AZENHA DA MADEIRA BRAVA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB19 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Azenha da Madeira Brava 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 29' 16,276'' 
LONGITUDE: 07º 59' 44,140'' 
ALTITUDE: 191,68m 

TIPO DE SÍTIO: Ponte 

CRONOLOGIA: Indeterminado 
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Descrição: Estela 

funerária discóide 

decorada com motivo 

cruciforme, cuja 

cronologia se insere no 

período medieval, 

provavelmente no 

século XIII. A estela, 

provavelmente de 

cabeceira de sepultura, 

encontra-se actualmente 

inserida na parede 

interior da Casa de 

Antiguidades em 

Carregal do Sal a cerca 

de 50 metros da Igreja de S. Brás. Não sendo possível avaliar as suas reais dimensões 

nem as características da face oculta, a única medida que foi possível retirar foi a do seu 

diâmetro, que tem cerca de 39 centímetros. De igual modo não foi possível apurar a 

origem da sua proveniência. Todavia, faria parte da cabeceira de uma sepultura e não 

será de rejeitar a hipótese da existência de uma necrópole medieval nas proximidades ou 

ter sido adquirida pelo seu proprietário que, na altura, não se encontrava e que poderia 

fornecer informações pertinentes.  

 

Bibliografia: Inédito     

Nº CARTOG: 112 – ESTELA MEDIEVAL DE CARREGAL DO SAL 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR19 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Carregal do Sal 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 56,944'' 
LONGITUDE: 08º 00' 13,260'' 
ALTITUDE: 310,3m 

TIPO DE SÍTIO: Estela 

CRONOLOGIA: Idade Média 
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Descrição: No 

sítio arqueológico 

do Passal foi 

identificada uma 

segunda estela 

discóide, decorada 

com motivos 

cruciformes que 

tudo leva a crer ter 

pertencido a uma 

antiga necrópole 

medieval que 

envolveria o 

templo ali existente. O exemplar foi descoberto pelo seu proprietário quando procedia 

ao arranjo do piso térreo da palheira, cujo edifício ostenta uma outra estela na parede 

exterior (Pinto, 2001, p.72-73). 

 A estela possui cerca de 37 centímetros de diâmetro por 15 centímetros de 

espessura, sendo ambas as faces decoradas com a cruz de Cristo. 

 

 

 

 

Bibliografia: Inédito  
 

 

Nº CARTOG: 113 - ESTELA MEDIEVAL 2 DO SÍTIO ARQUEOLÒGICO DO PASSAL 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR20 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Passal – S. Sebastião 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 24' 50,259'' 
LONGITUDE: 07º 59' 43,131 

ALTITUDE: 226,5m 

TIPO DE SÍTIO: Estela 

CRONOLOGIA: Idade Média 
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Descrição: Numa laje 

granítica de superfície 

plana próximo do 

forno de cozer pão em 

ruínas, no lugar de 

Cabris, existe uma 

variante de lagar de 

tipo tradicional 

cavado na rocha, cuja 

estrutura é composta 

por quatro cavidades 

onde sobre elas assentaria um engenho de 

prensagem, conforme modelo teórico 

apresentado na imagem ao lado.40 

 De invulgar morfologia, e não sendo 

conhecidos quaisquer vestígios materiais 

associados a esta estrutura vinária, poder-se-á 

depreender que a mesma estaria integrada no 

complexo multi-funcional do lugar de Cabris, 

dada a existência de um conjunto de monumentos associados aos vários produtos 

provenientes da actividade agrícola, designadamente o lagar de varas para o fabrico do 

azeite, os moinhos de água adjacentes para moagem dos cereais e o forno de cozer pão, 
                                                 
40 Modelo de engenho executado por Clara Matias com base no estudo dos lagares rupestres existentes no 
território de Carregal do Sal. 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR21 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Cabris 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

Nº CARTOG: 114 – LAGAR RUPESTRE DE CABRIS 

LATITUDE: 40º 26' 58,094'' 
LONGITUDE: 08º 00' 00,342'' 
ALTITUDE: 226,23m 

TIPO DE SÍTIO: Lagar 

CRONOLOGIA: Idade Média 
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provavelmente comunitário. Admitindo-se tal hipótese, este pequeno lagar de vinho 

poderá ser enquadrado a um tempo muito recuado, mormente no período medieval, à 

semelhança de outros exemplares de lagaretas 

já identificadas no território do concelho. 

 Partindo do pressuposto que este 

modelo integraria todos os elementos 

constituintes do engenho de prensagem, o qual 

seria em madeira, estes seriam montados e 

retirados de vindima em vindima, respeitando 

o ciclo da actividade agrícola, uma vez que não poderiam ficar sujeitos durante anos às 

intempéries. Daí que se suponha que, os contrapesos, a existirem, teriam de ser de fácil 

aplicação e remoção.41 

 Corroborando esta hipótese, existem vários buracos de poste nas imediações da 

lagareta, o que se leva a crer que teria sido usado um tolde em períodos de chuva. 

 Efectuada uma análise a toda a área envolvente, não foram detectados vestígios 

arqueológicos associados ao monumento. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Carlos de Almeida; João Antunes e Pedro Faria, Lagares cavados na Rocha, Revista Portuguesa de 
Arqueologia, Volume 2, número 2, 1999. 
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Descrição: Fonte de 

chafurdo, localizada junto 

ao muro sul que cerca a 

propriedade da casa do 

Visconde, a cerca de 50 

metros para norte da ETAR 

de Oliveira do Conde, já 

próximo da lagareta 

escavada na rocha do 

Alcoice. 

 Trata-se de um exemplar típico existente no território do concelho, cuja 

construção arquitectónica poderá ser enquadrada nos finais da Idade Média, em virtude 

do aparecimento de fragmentos de cerâmica medieval, observadas nas imediações. 

Apresenta um frontispício rectangular com remate de lintel direito, possuindo uma 

abertura de 1,60 metros de altura por 1,30 metros de largura. Dada a existência de 

outros exemplares já identificados em outras freguesias do concelho, ir-se-á em futuros 

projectos proceder ao seu levantamento dado o seu significativo interesse patrimonial. 

 

Bibliografia: Inédito 

 
 

 

 

 

 

Nº CARTOG: 115 – FONTE DE CHAFURDO DO ALCOICE 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI55 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Alcoice 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 11,329'' 
LONGITUDE: 07º 58' 07,589'' 
ALTITUDE: 262,17m 

TIPO DE SÍTIO: Fonte 

CRONOLOGIA: Indeterminado 
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Descrição: A Inscrição 

de Vila Meã encontra-se 

junto a um muro, do lado 

esquerdo da estrada, já 

próximo da entrada da 

parte antiga daquela 

povoação. 

 Segundo fontes 

orais, a mesma faria parte 

da base de um cruzeiro, 

desconhecendo-se porém 

o sítio exacto da sua localização de origem. 

 A inscrição está gravada num bloco granítico, de base quadrangular, com 70 

centímetros de altura por 40 centímetros de largura, tendo na superfície do topo um 

orifício rectangular, já tapado, onde eventualmente assentaria uma cruz em pedra. 

 Em virtude de o texto desta epígrafe se prolongar para a outra face virada a norte 

e se encontrar tapada pela terra, optou-se por se aguardar que a mesma seja removida 

para um local mais apropriado, a fim de se proceder à sua leitura integral. 
 

 

Bibliografia: Inédito 

 
 

 

 

 

Nº CARTOG: 116 – INSCRIÇÃO DE VILA MEÃ 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI56 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Vila Meã 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 27,443'' 
LONGITUDE: 07º 58' 56,111'' 
ALTITUDE: 275,58m 

TIPO DE SÍTIO: Inscrição 

CRONOLOGIA: Indeterminado 
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Descrição: Penedo lendário conhecido da 

tradição popular pelo Penedo da Víbora, 

localizado a cerca de 600 metros em linha 

recta para noroeste do marco geodésico da 

víbora. Trata-se de um conjunto de 

afloramentos graníticos de grandes 

dimensões justapostos formando, no seu 

conjunto, um semicírculo, em cujo centro 

existe um espaço térreo de superfície plana com cerca de 8m2. No seu interior é 

possível, no quadrante Este, observar uma pia escavada na rocha de forma semicircular 

com cerca de 40 centímetros de diâmetro, assim como vestígios de buracos de poste em 

alguns dos flancos dos afloramentos graníticos, o que faz supor ali ter existido uma 

estrutura alpendrada que serviria como provável abrigo de pastores ou local para 

guardar gado. Possui duas entradas, uma virada a norte e uma outra abertura virada a 

sudeste, tudo levando a crer que ali teria sido usada uma provável cancela construída em 

madeira para reter o gado. Numa das passagens da Lenda é referido que: Muda-te em 

enorme víbora/ Disse para a princesa, / E ao príncipe com dureza:/ Muda-te num 

rouxinol,/ Cantarás de noite e de dia/ Quer chova quer brilhe o sol/ Em cima do 

arvoredo,/ E o castelo que habitais/ Transforme-se num penedo.42 

Dada a pouca representatividade dos vestígios cerâmicos encontrados com 

cronologia de difícil definição, o sítio poderá ter sido utilizado desde a Idade Média até 

à contemporaneidade. 

Bibliografia: Inédito 

                                                 
42 In: Memórias e tradições, Maria da Piedade Lopes Alves, Ed: DREC – CAEV – Educação Recorrente e 
Extra-Escolar, Coordenação Concelhia de Carregal do Sal, Câmara Municipal de Carregal do Sal, 1995. 

Nº CARTOG: 117 – PENEDO DA VÍBORA 2 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI57 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Víbora 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 58,763'' 
LONGITUDE: 07º 56' 51,071'' 
ALTITUDE: 300,01m 

TIPO DE SÍTIO: Lagareta 

CRONOLOGIA: Idade Média 
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Descrição: O Sítio da Torre 

Medieval de Currelos, como 

afirma a tradição popular, ficaria 

localizado ao lado da actual Igreja 

Matriz de Casal da Torre, cujo 

templo tem como padroeira a 

Nossa Senhora das Candeias. Tal 

local, conhecido pelo sítio do 

torreão continua, nos dias de hoje, 

a constituir um belíssimo espaço 

utilitário reservado não só à própria 

Igreja, como também ao átrio da 

Casa Paroquial de Casal da Torre 

onde estão instaladas as missionárias 

da Comunidade Teresiana. 

 Uma das referências 

documentais conhecidas a esta 

estrutura, que terá correspondido a 

uma torre de menagem, encontramo-

la nas Memórias Paroquiais de 1758 (MP), onde se pode ler que: Tem no lugar do Cazal 

da Torre huma caza quadrada com quarenta palmos por lado e mais de cincoenta de 

alto. Tem outra caza continuada, e somente arrumada à Capela do Espíto Santo, e se 

chama Torre. Pertence esta caza ao Conde de Villa Nova comno senhor da caza de 

Sortelha (…). 

Bibliografia: MP. (Memórias Paroquiais) de 1758. 

Nº CARTOG: 118 – SÍTIO DA TORRE MEDIEVAL DE CURRELOS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR22 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Casal da Torre 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 16,360'' 
LONGITUDE: 08º 00' 08,403'' 
ALTITUDE: 289,59m 

TIPO DE SÍTIO: Estrutura? 

CRONOLOGIA: Idade Média 
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Descrição: Estrutura de 

Lagar tradicional, 

escavado na rocha, de 

tipologia semelhante ao já 

referido Lagar Rupestre 

de Cabris, no qual 

assentaria um engenho de 

prensagem similar.  

 A estrutura 

localiza-se a poucos 

metros do Lagar de Varas 

da Azenha, do lado direito da margem da Ribeira da Azenha. 

 Relativamente contíguos a esta estrutura, existem 2 buracos de poste de forma 

circular com cerca de 12 centímetros de diâmetro e 3 centímetros de profundidade, o 

que leva a supor, tal como a estrutura identificada em Cabris, ter ali existido um 

alpendre em madeira, para evitar as chuvas periódicas em todo o processo de 

prensagem. 
 

 

 

 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

Nº CARTOG: 119 – LAGAR RUPESTRE DA AZENHA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI58 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Azenha 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 45,362'' 
LONGITUDE: 07º 57' 37,583'' 
ALTITUDE: 201,16m 

TIPO DE SÍTIO: Lagar 

CRONOLOGIA: Idade Média 
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Descrição: A poucos 

metros da Capela de Nossa 

Senhora da Apegada, que 

segundo a tradição popular 

se denomina “Senhora do 

Ó”, encontra-se uma pia, 

tipo sarcófago, cuja 

proveniência e contexto 

histórico-arqueológico se 

desconhece, embora a 

proximidade física com aquele pequeno templo, possa indiciar ter sido um sarcófago a 

ele associado. A pia, em granito de grão médio, e em regular estado de conservação, 

apresenta uma forma sub-rectangular, não revelando de forma explícita indícios de 

antropomorfismo. As medidas da Pia, que aparenta já ter sido usada como lagareta, 

devido à existência de um furo circular lateral junto à base, são de cerca de 1,73 metros 

de comprimento exterior por 0,64 metros de largura média, e 8 a 12 centímetros de 

rebordo exterior. 
 

 

 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

 

 

Nº CARTOG: 120 – PIA DA PÓVOA DA APEGADA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: BEI8 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Beijós 

LUGAR: Póvoa da Apegada 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 29' 31,662'' 
LONGITUDE: 07º 57' 07,219'' 
ALTITUDE: 345,70m 

TIPO DE SÍTIO: Achado Isolado 

CRONOLOGIA: Indeterminado 
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Descrição: Pequeno pio 

escavado na rocha, de 

forma circular localizado 

no centro de um pequeno 

afloramento granítico 

pouco saliente em relação 

ao solo, a cerca de 200 

metros para Norte da 

Sepultura da Cova da 

Moira. 

 Apresenta cerca de 

20 centímetros de diâmetro por 30 centímetros de profundidade, inserindo-se num 

espaço que já foi agricultado e que, nos dias de hoje, é utilizado para pastagens de gado. 

 Efectuada uma prospecção arqueológica a toda a área envolvente, não foram 

encontrados quaisquer outros vestígios arqueológicos; 
  

 

 

 

 

 

Bibliografia: Inédito 

 

 
 

Nº CARTOG: 121 – PIA DA COVA DA MOIRA  

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR23 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Cova da Moira 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 26,161'' 
LONGITUDE: 07º 59' 21,561'' 
ALTITUDE: 281,15m 

TIPO DE SÍTIO: Pia escavada rocha 

CRONOLOGIA: Indeterminado 

 
 



103 
 

 

                            
                                                                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição: Pequena 

lagareta escavada na 

rocha, de forma circular, 

localizada num pequeno 

afloramento granítico 

pouco saliente em relação 

ao solo, a cerca de 5 

metros para Este de uma 

palheira em ruínas ali 

existente, do lado 

esquerdo do caminho que 

segue para o centro do Núcleo Megalítico Fiais/Ameal. 

 Apresenta cerca de 22 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de 

profundidade, possuindo um orifício virado Oeste que desemboca num pequeno canal 

com cerca de 10 centímetros de largura por 3 centímetros de profundidade. 

 Na área envolvente não foram detectados quaisquer outros vestígios 

arqueológicos. No entanto, dada a existência da palheira, assim como de antigas 

estruturas de currais ligadas à criação de gado e de um forno de cozer pão, terá todo o 

espaço envolvente, correspondido a uma pequena granja, da qual o agregado familiar 

dependia para a sua subsistência. 
 

Bibliografia: Inédito 
 

 

Nº CARTOG: 122 – LAGARETA 2 DA AZENHA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI59 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Azenha 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 17,365'' 
LONGITUDE: 07º 57' 10,432'' 
ALTITUDE: 285,33m 

TIPO DE SÍTIO: Lagareta 

CRONOLOGIA: Indeterminado 
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Descrição: O motivo mais sumptuoso da 

Igreja Matriz de Oliveira do Conde é, sem 

dúvida, o Túmulo de Fernão Gomes de 

Góis, classificado como Monumento 

Nacional por decreto de 16 de Junho de 

1910. Obra-prima da escultura do 

Renascimento «foi executado por João 

Afonso entre 1439 e 1440». 

A arca tumular ou mausoléu assenta sobre quatro leões de juba penteada, 

salientando-se a decoração do facial da cabeceira com a figura de Cristo, ladeada pelos 

símbolos dos quatro Evangelistas, albergados em edículas entre arcos e pináculos 

cogulhados. No facial dos pés possui uma Anunciação com o Anjo e a Virgem e no 

meio um vaso de açucenas. 

No lateral direito são visíveis dez edículas rematadas por arcos em ogiva, separados 

por, pináculos cogulhados, nas quais figuram S. Miguel Arcanjo, os três Reis Magos 

(Baltazar, Melchior e Gaspar), Santa Maria com o Menino, S. João Apóstolo, S. 

Nicolau, S. Sebastião, Santa Catarina e Santa Bárbara que correspondem aos Santos 

devotos da época. Sobre a tampa da arca feral figura a estátua jacente do cavaleiro 

munido com uma rica armadura italiana pousando a nuca sobre almofada e segurando 

uma espada com as mãos. Sobressaem ainda desta magnífica arte tumular duas figuras 

angélicas junto aos ombros e, a seu lado em menor tamanho, uma figura feminina 

mutilada com as mãos em jeito de oração e os pés encostados a uma mísula que poderá 

representar a mulher do tumulado.  

Bibliografia: Três Túmulos, Vergílio Correia, edição: Portugália Editora, 1924 

Nº CARTOG: 123 – TÚMULO DE FERNÃO GOMES DE GÓIS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI89 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Oliveira do Conde 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 16,750'' 
LONGITUDE: 07º 58' 02,514'' 
ALTITUDE: 289,14m 

TIPO DE SÍTIO: Sarcófago 

CRONOLOGIA: Idade Média 
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Descrição: No interior do pequeno templo de Travanca de 

São Tomé, entre o arco de cruzeiro e o retábulo, junto às 

paredes laterais da capela – mor, encontram-se dois 

sarcófagos, em calcário, provavelmente de Ançã, cuja 

proveniência e contexto histórico, necessitam de um estudo 

mais aprofundado, em virtude das diminutas fontes 

documentais, até hoje consultadas, não serem totalmente 

esclarecedoras. Referem as Memórias Paroquiais de 1758 

que para a parte do Poente, huma legoa desta villa 

(Oliveira do Conde) esta situado o logar de Travanca de São Tomé que consta de 

cinquenta e sette fogos com sua cappella grandiosa de três altares, e sua Torre com 

dous sinos, e em algum tempo com seu (…) a Cappella mor, que tem seus dous 

mausoleos com grandeza, foy padroado do Pe António Abranches Prior de Nogueira, 

natural deste logar e (…) tem missa quotidiana e obrigação de Prior. 

Segundo Ana Paula Teles (2012), os Túmulos de António Abranches (Sarcófago 

1), e Antonieta Abranches (Sarcófago 2), situados, 

respectivamente, à esquerda e direita do Evangelho, 

assentam, segundo a opinião sobre quatro leões estilizados 

de juba encaracolada, cuja iconografia dos felinos poderá 

estar associada aos atributos de nobreza e de justiça, assim 

como à função e notoriedade social do jacente. Por seu 

turno, o facial de cabeceira com uma dimensão de 0,80m de 

altura e 0,95m de largura, apresenta a forma de um 

medalhão emoldurado concêntrico e um decorativismo de semicírculos nos cunhais do 

túmulo. Por sua vez, o frontal direito do mesmo, com 2,26m de comprimento e 0,80m 

Nº CARTOG: 124 – TÚMULOS DOS ABRANCHES 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI90 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Travanca de S. Tomé 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 27' 27,096'' 
LONGITUDE: 07º 59' 48,614'' 
ALTITUDE: 278,01m 

TIPO DE SÍTIO: Sarcófago 

CRONOLOGIA: Idade Média 
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de altura, ostenta no seu emolduramento central, a heráldica de António Abranches, de 

chapéu de abas largas e cordões com borlas, muito peculiares de uma ordem religiosa. 

Neste conjunto evidencia-se, também um elemento 

natural semelhante a uma romã. Ao centro há 

elementos icónicos, como sejam, duas aves e duas 

cruzes terminadas em flor de Lis, facto que evidencia 

uma relação estreita da heráldica com a ordem a que 

Abranches pertencia.  

A ladear a heráldica apresentam-se duas figuras 

aladas, com rosto e corpo de configuração humana e a 

parte inferior semelhante a um animal marinho.  

A tampa do túmulo é plana, sóbria, com um medalhão 

concêntrico com três frisos e duas argolas. Sob esta tampa salienta-se a seguinte 

epígrafe: 

ANTONIO DEABRANCHES PROTHONOTARIO APOSTOLICO 

COMISSARIO D SANTO ESPIRITO E NOGUEIRA MANDOV FAZER 

ESTASEPULTURA PAELLE EOSAEDMINISTRADORES DESTA CAPELLA E 

SEPULTURA. 

O túmulo situado à esquerda, do Evangelho, (Sarcófago 2), contém uma 

personalidade feminina – Antonieta Abranches. A arca tumular é exactamente igual, na 

sua configuração física e escultórica, repetindo a perfeição dos elementos decorativos 

anteriormente descritos, e apresentando as seguintes medidas: O facial de cabeceira 

0,98m de altura, por 93,5m, largura, tendo o lateral direito 2, 28m de comprimento. Sob 

esta tampa salienta-se a seguinte epígrafe: MANDOVO FAZER OISTITUIDORES E 

MORGADO ANTONIETA ABRANCHES pA OPRo ADMINISTRADORES 

…..VELHESSVDE R´S.  

Apesar do estado de conservação destas arcas tumulares se considerar satisfatório, 

apresentam, em vários locais, indícios de violação antigos. Embora se desconheça a sua 

autoria, assemelham-se, pelas características apresentadas, à Escola de Coimbra (Seculo 

XVI), desenvolvida por João de Ruão e Chanterene. 

 

Bibliografia: MP Memórias Paroquiais de 1758;  

Teles, Ana Paula, (2012) 
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Descrição: Situado no Largo Dr. Augusto Pais Vaz 

Serra, na Freguesia de Currelos, este Pelourinho, como 

refere Júlio Rocha e Sousa, na sua obra “Pelourinhos do 

Distrito de Viseu, é um monumento constituído por: Dois 

degraus quadrados de desigual altura talhados em 

esquadria e lisos formam o trono do pelourinho. O 

degrau da base tem um metro e sessenta centímetros de 

lado, tendo o segundo só um metro. Sobre este último, 

assenta a base cúbica, regular, de faces lisas e iguais. A 

coluna que parte desta base é constituída por base de 

moldura saliente, circundante, com rebordo de onde 

nasce o fuste encorpado e cilíndrico, liso sem qualquer pormenor, talhado com a altura 

de um metro e quarenta centímetros. Uma cercadura denticulada, de pontas invertidas 

remata o fuste na parte que o liga com o capitel. O corpo deste, também de forma 

circular e faces lisas, avoluma o remate do pelourinho, vindo a retrair-se para formar 

nova cercadura. Uma gola profunda faz destacar o pináculo cónico, esguio e alongado 

que tem no cimo, por remate, bojuda esfera. Sobre este monumento, referem as 

Memórias Paroquiais de 1758 (MP), que: Esta terra he  huma  so freguesia  e hum 

concelho tudo incluído nos mesmos lemites e he comarca e Bispado de Vizeu e 

Provincia da Beyra. He de Elrey. Tem duzentos vezinhos e seiscentas pessoas (…). 

Consta de quatro Povos: a saber Vila da Cal, Casal da Torre, Casal Mendo, e 

Carregal. A Vila da Cal he onde está a caza da Camara e Pelourinho, está situada em 

huma pequena costa inclinada (…). 

Bibliografia: MP Memórias Paroquiais de 1758. 

SOUSA, Júlio Rocha,  Pelourinhos do Distrito de Viseu, Éden Gráfico, Viseu,1998.  

Nº CARTOG: 125 – PELOURINHO DE CURRELOS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR32 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Casal da Torre 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 18,773'' 
LONGITUDE: 07º 59' 52,779'' 
ALTITUDE: 280,88m 

TIPO DE SÍTIO: Pelourinho 

CRONOLOGIA: Idade Média 
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Descrição: Segundo Júlio Rocha e Sousa 

(1998), no começo da povoação e no 

largo de seu nome ergue-se o pelourinho 

de Oliveira do Conde. 

A base é de três degraus 

quadrados com alturas crescentes que 

estão em discordância com a velha picota 

de grandes proporções, de silhueta esguia 

e esbelta. 

É também quadrado o pinto da 

coluna. O fuste é espiralado, da esquerda 

para a direita, possuindo três vergas de 

ligeiro torcimento. 

O capitel de tipo pinha cónica, 

assenta em base circular, saliente em 

relação à coluna, e como esta mantém o 

encordado. 

Por remate tem no topo grimpa com haste de ferro sustentando pequena cruz 

metálica. O pelourinho é do século XVI.  

O monumento está classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto 

nº 23122 de 11/10/1933 

 

Bibliografia:  

SOUSA, Júlio Rocha ,  Pelourinhos do Distrito de Viseu, Éden Gráfico, Viseu,1998.  

 

Nº CARTOG: 126 – PELOURINHO DE OLIVEIRA DO CONDE 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI91 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Oliveira do Conde 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 19,455'' 
LONGITUDE: 07º 58' 10,350'' 
ALTITUDE: 273,00m 

TIPO DE SÍTIO: Pelourinho 

CRONOLOGIA: Idade Média 
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ÉPOCA MODERNA E CONTEMPORÂNEA 
 

 
 

 

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição: Num terreno 

contínuo, a cerca de 100 metros 

para Norte da Igreja de Nª. 

Senhora dos Carvalhais, com 

aproximadamente 120 metros 

quadrados, foram detectados 

vários pontos de pavimento 

constituídos por pequenos 

seixos, idênticos ao pavimento 

existente na sacristia daquele 

templo (em ruínas), bem como 

uma provável estrutura central 

entre os vários locais de 

pavimentação identificados, 

colocando-se a hipótese de se 

estar perante os alicerces de 

uma pequena ermida, 

anteriormente edificada à 

actual Igreja dos Carvalhais, já 

muito próxima do lendário 

tronco de carvalho onde, segundo a lenda, Nª Senhora se teria escondido. 

Nº CARTOG: 127 – SÍTIO ARQUEOLÓGICO DOS CARVALHAIS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI60 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Carvalhais 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 27' 10,980'' 
LONGITUDE: 07º 58' 55,605'' 
ALTITUDE: 272,48m 

TIPO DE SÍTIO: Estrutura 

CRONOLOGIA: Indeterminado 
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 A estrutura, ainda visível, com cerca de 3,00 metros de comprimento por 2,00 de 

largura, conserva ainda o pavimento coberto de musgos e ladeado de várias pedras in 

situ, orientadas segundo um eixo Norte/Sul e Este/Oeste. 

 A cerca de 20 metros, para Sul, observam-se abundantes fragmentos de 

cerâmica, de cronologia provavelmente da Época Moderna, junto ao talude ali existente, 

os quais foram colocados a descoberto aquando do alargamento do caminho que dá 

acesso à dita Igreja. 

 Uma das 

referências a este local, 

fomos encontrá-la no 

Livro do Santuário 

Mariano, Título XVIII, 

Páginas 210-211. Da 

Imagem de Nossa 

Senhora dos Carvalhais 

no Termo da Vila de 

Oliveyra de Conde: He 

o carvalho com suas frondosas ramas, & fresca sombra, symbolo da animosidade, da 

protecção, da virtude heróica, & virtude que nos trabalhos mais se afina; do presídio, 

beneficência, providência, etc.43 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

 

                                                 
43 Pequeno enxerto do Livro do Santuário Mariano, Título XVIII, Páginas 210-211. Da Imagem de Nossa 
Senhora dos Carvalhais no Termo da Vila de Oliveyra de Conde: 



111 
 

 

 

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

 

Descrição: Num terreno de pinhal, contíguo ao 

anterior, igualmente próximo da Igreja de 

Nossa Senhora dos Carvalhais, encontram-se 

vestígios de uma Via Sacra, orientada segundo 

um eixo Este/Oeste, constituída, no momento 

da sua identificação, por fragmentos de duas 

cruzes em granito e que segundo testemunhos 

orais recolhidos junto dos mais idosos, teriam 

existido em maior número. As cruzes assentam 

sobre uma base quadrangular de três degraus 

(patamares), formando cruzeiros que 

apresentam cerca 2,30 metros de altura, sem 

inscrições e sem ornatos. A propósito destes 

monumentos, o livro do Santuário Mariano, 

Título XVIII, pág. 211, refere que: (…)também 

ha nesta Ermida outra via sacra de cruzes de 

pedra, todas iguais, & igualmente lavradas, até 

o lugar de Alvarelhos. Tem esta Senhora huma 

irmandade, que serve & festeja em o dia de seu 

nascimento. A oyto de Setembro: & além desta festividade, no tempo da quaresma vem 

àquela sua casa o pároco de Oliveyra do Conde, com o seu povo em procissão (…).44 
 

 

 

                                                 
44 Enxerto do Livro do Santuário Mariano, Título XVIII, pág. 211. 

Nº CARTOG: 128 – VIA-SACRA DOS CARVALHAIS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI61 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Carvalhais 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 27' 11,199'' 
LONGITUDE: 07º 58' 55,841'' 
ALTITUDE: 260,28m 

TIPO DE SÍTIO: Calvário 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Nas imediações do Outeiro onde está implantada a Igreja de Nossa Senhora 

dos Milagres, bem como no centro e periferia da povoação das Laceiras, encontram-se 

dispersas várias bases de cruzeiros emolduradas sendo, uma delas, epigrafada, (Pinto, 

2004, p. 44), que segundo fontes orais pertenceriam à antiga via-sacra ali existente, ou a 

um antigo calvário orientado segundo os preceitos canónicos, que seria constituído por 

catorze cruzes em granito, assentes sobre uma base quadrangular e que formariam 

cruzeiros, distanciados entre si, por algumas dezenas de metros. As mesmas fontes 

referem que cada um destes cruzeiros assinalava uma pequena ermida e que teriam sido 

destruídas em meados do século XIX. Referem as fontes documentais que: No Termo 

da Villa de Oliveyra do Conde, e em a Freguesia de São Cristóvão de Cabanas, junto 

ao Lugar de Laceyras, he hoje celebre o Santuário, e Casa de Nossa Senhora dos 

Milagres. Vê-se esta situada em um rezo a que chamam a Lomba de Santiago, por 

haver naquelle Lugar em outro tempo uma pequena Ermida ou Capella dedicada ao 

mesmo Santo Apostolo, Patrão das Hespanhas. Mas no tempo presente se vê huma 

grande, e fermosa Ermida, aonde he venerada a Soberana Emperatriz da gloria Maria 

Santíssima, que dos muytos, e contínuos milagres que começou a obrar, desde o tempo 

que nella a colocarão, se lhe deo o milagre so titulo que tem. 

Esta fundação tão nova, que se lhe deo principio há pouco mais de vinte annos, o que 

foy pelos annos de 1680, pouco mais, ou menos. Quem lho deo, foy hum devoto Clérigo, 

morador no Lugar das Lanceyras. Era este servo de Deos muyto devoto de Nossa 

Senhora, e muyto dado aos exercícios de da Oração e mortificação, e com os desejos de 

viver honrado se fez Ermitão da Senhora do Castello de Azurara, ou Mangoalde ( que 

tudo he o mesmo.(…). Faleceo-lhe neste tempo seu pay, e como tinha ainda mãy velha, 

que vivia no mesmo Lugar de Lanceyras, vinha alhumas vezes como bom filho a 

visitalla e como era virtuoso assim a amava, & a visitava muytas vezes, e a remediava 

Nº CARTOG: 129 – PLINTOS DE CRUZEIRO DA VIA-SACRA DAS LACEIRAS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB22 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Laceiras 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 29' 01,828'' 
LONGITUDE: 07º 56' 56,647'' 
ALTITUDE: 348,22m 

TIPO DE SÍTIO: Calvário 

CRONOLOGIA: Moderno 
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em tudo o que necessitava; e o amor que tinha a sua Mãy o movia e desejava assistirlhe 

de mais perto. 

Em huma occasião, em que foy a visitar a mãy, foi ao sítio da Lomba de Santiago, 

aonde seu pay tinha humas terras, devendo os vestígios da Ermidinha do Santo lhe 

ocorreo, que em aquelle mesmo lugar podia fundar outra N. Senhora em que pudesse 

lograr os seus intentos de viver retirado, he donde pudesse mais promptamente acodir a 

sua mãy velha, quando a necessidade o pedisse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia: Enxerto do Livro II do Santuário Mariano, Título XVII, pág. 206 a 209. 
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Descrição: No Adro da Capela 

de Santo Amaro, a Sul da 

povoação de Oliveirinha, bem 

como nas proximidades desta, 

junto ao cruzamento do 

caminho que segue para 

Oliveira do Conde, encontram- se 

dispersas várias bases de 

cruzeiros emolduradas que 

segundo fontes orais 

pertenceriam a um antigo calvário situado nas imediações 

daquela Capela. Estes testemunhos coincidem com o topónimo 

do lugar ainda hoje designado de Calvário e que à semelhança 

da Via-Sacra das Laceiras, seria constituído por catorze cruzes 

em granito e teriam sido demolidas, provavelmente no século 

XIX. 

 Sobre este achado não foram encontradas referências nas fontes documentais 

antigas. 

 

 

 
Bibliografia: Inédito 

 

Nº CARTOG: 130 – PLINTOS DE CRUZEIRO VIA-SACRA DE STO. AMARO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI62 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Capela de Santo Amaro 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 34,142'' 
LONGITUDE: 07º 57' 56,334'' 
ALTITUDE: 289,29m 

TIPO DE SÍTIO: Calvário 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: No lugar de S. 

Sebastião, a cerca de 200 metros 

para Norte das Sepulturas 

Escavadas na Rocha, foram 

detectadas, num afloramento 

granítico de grandes dimensões, 

vários buracos de forma 

rectangular com cerca de 20 

centímetros de comprimento, por 

12 centímetros de largura e 15 

centímetros de profundidade, depreendendo-se 

que correspondam a um local onde já teria 

existido um calvário. Esta hipótese é 

corroborada pela existência de um plinto 

afeiçoado que foi esculpido na entrada da laje 

granítica e que poderá marcar o início do 

mesmo, como se poderá verificar no local. 

Todavia, o sítio foi, em grande parte, destruído pelas sucessivas explorações de granito, 

não só no próprio rochedo em causa, como também na área circundante.   

 Sobre este original monumento não foram descobertas quaisquer referências 

bibliográficas a este local na documentação antiga. 

 

 
Bibliografia: Inédito 

 

Nº CARTOG: 131 – PLINTO DE CRUZEIRO AFEIÇOADO DE PAPÍZIOS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: PAP4 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Papízios 

LUGAR: S. Sebastião 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 00,845'' 
LONGITUDE: 08º 02' 34,630'' 
ALTITUDE: 272,20m 

TIPO DE SÍTIO: Calvário 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: A cerca de 

100 metros para Este do 

Plinto de Cruzeiro 

Afeiçoado de Papízios foi 

encontrada uma provável 

base de cruzeiro, com 

cerca de 1,20 metros de 

altura por 30 centímetros 

de largura, considerando-

se que poderá estar ainda 

no seu local de origem. 

Apresenta um pequeno nicho central na face virada a Sul e um buraco de forma 

quadrangular no topo do provável plinto onde provavelmente assentaria uma cruz em 

granito. 

 A relativa proximidade com o provável sítio do calvário no lugar de S. 

Sebastião, poderá indiciar que este elemento faria parte daquele, ou poderá colocar-se 

ainda a hipótese de se tratar de um monumento simbólico (alminha) dada a existência 

do nicho (altar) na sua parte central. 
  

 

Bibliografia: Inédito 

 

 

 

 

 

Nº CARTOG: 132 – PLINTO DE CRUZEIRO DE PAPÍZIOS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: PAP5 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Papízios 

LUGAR: S. Sebastião 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 00,536'' 
LONGITUDE: 08º 02' 39,314'' 
ALTITUDE: 271,28m 

TIPO DE SÍTIO: Calvário 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: De acordo com as 

concepções arquitectónicas 

evidenciadas, estamos perante uma 

Igreja de planta longitudinal, 

constituída por nave única e capela-

mor rectangulares, tendo adossada, a 

Norte, a sacristia e uma torre quadrada 

alinhada com a fachada principal.  

Trata-se de um templo 

construído em finais do Século XVIII, 

justificando-se o seu presente registo 

por razões de, nas últimas décadas, se 

estar a assistir ao seu gradual e 

lamentável desaparecimento. 

 Em 1992, Luis Teles, nas sua 

notas de campo, referia que: A igreja compõe-se de dois corpos separados 

interiormente entre si, pelo arco de cruzeiro, sendo o corpo correspondente ao altar, 

mais estreito do que o espaço correspondente à assembleia (interiormente pode-se ver 

que este módulo da construção está dividida entre o espaço do altar e a sacristia). 

O eixo longitudinal do edifício encontra-se orientado, sensivelmente, no sentido 

NW/SE, pelo que quando nos deparamos com ele, vindos do espaço da feira, este 

encontra -se de costas para nós, permitindo apenas observar de escorso a fachada 

poente. 

Nº CARTOG: 133 – IGREJA DE Nª SRª DOS CARVALHAIS 

Nº INVENTÁRIO: OLI63 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: carvalhais 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 27' 10,722'' 
LONGITUDE: 07º 58' 58,766'' 
ALTITUDE: 258,69m 

TIPO DE SÍTIO: Igreja 

CRONOLOGIA: Moderno 
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A capela é construída em alvenaria de pedra, não possuindo, no entanto, 

cornijas em cantaria e as pilastras, com excepção da fachada principal que são 

pintadas, o que prova que na sua construção foi necessário algum esforço de gestão e 

de sacrifício económico. 

Não foram, no entanto, poupados esforços na concretização da fachada 

principal, ou mesmo da torre, dos vãos das janelas e das portas, já que estes estão 

executados com labor e aparelhados no 

granito, num trabalho de artífice, não só 

de algum mérito e rigor artístico, mas 

também de muita dignidade e de 

disciplina, já que nas instruções gerais 

se parece ter dado grande cumprimento 

ao desenho do projecto (ao risco do 

edifício), pois que da fachada ressalta grande rigor 

de concepção conferida. 

Sublinha-se também a execução dos muros 

envolventes com ligeiro aparelho, onde o remate 

daquele que é fronteiro à capela, se constitui num 

banco corrido em L, executado em cantaria, 

embora com aparelho a pico grosso.  

Firmes nos seus “postos” os velhos sinos em 

bronze (que há muito não tocam, nem podem tocar, 

já que lhes tiraram os badalos): - o maior com uma 

referência a S. Francisco e a Nossa Senhora dos 

Carvalhais e ainda uma inscrição IN HOC SIGNO VINCI, no mais pequeno e pode-se 

ler a data de 1765 e ainda SANTA MARIA ORAE PRO NOBIS (esperemos que não 

caiam ou desapareçam). Para se chegar aos sinos sobe-se por uma escada de caracol 

feita em cantaria de pedra. 

A execução da obra denota que houve uma orientação de base intelectual 

erudita que é legível no desenho e um esforço de acompanhamento dos artífices, no 

sentido de imprimir um grande rigor e qualidade na execução da construção que é 

legível em nos mais pequenos detalhes, o que a tornam um bom exemplo do esforço da 

ligação ou da fusão entre a cultura erudita e a cultura popular.  
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O desenho da fachada é do sec. XVIII, o remate da parede apresenta um frontão 

partido e a conferição dos restantes elementos é concluída com o desenho da porta da 

entrada e de um óculo de iluminação com um desenho de um quadrifólio. 

A torre funde-se no desenho da fachada e apesar do rigor da sua execução 

(sobretudo nos dois primeiros terços) 

parece-nos mais pobre, já que depois do 

capitel de pilastras toda a execução nos 

parece de menos rigor, o que denota, 

provavelmente menor disciplina da 

execução, ou talvez menor entendimento das 

intenções iniciais do desenho (uma 

característica aliás comum em toda a arquitectura 

desta época – onde nem sempre as pessoas que 

começavam os edifícios as acabavam). 

Interiormente as escavações arqueológicas 

muito recentes (quanto a nós dispensáveis, já que 

nestes trabalhos quase sempre se encontra o que 

obviamente se espera já que, neste caso mais valia 

reparar, do que escavar) deixaram o chão sem 

qualquer tipo de revestimentos (retirando podemos 

dizer, em termos arqueológicos, a memória do sistema 

como este se encontrava executado).  

Pode-se entrar pela porta lateral NW, já “arrombada” o que só o eterno 

milagre de Nossa Senhora dos Carvalhais tem impedido que algum antiquário tenha “ 

melhor zelo” pelas falhas existentes. 

Um arco de cruzeiro em cantaria divide o espaço entre a capela-mor e a 

assembleia, esta no entanto, há muito fissurada encontra-se escorada com uma 

estrutura em madeira. O edifício de uma forma geral apresenta muitas fissurações. 

Talvez que uma vez mais o milagre tenha impedido que nada tenha ainda caído. A 

madeira dos altares não se apresenta ainda, nem bichada nem podre, apesar de alguns 

dos elementos estarem bastante deteriorados (no entanto tudo parece ainda ter 

remédio). O estado de deterioração leva-nos a prever que no prazo máximo de dois 

anos, nada mais restará do que a memória da capela. Ainda quanto aos altares, apesar 
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de uma grande simplicidade na concepção são, no entanto, de grande beleza (não 

obstante de grande beleza e alguma vulgaridade dos altares laterais estendem no 

primeiro na estrutura do módulo de construção que continua a ser de bom gosto) 

conseguindo com pormenor, bastante simples dar uma ideia de grandiosidade. 

Ainda em bom estado de conservação encontra-se o púlpito em pedra, para 

onde se entra por uma porta colocada na parede e cujas portas servem de 

funcionamento a um confessionário que faz simetria com outro colocado na parede 

oposta. Neste corpo da capela somam quatro o número de confessionários e ainda uma 

quinta porta de confessionário que dá acesso ao coro actualmente em total destruição 

porque o telhado está completamente em ruínas e deixa cair a chuva no interior, como 

no exterior. Um elemento interessante é a existência 

de dois confessionários móveis que se assemelham 

a uma liteira.  

Contudo, uma vez que a balaustrada está 

intacta será possível recuperar este espaço 

conforme o estado inicial. 

Os tectos possuem desenhos, no entanto 

dado o estado de degradação do estuque e da 

madeira só uma cópia executada por um bom 

artista poderia prolongar, ou preservar a 

integridade da decoração existente. 

Um aspecto a referir quanto à decoração é 

que interiormente todo o edifício é pintado, 

inclusivamente as cantarias que são decoradas na cornija com fingimento a mármore, 

embora muito grosseiros e que portanto não revelam a menor sensibilidade ou mesmo 

conhecimento do que aquele que é imprimido na decoração dos tectos. 

A cerca de 12 metros da capela encontra-se uma fonte em cantaria de pedra que 

hoje infelizmente já não deita água (não se entende porquê). A água, portanto foi-se e 

com ela a imagem que ocupava o nicho superior e ainda a cruz e o receptáculo da 

água. 

O desenho da fonte revela igualmente erudição e o aparelho de pedra denota 

também um bom esforço na sua execução. A identidade do artífice ficou na carranca da 

fonte. Novamente bons muros de pedra suportam os terrenos. 
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A uns cerca de 20 metros da capela é ainda de assinalar a existência do 

primeiro dos dois cruzeiros de pedra implantados no sentido do eixo longitudinal da 

capela. Dois degraus quadrados com cerca de três palmos de largo e um palmo de 

altura, um desde a barra do crucifixo com quatro palmos de largo e dois palmos de 

altura e uma pedra vertical com cerca de 2,5 braços de altura, não existindo portanto 

as duas pedras de remate superior (únicas medidas que dispúnhamos no local). 

Ainda existem alguns carvalhos, um deles diz o “ povo”, por se tratar de um dos 

mais velhos que restam e ser este o lendário onde apareceu a imagem de Nossa 

Senhora dos Carvalhais. No entanto, hoje o estado da ruína permite-nos já duvidar de 

quase tudo. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia: Luís Teles, Notas de Viagem, Oliveira do Conde, Setembro de 1992. 
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Descrição: Situada numa pequena 

plataforma, junto à margem direita do 

Rio Mondego, voltada a Oeste, a 

Capela da Nª Sra. da Ribeira é um 

edifício baixo, de planta rectangular, 

com paredes grossas reforçadas por 

cunhais e esquinas pétreas.  

 O edifício datará dos finais do 

Século XVIII e terá sido desactivado 

na década de setenta do passado século, 

aquando da finalização da construção 

das obras da Barragem da Aguieira, 

cujas águas invernais, a partir daquela 

data, periodicamente a emergem.  

Em sua substituição foi construída uma réplica, a cerca de 200 metros em linha 

recta para Norte da margem daquele Rio. 

As Memórias Paroquiais referem que: Tem a freguesia de Parada a Ermida de 

Nossa Senhora da Ribeira, que há tradiçam que em algum tempo se chamava de Nossa 

Senhora de Gratia Lobo e que em Gratia Lobo Felizardos. 

À capela  elle  doava as fazendas que ele tinha no mesmo sitio no meio das cais (quais) 

e na situada capella junto ao Rio Mondego ainda que huma  fazenda que era mais para 

baixo da capella se chamava Gratia Lobo mas a que sam da capella e lugar de Parada 

se chamam o Prado de Nossa Senhora da Ribeira.  

 

Bibliografia: Inédito 
 

Nº CARTOG: 134 – CAPELA DA SRA. DA RIBEIRA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: PAR3 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Parada 

LUGAR: Sra. da Ribeira 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 23' 10,031'' 
LONGITUDE: 08º 02' 32,004'' 
ALTITUDE: 119,56m  

TIPO DE SÍTIO: Capela 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: No lugar de 

Milrego/Riachas, a cerca de 300 

metros em linha recta das gravuras da 

Póvoa da Apegada, encontra-se uma 

pequena via estreita em terra batida, 

com cerca de 150 metros de 

comprimento, oscilando entre os 0,50 a 

1,10 metros de largura máxima, a qual, 

segundo a tradição popular se 

denomina de caminheiro romeiro da 

Sra. dos Milagres.  

O caminho é ladeado de pedras 

de granito tosco, sobrepostas umas 

sobre as outras sem recurso a 

argamassas, e terá, como afirmam as 

fontes orais, sido uma das antigas vias 

que partiam de Beijós por Quelhas, 

subiam até Chãs e, após a passagem da Ribeira de Quelhas, seguia-se por este caminho 

até à capela da Nossa Senhora da Apegada, também conhecida por Senhora do “O”, e 

Nossa Senhora dos Milagres, nas Laceiras. 

Consultada a documentação antiga não foram encontradas referências a este 

local. 
 

Bibliografia: Inédito 
 

Nº CARTOG: 135 – CAMINHO ROMEIRO DA SRA. DOS MILAGRES 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: BEI10 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Beijós 

LUGAR: Milrego/Riachas 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 29' 58,041'' 
LONGITUDE: 07º 57' 18,534'' 
ALTITUDE: 275,00m 

TIPO DE SÍTIO: Caminho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Arco ou ponte de tabuleiro 

plano, em cantaria, com uma largura 

máxima de 3,20 metros, com orientação 

Este/Oeste, assente num arco de volta 

perfeita, em cantaria, localizado na Rua da 

Fonte, na povoação de Pinheiro.  

O piso do tabuleiro, composto por 

lajes de granito e parapeitos com guardas 

de cantaria, constituía a via de ligação 

entre dois edifícios de um núcleo familiar 

alargado. 

 Trata-se de um exemplo de 

arquitectura civil pública de cronologia 

incerta, mas certamente de meados do 

Século XVIII, como se depreende pelo 

tipo de aparelho e argamassa utilizados no 

imóvel contíguo a esta estrutura do lado Sul, o qual já em ruína ostenta, no remate da 

porta principal, a data de 1756. 

 O arco que servia de ponte entre as duas habitações, está integrado no antigo 

caminho velho (hoje uma via asfaltada) que liga Pinheiro à Póvoa da Arenosa e a 

Carregal do Sal. 

 Não foram encontradas na documentação antiga quaisquer referências a este 

local. 

Bibliografia: Inédito 
 

Nº CARTOG: 136 – ARCO DA RUA DA FONTE – PINHEIRO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: PAP6 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Papízios 

LUGAR: Pinheiro 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 10,634'' 
LONGITUDE: 08º 01' 43,299'' 
ALTITUDE: 240,69m 

TIPO DE SÍTIO: Arco 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Localizado a 

poucos metros da Igreja de 

orago dedicado à Nª Sra. das 

Areias, numa zona baixa junto 

ao núcleo habitacional de 

Quelhas, em frente à entrada do 

Percurso Patrimonial de Chãs, 

o Arco de Quelhas é o que resta 

de uma antiga estrutura de um 

só arco, de volta perfeita, de cantaria, com cerca de uma dezena de aduelas, em cujo 

centro, é ostentado um ornamento simbólico que tudo leva a crer se estar perante um 

brasão de pequenas dimensões já parcialmente tapado. O referido arco poderá ser 

contemporâneo do Solar dos Costa Cabral que fica situado a cerca de 30 metros para 

Este. 

 Como afirma a tradição popular, o arco situa-se no antigo caminho romano que 

vem de Chãs, passando por Quelhas e que prossegue para o vale da Ribeira de Beijós, 

cujas margens são agricultadas desde tempos remotos.  

Por cima do arco e contíguo ao mesmo existem vestígios de um antigo edifício 

construído em pedra, depreendendo-se que a dita estrutura terá correspondido a uma das 

entradas do respectivo imóvel. 

 Consultada a documentação antiga, não foram encontradas referências a esta 

estrutura. 
 

 
Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 137 – ARCO DE BEIJÒS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: BEI11 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Beijós 

LUGAR: Quelhas 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 30' 11,934'' 
LONGITUDE: 07º 57' 32,005'' 
ALTITUDE: 213,61m 

TIPO DE SÍTIO: Arco 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Provável 

moinho de vento, de 

forma circular, 

situado numa zona 

elevada, conhecida 

pela Pedreira das 

Mós, junto à 

povoação da Azenha, 

do lado esquerdo da 

estrada que segue 

para a ponte da 

Atalhada. 

 Apresenta-se em avançado estado de degradação, sem a presença de qualquer 

engenho. O aparelho é formado por blocos de granito tosco tendo sido utilizado o 

recurso a argamassa nos interstícios.  

Ostenta um postigo voltado a Norte e uma porta orientada a Este. O provável 

moinho terá tido uma só mó, sendo o telhado coberto por chapas de zinco, assentes 

sobre um travejamento de madeira. 

 Na zona envolta, que já foi de exploração de granitos, é notória a presença de 

várias mós inacabadas, situação que justifica o topónimo do local (Pedreira das Mós). 
 

 
Bibliografia: Inédito 
 

 

Nº CARTOG: 138 – CASA CIRCULAR DA PEDREIRA DAS MÓS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI64 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Azenha 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 47,782'' 
LONGITUDE: 07º 57' 25,855'' 
ALTITUDE: 250,41m 

TIPO DE SÍTIO: Casa 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Ponte sobre o Rio 

Mondego, de tabuleiro plano 

asfaltado, com cerca de 4 metros de 

largura máxima e cerca de 85 metros 

de comprimento, assente sobre 

quatro arcos de volta perfeita, em 

cantaria, sendo o central de maiores 

dimensões. Os laterais vão 

diminuindo gradualmente o seu 

tamanho de acordo com o ajustamento do declive das respectivas margens do Rio. 

A Ponte da Atalhada é um dos exemplos de arquitectura civil pública, construída 

no território do concelho, provavelmente no século XVIII, podendo admitir-se a 

possibilidade de ter substituído uma outra, mais antiga, que seria da época medieval. 

Esta travessia que liga o concelho de Carregal do Sal ao concelho de Oliveira do 

Hospital, possui guardas de pedra bem aparelhadas, tendo algumas aduelas do arco 

central sido sigladas na sua face central, o que leva a supor ter havido um 

reaproveitamento de uma estrutura anterior. Sobre esta freguesia e a sua ponte, referem 

as Memórias Paroquiais de 1758 (MP) que: Tem esta freguesia duas legoas de 

comprido do Nascente para o poente; e huma grande legoa do Norte para Sul de longo, 

principia na Ribeira de Cabaninhas (…) e acaba no Rio Mondego, onde se acha hum 

grande muito alta contígua ponte de pedra, chamada ponte da Atalhada que está pelo 

mesmo motivo muito e quaze arroinada o que se podia evitar com se calsar de novo, e 

he de frequente passagem de todo este Reyno (…) 

 
Bibliografia: MP Memórias Paroquiais de 1758. 
 

Nº CARTOG: 139 – PONTE DA ATALHADA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI65 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Atalhada 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 30,463'' 
LONGITUDE: 07º 56' 18,824'' 
ALTITUDE: 139,09m 

TIPO DE SÍTIO: Ponte 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: O pontão de 

Quelhas, assim 

conhecido pela tradição 

popular, é uma pequena 

construção tosca de 

arco falso, (ponte de 

cheias), erigida sobre a 

linha de água que vem 

de Milrego, numa zona 

de estreitamento de 

margens, provavelmente datada do período moderno, conforme se deduz pelas fontes 

orais, onde já teriam existido sucessivas construções devido às cheias. 

 A estrutura que permite a passagem a pé ou a veículos de tracção animal, é 

constituída com pedras de granito tosco sobrepostas e destituída de pilar central, bem 

como sem talha-mar, sobre a qual assenta um tabuleiro horizontal sem guardas, 

composto de lajes graníticas de grandes dimensões (padieiras). 

Nos extremos do pontão, sob o tabuleiro, um muro de suporte em pedra reforça 

o talude de sustentação do referido pontão. O seu comprimento total é de 4,5 metros e a 

largura média do tabuleiro é de 3,80. 

  

 
Bibliografia: Inédito 
 
 
 

Nº CARTOG: 140 – PONTÃO DE QUELHAS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: BEI12 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Beijós 

LUGAR: Quelhas 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 30' 03,904'' 
LONGITUDE: 07º 57' 24,562'' 
ALTITUDE: 255,00m 

TIPO DE SÍTIO: Ponte 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Trata-se de uma 

inscrição representada na face Sul 

da base de um cruzeiro 

emoldurado em granito, localizado 

no adro da igreja matriz de 

cabanas de Viriato.  

 O cruzeiro é composto por 

dois corpos distintos: A base, 

constituída por um tronco 

quadrangular de faces 

emolduradas, e a parte superior 

encimada por uma cruz latina de 

braços trevados. 

 A Leitura da inscrição é a 

seguinte: 

DOD/JOZEL/UIZBER/NARDES/

1761, sendo interpretada a 

inscrição como:  

DO D[ON] JOSÉ LUÍS BERNARDES 1761.  

 
 
 
Bibliografia: Inédito 
 
 
 

Nº CARTOG: 141– INSCRIÇÃO 1 DO CRUZEIRO DE CABANAS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB23 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Passal 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 28' 31,342'' 
LONGITUDE: 07º 58' 21,615'' 
ALTITUDE: 293,44m 

TIPO DE SÍTIO: Inscrição 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Trata-se de 

uma inscrição 

representada na face 

Norte da base de um 

cruzeiro emoldurado em 

granito, localizado a 

cerca de 400 metros em 

linha recta para Sul do 

Penedo da Víbora.  

 O cruzeiro, 

colocado sobre três 

degraus de granito, é 

composto por dois 

corpos distintos: A base, 

constituída por um 

tronco piramidal de 

faces emolduradas, e a 

parte superior encimada 

por uma cruz latina. 

 A Leitura da 

inscrição é a seguinte: 

AQUI/MURREO/FEDRICO/NUNES/PANTALIÃO/EM/13.9.1916 

 Interpretamos a inscrição como:  

AQUI MORREU FEDERICO NUNES PANTALEÃO EM 13.9.1916 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 142 – INSCRIÇÃO DO CRUZEIRO DO PANTALEÃO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI66 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Víbora 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 52,524'' 
LONGITUDE: 07º 56' 38,811'' 
ALTITUDE: 271,72m 

TIPO DE SÍTIO: Inscrição 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Nas paredes do lado Oeste e Sul 

da Capela de S. Domingos, edifício 

implantado no topo do monte de S. Domingos, 

cuja designação nos aparece referida nas 

Memórias Paroquiais de 1758 (MP), 

encontram-se duas placas em 

granito epigrafadas, com 

inscrições em letra cursiva 

(altura das letras cerca de 1,5 

centímetros/altura dos 

números 1cm), cujas 

epígrafes, mencionam a data 

da construção da capela. A primeira inscrição apresenta-se em três linhas podendo ler-

se, directamente, no campo epigráfico: ESTA CAPELA FOI FEITA NO ANO 1758.  

Na segunda inscrição, com cinco linhas, a qual se revelou inconclusiva, em 

virtude da falta de informação acerca das suas origens e dos patronos a ela associados, 

podemos ainda efectuar parte da transcrição: MANDOUFAZERES/TA OBRA TEST 

DON/OGYDO (…)/DE ALBUQUERQUO NO/ANNO DE 1757., que interpretamos 

como: MANDOU FAZER ESTA OBRA [EM] TEST[AMENTO] DON OGYDO (…) 

DE ALBUQUERQUE NO ANO DE 1757. 

Verificamos assim, que a data da construção da capela, apesar de ter duas datas, 

revelando a diferença de um ano 1757-1758, terá sido construída em duas fases, a 

primeira, correspondente à data mais antiga inerente à construção do primeiro corpo, e a 

segunda, provavelmente relativa à construção de um segundo corpo, acrescentado ao 

primeiro voltado a Oeste. Outra hipótese bastante plausível é ter existido um engano do 

Nº CARTOG: 143 – INSCRIÇÕES DA CAPELA DE S. DOMINGOS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR25 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: S. Domingos 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 24' 32,812'' 
LONGITUDE: 08º 01' 01,714'' 
ALTITUDE: 266,95m 

TIPO DE SÍTIO: Inscrição 

CRONOLOGIA: Moderno 
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próprio canteiro. Todavia, a consulta às fontes documentais escritas revelam que 

Currelos: Tem (…) duas ermidas fora da terra, huma de S. Sebastião pouco distante, 

outra de S. Domingos distante quazi meya legoa da Igreja Matriz (…), e no terremoto 

(…) na ermida de S. Domingos abrio-se  huma  fenda no frontispício junto a uma quina, 

que também partio huma cornija; e na Capelamor também teve a parede  aq. se encosta 

ao altar e alguma couza desarrumada da aboboda.45 

 Como última hipótese, a segunda inscrição poderá corresponder à reconstrução 

da Capela, após o tremor de terra verificado na época, cujos efeitos teriam destruído 

alguns dos pontos referidos, designadamente a quina e cornija onde actualmente se 

encontra a placa epigrafada de 1758.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia: Inédito 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Memórias paroquiais de 1758. 
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Descrição: A preservação e valorização do significativo número de moinhos do lugar 

de Cabris, a que habitualmente, para os qualificar, se atribui a designação de Núcleo, 

dever-se-á salientar que, para o presente caso, estamos em presença do que deverá 

designar-se de 

“Complexo”, visto 

que algumas das 

características dos 

testemunhos 

apontam claramente 

para a existência de 

articulações 

funcionais entre o 

aproveitamento da 

força motriz da água 

e os três moinhos de 

rodízio, para além 

do lagar de varas que, de igual modo, se torna funcional através de canal de adução 

(levada), para movimentar a sua galga. Para além destas evidências, a existência do 

forno de cozer pão a uma curta distância dos moinhos revela que, todo o espaço, era 

multi-funcional e usado como suporte de sobrevivência para as populações ao nível dos 

produtos essenciais à sobrevivência: água, azeite, farinha e pão, sendo de evidenciar por 

último, a existência do lagar tradicional para fabricação do vinho o qual faria parte 

essencial na dieta alimentar de todas as classes sociais desde tempos recuados. 

 

 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR26 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Cabris 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

Nº CARTOG: 144 – NÚCLEO 1 DE MOINHOS DE CABRIS 

LATITUDE: 40º 26' 58,355'' 
LONGITUDE: 08º 00' 01,014'' 
ALTITUDE: 227,02m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Moinho 1 

Construção em Alvenaria de 

granito e argamassa de barro, de planta 

rectangular, provido de um compartimento 

de moagem de uma só mó com as medidas 

interiores de 3,10 metros de comprimento 

por 2.90 metros de largura; uma divisória 

para o moleiro ou armazenamento dos 

cereais ou farinhas com 3,10 metros de 

comprimento por 1,45 metros de largura, 

para além de um acesso em escadarias de granito tosco de formato semi-circular, as 

quais dão acesso ao canal de adução (levada). 

 Tem porta aberta virada a nascente e a cobertura era igualmente de uma só água 

virada a norte. Possui ainda um canal de levada sob toda a estrutura de moagem que a 

atravessa na direcção este-oeste e que vai de encontro à roda horizontal da galga, 

pertencente ao contíguo Lagar de Varas. 

 O moinho terá sido, pelas características apresentadas e comparadas com outros 

exemplares congéneres no território do concelho, uma construção da 2ª metade do 

século XIX. 

 

Moinho 2 

 Construção em alvenaria de 

granito e argamassa de barro, formada 

por uma sala de moagem de planta 

quadrangular irregular, com 4,25 metros 

de comprimento por 4,12 metros de 

largura (medidas interiores), com 

pavimento em terra batida, porta aberta 

virada a nascente e postigo de respiro 

virado a este. 

 Dispunha de duas mós de tipo rodete. A cobertura de uma só água seria de telha 

canelada assente em barrotes e ripa, conforme os vestígios ali encontrados e 

identificados. 
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 Apresenta-se ainda provido com uma porta interior do lado oeste a qual dá 

acesso ao canal de adução (levada) que vem de montante e que serviria 

simultaneamente para os trabalhos de manutenção do rodízio e de desvio das águas para 

a Ribeira de Cabris. 

 Pelas características evidenciadas de todo o conjunto estrutural, esta unidade 

farinheira terá sido construída em igual período do moinho anterior. 

 

Moinho 3 

 Imóvel de dois 

pisos, de planta 

rectangular, construído 

em alvenaria de granito 

no ano de 1902, 

conforme inscrição no 

lintel da janela do 1º 

piso virada a este. 

 O piso do rés-

do-chão, servido por 

escadaria em granito é 

provido de uma sala de moagem de tipo industrial com 4,90 metros de comprimento por 

3,20 metros de largura e dispunha de três mós em sistema de rodete, sendo visível deste 

compartimento e a partir da porta virada a este, o canal de levada vindo de montante 

com uma extensão de cerca de 30 metros. 

 O 1º piso, com idênticas medidas ao do rés-do-chão e dispondo de três janelas e 

uma porta virada a nascente com acesso à passagem para o Lagar de Varas, constituiria 

uma sala para a recepção e armazenamento dos cereais e entrega da farinha. Em frente à 

porta, junto ao talude foram identificados buracos de poste no granito que tudo leva a 

crer ali ter existido uma estrutura alpendrada.  

 Esta construção relativamente bem conservada, por motivo de obras de 

beneficiação recentes, apresenta-se como uma estrutura que oferece todas as condições 

para ali ser instalado um futuro centro de interpretação deste complexo patrimonial. 

 Sobre este sítio referem as fontes antigas que: …entre outros ribeiros, e agoas 

que tem este logar passa no sitio de Cabriz huma grande ribeira e chamada 

Cabaninhas que fecunda muito pasto desta freguesia com abundância ….e neste sitio 
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(tem) lagares de azeite com muitos moinhos, a Ermida de poente …e tem uma das 

mayores fabricas de Agoasardentes, com grande quantidade de muitos e grandes 

lambiques que  no recurso de vinte e quatro horas destilão huma grande…de Agoasa, 

digo de pipas de Agoardente so questa fabrica também dos …de Companhia de 

Gouveas, e esta Ribeira  dsagoa no Rio Dam que também morre no Mondego. Para a 

parte do Poente huma legoa desta  villa esta situado o logar de Travanca de São Tomé 

que consta de cinquenta e sette fogos com sua cappella grandiosa de três altares, e sua 

Torre com dous sinos, e em algum tempo com seu… a Cappella mor que tem seus dous 

mausoleos com grandeza  foy padroado do Pe António Abranches Prior de Nogueira o 

natural deste logar e …tem missa quotidiana e obrigação de Prior. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia: MP Memórias Paroquiais de 1758. 
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Descrição: Núcleo de três moinhos de 

água situados na margem direita da 

Ribeira de Cabanas, no lugar de Cabris, 

próximo da ETAR da Câmara Municipal, 

sendo relativamente curta a distância que 

os separa. 

Moinho 1: Moinho de água de Rodízio 

praticamente destruído sendo visível parte 

da estrutura da sua construção. Terá sido de planta rectangular e construído em granito 

tosco, ficando implantado de forma perpendicular à Ribeira de Cabanas. 

Moinho 2: Contíguo ao primeiro, situa-se 

outro moinho de rodízio também em mau 

estado de conservação, não sendo possível, 

tal como o anterior, identificar as mós que 

nele teriam sido albergadas. Apresenta as 

mesmas características do anterior, sem 

cobertura do telhado que seria de uma só 

água. 

Moinho 3: Moinho de água de rodízio 

desactivado, sem cobertura e de uma só água, para além do estado de abando em que se 

encontra. Apresenta planta rectangular com cerca de 8 metros de comprimento e 5 de 

largura, não sendo possível descrever outras características devido à grande quantidade 

de vegetação que cobre e envolve o edifício. 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 145 – NÚCLEO 2 DE MOINHOS DE CABRIS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR27 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Cabris 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 59,112'' 
LONGITUDE: 08º 00' 03,722'' 
ALTITUDE: 217,61m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Moinho de 

água de rodízio, 

desactivado e em estado 

de abandono, ficando 

localizado na margem 

esquerda da Ribeira de 

Cabanas, a cerca de 800 

metros para jusante do 

lugar de Cabris. 

Apresenta uma planta 

rectangular, tendo sido 

construído em granito tosco, 

com um só piso e cobertura de 

uma só água com vestígios de 

telha caleira. O moinho 

apresenta uma porta e uma 

pequena janela viradas a 

Nascente e teria albergado um 

sistema de moagem de duas 

mós. 
 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

Nº CARTOG: 146 – MOINHO DO LUGAR DA AZENHA DE CABRIS 
CABRIS 

 CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR28 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Azenha de Cabris 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 49,816'' 
LONGITUDE: 08º 00' 26,572'' 
ALTITUDE: 197,08m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Construção de 

tipo artesanal, 

provavelmente construído 

já durante os princípios 

do passado século, 

composto por um único 

compartimento de planta 

rectangular de cantos 

arredondados. 

 A entrada 

principal do lagar fica 

situada do lado Sul, não tendo sido possível caracterizar o interior do edifício, devido à 

presença de grande quantidade de vegetação no seu interior e da área envolvente.  

O sistema de moagem da azeitona seria movido pela água induzida através de 

canal ali existente proveniente da Ribeira de Casal Mendo. 
 

 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 
 
 

 

 

 

Nº CARTOG: 147 – LAGAR DE VARAS DO CALDEIRÃ0 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR29 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: CURRELOS 

LUGAR: Caldeirão 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 24' 08,372'' 
LONGITUDE: 07º 59' 42,357'' 
ALTITUDE: 168,71m 

TIPO DE SÍTIO: Lagar 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Moinho de água de 

rodízio de planta rectangular e de 

pequenas dimensões, desactivado e 

abandonado, ficando localizado na 

margem direita da Ribeira de Casal 

Mendo, numa área de terrenos que já 

foram cultivados.  

 Apresenta um único piso, 

assente sobre lajeado granítico, 

sendo ainda visíveis as suas paredes construídas em granito tosco sem recurso a 

argamassa. Sistema de moagem de uma só mó e de cobertura de uma só água virada a 

Nascente com porta virada a Norte. 

 Encontram-se vestígios de um canal que liga a um açude situado a cerca de 50 

metros para montante da Ribeira de Casal Mendo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 148 – MOINHO DO CALDEIRÃ0 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR30 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Caldeirão 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 24' 09,353'' 
LONGITUDE: 07º 59' 43,322'' 
ALTITUDE: 169,84m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Moinho de água 

de rodízio de planta 

rectangular e de médias 

dimensões com cerca de 

5,30 metros de 

comprimento por 3,50 

metros de largura. 

Apresenta-se relativamente 

bem conservado e em pleno 

funcionamento nos 

períodos de Inverno. 

 Fica localizado na margem direita do Rio 

Mondego junto a um dos maiores açudes deste 

Rio em território do concelho, de onde provém a 

água destinada a mover o sistema de moagem 

dotado de três mós.  

 O moinho, de uma só cobertura, encontra-

se orientado perpendicularmente ao Rio, com 

porta virada a Norte. A sua cobertura é de chapa e 

telha, mantendo-se em regular estado de 

conservação. 
 

 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 149– MOINHO DA AZENHA DO REDONDO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI67 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Redondo 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 27' 11,160'' 
LONGITUDE: 07º 54' 18,621'' 
ALTITUDE: 143,86m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Núcleo de 

quatro moinhos de 

água localizados a 

meio da encosta da 

vertente norte do Rio 

Mondego, junto à 

margem da linha de 

água proveniente da 

confluência da 

encosta do Torreão e 

o Vale da Espinheira. 

O acesso a estes 

moinhos efectua-se através do pontão ali existente, cuja passagem em duas grandes 

lajes, assenta sobre uma estrutura feita de pedras sobrepostas sem argamassa. A sua 

construção terá sido coincidente com a dos moinhos, cujo núcleo deverá remontar aos 

princípios do passado século. 

 

Moinho 1: Moinho de rodízio, em ruínas, localizado na margem direita da linha de 

água acima referida. Construído em pedra solta, com cobertura de uma só água, alberga 

um sistema de moagem de apenas uma mó e apresenta uma planta rectangular. Está 

orientado para Nascente com porta virada a Norte. 

 

Moinho 2: Contíguo ao primeiro, outro exemplar de rodízio, de cobertura de uma água 

em estado de ruína, localizado na mesma margem, a cerca de 12 metros a jusante do 

moinho anterior. Apresenta uma planta rectangular com paredes em pedra tosca sem 

Nº CARTOG: 150– NÚCLEO 1 DE MOINHOS DO REDONDO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI68 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Redondo 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 54,891'' 
LONGITUDE: 07º 55' 09,483'' 
ALTITUDE: 219,50 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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recurso a argamassa. A construção está orientada segundo um eixo Norte/Sul. No 

interior constatou-se a presença de uma mó (dormente). 

 

Moinho 3: Moinho de água de 

rodízio, de pequenas dimensões, 

também desactivado e em ruínas, 

ficando localizado contiguamente ao 

anterior. Do travejamento e da 

cobertura do telhado em telha caleira 

restam alguns vestígios, tal como do 

engenho e das duas mós que possuía, 

uma das quais, ainda amarrada por 

uma corrente em ferro.  

 

Moinho 4: Moinho similar ao 

anterior com planta rectangular e 

cobertura de uma água. A porta de 

acesso ao moinho encontra-se 

voltada a Oeste, sendo o eixo do 

moinho idêntico aos anteriores com 

orientação Norte/Sul. Este exemplar é composto por uma só mó, sendo o aparelho 

construtivo composto por silhares graníticos toscamente afeiçoados com recurso a 

argamassa nos interstícios das paredes interiores. 
 

 

 

 

Bibliografia: Inédito 
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Descrição: Trata-se de um 

núcleo constituído por dois 

moinhos de água, localizados, 

respectivamente na margem 

direita da mesma linha de água 

anterior, a cerca de 200 metros 

para montante do Núcleo 1 dos 

moinhos do Redondo. O Moinho 

1 apresenta uma planta 

rectangular orientada segundo o 

eixo Norte/Sul, um telhado de duas águas e o piso de laboração em pedra e argamassa. 

Possui canal de adução proveniente de uma represa próxima a montante. Apresenta uma 

porta virada a Noroeste e possui duas mós. A construção tem cerca de 6,30 metros de 

comprimento por 4,30 metros de largura, tendo do lado Oeste, um compartimento 

anexado, provavelmente destinado a armazém ou casa do moleiro. 

 O Moinho 2, fica localizado a cerca de 10 metros para sul do anterior. Apresenta 

uma planta rectangular com orientação Este/Oeste. O telhado é de duas águas, assente 

sobre um travejamento de madeira já em ruína. A estrutura do moinho é em granito 

tosco, com argamassa nos interstícios das paredes interiores. 

 Nas traseiras deste moinho são visíveis os vestígios de uma estrutura anexa 

indeterminada. O moinho é composto de uma só porta e um postigo voltado a norte. O 

canal de água é proveniente do açude que represa a água que alimenta os dois moinhos. 

Actualmente o moinho, com vestígios de duas mós, encontra-se em estado de ruína e de 

abandono. 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 151 – NÚCLEO 2 DE MOINHOS DO REDONDO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI69 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Redondo 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 59,461' 
LONGITUDE: 07º 55' 12,827'' 
ALTITUDE: 252,48m  

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Lagar de tipo industrial, 

provavelmente construído já durante 

os meados do passado século. De 

planta rectangular, é composto por 

dois compartimentos, um destinado ao 

sistema de moagem, e um outro, anexo 

ao primeiro, vocacionado a armazém, 

medindo o edifício cerca de 15,00 

metros de comprimento por 8,00 metros de largura. 

Apresenta a sua forma estrutural original ainda 

conservada mas já sem cobertura do telhado, a qual 

terá sido de uma só água virada a Oeste. De paredes 

longas e espessas, possui duas portas exteriores 

viradas a Este, a primeira que seria a entrada 

principal e que dá acesso directo à Sala de moagem 

a segunda que dá acesso ao armazém. No interior possui ainda uma terceira porta que 

ligaria os dois compartimentos. Na sala de laboração conservam-se os vestígios onde 

eram fixados aos fusos das duas varas, os pratos onde era prensado o bagaço, os 

vestígios da estrutura da fornalha que aquecia a água da caldeira para separação do 

azeite e a galga em granito, movida pela força motriz da água, que era conduzida 

através de um canal construído em granito, situado a montante da Ribeira da Carxana. 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

 

Nº CARTOG: 152 – LAGAR DE VARAS DA CARXANA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB24 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Carxana 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 29' 02,089'' 
LONGITUDE: 07º 59' 32,695'' 
ALTITUDE: 272,44m  

TIPO DE SÍTIO: Lagar 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Lagar de Varas 

desactivado e em estado de 

abandono, localizado na 

margem direita da Ribeira 

de Beijós, também 

conhecida pela tradição 

popular por Ribeira dos 

Moleiros, junto ao açude da 

Azenha da Madeira Brava e 

próximo do núcleo nº 1 de 

moinhos com o mesmo 

nome. As estruturas visíveis, revelam um antigo edifício de planta rectangular, com o 

piso inferior destinado ao canal de água e à roda, já em decomposição, que fazia mover 

a galga, situada no quadrante Sul do Lagar. No piso superior, térreo, encontram-se os 

vestígios de duas varas com os respectivos pesos e os dois pratos, bem como o local da 

caldeira (fornalha), ladeado dos depósitos (cubas) de cantaria em granito para onde 

escoava o azeite. O edifício em pedra de granito toscamente afeiçoado e disposto no 

sentido Norte Sul, ostenta uma porta de entrada do lado Noroeste, que dá acesso a um 

primeiro compartimento que servia para armazenagem da azeitona, seguindo-se a este, a 

sala de laboração com uma outra porta central. O telhado, de que só existem vestígios, 

assentaria sobre um travejamento de madeira restando, em parte, algumas das paredes 

em ruínas de que fora construído. Embora difícil de balizar cronologicamente, a unidade 

lagareira e respectivo engenho, deverão datar da mesma época dos moinhos contíguos, 

que teriam sido construídos em meados do Século XVIII. 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 153 – LAGAR DE VARAS DA AZENHA DA MADEIRA BRAVA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB25 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Azenha da Madeira Brava 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 29' 16,766'' 
LONGITUDE: 07º 59' 42,226'' 
ALTITUDE: 196,02m 

TIPO DE SÍTIO: Lagar 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Moinho de 

rodízio, em estado de 

ruína e abandono, 

localizado na margem 

direita da Ribeira das 

Poldras, a cerca de 1 

km para Sul de Vila 

Meã. O Moinho 

apresenta uma planta 

rectangular, com 

paredes em pedra e 

preenchimento de argamassa nos interstícios, ficando o pequeno edifício orientado 

segundo um eixo Noroeste/Sudeste.  

O telhado e o respectivo travejamento encontram-se em estado de ruína 

iminente, sendo o mesmo coberto com telha canelada. Existem duas aberturas nesta 

unidade farinheira, a porta virada a Noroeste e uma pequena janela quadrada virada a 

Sudeste.  

No interior foi possível constatar a presença de uma única roda (dormente) e de 

um piso térreo sobrado onde se encontraria o penado. Consultada a documentação 

antiga, não foram encontradas referências a este moinho, que cronologicamente deverá 

datar de finais do Século XVIII. 

 
Bibliografia: Inédito 

 

Nº CARTOG: 154 – MOINHO DE VILA MEÂ 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI70 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Prado do Moinho 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 04,523'' 
LONGITUDE: 07º 58' 21,855'' 
ALTITUDE: 210,69m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Lagar de Varas, 

desactivado e em estado de 

abandono, localizado na 

margem direita da Ribeira 

das Poldras, junto ao 

pontão sobre a mesma 

ribeira e a escassos metros 

para Noroeste do Moinho 

de Água de Vila Meã. As 

estruturas visíveis revelam, 

apesar da densa vegetação 

que o cobre, um edifício de planta rectangular com um telhado de uma só água, de que 

já só restam vestígios e paredes de cantaria em granito toscamente afeiçoado.  

Ostenta um único piso, o da laboração, onde podem ser ainda observados os dois 

pratos da respectiva prensa, vestígios de duas varas, os pesos na ala Noroeste, bem 

como o local da fornalha central onde era aquecida a água para separação do azeite.  

No piso inferior, mais desnivelado, foi possível constatar que a movimentação 

das mós da galga era feita por uma azenha (roda) de que só restam vestígios, cujo 

sistema era alimentado pela água proveniente de um canal situado a montante da 

referida ribeira. O edifício deverá datar de finais do Século XVIII ou princípios do 

Século XIX. 
 

 

Bibliografia: Inédito 
 

Nº CARTOG: 155 – LAGAR DE VARAS DE VILA MEÂ 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI71 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Prado do Moinho 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 04,089'' 
LONGITUDE: 07º 58' 21,650'' 
ALTITUDE: 207,65m 

TIPO DE SÍTIO: Lagar 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Conjunto composto por três 

moinhos de água de rodízio (Moinho 1, 

Moinho 2 e Moinho 3, actualmente 

desactivados e em estado de ruína e 

abandono, ficando localizado o moinho 1 na 

margem esquerda da Ribeira de Beijós, 

contíguo ao lagar de varas, e os moinhos 2 e 

3 na margem direita da mesma Ribeira, 

próximos de um pequeno núcleo 

habitacional constituído por três casas que já 

foram habitadas por moleiros, daí que os 

testemunhos orais recolhidos denominem o 

lugar como a Ribeira dos Moleiros.  

 Os três moinhos eram alimentados 

por uma levada de água proveniente do 

açude de grandes dimensões da referida 

Ribeira situados a montante, a escassos 30 

metros das três unidades farinheiras. 

 O moinho 1, apresenta um piso 

térreo com duas mós (dormentes) ainda ali 

existentes, sendo edificado com paredes 

simples e toscas com pedras de médias 

dimensões sem argamassa nos interstícios. O 

telhado já em completa ruína possuía uma só água. Apresenta uma única porta virada a 

Norte. 

Nº CARTOG: 156 – NÚCLEO 1 DE MOINHOS DA AZENHA DA MADEIRA BRAVA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB26 

CONCELHO: Carregal do Sal  

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Azenha da Madeira Brava 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 29' 16,060'' 
LONGITUDE: 07º 59' 43,266'' 
ALTITUDE: 194,49m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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 O moinho 2, tipologicamente 

semelhante ao moinho 1, apresenta-se 

igualmente edificado com paredes simples 

e toscas com pedras de médias dimensões 

e com recurso a argamassa nos interstícios. 

Possuía duas mós, não restando vestígios 

dos engenhos nem das mós. A única porta 

deste edifício de planta rectangular e de 

eixo orientado a NE/SO, cujo acesso se faz 

por uma laje granítica, encontra-se voltada 

a Sul, havendo ainda a registar dois 

cruciformes simples esculpidos na rocha e 

outro numa das pedras ao lado da porta 

virada a Oeste. 

 O Moinho 3, de planta rectangular, 

apresenta-se organizado em dois pisos de 

iguais proporções, sendo o piso superior destinado à habitação do proprietário do 

terreno. Apresenta um telhado de duas águas e uma abertura orientada a Sul servida por 

escadaria em granito que dá acesso à varanda e respectivo andar de habitação. Possuía 

um sistema de moagem de duas mós no piso térreo. 
 

 

 

 

 

 

Bibliografia: Inédito 
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Descrição: Conjunto composto por quatro 

moinhos de água de rodízio (Moinho 1; 

Moinho 2; Moinho3; e Moinho 4), 

presentemente desactivados e em completo 

abandono, ficando localizados na margem 

esquerda da Ribeira de Beijós, a cerca de 

300 metros a jusante do Núcleo 1 de 

Moinhos da Azenha da Madeira Brava.   

 Os moinhos encontram-se dispostos 

sequencialmente, no sentido Norte/Sul 

estando separados entre si por uma distância 

de cerca de 100 metros. 

O Moinho 1, de planta rectangular, 

conserva a sua estrutura original, tendo sido 

utilizado um aparelho construtivo de pedra 

afeiçoada e com recurso a argamassa nos 

interstícios. O telhado, relativamente 

conservado, foi executado com duas águas, 

apresentando ainda uma porta virada a Este 

e duas mós no único piso de que era 

constituído. 

O Moinho 2, construído em pedra de médio calibre e argamassa, localiza-se a 

jusante do anterior, junto a uma casa que já foi habitada, provavelmente pelo 

proprietário do moinho, com dependências para animais e para a actividade agrícola, 

assim como um forno de cozer pão. O moinho possuía uma única mó e encontra-se em 

Nº CARTOG: 157 – NÚCLEO 2 DE MOINHOS DA AZENHA DA MADEIRA BRAVA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB27 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Azenha da Madeira Brava 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 29' 14,796'' 
LONGITUDE: 07º 59' 48,170'' 
ALTITUDE: 197,08m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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ruínas, bem como coberto por vegetação, não sendo possível determinar a forma do tipo 

de cobertura. 

 O Moinho 3, de planta irregular 

e construído sobre os afloramentos 

graníticos, apresenta um só piso e duas 

mós que eram movimentadas por uma 

levada de água com cerca de 50 metros 

vinda de montante. O acesso ao 

moinho, já sem telhado e em completo 

abandono, é dificultado pela sua 

localização e densa vegetação.  

 O Moinho 4, encontra-se 

localizado a cerca de 150 metros para 

jusante do moinho anterior e já, 

também, em completa ruína. Possuía 

um sistema de moagem de duas mós 

com um único piso. 

 
 

 

 

 

 

Bibliografia: Inédito 
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Descrição: Trata-se de um núcleo composto por dois 

moinhos de água (Moinho 1 e Moinho 2), localizados 

na margem direita do Rio Mondego, a cerca de 100 

metros para Noroeste do Castro do Vieiro. 

 O Moinho 1 apresenta uma planta rectangular 

orientada segundo um eixo Norte/Sul, um telhado de 

duas águas e o piso do andar superior onde residiria o 

seu proprietário. O andar térreo encontra-se 

parcialmente oculto pela vegetação sendo possível 

averiguar que ali funcionavam duas mós.  

 Construído em granito da região, apresenta duas 

portas viradas a Oeste, uma no andar superior e outra 

no inferior, tendo-se mantido em laboração até à década 

de 1980. 

 O Moinho 2, praticamente contíguo ao anterior e 

localizado na mesma margem apresenta uma planta 

circular e cobertura em pedra (tipo cúpula) assente 

sobre paredes de granito afeiçoado que se conservam 

em bom estado. Na fachada virada a Oeste, existe uma 

porta para a qual se tem acesso por um pequeno pontão que atravessa o canal de água 

proveniente de um açude localizado a montante, o qual represa a água que alimenta os 

dois moinhos. Tal como o anterior o moinho encontra-se em estado de abandono e 

possuiria duas mós conforme os vestígios que ainda ali podem ser observados. 

 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 158 – NÚCLEO DE MOINHOS DO ABEL MOLEIRO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI72 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Fraga 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 28,755'' 
LONGITUDE: 07º 55' 10,171'' 
ALTITUDE: 140,21m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Pequeno moinho 

de água de planta rectangular 

com orientação segundo um 

eixo Este/Oeste, localizado 

na margem direita do Rio 

Mondego, a cerca de 500 

metros em linha recta da 

Ponte Engenheiro Rui 

Sanches. 

 O Moinho encontra-se 

relativamente bem 

conservado, todavia abandonado. O telhado, de uma água, ostenta uma cobertura em 

placa de cimento, apresentando ainda um pequeno postigo e uma única porta virada a 

Noroeste que permite o acesso ao andar lajeado onde se encontra uma mó. As paredes 

robustas são em granito com argamassa nos interstícios.  

No andar térreo, encontram-se os vestígios de um penado degradado em 

madeira. O Canal de água que alimenta o moinho, provém de um açude já parcialmente 

destruído que ficaria localizado a cerca de 30 metros para montante. 

 

 

 

 

Bibliografia: Inédito 

 

Nº CARTOG: 159 – MOINHO DA CURTINHA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR31 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Curtinha 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 24' 07,008'' 
LONGITUDE: 07º 59' 02,281'' 
ALTITUDE: 140,31m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Pequeno 

moinho de água, de 

planta rectangular com 

orientação Este/Oeste, 

localizado na margem 

direita da Ribeira da 

Azenha, a escassos 

metros da Ponte ali 

existente.  

 Em termos 

estruturais, o moinho é 

constituído com paredes em aparelho tosco, de granito, com argamassa, encontrando-se 

em estado de ruína e completo abandono. No seu interior é possível observar que ali 

funcionavam duas mós, não sendo possível verificar os vestígios do engenho. 

 O telhado de uma só água que seria coberto com telha canelada, assentava sobre 

um travejamento de madeira como pode ser constatado. A porta fica voltada a Sul, 

tendo uma pequena abertura (postigo) voltada a nascente. 
 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

 

 

Nº CARTOG: 160 – MOINHO DA PONTE DA AZENHA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI73 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Azenha 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 08,972'' 
LONGITUDE: 07º 57' 30,724'' 
ALTITUDE: 242,88m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Moinho de água de rodízio, bem conservado, de 

planta rectangular e cobertura de uma só água assente sobre 

um travejamento em madeira em bom estado de 

conservação.  

Fica localizado na margem direita da Ribeira da 

Azenha, a escassos metros para jusante da ponte com o 

mesmo nome.  

O primeiro piso de laboração de um dos engenhos é 

lajeado, possuindo uma mó, tendo ainda um segundo piso, 

mais pequeno, onde funciona outra mó e para o qual se tem 

acesso por uma escada em granito com resguardos de 

madeira. 

O moinho, em laboração ocasional, encontra-se 

orientado paralelamente à ribeira com uma porta voltada a 

Oeste e uma pequena abertura paralela à porta que dá 

acesso ao piso térreo onde funcionam os penados, os quais 

são alimentados por dois canais de adução independentes, e 

que têm proveniência a montante da referida ribeira.  

Dada a sua centralidade, o moinho é visitado por 

diversos públicos do concelho e municípios vizinhos, bem 

como por grupos de turistas nacionais. 
 

 

Bibliografia: Inédito 

 

Nº CARTOG: 161 – MOINHO CENTRAL DA AZENHA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI74 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Azenha 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 58,891'' 
LONGITUDE: 07º 57' 30,341'' 
ALTITUDE: 221,57m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Moinho de água 

de rodízio, desactivado e em 

estado de abandono, 

localizado na margem direita 

da Ribeira da Azenha, a cerca 

de 100 metros para jusante do 

moinho anteriormente 

descrito. 

 A água que movia o 

rodízio provinha de um canal 

que recolhia a água a partir 

de uma represa situada a montante daquela 

ribeira. 

 De planta rectangular, em pedra 

tosca, orientado segundo um eixo 

Norte/Sul, o moinho apresenta-se 

desprovido de telhado que seria coberto 

com telha caleira e do respectivo 

travejamento que o sustentava, tendo sido possível confirmar a existência de duas mós 

que ainda ali existiam no piso superior lajeado. No andar térreo foi verificada a presença 

dos restos de um penado. 

 O moinho encontra-se numa área de terrenos ainda hoje agricultados. 
 

Bibliografia: Inédito 

 

Nº CARTOG: 162 – MOINHO 1 DA AZENHA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI75 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Azenha 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 56,661'' 
LONGITUDE: 07º 57' 30,850'' 
ALTITUDE: 202,40m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: A poucos metros 

de distância do moinho 1 da 

Azenha, encontra-se outro 

moinho de água de rodízio, 

desactivado e em estado de 

abandono, localizado na 

margem direita da Ribeira da 

Azenha, a cerca de 10 metros 

do lagar de varas ali 

existente.  

 De tipologia semelhante ao moinho 

anteriormente descrito, a água que movia o rodízio 

deste, provinha de um outro canal que recolhia a 

água directamente a partir de uma pequena 

comporta situada a escassos metros a montante 

daquela ribeira. De planta rectangular, em pedra 

tosca, orientado segundo um eixo Norte/Sul, o 

moinho apresenta-se, de igual modo, desprovido de telhado que seria de uma só água e 

coberto com telha caleira e do respectivo travejamento que o sustentava. 

 Foi possível confirmar a existência de uma só mó no piso superior lajeado. No 

andar térreo foi observada a presença dos restos de um penado. O moinho encontra-se 

numa área de terrenos de tradição agrícola, dada a existência de proximidade da 

povoação da Azenha. 

 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 163 – MOINHO 2 DA AZENHA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI76 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Azenha 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 56,903'' 
LONGITUDE: 07º 57' 30,416'' 
ALTITUDE: 209,77m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Lagar de Varas em ruína e em estado 

de abandono localizado na margem direita da 

Ribeira da Azenha, junto ao núcleo 1 de moinhos 

com o mesmo nome. Os vestígios das estruturas 

visíveis, revelam um pequeno imóvel de planta 

rectangular, com um piso (térreo) de laboração e 

um piso inferior destinado ao canal de água e, 

provavelmente à roda, que já não existe. O 

edifício, em cantaria de granito, toscamente 

afeiçoado e disposto no sentido Norte/Sul, ostenta 

2 portas, uma virada a Sul e outra virada a Norte 

para o lado da ribeira. Já sem telhado que 

assentaria sobre um travejamento de madeira, 

apresenta as paredes em ruína e algumas mós 

espalhados pelo interior da sala de laboração onde 

se encontram vestígios de duas varas e os pratos 

das respectivas prensas. 

 À semelhança dos sistemas anteriores, esta 

unidade lagareira deverá, provavelmente, datar do 

Século XIX. 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

Nº CARTOG: 164 – LAGAR DE VARAS 1 DA AZENHA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI77 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Azenha 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 56,687'' 
LONGITUDE: 07º 57' 30,788'' 
ALTITUDE: 209,71m 

TIPO DE SÍTIO: Lagar 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Moinho de água 

de rodízio, desactivado e em 

estado de ruína e abandono, 

localizado na margem direita 

da Ribeira da Azenha, a cerca 

de 150 metros para jusante do 

moinho 2 da Azenha, 

anteriormente descrito e 

contíguo ao provável lagar de 

varas ali existente. 

 A água que movia o 

rodízio provinha de um canal construído em granito e que recolhia a água a partir de 

uma represa situada a montante daquela ribeira. 

 De planta rectangular, em pedra tosca, orientado segundo um eixo Este Oeste, o 

moinho apresenta-se desprovido de telhado que seria coberto com telha caleira e do 

respectivo travejamento que o sustentava, tendo sido possível confirmar a existência de 

uma só mó que ainda ali existia no piso superior lajeado. No andar térreo foi verificada 

a presença dos restos de um penado. 

 O moinho, à semelhança dos anteriores, localizados na margem da Ribeira da 

Azenha, encontra-se numa área de terrenos agricultados. 
 

 

 

Bibliografia: Inédito 

 

Nº CARTOG: 165 – MOINHO 3 DA AZENHA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI78 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Azenha 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 45,136'' 
LONGITUDE: 07º 57' 37,286'' 
ALTITUDE: 200,46m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 

 
 



161 
 

 

                            
                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

 

Descrição: Provável lagar de varas com um moinho 

anexo, localizado na margem direita da Ribeira da 

Azenha, a cerca de 150 metros para Sul dos Moinhos 1 

e 2 da Azenha.  

 Em virtude da presença de abundante vegetação 

que cobre totalmente o edifício, não foi possível 

verificar a presença, nem de engenhos, nem dos 

sistemas de moagem das estruturas existentes, 

depreendendo-se que se trate de um lagar de varas e de 

um moinho anexo à estrutura lagareira, bem como à 

própria residência do seu proprietário, situada no 

quadrante Sul.  

 Ainda assim, e de acordo com as informações 

orais obtidas, este edifício seria da mesma época dos 

moinhos existentes ao longo da referida ribeira, cuja 

cronologia deverá corresponder a meados do Século 

XIX. 

 Numa das observações feitas ao local, foi 

possível observar um canal de água junto ao edifício 

com direcção ao lagar, cujas estruturas se encontram 

em completa ruína e abandono. Seria de planta 

rectangular, com telhado de uma só água e 

travejamento de madeira, orientado segundo um eixo Norte/Sul. 

 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 166 – LAGAR DE VARAS 2 DA AZENHA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI79 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Azenha 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 54,021'' 
LONGITUDE: 07º 57' 31,978'' 
ALTITUDE: 204,83m 

TIPO DE SÍTIO: Lagar 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Lagar de 

varas localizado na 

margem esquerda da 

Ribeira da Azenha, 

próximo do núcleo de 

moinhos e a montante 

do pontão 2 da 

Azenha. As estruturas 

visíveis, revelam um 

edifício de planta 

rectangular com um 

único piso e de uma 

só água, virada a Oeste. Trata-se de uma construção em cantaria disposta no sentido 

Este/Oeste, cuja estrutura apresenta uma porta virada a Norte, duas janelas viradas para 

a ribeira e uma porta virada a Este.  

Os vestígios do telhado já em completa ruína assentariam sobre um travejamento 

de madeira que já não é visível dada a grande vegetação que ocupa o espaço interior. 

Pelas mesmas circunstâncias não foi possível caracterizar os elementos funcionais de 

que era constituído no seu interior. 
 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

 

Nº CARTOG: 167 – LAGAR DE VARAS 3 DA AZENHA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI80 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Azenha 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 44,771'' 
LONGITUDE: 07º 57' 37,735'' 
ALTITUDE: 200,46m 

TIPO DE SÍTIO: Lagar 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Lagar de 

Varas localizado a 

poucos metros para 

jusante do pontão de 

Quelhas e do moinho de 

água com o mesmo 

nome, encontrando já 

descaracterizado e 

abandonado. 

 Os vestígios das 

estruturas ainda visíveis 

revelam um edifício de 

planta rectangular, com uma porta larga virada a Norte e paredes de granito toscamente 

afeiçoado.  

Teria duas varas de prensa, como é possível ainda verificar e uma galga no canto 

da Sala situada a Oeste que seria movida pela água proveniente de um canal em pedra 

de cantaria que provinha do açude, situado a montante do pontão de Quelhas. 

Dada a tipologia semelhante aos lagares anteriormente referidos, deverá datar 

igualmente de finais do Século XIX. 
 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

Nº CARTOG: 168 – LAGAR DE VARAS DE QUELHAS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: BEI13 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Beijós 

LUGAR: Quelhas 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 30' 03,964'' 
LONGITUDE: 07º 57' 25,486'' 
ALTITUDE: 255,35m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Moinho de 

água situado na margem 

esquerda da Ribeira da 

Azenha, já a jusante 

final da mesma e a 

cerca de 400 metros da 

margem direita do Rio 

Mondego. 

 Apresenta-se em 

avançado estado de 

degradação e coberto de 

vegetação, sem a 

presença de qualquer engenho. O aparelho é formado por blocos de granito toscos e mal 

afeiçoados. 

Ostenta no espaço contíguo, do lado Sul, um pequeno compartimento em ruínas 

(anexo), que terá servido de apoio ao sistema de moagem e de pequeno armazém.  

Este anexo apresenta uma porta virada a Este que, por sua vez dá acesso ao 

próprio moinho. Dadas as dificuldades de entrada por motivos da densa vegetação, 

poder-se-á avançar com a hipótese de ter tido uma mó e um telhado de duas águas. 
 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

Nº CARTOG: 169 – MOINHO DA SEARA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI81 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Seara 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 12,889''  
LONGITUDE: 07º 57' 34,440'' 
ALTITUDE: 127,41m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 

 
 



165 
 

 
 

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

 
Descrição: Trata-se de um núcleo 

composto por três moinhos de água 

(Moinho 1, Moinho 2 e Moinho 3) 

localizados, sequencialmente, na 

margem esquerda da Ribeira do Vale do 

Boi, no lugar do Vale da Carrada (Fiais 

da Telha), a cerca de 200 metros para 

Sul da margem esquerda da Ribeira de 

Cabanas.  

 O Moinho 1, mais próximo da 

ribeira, apresenta uma planta rectangular 

orientada segundo um eixo Norte/Sul, 

um telhado de uma só água e o piso do 

andar de laboração lajeado. O andar 

térreo, destinado a acomodar o rodízio 

encontra-se parcialmente destruído, tal 

como o restante edifício que se encontra, 

de igual modo, em estado de ruína e 

abandono. Possuía uma só mó, cujo 

sistema de moagem era alimentado por 

um canal de adução proveniente de uma 

cota superior da ribeira do lado Oeste. 

 O Moinho 2, contíguo ao 

primeiro, é de igual modo de tipologia 

semelhante ao anterior, mas em melhor 

Nº CARTOG: 170 – NÚCLEO DE MOINHOS DO VALE DA CARRADA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI82 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Vale da Carrada 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 28' 24,497'' 
LONGITUDE: 07º 56' 30,916'' 
ALTITUDE: 263,56m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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estado de conservação, embora já não possua também o respectivo telhado que, seria de 

uma só água e coberto com telha caleira. O edifício foi construído em pedras de granito 

tosco sem recurso a argamassas, ostentando apenas, a porta em cantaria de granito 

virada a Noroeste. 

 O canal proveniente do açude, 

que represa a água a montante daquela 

ribeira foi construído em pedra 

aparelhada formando um caleiro ao 

longo de cerca de duas dezenas de 

metros, cujo caudal de água alimentava 

o sistema de moagem de duas mós 

através da abertura da comporta junto ao 

seu cunhal Sul. 

 O moinho 3, contíguo ao 

anterior, é de maiores dimensões, sendo 

o seu acesso feito através de uma porta 

virada a Norte, encontrando-se de igual 

modo em estado de abandono. Possui à 

entrada deste, uma pia rectangular 

escavada na rocha e ostentava um 

telhado também de uma só água que 

seria coberto com telha caleira, tendo 

sido possível observar que no seu 

interior funcionavam duas mós.  

 A cerca de 100 metros para Oeste 

deste núcleo de moinhos existe uma casa 

construída em granito, de dois andares, 

que segundo informações orais 

recolhidas, pertencia ao proprietário dos moinhos. Os terrenos circundantes, tal como o 

dos moinhos, são ainda em parte cultivados, sendo a maior área destinada à pastorícia. 

 

Bibliografia: Inédito 
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Descrição: Pequeno 

moinho de água de 

rodízio, localizado na 

margem direita da Ribeira 

de Quelhas, a cerca de 20 

metros para montante do 

Pontão com o mesmo 

nome: 

 Trata-se de um 

edifício de pequenas 

dimensões de planta 

rectangular e telhado que seria de uma só água. Dado o estado de ruína em que se 

encontra, foi possível verificar que seria constituído por dois pisos, num dos quais 

existiria o penado, no piso térreo, e o restante engenho no piso superior onde teria uma 

só mó. 

 O acesso ao moinho seria feito por uma porta voltada a Este, junto ao talude ali 

existente. O Aparelho de que é constituído foi de pedras toscamente afeiçoadas.  

A água que alimentava este moinho, provinha do açude situado ali próximo, a 

cerca de 10 metros para montante. 
 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

Nº CARTOG: 171 – MOINHO DE QUELHAS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: BEI14 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Beijós 

LUGAR: Quelhas 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 30' 03,320'' 
LONGITUDE: 07º 57' 24,412'' 
ALTITUDE: 257,50m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Conjunto composto por 

três moinhos de água de rodízio, 

designados Moinhos de Beijós, 

localizados sequencialmente na 

margem esquerda da Ribeira de 

Travassos, situando-se os dois 

primeiros, a cerca de100 metros para 

montante da ponte de Beijós, e o 

terceiro a 20 metros para jusante da 

mesma ponte localizada no centro da 

povoação. 

 O primeiro moinho, de 

pequenas dimensões e ainda em 

actividade ocasional, tem planta 

rectangular e paredes de granito tosco, 

com cobertura integral do telhado de 

duas águas. Possui uma única mó que 

é alimentada por um canal de pedra 

que capta a água do açude situado a escassos metros para 

montante desta pequena unidade farinheira. O penado e o 

restante engenho encontram-se em perfeito estado de 

conservação, sendo o acesso ao moinho feito através de uma 

porta voltada a Sul. 

 O segundo moinho, de maiores dimensões, e igualmente 

em laboração ocasional, fica praticamente contíguo ao primeiro, 

Nº CARTOG: 172 – NÚCLEO 1 DE MOINHOS DE BEIJÓS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: BEI15 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Beijós 

LUGAR: Beijós 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 30' 21,001'' 
LONGITUDE: 07º 57' 32,347'' 
ALTITUDE: 210,40m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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encontrando-se em bom estado de 

conservação. Apresenta formato 

sensivelmente rectangular com paredes 

em granito tosco e telhado de duas 

águas com travejamento em madeira. 

Possui duas mós que são alimentadas 

pelo mesmo açude através do mesmo 

canal em pedra que servia o moinho 

anterior.  

 O Moinho ostenta uma porta 

voltada a Sul e, ao contrário do 

anterior (implantado paralelamente à 

ribeira) está orientado 

perpendicularmente à mesma, segundo 

um eixo sensivelmente Norte/Sul. 

 O terceiro moinho, de difícil 

acesso, é um moinho de pequenas 

dimensões. Tem planta rectangular e 

orientação segundo um eixo 

Noroeste/Sudeste, em regular estado 

de conservação. Em termos estruturais, 

apresenta paredes em aparelho tosco 

de pedra miúda, com vestígios do 

engenho e de uma mó. O telhado 

assenta sobre um travejamento de 

madeira, tendo uma porta virada a Sul. 

O canal de água que alimenta este 

moinho, provém de uma captação de 

água a montante, junto à ponte já referida. 

 Deva referir-se que entre os dois primeiros moinhos e este último existe um 

lagar de azeite (ao qual não tive acesso), para montante da ponte de Beijós, que apesar 

de ter sofrido modernizações, apresenta ainda vestígios da sua estrutura antiga, que 

deverá ser cronologicamente contemporânea da construção dos moinhos. Consultadas as 

fontes documentais antigas, As Memórias Paroquiais referem que: (…) deste lugar 
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adonde tem huma ponte de 

pedra de cantaria, e noutra 

parte de cima della um 

lagar de Azeite e mays 

moinhos com outros 

moinhos que há na parte de 

bayxo (…). 
 Por seu turno, nas 

referências às pontes de 

Beijós, Alexandre Alves 

transcreve, na sua obra,46 

que: «João Cardoso, mestre de obras de pedraria, morador em Ranhados, Viseu. Por 

escritura de procuração de 29 de Agosto de 1681, incumbiu Manuel Alvres da Cunha, 

também mestre-de-obras de pedraria, morador em Viseu e Miguel de Andrade, 

sapateiro, morador na cidade da Guarda para que em seu nome pudessem receber», todo 

o dinheiro que se lhe estava devendo pelas comarcas deste Reino, pelas quais fora 

repartido, para a obra das pontes de Beijos, desta comarca de Viseu e do concelho de 

Oliveira do Conde, dos depositários que em si o tivessem.47 

Em 31 de Dezembro de 1691, João Cardoso nomeou um novo procurador que lhe 

recebesse setenta e três mil réis, fintados na comarca de Leiria, para as pontes de Beijós, 

de cuja obra ele era o mestre pedreiro. 

Tabelião, Manuel Monteiro.48 

 
 

 

 

 

Bibliografia: MP _ Memórias Paroquiais de 1758. 

 

                                                 
46Alves, Alexandre, Artistas e Artífices nas dioceses de Lamego e Viseu, Vol.I, p.161. Governo Civil do 
Distrito de Viseu, Viseu 2001; 
 
 
47 A.D.V., Notas de Viseu, L. 42. lote 6, fls. 109 v.- 110 
48 A.D.V., Notas de Viseu, L. 53, M.5, fls. 4-4 v. 
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Descrição: Conjunto constituído por 

três moinhos de água de rodízio, 

actualmente desactivados, 

localizados respectivamente, o 

primeiro, na margem direita da 

Ribeira de Pisão, junto à ponte Norte 

de Beijós, e os restantes na margem 

esquerda da mesma ribeira, a jusante 

da referida ponte, estando dispostos 

sequencialmente e separados entre si, 

em cerca de 100 metros de distância, 

com orientação Norte/Sul.  

 O primeiro moinho, de 

pequenas dimensões e de uma só mó, 

encontra-se em regular estado de 

conservação, com orientação 

segundo um eixo Noroeste/Sudeste e 

localizado perpendicularmente à 

ponte. Apresenta planta rectangular 

com dois pisos, o de laboração e o do 

penado. Possui um telhado de duas águas coberto com telha regional assente sobre 

travejamento de madeira. O moinho é alimentado por um canal feito de pedra que 

recebe a água de um açude a montante da ponte.  

 O terceiro moinho, de planta rectangular com duas águas e paredes de granito 

tosco situa-se, de igual modo, perpendicular à ribeira, encontrando desactivado e em 

Nº CARTOG: 173 – NÚCLEO 2 DE MOINHOS DE BEIJÓS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: BEI16 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Beijós 

LUGAR: Corredoira 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 30' 40,117'' 
LONGITUDE: 07º 57' 35,404'' 
ALTITUDE: 215,74m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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estado de abandono. Devido à densa 

vegetação não foi possível observar 

os restantes elementos que o 

caracterizam. 

O terceiro moinho encontra-se 

desactivado e em estado de 

abandono, localizado na margem 

esquerda da Ribeira de Pisão a cerca 

de 200 metros para jusante do açude 

e da ponte situada a Norte, cuja 

travessia faz a ligação entre Beijós e 

S. Gemil. A água que faria mover o 

engenho deste moinho seria captada 

directamente da ribeira através de 

um canal de pedra situado a uma 

cota superior à do penado, localizado 

no piso inferior do moinho. Esta 

unidade farinheira, de planta 

rectangular e aparelho toscamente afeiçoado, apresenta ainda o piso de laboração onde 

funcionavam duas mós e um travejamento de madeira onde assentava o telhado de telha 

regional parcialmente conservado. Apesar da vegetação que o cobre do lado Noroeste, 

foi possível distinguir uma porta voltada para os terrenos agrícolas e uma janela voltada 

para o Outeiro dos Castelos, orientadas segundo um eixo Norte/Sul. 

 Da leitura efectuada às fontes documentais sobre este núcleo de moinhos, os 

quais deverão remontar ao Século XVIII, as Memórias Paroquias (MP) referem, em 

conjunto com o núcleo de moinhos anterior que: tem mays outra ribeira que é a mayor, 

parte do Norte pouco afastado daquella que tão bem não tem nome e principia junto 

daquele(…), aonde tem tão bem sua ponte de pedra de cantaria e day dois lugares 

distantes e serve moinhos, campos, orlas, ribeiros(…).Deste lugar senão descobre 

povoação alguma por estar cercada de montes he esta freguesia (…) não pedeceu ruína 

alguma no terremoto de mil setecentos e cinquenta e cinco. 
 

Bibliografia: MP _ Memórias Paroquiais de 1758. 
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Descrição: Moinho 

de água de rodízio de 

pequenas dimensões, 

em estado de 

abandono e já sem 

cobertura do telhado 

que seria de uma só 

água. 

 O moinho fica 

localizado na margem 

direita da linha de 

água que desagua no Rio Mondego, junto ao espaço de lazer da Senhora da Ribeira. 

 Edificado com pequenos blocos graníticos toscamente afeiçoados, encontra-se 

orientado perpendicularmente à linha de água, possuindo uma pequena abertura (janela) 

e uma porta voltada a Oeste.  

Era constituído de um único piso, verificando-se ainda vestígios do local de 

laboração do engenho. 
 

 

 

 

Bibliografia: Inédito 

 

 

Nº CARTOG: 174 – MOINHO DA SRA. DA RIBEIRA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: PAR4 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Parada 

LUGAR: Senhora da Ribeira 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 23' 12,757'' 
LONGITUDE: 08º 02' 39,762'' 
ALTITUDE: 126,32m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Núcleo de dois moinhos de 

água de rodízio em ruína e em estado de 

abandono, localizado na margem 

esquerda e direita da Ribeira de 

Cabanas, junto à ponte sobre a mesma 

ribeira, do lado esquerdo da estrada que 

parte de Carregal do Sal em direcção a 

Sobral. O moinho 1, de aparelho tosco e 

irregular, apresenta uma planta 

rectangular com porta virada a Norte e 

janela voltada a Sul. O telhado que seria 

de duas águas e coberto de telha caleira, 

assentava sobre um travejamento de 

madeira, todavia, já em ruína. A 

orientação do moinho corresponde a um 

eixo Norte/Sul, perpendicular ao leito da referida ribeira. No piso térreo foi possível 

observar os resto do penado, não tendo porém, sido possível constatar, no piso de 

laboração, a presença de qualquer mó em virtude da densa vegetação ali existente. A 

cerca de 10 metros para Norte existe uma pequena casa, de planta rectangular e de um 

só piso, também em ruína e coberta de vegetação que tudo leva a crer constituísse a 

morada do moleiro. Do moinho 2, localizado na margem direita daquela ribeira, apenas 

foi possível observar a sua estrutura que é de planta rectangular e com pequenas 

dimensões, sendo certo que possuirá apenas uma mó. 

 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 175 – NÚCLEO DE MOINHOS DE PINHEIRO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: PAP7 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Papízios 

LUGAR: Pinheiro 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 32,646'' 
LONGITUDE: 08º 00' 52,689'' 
ALTITUDE: 194,44m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Lagar de Varas de grandes 

dimensões, localizado a cerca de 150 

metros para Sul da Capela de Santo 

Amaro (Oliveirinha), do lado direito 

do caminho fazendeiro que segue para 

Oliveira do Conde, junto a uma antiga 

fonte de chafurdo já desactivada e da 

qual apenas se encontram apenas 

vestígios da sua cantaria. 

 As estruturas existentes revelam um edifício de planta rectangular construído em 

aparelho de granito com um único piso (térreo), onde funcionava a sala de laboração 

desta unidade lagareira. Ostenta na parte central uma galga com três mós que seria 

movimentada por animais (Bois ou cavalos) em sistema de rotatividade, duas varas com 

os respectivos pesos e pratos de prensa e uma caldeira central, onde era aquecida a água 

para separação do azeite. O telhado que já não existe, assentaria sobre travejamento de 

madeira, podendo verificar-se que tinha uma abertura (porta) para Norte  e uma outra 

virada a Oeste, que dá acesso á quinta onde o edifício está integrado. 

 Dadas as características apresentadas e parcialmente semelhantes às do Lagar de 

Varas de Parada, deverá esta unidade lagareira datar de meados ou finais do Século 

XIX. 
 

Bibliografia: Inédito 
 

 

 

Nº CARTOG: 176– LAGAR DE VARAS DE SANTO AMARO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI83 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Santo Amaro 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 32,493'' 
LONGITUDE: 07º 57' 57,967'' 
ALTITUDE: 286,99m 

TIPO DE SÍTIO: Moderno 

CRONOLOGIA: Lagar 
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Descrição: Lagar de Varas, 

de pequenas dimensões, em 

estado de completa ruína, 

localizado na margem 

direita da Ribeira de 

Cabanas, a cerca de 5 

metros para jusante da 

ponte da Aveleira e 

próximo do açude de onde 

provinha a água que 

alimentava o engenho 

(galga), provavelmente só com uma mó.  

Tendo em conta o estado de degradação do lagar, com as paredes a ameaçar 

ruína, não foi possível verificar alguns dos aspectos considerados essenciais à sua 

caracterização, designadamente o seu número de varas, o travejamento, assim como o 

tipo de engenho do sistema de moagem e respectivas entradas. 

Por outro lado, o tipo de aparelho utilizado que se verifica ser bastante tosco e 

consolidado com argamassa, pressupõe estarmos em presença de um lagar que poderá 

ser contemporâneo do Moinho da Aveleira. 
 

 

 

 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 177 – LAGAR DE VARAS DA AVELEIRA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI84 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Aveleira 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE:  40º 27' 20,393'' 
LONGITUDE: 07º 59' 05,653'' 
ALTITUDE: 240,30m 

TIPO DE SÍTIO: Lagar 

CRONOLOGIA: moderno 
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Descrição: Moinho 

de água de rodízio de 

pequenas dimensões 

em completo estado 

de ruína, localizado 

na margem direita da 

Ribeira de Cabanas, 

junto ao açude ali 

existente de onde 

provinha a água que 

alimentava o engenho 

com duas mós. 

 Tendo em conta o estado de degradação do moinho, com apenas as estruturas à 

vista que seria de planta rectangular, não foi possível verificar alguns dos aspectos 

importantes como o tipo de cobertura, o travejamento ou o piso do andar de laboração 

do engenho. 

 Por outro lado, o tipo de aparelho utilizado na construção do moinho, leva-nos a 

colocar a hipótese de estarmos em presença de um moinho antigo, embora tivesse 

provavelmente funcionado até à contemporaneidade. 
 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

 

Nº CARTOG: 178 – MOINHO DA AVELEIRA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI85 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Aveleira 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 27' 20,354'' 
LONGITUDE: 07º 59' 05,224'' 
ALTITUDE: 237,43m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Pequeno moinho de 

água, de planta rectangular 

(orientação Sudeste/Noroeste) 

localizado na margem esquerda da 

Ribeira da Azenha, no lugar de 

Vale da Lapa, próximo da ETAR 

de Papízios. 

 Em termos estruturais, o 

moinho apresenta paredes em 

aparelho tosco de pedra de granito, 

sem argamassa, encontrando-se em 

estado de abandono e com 

vestígios do engenho e da única 

mó que possuía. A alimentação do 

sistema de moagem provinha de 

uma linha de água a montante, 

actualmente descaracterizada. O 

telhado assentava sobre um 

travejamento de madeira, conforme 

os vestígios ali existentes. A porta encontra-se voltada a Sul, tendo em frente um 

afloramento granítico com arte rupestre. Os terrenos envolventes são agricultados.   

 

Bibliografia: Inédito 

 

Nº CARTOG: 179 – MOINHO DO VALE DA LAPA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: PAP8 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Papízios 

LUGAR: Vale da Lapa 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 27,749'' 
LONGITUDE: 08º 03' 36,190'' 
ALTITUDE: 185,13m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Moinho de água 

de rodízio de pequenas 

dimensões em completo 

estado de ruína, localizado 

na margem direita do Rio 

Mondego, a cerca de 20 

metros para Norte da Ponte 

da Atalhada. Do pequeno 

imóvel apenas resta a sua 

estrutura, em cujo sistema 

de moagem deveria apenas 

funcionar uma mó. 

Possui um canal proveniente do açude construído a montante de onde provinha a 

água que colocava em funcionamento o sistema de moagem. 

 Tendo em conta o estado de degradação do moinho, com apenas as estruturas à 

vista que seria de planta quadrada, não foi possível verificar alguns dos aspectos 

importantes como o tipo de cobertura, o travejamento ou o piso do andar de laboração 

do engenho. Em torno deste moinho existem vestígios de estruturas antigas que se 

supõe pertencerem a outros moinhos que existiam naquele local. 

 Por outro lado, o tipo de aparelho utilizado na construção do moinho, certifica 

estarmos em presença de um moinho antigo, embora tivesse provavelmente funcionado 

até à contemporaneidade. 
 

 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 180 – NÚCLEO DE MOINHOS DA ATALHADA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI86 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Atalhada 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 31,495'' 
LONGITUDE: 07º 56' 17,910'' 
ALTITUDE: 134,19m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 

 
 



180 
 

 
 

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Descrição: Moinho de água de 

rodízio de pequenas dimensões, 

em completo estado de ruína e 

de abandono, localizado na 

margem direita da Ribeira de 

Cabanas, próximo dos limites 

do território administrativo do 

Concelho de Carregal do Sal 

com o concelho de Nelas, no 

lugar denominado de Ribeira. 

 A água que movia o rodízio provinha de um canal 

que recolhia a água a montante, conforme os vestígios da 

estrutura ainda ali existente. 

 De planta rectangular, em pedra tosca, orientado 

perpendicularmente à Ribeira, o moinho apresenta-se já 

desprovido de telhado e do respectivo travejamento que o 

sustentava, não tendo sido possível confirmar os elementos 

de que era constituído no seu interior, uma vez que, a 

grande quantidade de vegetação que cobria o edifício não permitiu o registo das suas 

características. De salientar também que, no final dos trabalhos de levantamento, foram 

verificadas e reconhecidas estruturas de um outro moinho já na linha de delimitação do 

concelho de Carregal do Sal com o de Nelas. 

 
Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 181 – MOINHO 1 DA RIBEIRA  

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB28 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Laceiras/Ribeira 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 28' 40,363'' 
LONGITUDE: 07º 55' 46,329'' 
ALTITUDE: 186,16m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Moinho 
de água de rodízio, 
desactivado e em 
estado de abandono, 
localizado na margem 
direita da Ribeira de 
Cabanas, cerca de 450 
metros a jusante do 
Moinho 1 da Ribeira, 
numa área de terrenos 
que já foram 
agricultados e, nos 
dias de hoje remetidos 
para o pastoreio. 
 O moinho, à semelhança dos existentes no território do concelho, apresenta dois 
pisos, um térreo, onde é visível a haste e o penado, e um outro lajeado, o andar superior, 
onde se observam os vestígios de duas mós dormentes. 
 A planta do edifício é rectangular, apresentando-se já sem telhado e sem o 
respectivo travejamento. O moinho encontra-se orientado segundo um eixo Norte/Sul, 
com vestígios da porta voltada a Este. As mós seriam movidas pela água induzida no 
extenso canal ainda ali existente, directamente a partir de um açude localizado a 
montante daquela Ribeira. 
 Já no final da observação das características deste pequeno imóvel, se verificou 
que teria existido um outro moinho ao lado daquele, todavia já só com os vestígios da 
sua estrutura. 
 
 

 

Bibliografia: Inédito 

 

Nº CARTOG: 182 – MOINHO 2 DA RIBEIRA  

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB29 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Laceiras/Ribeira 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 28' 37,821'' 
LONGITUDE: 07º 55' 57,434'' 
ALTITUDE: 179,32m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Moinho de água 
de rodízio, de tipologia 
semelhante ao Moinho 2 da 
Ribeira, desactivado e em 
estado de abandono, 
localizado na margem 
direita da Ribeira de 
Cabanas, cerca de 300 
metros a jusante do moinho 
anterior, numa área de 
terrenos que já foram 
agricultados, e que, na 
actualidade, se destinam ao 
pastoreio. 
 O moinho, apresenta dois pisos, um térreo, onde funcionava o penado, e o andar 
superior (lajeado), onde se observam os vestígios de duas mós dormentes. 
 A planta do edifício é rectangular, apresentando-se já sem telhado que seria de 
uma só água, e já sem o respectivo travejamento.  

O moinho encontra-se orientado segundo um eixo Norte/Sul, com vestígios da 
porta voltada para Norte. As mós seriam movidas pela água induzida no extenso canal 
ainda ali existente, directamente a partir de um açude no leito da ribeira, localizado a 
cerca de 100 metros a montante deste lugar. 
 O moinho foi edificado com recurso a pequenas pedras de granito toscamente 
afeiçoadas e com recurso a argamassa. 
 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 
 

Nº CARTOG: 183 – MOINHO 3 DA RIBEIRA  

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB30 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Laceiras/Ribeira 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 28' 33,018'' 
LONGITUDE: 07º 56' 01,558'' 
ALTITUDE: 175,18m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Pequeno 
moinho de água de 
planta rectangular e 
orientação segundo um 
eixo Noroeste/Sudeste, 
localizado na margem 
direita da Ribeira de 
Cabanas, no lugar 
denominado de Ribeira. 
 O moinho 
encontra-se em estado 
de conservação regular, 
embora já desactivado. 
O telhado, de uma só 
água, ostenta uma cobertura em telha caleira e um travejamento em madeira. Apresenta 
ainda um pequeno postigo e uma porta que permite o acesso ao andar sobrado onde se 
encontra uma mó. As paredes foram construídas em pequenas pedras de granito, com 
argamassa nos interstícios. No andar térreo, encontram-se os vestígios de um rodízio 
degradado. O canal de água que alimentava o moinho provém de um açude a montante 
da dita ribeira. 
 Contíguo a este moinho, do lado Sul, existe uma casa que poderá ter sido a 
habitação do moleiro. 
  
 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

Nº CARTOG: 184 – MOINHO 4 DA RIBEIRA  

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB31 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Laceiras/Ribeira 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 28' 28,895'' 
LONGITUDE: 07º 56' 07,451'' 
ALTITUDE: 172,69m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Moinho de água 
de planta rectangular e 
orientação segundo um eixo 
Noroeste/Sudeste, 
igualmente localizado na 
margem direita da Ribeira 
de Cabanas, no lugar 
denominado de Ribeira. 
 O moinho encontra-
se desactivado e em estado 
de abandono. O telhado, de 
uma só água, ostenta uma 
cobertura em telha caleira 
já em ruína e um 
travejamento em madeira. Apresenta ainda um pequeno postigo virado a Sul e uma 
porta do lado Norte que permite o acesso ao andar (lajeado) onde se encontram os 
vestígios de uma mó. As paredes foram construídas em pequenas pedras toscas de 
granito, com argamassa nos interstícios. No andar térreo, encontram-se os vestígios de 
um rodízio degradado. O canal de água que alimentava o moinho constitui o 
prolongamento do canal que alimentava o sistema de moagem do moinho anterior e que 
provém do mesmo açude a montante da dita ribeira. 
 Contíguo a este moinho, do lado Sul, existe também uma casa e algumas 
dependências para gado, deduzindo-se que todo o espaço faria parte da propriedade do 
moleiro. 
 De igual modo, foi detectado, já no final dos trabalhos da Carta Arqueológica, 
que existia outro moinho situado para jusante da referida Ribeira de Cabanas, tendo sido 
registada a seguinte localização: 07º 55´45,848´´ de longitude; 40º 28´40,808´´, de 
latitude, com uma cota altimétrica de 204,07 metros. 
 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 185 – MOINHO 5 DA RIBEIRA  

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB32 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Laceiras/Ribeira 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 28' 28,761'' 
LONGITUDE: 07º 56' 13,002'' 
ALTITUDE: 170,04m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 

 
 



185 
 

 

                            
                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição: Forno de cozer pão, de 

planta semi-circular, com cerca de 

110 centímetros de diâmetro interior, 

localizado numa antiga granja, a 

cerca de 50 metros do lado esquerdo 

do caminho que parte da Azenha em 

direcção ao centro megalítico 

Fiais/Ameal. A estrutura de 

combustão é constituída no seu 

exterior por pedras graníticas toscas, sendo o seu interior, em forma de cúpula, 

composto por uma fornalha revestida com fragmentos de telha caleira e o piso em 

argamassa de barro. O forno assenta sobre a totalidade de uma laje granítica 

relativamente saliente em relação ao solo, com uma abertura virada a Sul. Em torno do 

forno, não foram encontrados quaisquer vestígios de estrutura alpendrada, ou de um 

pequeno edifício que permitisse albergar o referido forno, depreendendo-se que tenha 

sido construído ao ar livre, como se poderá verificar pelo acabamento do fecho da 

cúpula, que é rematado por pequenas lajes de granito. 
 

 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

 

 

Nº CARTOG: 186 – FORNO DA AZENHA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI87 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Azenha 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 17,298'' 
LONGITUDE: 07º 57' 11,427'' 
ALTITUDE: 281,15m 

TIPO DE SÍTIO: Forno 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Forno de cozer pão, 

com cerca de 120 centímetros de 

diâmetro interior, albergado num 

pequeno edifício localizado 

numa antiga granja denominada 

de Seara, próximo do lado 

esquerdo que parte do Pé 

Rodrigo até à ponte Rui Sanches. 

A estrutura de combustão, de 

tipologia idêntica ao forno da 

Azenha, é constituída no seu exterior por pedras graníticas toscas, sendo o seu interior, 

em forma de cúpula, composto por uma fornalha revestida com fragmentos de telha 

caleira e o piso em tijoleiras de barro. O forno, propriedade da Câmara Municipal de 

Carregal do Sal, assenta sobre uma estrutura construída em pedras graníticas, com uma 

abertura virada a Sul.  

 Por sua vez, o forno está situado no interior de uma pequena construção, de 

planta rectangular, actualmente em ruína. Teria um telhado de duas águas e coberto por 

telha caleira, assente sobre um travejamento em madeira, de acordo com os vestígios 

que ainda foram ali observados. 
 

 

 

Bibliografia: Inédito 

 
 

 

Nº CARTOG: 187– FORNO DA SEARA  

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI88 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Seara 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 11,802'' 
LONGITUDE: 07º 57' 35,217'' 
ALTITUDE: 126,90m 

TIPO DE SÍTIO: Forno 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Situado 

numa vertente suave, 

na margem direita da 

linha de água do 

Lavadouro, observa-

se um curral de planta 

rectangular adossado 

a um afloramento 

granítico que lhe 

serve de parede do 

lado nordeste, 

apresentando uma 

entrada com porta rectangular de 1,20 metros de altura por 70 centímetros de largura. 

Na cobertura do telhado, virada a nordeste, foram utilizadas lajes de granito justaposto, 

tendo sido preenchidos todos os espaços vazios do declive do referido afloramento. A 

área circundante, que terá correspondido a uma antiga granja, é constituída por terrenos 

que já foram agricultados, existindo ainda uma habitação campestre em ruínas com 

dependências, a cerca de 50 metros para sul. Não foram encontrados outros vestígios 

materiais de épocas históricas anteriores.  
 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

 

Nº CARTOG: 188 – CURRAL DO LAVADOURO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB33 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Lavadouro 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 28' 57,246'' 
LONGITUDE: 07º 58' 40,450'' 
ALTITUDE: 297,39m 

TIPO DE SÍTIO: Curral 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: No lugar das 

Lajes, a cerca de 800 

metros para Sul da 

povoação das Laceiras, 

encontra-se um abrigo 

natural sob rocha (granito) 

de grandes dimensões que, 

após adequada observação 

ao sítio, se evidencia ter 

sido utilizado como uma 

das dependências de uma pequena granja, cujos terrenos envolventes já foram 

cultivados.  

 O abrigo, apresenta uma concavidade natural com cerca de 8 metros de 

comprimento por 3 metros de profundidade e 3,5 metros de altura máxima na entrada 

virada a Sul, cuja abertura se encontra dividida por uma estrutura (parede) construída 

em pedras de granito tosco afeiçoado e argamassa, que tudo leva a crer ter sido utilizada 

como divisória de currais para abrigar gado. Efectuada uma pesquisa aos terrenos 

envolventes e ao próprio local, foram apenas encontrados fragmentos de cerâmica 

comuns domésticas e de construção da época moderna. 
 

 

 

Bibliografia: Inédito 
 

 

Nº CARTOG: 189 – ABRIGO SOB ROCHA DAS LACEIRAS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB34 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Lajes 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 28' 41,097'' 
LONGITUDE: 07º 56' 30,061'' 
ALTITUDE: 275,65m 

TIPO DE SÍTIO: Abrigo 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Lagar ou 

lagareta escavado na rocha, 

localizado numa vertente 

suave, próximo do Abrigo 

Sob Rocha das Laceiras, no 

lugar das Lajes.  

O lagar encontra-se 

no interior de uma pequena 

casa de planta quadrada, 

com uma só água e um 

único piso.  

O pequeno imóvel encontra-se em estado de ruína e abandono, tendo uma porta 

virada a Norte e uma janela voltada a Sul. 

 O lagar apresenta uma forma circular com cerca de 1 metros de diâmetro e 0,70 

metros de profundidade, possuindo um furo circular na sua base, depreendendo-se que o 

mesmo tivesse sido utilizado para o escoamento do mosto. 

 Dadas as características do local, em tudo semelhantes ás de uma pequena 

granja, o lagar teria sido, tal como as restantes dependências que incluem o abrigo, para 

uso exclusivo do seu proprietário.  

Os terrenos envolventes já foram agricultados, sendo actualmente utilizados para 

pastorícia. 
 

 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 190 – LAGAR ESCAVADO NA ROCHA DAS LACEIRAS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB35 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Lajes 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 28' 41,401'' 
LONGITUDE: 07º 56' 30,364'' 
ALTITUDE: 275,52m 

TIPO DE SÍTIO: Lagar 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Poldra 

(ou Alpondra) na 

Ribeira do Pisão, 

localizada a cerca 

de 300 metros a 

jusante da Ponte 

da Carregueira, no 

quadrante Oeste 

de Beijós.  

Trata-se de 

uma travessia 

pedonal 

constituída por cerca de dezena e meia de pedras graníticas rectangulares, talhadas e 

assentes perpendicularmente às margens da ribeira.  

Estas pedras ficam simetricamente distanciadas umas das outras, em cerca de 30 

centímetros, permitindo a travessia de pessoas de uma para a outra margem. 

 A superfície central das pedras apresenta-se já desgastada devido ao seu uso ao 

longo dos tempos.  

A referida passagem, situada já na vertente Oeste do Outeiro dos Castelos, 

encontra-se no trajecto de um caminho pedonal muito antigo, que vem de Beijós para a 

Corredoira. 
 

 

Bibliografia: Inédito 

 

Nº CARTOG: 191 – POLDRAS DE BEIJÓS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: BEI17 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Beijós 

LUGAR: Poldras 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 30' 15,335'' 
LONGITUDE: 07º 57' 54,391'' 
ALTITUDE: 208,66m 

TIPO DE SÍTIO: Poldra 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Penedo em granito, 

isolado, de forma semi-circular, com 

uma altura máxima de 3,30 metros 

no seu lado Este e de 4,10 metros no 

seu lado Oeste, possuindo um 

diâmetro de cerca de 4 metros. 

 Apresenta uma plataforma 

irregular com uma orientação 

Norte/Sul e com marcas de fracturas 

provocadas pela exploração de granitos. Ostenta, no seu lado Sul, a meio do penedo, 

duas cruzes gravadas, sendo a inferior dotada de uma base de tipologia semelhante às 

cruzes gravadas no afloramento granítico do Ameal (Pinto, 2001, p.56).  

A cruz superior, com indícios de desgaste provocado pela erosão, apresenta as 

dimensões de cerca de 18 centímetros de altura por 12 centímetros de largura nos braços 

e cerca de 0,8 centímetros de profundidade. A cruz inferior foi esculpida com 

dimensões sensivelmente mais reduzidas mas com uma maior profundidade que é de 

cerca de 1,5 centímetros. A técnica utilizada na execução das gravuras foi a picotagem, 

por percussão indirecta, utilizando um instrumento lítico ou de metal. Calcorreada a 

área circundante, não foram detectados quaisquer vestígios arqueológicos. 

 

 

 

 

 

Bibliografia: Inédito  

Nº CARTOG: 192 – PENEDO DA PEDRA CURVA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: PAP9 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Papízios 

LUGAR: Pedra Curva 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 24' 48,685'' 
LONGITUDE: 08º 03' 33,508'' 
ALTITUDE: 265,28m 

TIPO DE SÍTIO: Arte Rupestre 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Marco in situ, de forma 

paralelepipédica, construído em 

granito de grão grosseiro 

toscamente afeiçoado e já partido 

na face virada a Sul, apresentando 

as seguintes medidas: Altura: 1,20 

metros; Largura: 36 centímetros e 

espessura de 33 centímetros.  

 Fica situado num pinhal à 

beira de um caminho vicinal, a 

cerca de 400 metros para Noroeste 

do Penedo da Pedra Curva.  

O marco encontra-se 

parcialmente tombado, sendo 

possível averiguar que se trata de 

um marco de limitação administrativa entre 

os concelhos de Carregal do Sal e Santa 

Comba Dão. 

Apresenta, tal como o marco 1 de 

divisória do concelho, uma cruz esculpida 

na sua face central virada a Oeste. 

 

 

Bibliografia: Inédito 

Nº CARTOG: 193 – MARCO 2 DE DIVISÓRIA DO CONCELHO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: PAP10 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Papízios 

LUGAR: Pedra Curva 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 24' 57,311'' 
LONGITUDE: 08º 03' 37,513'' 
ALTITUDE: 261,82m 

TIPO DE SÍTIO: Marco 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Penedo em granito, 

com uma altura máxima de 

2,80m no seu lado Sul, 

apresentando uma plataforma 

relativamente plana, ostentando 

no seu centro uma cruz latina, 

de braços trevados, assente 

sobre plinto emoldurado e uma 

base quadrangular formada por 

vários degraus sem rebordo.  

A existência de vários buracos escavados na rocha, no quadrante Sul, de 

dimensões similares entre si (12x18cm), leva a supor já terem ali existido outras cruzes, 

que no seu conjunto, formariam um calvário, à semelhança do que teria existido na 

Freguesia de Papízios. Outra hipótese plausível será, também, a de ali ter existido uma 

estrutura alpendrada de cariz religioso. De qualquer modo, a própria mística religiosa 

que o lugar encerra, não deixa dúvidas que toda a plataforma poderá corresponder a um 

espaço sacralizado, desde tempos ancestrais. 

 Para além da sua original posição de destaque na paisagem, localizada a Norte 

no ponto mais alto da povoação de Sobral, constitui um dos mais belos testemunhos 

simbólicos a nível local, assim como da religiosidade popular da época moderna, cuja 

construção datará do século XVIII. 

 

Bibliografia: Inédito 

 

Nº CARTOG: 194 – CRUZEIRO DE SOBRAL 
CRUZEIRO DE SOBRAL 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: SOB8 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Sobral 

LUGAR: Sobral 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 27' 31,688'' 
LONGITUDE: 08º 01' 36,957'' 
ALTITUDE: 257,25m 

TIPO DE SÍTIO: Cruzeiro 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Localizado 

num afloramento 

granítico, a cerca de 20 

metros para Oeste do 

Açude das Poldras, do 

lado direito do caminho 

carreteiro que dá 

serventia aos campos 

circundantes, existe um 

pequeno monumento 

simbólico-religioso que 

tudo leva a crer seja um oratório (ou alminha). 

 Apresenta um nicho esculpido com arco de volta-perfeita e cruz latina, sendo 

esta esculpida na parte central do mesmo.  

É constituído ainda por três “arquivoltas” que foram esculpidas simetricamente 

em relação ao arco central, em cuja base existem dois pequenos patamares indiciando a 

forma de um pequeno altar. 

 De acordo com as características técnicas utilizadas na construção do 

monumento, poder-se-á colocar a hipótese de ter sido executado em finais do Século 

XVIII ou princípios do Século XIX. 
 

Bibliografia: Inédito 

 

 

Nº CARTOG: 195 – NICHO ESCAVADO NA ROCHA DE BEIJÓS 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: BEI9 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Beijós 

LUGAR: Poldras 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 30' 14,021'' 
LONGITUDE: 07º 57' 57,033'' 
ALTITUDE: 204,50m 

TIPO DE SÍTIO: Nicho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Marco in situ, em granito, 

de forma paralelepipédica, com cerca 

de 1,20 metros de altura visível, 40 

centímetros de largura e 25 

centímetros de espessura. O referido 

marco, que tudo leva a crer poder ser 

um monumento simbólico-religioso 

(alminha), encontra-se num muro de 

propriedade, a cerca de 20 metros da 

fonte situada em frente à entrada da 

Quinta da Sernada, do lado esquerdo 

da estrada que parte de Cabanas de 

Viriato para Travanca de S. Tomé. 

 Apresenta na face voltada a 

Norte uma cruz latina esculpida ao 

centro, cujo símbolo é encimado por um orifício ornato horizontal, com cerca de 12 

centímetros de comprimento por 3 a 5 centímetros de altura interior.  

 De acordo com testemunhos recolhidos, a sua actual implantação poderá não 

corresponder ao sítio onde primitivamente fora colocado. 

 O monumento terá sido, como tudo indica, igualmente executado em finais do 

Século XVIII ou princípios do Século XIX. 
 

 

Bibliografia: Inédito 

 

Nº CARTOG: 196 – MARCO DA SERNADA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB20 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Sernada 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 28' 20,080'' 
LONGITUDE: 07º 59' 03,549'' 
ALTITUDE: 309,14m 

TIPO DE SÍTIO: Marco 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Marco in situ, de forma 

paralelepipédica, construído em granito de grão 

grosseiro toscamente afeiçoado com as seguintes 

medidas: Altura: 1,38 metros, Largura: 36 

centímetros e espessura 31 centímetros. 

 Fica implantado à face de um caminho de 

pinhal, entre os limites da Freguesia de Cabanas de 

Viriato e Canas de Senhorim e serve de demarcação 

entre os concelhos de Carregal do Sal e Nelas. 

O marco encontra-se localizado numa zona 

de mato, apresentando-se em bom estado de 

conservação, sendo possível detectar na face 

orientada a Oeste, uma cruz de Cristo.  

Tal como os restantes marcos já 

identificados no território do concelho, este deverá 

corresponder aos marcos de delimitação e divisão 

dos concelhos que teriam sido colocados nos 

primórdios do Século XIX. 
 

 

 

Bibliografia: Inédito 

 

 

 

Nº CARTOG: 197 – MARCO DE DIVISÓRIA DO CONCELHO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB21 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Outeiro do Concelho 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 29' 36,861'' 
LONGITUDE: 07º 56' 11,374'' 
ALTITUDE: 370,98m 

TIPO DE SÍTIO: Marco 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Marco ex situ, de forma 

paralelepipédica, esculpido em granito de 

grão grosseiro toscamente afeiçoado com as 

seguintes medidas: Altura: 1,10 metros; 

Largura: 30 centímetros e espessura 28 

centímetros.  

O marco encontra-se actualmente 

deslocado do seu local de origem, 

encontrando-se junto a uma barroca a servir 

de estrema de propriedade privada, a cerca 

de 100 metros para Sul da sepultura da Cova 

da Moira.  

 Apesar de estar completamente 

coberto de musgos, foi possível observar, 

em cada uma das suas quatro faces, uma 

cruz latina, depreendendo-se que poderemos estar, à semelhança do Marco da Sernada, 

em presença de mais um monumento simbólico-religioso (alminha). 
 

 

 

 

 

Bibliografia: Inédito 

 
 
 

Nº CARTOG: 198 – MARCO DE PROPRIEDADE DA COVA DA MOIRA 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR24 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Cova da Moira 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 23,690'' 
LONGITUDE: 07º 59' 17,429'' 
ALTITUDE: 283,50m 

TIPO DE SÍTIO: Marco 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Antigo marco 

geodésico, de forma cónica, 

localizado in situ numa zona 

de pinheiros, sobre um 

afloramento granítico, numa 

das áreas de maior altitude da 

freguesia de Papízios, a cerca 

de 50 metros do lado direito 

da nova estrada que liga 

Carregal do Sal a Tondela. 

 O marco, que servia 

como referência de cota altimétrica, apresenta-se, à semelhança dos existentes na 

Freguesia de Oliveira do Conde, sem qualquer decoração, tendo sido construído com 

pedras de granito de pequeno calibre e argamassa. 

 A altura deste marco, em bom estado de conservação, é de cerca de 2,30 metros 

e terá sido construído nos inícios do passado século. 

 O espaço onde está inserido, possui uma magnífica visibilidade para toda a zona 

envolvente, constituindo, apesar da sua singeleza, uma referência patrimonial a nível 

local. 

 

 

 

 

Bibliografia: 

Nº CARTOG: 199 – MARCO GEODÉSICO DE PINHEIRO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: PAP11 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Papízios 

LUGAR: Pinheiro 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 15,447'' 
LONGITUDE: 08º 01' 15,926'' 
ALTITUDE: 270,00m 

TIPO DE SÍTIO: Marco 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Trata-se de um antigo marco 

geodésico em formato de tronco de cone, 

localizado in situ , numa zona de 

pinheiros, sobre um afloramento 

granítico, numa das áreas de maior 

altitude da freguesia de Oliveira do 

Conde, a cerca de 100 metros do lado 

direito da estrada que sai de Oliveira do 

Conde para Vila Meã. 

 O marco, que servia como 

referência de cota altimétrica, apresenta-

se sem qualquer decoração tendo sido 

construído com pedras de granito de 

pequeno calibre e argamassa. 

 A altura deste marco, em bom 

estado de conservação, é de cerca de 2,30 

metros e terá sido construído nos inícios 

do passado século. 

 À semelhança do anterior, existe um outro exemplar com as mesmas 

características, a cerca de 50 metros do lado esquerdo da estrada que sai da rotunda de 

Oliveirinha para Carregal do Sal. 

 

Bibliografia: Inédito 

 
 

Nº CARTOG: 200 – MARCO GEODÉSICO DE OLIVEIRA DO CONDE 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: OLI92 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Oliveira do Conde 

LUGAR: Oliveira do Conde 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 25' 45,471'' 
LONGITUDE: 07º 58' 06,015'' 
ALTITUDE: 286,10m 

TIPO DE SÍTIO: Marco 

CRONOLOGIA: Moderno 

 
 



200 
 

 

                            
                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição: Provável moinho 

de vento, de construção 

circular, situado numa zona 

elevada, no quadrante Norte da 

povoação de Sobral, do lado 

direito da estrada que segue 

para a zona de pinhal. 

 Apresenta-se 

relativamente bem conservado 

mas sem a presença de 

qualquer engenho. O aparelho 

é formado por blocos de 

granito tosco tendo sido 

utilizado o recurso a 

argamassa nos interstícios.  

Ostenta uma porta 

voltada a Sul e um postigo 

orientado a Norte. O provável 

moinho terá tido uma só mó, estando o telhado coberto por telha canelada, assentes 

sobre um travejamento de madeira. 
  

 

Bibliografia: Inédito 
 
 

Nº CARTOG: 201 – MOINHO DE VENTO DE SOBRAL 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: SOB9 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Sobral 

LUGAR: Sobral 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 27' 27,005'' 
LONGITUDE: 08º 01' 49,494'' 
ALTITUDE: 251,53m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Edifício 

de planta 

rectangular com 

dimensões de cerca 

de 12,5m x 7,5m, 

com telhado de duas 

águas já em ruína, 

sobre travejamento 

em madeira que 

seria coberto com 

telha portuguesa. 

 Da estrutura 

visível, destaca-se a 

inserção de um monumento em forma paralelepipédica dedicado às alminhas e adossado 

à parede, virada a Sul, tapando parte da janela que dava luminosidade à casa. Este 

elemento simbólico religioso que teria sido ali colocado já muito depois da construção 

daquela que seria uma casa de campo, é revelador de uma desadequada atitude, 

desconhecendo-se os motivos que levariam o proprietário a inseri-la naquele local. 

 

 

 

 

Bibliografia: 

 

Nº CARTOG: 202 – CASA DO LAVADOURO 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CAB36 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Cabanas de Viriato 

LUGAR: Lavadouro 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 29' 00,301'' 
LONGITUDE: 07º 58' 38,005'' 
ALTITUDE: 312,58m 

TIPO DE SÍTIO: Alminha 

CRONOLOGIA: Moderno 
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Descrição: Trata-se de um conjunto composto por três 

moinhos de água de Rodízio, designados Moinhos do Vale, 

localizados sequencialmente na margem esquerda da Ribeira 

de Cabanas, a cerca de 300 metros para montante da ponte de 

Sobral. 

 Os três moinhos, construídos com blocos toscos de 

granito, com argamassa nos interstícios, apresentam dimensões 

médias e ostentam vestígios de duas rodas em cada um dos 

edifícios já degradados. Os telhados, arruinados , são de 

uma só água e evidenciam vestígios da cobertura ter sido em 

telha assente sobre travejamento de madeira. Os três 

exemplares encontram-se em avançado estado de ruína e 

completamente inoperacionais, não tendo sido possível avaliar 

os respectivos engenhos. 

 Para além dos monhos, foi possível verificar também a 

existência da Casa do Moleiro, localizada a uma curta 

distância, do lado Sul, bem como uma lagareta escavada na 

rocha, situada entre o conjunto de moinhos e a casa do 

Moleiro. 

 Entretanto, já no final dos trabalhos, foi localizado um 

outro moinho, situado a cerca de 150 metros para montante do 

conjunto anterior. 

 

Bibliografia: Inédito 

 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: PAP12 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Papízios 

LUGAR: Pinheiro/Vale 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 31,654'' 
LONGITUDE: 08º 01' 21,475'' 
ALTITUDE: 175,00m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 

 
 

Nº CARTOG: 203 – NÚCLEO Nº 1 DE MOINHOS DO VALE 
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Descrição: Imponente construção de tipo 

industrial, provavelmente edificada nos inícios 

do passado século, composta por três 

compartimentos de planta rectangular que, no 

seu conjunto, medem no exterior cerca de 30m x 

15m. 

 Possui paredes de alvenaria com recurso 

a argamassa nos interstícios, apoiadas nos cantos 

com aparelho cruzado. Tem várias portas e 

janelas em cada topo dos compartimentos. A que 

fica do lado norte dá acesso directo ao lagar e ao 

tanque de armazenamento da azeitona. 

 A construção encontra-se em absoluto 

estado de abandono. No seu interior é possível 

ainda ver os elementos constituintes do sistema 

de moagem da azeitona (1º compartimento do 

lado norte), assim como um forno de cozer pão 

no compartimento central, sendo o último, do 

lado sul, provavelmente dedicado à estrutura da 

fornalha. 

 

 

Bibliografia: Inédito 

 
 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: CUR33 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Currelos 

LUGAR: Quinta Nova 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 51,265'' 
LONGITUDE: 08º 00' 56,003'' 
ALTITUDE: 250,17m 

TIPO DE SÍTIO: Lagar 

CRONOLOGIA: Moderno 

 
 

Nº CARTOG: 204 – LAGAR DE VARAS DA QUINTA NOVA 
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Descrição: Conjunto composto por 

dois moinhos de água de rodízio 

(moinho 1 e 2), de paredes simples e 

toscas, actualmente desactivados e 

em estado de ruína e abandono. 

Localizam-se na margem esquerda 

da Ribeira de Cabanas, no lugar do 

Vale, limite da Freguesia de 

Papízios.  

Ambos os moinhos são 

alimentados por uma levada de água 

que percorre cerca de 20 metros pela 

margem esquerda da referida ribeira, 

onde é captada a água. Os moinhos 

são constituídos por apenas um piso 

e uma só água de cobertura tendo, 

cada um possuído apenas uma só 

mó. 

Já no final dos trabalhos foi possível verificar a existência de uma lagareta, 

constituída por piso e prato, a cerca de 10 metros para Este dos dois moinhos. 

 

 

Bibliografia: Inédito 

 
 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: PAP13 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Papízios 

LUGAR: Vale 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 43,418'' 
LONGITUDE: 08º 01' 43,837'' 
ALTITUDE: 252,83m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 

 
 

Nº CARTOG: 205 – NÚCLEO Nº 2 DE MOINHOS DO VALE  
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Descrição: Moinho 

de rodízio, em 

estado de ruína e 

abandono, localizado 

na margem esquerda 

da Ribeira de 

Cabanas, a escassos 

metros da nova 

ponte sobre a 

referida ribeira, nos 

limites da Freguesia 

de Sobral. 

 O moinho apresenta uma planta rectangular, com paredes em pedra sem 

argamassa, orientada segundo um eixo Norte/Sul.  

O telhado e o respectivo travejamento ruíram totalmente, tendo destruído o 

respectivo engenho.  

Existem duas aberturas no edifício. A porta orientada a Sul e, uma janela voltada 

a Oeste. No interior foi possível constatar a presença de vestígios de uma única roda 

(dormente). 

 

 

Bibliografia: Inédito 

 

 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: SOB10 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Sobral 

LUGAR: Engenho 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 26' 49,061'' 
LONGITUDE: 08º 02' 23,352'' 
ALTITUDE: 150,97m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 

 
 

Nº CARTOG: 206 – MOINHO DO ENGENHO 



206 
 

 

                            
                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

 

 
Descrição: Lagar de Varas em ruína e em 

estado de abandono localizado na margem 

direita da Ribeira de Sobral, ficando o mesmo 

situado no quadrante Sul daquela povoação, 

denominado de Lugar do Pisão. Os vestígios 

das estruturas visíveis, revelam um imóvel de 

médias dimensões e de planta rectangular, 

com um piso térreo de laboração e um piso 

inferior destinado ao canal de água e, 

provavelmente à roda, que já não existe. O 

edifício, em cantaria de granito, toscamente 

afeiçoado e disposto no sentido Norte/Sul, 

ostenta uma porta virada a Sul e outra virada a 

Norte para o lado da ribeira. Já sem telhado que assentaria sobre um travejamento de 

madeira. Apresenta as paredes em ruína e envolto em densa vegetação, situação que não 

permitiu verificar os elementos de laboração que dele faziam parte. 

 À semelhança dos sistemas anteriores, esta unidade lagareira deverá, 

provavelmente, datar dos finais do Século XIX. 

 

Bibliografia: Inédito 

 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: SOB11 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Sobral 

LUGAR: Pisão 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 27' 00,684'' 
LONGITUDE: 08º 01' 52,452'' 
ALTITUDE: 197,45m 

TIPO DE SÍTIO: Lagar 

CRONOLOGIA: Moderno 

 
 

Nº CARTOG: 207 – LAGAR DE VARAS DO PISÃO 
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Descrição: Trata-se de um núcleo 

composto por dois moinhos de água 

(Moinho 1 e Moinho 2) localizados, 

sequencialmente, na margem direita da 

Ribeira de Sobral, no lugar da Regada 

do Moinho, a cerca de 300 metros para 

Sul da povoação de Sobral.   

 O Moinho 1 apresenta uma 

planta rectangular orientada segundo um 

eixo Norte/Sul, um telhado de duas 

águas e o piso do andar de laboração 

lajeado. O andar térreo, destinado a 

acomodar o rodízio encontra-se 

destruído, tal como o restante edifício 

que se encontra, de igual modo, em 

estado de ruína e abandono. Possuía 

uma só mó, cujo sistema de moagem era 

alimentado por um canal de adução a jusante daquela ribeira. 

 O Moinho 2, contíguo ao primeiro, é de igual modo de tipologia semelhante ao 

anterior, mas em pior estado de conservação, embora já não possua também o 

respectivo telhado que, seria de uma só água e coberto com telha caleira. O edifício foi 

construído em pedras de granito tosco sem recurso a argamassas, ostentando apenas, a 

porta em cantaria de granito virada a Norte. 

 

Bibliografia: Inédito 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: SOB12 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Sobral 

LUGAR: Regada do Moinho 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 27' 09,028'' 
LONGITUDE: 08º 01' 45,111'' 
ALTITUDE: 221,31m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 

 
 

Nº CARTOG: 208 – NÚCLEO DE MOINHOS DA REGADA DO MOINHO 
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Descrição: Moinho de 

água de rodízio, de 

pequenas dimensões, 

desactivado e em ruínas, 

localizado na margem 

esquerda da Ribeira de 

Sobral, numa área de 

afloramentos graníticos e 

alargamento do vale. 

 O Moinho foi 

edificado com recurso a 

pequenas pedras de granito da região, toscamente afeiçoadas, e sem recurso a 

argamassa. 

 Do travejamento e da cobertura do telhado não restam vestígios, o mesmo 

acontecendo com o engenho, devendo ter albergado uma só mó. O eixo de orientação do 

moinho segue, sensivelmente, uma linha Norte/Sul. 

 Apesar do Canal de água se encontrar assoreado e coberto de vegetação, a 

captação da água verificava-se a montante, junto a um pequeno pontão. 

 

 

 

 

Bibliografia: Inédito 

 

 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: SOB13 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Sobral 

LUGAR: Vale Servo 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 27' 30,576'' 
LONGITUDE: 08º 01' 12,467'' 
ALTITUDE: 224,23 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 

 
 

Nº CARTOG: 209 – MOINHO DO VALE SERVO 
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Descrição: Moinho de água de 

rodízio de médias dimensões, 

em completa ruína, localizado 

na margem esquerda do Rio 

Dão, a cerca de 350 metros para 

montante da ponte sobre aquele 

curso fluvial e junto a um açude 

de onde provinha a água que 

alimentava o engenho com uma 

só mó, visível na imagem ao 

lado mencionada. 

 Tendo em conta o estado de degradação 

do moinho sem paredes erectas, não foi possível 

verificar alguns dos aspectos importantes, com o 

tipo de cobertura, o travejamento ou o piso do 

andar de laboração do engenho. De qualquer 

modo, o tipo de aparelho e o material empregue 

com pedras de granito de média a grande 

dimensão na construção do moinho, garantem 

Estarmos em presença de um moinho antigo, 

embora de cronologia indeterminada. 

 

Bibliografia: Inédito 

 

CÓDIGO DE INVENTÁRIO: SOB14 

CONCELHO: Carregal do Sal 

FREGUESIA: Sobral 

LUGAR: Murteiras 

C.M.P. 1: 25 000 nº  

LATITUDE: 40º 27' 16,163'' 
LONGITUDE: 08º 02' 48,625'' 
ALTITUDE: 130,97m 

TIPO DE SÍTIO: Moinho 

CRONOLOGIA: Moderno 

 
 

Nº CARTOG: 210 – MOINHO DAS MURTEIRAS 
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5. BASE DE DADOS  
5.1. Inventário do Património Arqueológico Geral   
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       Por Freguesias 
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5.1. Inventário do Património Arqueológico Geral e Cartografia 
QUADRO 1 – SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS INVENTARIADOS NA 1ª FASE DA CARTA ARQUEOLÓGICA  
                          DO CONCELHO (EVARISTO PINTO, 2002) 
 

Designação Nº 
Cartog. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período Freguesia 

Habitat do Ameal 1 OLI1 Habitat Neolítico Oliveira Conde 
Habitat das Carriceiras 2 CUR1 Habitat Neolítico Currelos 
Habitat da Quinta Nova 3 SOB1 Habitat Neolítico Sobral 
Orca 1 do Ameal 4 OLI2 Anta Neolítico Oliveira Conde 
Orca 2 do Ameal 5 OLI3 Anta Neolítico Oliveira Conde 
Orca 1 de Cabanas 6 CAB1 Anta Neolítico Cabanas Viriato 
Orca 2 de Cabanas 7 CAB1 Anta Neolítico Cabanas Viriato 
Orca de Fiais da Telha 8 OLI4 Anta Neolítico Oliveira Conde 
Orca 1 de Oliv. Conde 9 OLI5 Anta Neolítico Oliveira Conde 
Orca 2 de Oliv. Conde 10 OLI6 Anta Neolítico Oliveira Conde 
Orca do Outeiro Rato 11 OLI7 Anta Neolítico Oliveira Conde 
Orca do Santo 12 OLI8 Anta Neolítico Oliveira Conde 
Orca do Torreão 13 OLI9 Anta Neolítico Oliveira Conde 
Orca de Santo Tisco 14 SOB2 Anta Neolítico Sobral 
Orca de Travanca 15 SOB3 Anta Neolítico Sobral 
Orca do Valongo 16 SOB4 Anta Neolítico Sobral 
Outeiro dos Castelos 17 BEI1 Povoado Idade Bronze Beijós 
Outeiro do Santo 18 BEI2 Achado isolado Idade Bronze Beijós 
Sítio Arq. da Malcata 19 CAB1 Povoado Idade Bronze Cabanas Viriato 
Vale da Mena 20 OLI10 Povoado Neolítico Oliveira Conde 
Vale da Orca 21 OLI11 Povoado Neolítico Oliveira Conde 
Inscrição Rupestre de 
Cabanas de Viriato 

22 CAB1 Inscrição Romano Cabanas Viriato 

Marco Anepígrafo  23 OLI12 Miliário Romano Oliveira Conde 
Sítio Arqueológico Chãs 24 BEI3 Villa Romano Beijós 
Quinta da Sobreira 25 OLI13 Villa Romano Oliveira Conde 
Vale Touro 26 OLI14 Miliário Romano Oliveira Conde 
Troço da Azenha 27 OLI15 Calçada Romano/Medieval Oliveira Conde 
Vale do Rio 28 OLI16 Casal Rústico Romano Oliveira Conde 
Gravuras do Ameal 29 OLI17 Arte Rupestre Idade Bronze Oliveira Conde 
Lagareta de Riachas 30 BEI4 Lagareta Idade Média Beijós 
Necrópole Cabanas 
Viriato 

31 CAB1 Necrópole Idade Média Cabanas Viriato 

Sepulturas de Chãs 32 BEI5 Sepultura Idade Média Beijós 
Sepultura de Albergaria 33 OLI18 Sepultura Idade Média Oliveira Conde 
Sepultura do Amieiro 34 CUR2 Sepultura Idade Média Currelos 
Sepulturas Laje Igreja 35 OLI19 Sepultura Idade Média Oliveira Conde 
Sepulturas da Malhoa 36 OLI20 Sepultura Idade Média Oliveira Conde 
Sepultura do Passal 37 CAB1 Sepultura Idade Média Cabanas Viriato 
Penedo da Moita 38 PAR1 Sepultura Idade Média Parada 
Sepulturas da Aveleira 39 OLI21 Sepultura Idade Média Oliveira Conde 
Núcleo de Sepulturas da 
Cova da Moura 

40 CUR3 Necrópole Idade Média Currelos 

Sepultura da Cova da 
Moura 

41 CUR4 Sepultura Idade Média Currelos 

Sepulturas do Lugar de 
S. Sebastião 

42 PAP1 Sepultura Idade Média Papízios 

Sepultura Travanca de S. 
Tomé 

43 OLI22 Sepultura Idade Média Oliveira Conde 

Sepultura das Cumeadas 44 CUR5 Sepultura Idade Média Currelos 
Sítio Arqueológico Passal 45 CUR6 Estela Idade Média Currelos 
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MAPA 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 
1ª Fase da Carta Arqueológica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACTO DA CARTA COROGRÁFICA DE PORTUGAL, FOLHA 17-C, SANTA COMBA DÃO 

ESCALA 1: 50 000, EDIÇÃO 2 – IGCP 

 

 Legenda: 

     PRÉ-HISTÓRIA 

     PERÍODO  ROMANO 

     IDADE  MÉDIA 
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QUADRO 2 – SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS INVENTARIADOS NA 2ª FASE DA CARTA ARQUEOLÓGICA   
                         DO CONCELHO (EVARISTO PINTO, 2004) 
 

Designação Nº 
Cartog. 

Código 
Inventári
o 

Tipo de Sítio Período  Freguesia 

Abrigo do Bóco 46 OLI22 Abrigo Neolítico Oliveira Conde 
Abrigo da Orca 47 OLI23 Abrigo Idade Média Oliveira Conde 
Campa da Moira 48 CAB1 Sepultura Idade Média Cabanas Viriato 
Gravuras do Ameal 2 49 OLI24 Arte Rupestre Idade Média Oliveira Conde 
Gruta Cova da Moira 50 SOB5 Gruta Idade Média Sobral 
Laje do Carraboilo 51 OLI25 Arte Rupestre Idade Bronze Oliveira Conde 
Laje da Víbora 52 OLI26 Arte Rupestre Idade Bronze Oliveira Conde 
Lajinha do Ameal 53 OLI27 Arte Rupestre Idade Bronze Oliveira Conde 
Lajinha das Barrocas 54 CAB2 Arte Rupestre Idade Bronze Cabanas Viriato 
Garranchas 55 CAB3 Abrigo Idade Bronze Cabanas Viriato 
Orquinha das Poldras 56 OLI28 Anta Neolítico Oliveira Conde 
Penedo dos Aldrogues 57 SOB6 Abrigo Neolítico Sobral 
Penedo Vale da Carrada 58 OLI29 Arte Rupestre Idade Bronze Oliveira Conde 
Penedo Cova da Moira 59 CUR7 Arte Rupestre Idade Bronze Currelos 
Penedo da Víbora 60 OLI30 Arte Rupestre Idade Média Oliveira Conde 
Garranchas  61 CAB4 Ponte Romano Cabanas Viriato 
Cova da Moira 62 CUR8 Casal Rústico Romano Currelos 
Casa da Tulha 63 OLI31 Tulha Idade Média Oliveira Conde 
Estela Funerária Oliv. do 
Conde 

64 OLI32 Estela Idade Média Oliveira Conde 

Inscrição das Laceiras 65 CAB5 Inscrição Idade Média Cabanas Viriato 
Inscrições de Oliveira  do 
Conde 

66 OLI33 Inscrição Idade Média Oliveira Conde 

Lagar Varas de Cabris 67 CUR9 Lagar Moderno Currelos 
Lagareta Vale da Carrada 68 OLI34 Lagareta Idade Média Oliveira Conde 
Lagareta da Orca 69 OLI35 Lagareta Idade Média Oliveira Conde 
Núcleo de Sepulturas 
Geminadas 1 do Passal 

70 CAB6 Sepultura Idade Média Cabanas Viriato 

Núcleo de Sepulturas 
Geminadas 2 do Passal 

71 CAB7 Sepultura Idade Média Cabanas Viriato 

Quinta da Sernada 72 CAB8 Sepultura Idade Média Cabanas Viriato 
Sepultura 2 do Passal 73 CAB9 Sepultura Idade Média Cabanas Viriato 
Vestígios do antigo edifício 
Religioso Oliveira Conde 

74 OLI36 Escultura Idade Média Oliveira Conde 

Quinta das Marias 75 OLI37 Fonte/Habitat Idade Média Oliveira Conde 
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MAPA 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 

2ª Fase da Carta Arqueológica e Roteiro 

 
 Legenda: 

     PRÉ-HISTÓRIA 

     PERÍODO ROMANO 

     IDADE MÉDIA 
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MAPA 3 – DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DAS ESTAÇÕES 

ARQUEOLÓGICAS 
1ª e 2ª Fase da Carta e Roteiro do Concelho de Carregal do Sal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 - ESTAÇÕES ARQUEOLÓGICAS PRÉ-HISTÓRICAS 

- ESTAÇÕES ARQUEOLÓGICAS ROMANAS 

- ESTAÇÕES ARQUEOLÓGICAS MEDIEVAIS 
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QUADRO 3 – SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS INVENTARIADOS NA 3ª FASE DA CARTA ARQUEOLÓGICA   
                         DO CONCELHO (EVARISTO PINTO, 2010/2011) 
 

Designação Nº 
Carto
g. 

Código 
Inventári
o 

Tipo de Sítio Período Freguesia 

Abrigo Sob Rocha V. 
Corvo 

76 CAB10 Abrigo Idade Bronze Cabanas Viriato 

Pedra da Porca 77 PAR2 Abrigo Indeterminado Parada 
Gravuras Chão do Forno 78 OLI38 Arte Rupestre Idade Bronze Oliveira do Conde 
Laje Cova da Moira 79 CUR10 Arte Rupestre Indeterminado Currelos 
Gravuras Póvoa Apegada 80 BEI6 Arte Rupestre Indeterminado Beijós 
Gravuras do Amieiro 81 CUR11 Arte Rupestre Indeterminado Currelos 
Gravuras de Cabris 82 CUR12 Arte Rupestre Neolítico/Id. Bronze Currelos 
Lapa dos Trinta Homens 83 CUR13 Abrigo Indeterminado Currelos 
Lapa da Laje Grande 84 OLI39 Abrigo Indeterminado Oliveira do Conde 
Lajinha da Tapada 85 CUR14 Arte Rupestre Indeterminado Currelos 
Machados Lameiro Long 86 OLI40 Achado Isolado Neolítico Oliveira do Conde 
Orquinha da Víbora 87 OLI41 Mamoa Indeterminado Oliveira do Conde 
Penedo da Mó 88 OLI42 Arte Rupestre Indeterminado Oliveira do Conde 
Lapa da Tulha 89 CUR15 Abrigo Indeterminado Currelos 
Lapa de Cabris 90 CUR16 Abrigo Idade Bronze Currelos 
Habitat Santa Margarida 91 CAB11 Povoado Neolítico  Cabanas Viriato 
Habitat do Mimosal 92 OLI43 Povoado Neolítico Oliveira do Conde 
Laje do Vale da Cerejeira 93 SOB7 Arte Rupestre Indeterminado Sobral 
Penedo 3 do Ameal 94 OLI44 Arte Rupestre Indeterminado Oliveira do Conde 
Penedo da Vale da Lapa 95 PAP2 Arte Rupestre Indeterminado Papízios 
Sítio Arq. do Pinheiro 96 PAP3 Casal Rústico Romano Papízios 
Numisma Caban. Viriato 97 CAB12 Achado Isolado Romano  Cabanas Viriato 
Base Fuste de Quelhas 98 BEI7 Achado Isolado Romano Beijós 
Lagareta do Alcoice 99 OLI45 Lagareta Idade Média Oliveira do Conde 
Lagareta do Caldeirão 100 CUR17 Lagareta Idade Média Currelos 
Lagareta da Batoireira 101 CUR18 Lagareta Idade Média Currelos 
Lagareta do Vale do Rio 102 OLI46 Lagareta Idade Média Oliveira do Conde 
Lagareta da Malhoa 103 OLI47 Lagareta Idade Média Oliveira do Conde 
Lagareta do Ameal 104 OLI48 Lagareta Idade Média Oliveira do Conde 
Lagareta da Azenha 105 OLI49 Lagareta Idade Média Oliveira do Conde 
Lagareta da Aveleira 106 OLI50 Lagareta Idade Média Oliveira do Conde 
Ponte da Aveleira 107 OLI51 Ponte Indeterminado Oliveira do Conde 
Calçada da Aveleira 108 OLI52 Calçada Indeterminado Oliveira do Conde 
Ponte 1 da Azenha 109 OLI53 Ponte Indeterminado Oliveira do Conde 
Ponte 2 da Azenha 110 OLI54 Ponte Indeterminado Oliveira do Conde 
Ponte Az. Madeira Brava 111 CAB13 Ponte Indeterminado Cabanas Viriato 
Estela Medieval C. Sal 112 CUR19 Estela Idade Média Currelos 
Estela Medieval 2 Passal 113 CUR20 Estela Idade Média Currelos 
Lagar Rupestre Cabris 114 CUR21 Lagar Idade Média Currelos 
Fonte Chafurdo Alcoice 115 OLI55 Fonte Indeterminado Oliveira do Conde 
Inscrição de Vila Meã 116 OLI56 Inscrição Indeterminado Oliveira do Conde 
Penedo da Víbora 2 117 OLI57 Lagareta Idade Média Oliveira do Conde 
Sítio Torre Med.Currelos 118 CUR22 Estrutura Idade Média Currelos 
Lagar Rupestre Azenha 119 OLI58 Lagar Idade Média Oliveira do Conde 
Pia da Póvoa Apegada 120 BEI8 Achado Isolado Indeterminado Beijós 
Pia escavada na Rocha 121 CUR23 Pia Indeterminado Currelos 
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QUADRO 4 (CONT.) – SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS INVENTARIADOS NA 3ª FASE DA CARTA ARQUEOLÓGICA  
                                          DO CONCELHO (EVARISTO PINTO, 2010/2011)   
 
 
 

Designação Nº 
Cartog. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período Freguesia 

Lagareta 2 da Azenha 122 OLI59 Lagareta Indeterminado Oliveira do Conde 
Túmulo Fernão G. Góis 123 OLI89 Sarcófago Idade Média Oliveira do Conde 
Túmulos dos Abranches 124 OLI90 Sarcófago Idade Média Oliveira do Conde 
Pelourinho de Currelos 125 CUR32 Pelourinho Idade Média Currelos 
Pelourinho Oliv. Conde 126 OLI91 Pelourinho Idade Média Oliveira do Conde 
Sítio Arq. Carvalhais 127 OLI60 Estrutura Indeterminado Oliveira do Conde 
Via-Sacra de Carvalhais 128 OLI61 Calvário Moderno Oliveira do Conde 
Via-Sacra das Laceiras 129 CAB16 Calvário Moderno Cabanas Viriato 
Via-Sacra Stº Amaro 130 OLI62 Calvário Moderno Oliveira do Conde 
Plinto Afeiçoado Papízios 131 PAP4 Calvário Moderno Papízios 
Plinto de Cruz. Papízios 132 PAP5 Calvário Moderno Papízios 
Igreja Nª Srª Carvalhais 133 OLI63 Igreja Moderno Oliveira do Conde 
Capela Sra. da Ribeira 134 PAR3 Capela Moderno Parada 
Caminho Romeiro Beijós 135 BEI10 Caminho Moderno Beijós 
Arco de Pinheiro 136 PAP6 Arco Moderno Papízios 
Arco de Beijós 137 BEI11 Arco Moderno Beijós 
Casa Circ. Pedreira Mós 138 OLI64 Casa Moderno Oliveira do Conde 
Ponte da Atalhada 139 OLI65 Ponte Moderno Oliveira do Conde 
Pontão de Quelhas 140 BEI12 Ponte Moderno Beijós 
Inscrição 1 Cruz Cabanas 141 CAB17 Inscrição Moderno Cabanas Viriato 
Inscrição Cruz Pantaleão 142 OLI66 Inscrição Moderno Oliveira do Conde 
Inscrições Cap S. Doming 143 CUR25 Inscrição Moderno Currelos 
Núcleo 1 Moinhos Cabris 144 CUR26 Moinho Moderno Currelos 
Núcleo 2 Moinhos Cabris 145 CUR27 Moinho Moderno Currelos 
Moinho Azenha Cabris 146 CUR28 Moinho Moderno Currelos 
Lagar Varas Caldeirão 147 CUR29 Lagar Moderno Currelos 
Moinho do Caldeirão 148 CUR30 Moinho Moderno Currelos 
Moinho Azenha Redondo 149 OLI67 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Núc. 1 Moinhos Redondo 150 OLI68 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Núc. 2 Moinhos Redondo 151 OLI69 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Lagar Varas Carxana 152 CAB18 Lagar Moderno Cabanas Viriato 
Lagar Az. Madeira Brava 153 CAB19 Lagar Moderno Cabanas Viriato 
Moinho de Vila Meã 154 OLI70 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Lagar Varas Vila Meã 155 OLI71 Lagar Moderno Oliveira do Conde 
Núc.1 Moinhos Az. Brava 156 CAB20 Moinho Moderno Cabanas Viriato 
Núc.2 Moinhos Az. Brava 157 CAB21 Moinho Moderno Cabanas Viriato 
Núc. Moinh Abel Moleiro 158 OLI72 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Moinho da Curtinha 159 CUR31 Moinho Moderno Currelos 
Moinho Ponte da Azenha 160 OLI73 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Moinho Central Azenha 161 OLI74 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Moinho 1 da Azenha 162 OLI75 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Moinho 2 da Azenha 163 OLI76 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Lagar Varas 1 Azenha 164 OLI77 Lagar Moderno Oliveira do Conde 
Moinho 3 da Azenha 165 OLI78 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Lagar Varas 2 Azenha 166 OLI79 Lagar Moderno Oliveira do Conde 
Lagar Varas 3 Azenha 167 OLI80 Lagar Moderno Oliveira do Conde 
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QUADRO 5 – SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS INVENTARIADOS NA 3ª FASE DA CARTA ARQUEOLÓGICO DO 
CONCELHO (EVARISTO PINTO, 2010/2011) 
 
 

Designação Nº 
Cartog. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período Freguesia 

Lagar Varas de Quelhas 168 BEI13 Lagar Moderno Beijós 
Moinho da Seara 169 OLI81 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Núc.Moinh Vale Carrada 170 OLI82 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Moinho de Quelhas 171 BEI14 Moinho Moderno Beijós 
Núc.1 Moinhos Beijós 172 BEI15 Moinho Moderno Beijós 
Núc.2 Moinhos Beijós 173 BEI16 Moinho Moderno Beijós 
Moinho Sra. da Ribeira 174 PAR4 Moinho Moderno Parada 
Núc. Moinhos Pinheiro 175 PAP7 Moinho Moderno Papízios 
Lagar Varas Sto. Amaro 176 OLI83 Lagar Moderno Oliveira do Conde 
Lagar Varas Aveleira 177 OLI84 Lagar Moderno Oliveira do Conde 
Moinho da Aveleira 178 OLI85 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Moinho do Vale da Lapa 179 PAP8 Moinho Moderno Papízios 
Núc. Moinhos d Atalhada 180 OLI86 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Moinho 1 da Ribeira 181 CAB28 Moinho Moderno Cabanas Viriato 
Moinho 2 da Ribeira 182 CAB29 Moinho Moderno Cabanas Viriato 
Moinho 3 da Ribeira 183 CAB30 Moinho Moderno Cabanas Viriato 
Moinho 4 da Ribeira 184 CAB31 Moinho Moderno Cabanas Viriato 
Moinho 5 da Ribeira 185 CAB32 Moinho Moderno Cabanas Viriato 
Forno da Azenha 186 OLI87 Forno Moderno Oliveira do Conde 
Forno da Seara 187 OLI88 Forno Moderno Oliveira do Conde 
Curral do Lavadouro 188 CAB33 Curral Moderno Cabanas Viriato 
Abrigo S. Rocha Laceiras 189 CAB34 Abrigo Moderno Cabanas Viriato 
Lagar Es Rocha Laceiras 190 CAB35 Lagar Moderno Cabanas Viriato 
Poldras de Beijós 191 BEI17 Poldra Moderno Beijós 
Penedo da Pedra Curva 192 PAP9 Arte Rupestre Moderno Papízios 
Marco Divisória Concelh 193 PAP10 Marco Moderno Papízios 
Cruzeiro de Sobral 194 SOB8 Cruzeiro Moderno Sobral 
Nicho Escav Rocha Beijós 195 BEI9 Nicho Moderno Beijós 
Marco da Sernada 196 CAB14 Marco Moderno Cabanas Viriato 
Marco Divisória Concelh 197 CAB15 Marco Moderno Cabanas Viriato 
Marco Div. Propriedade 198 CUR24 Marco Moderno Currelos 
Marco Geodésic Pinheiro 199 PAP11 Marco  Moderno Papízios 
Marco Geod. Oliv. Conde 200 OLI92 Marco Moderno Oliveira do Conde 
Moinho Vento de Sobral 201 SOB9 Moinho Moderno Sobral 
Casa do Lavadouro 202 CAB36 Alminha Moderno Cabanas Viriato 
Núcleo Moinhos do Vale 203 PAP12 Moinho Moderno Papízios 
Lagar Varas Qta. Nova 204 CUR33 Lagar Moderno Currelos 
Núcleo Moinhos 2 doVale 205 PAP13 Moinho Moderno Papízios 
Moinho do Engenho 206 SOB10 Moinho Moderno Sobral 
Lagar de Varas do Pisão 207 SOB11 Lagar Moderno Sobral 
Núcleo de Moinhos da 
Regada do Moinho 

208 SOB12 Moinho Moderno Sobral 

Moinho do Vale Servo 209 SOB13 Moinho Moderno Sobral 
Moinho das Murteiras 210 SOB14 Moinho Moderno Sobral 
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MAPA 4 - MUSEU MUNICIPAL MANUEL SOARES DE 
ALBERGARIA 
LEVANTAMENTO DE MONUMENTOS E SÍTIOS 
3ª FASE DA CARTA ARQUEOLÓGICA 
CONCELHO DE CARREGAL DO SAL 

GEOREFERENCIAÇÃO DE DADOS REFERENTES A 2010 
REGISTO DE COORDENADAS COM RECURSO A APARELHO DE 
GLOBAL POSITION SYSTEM (GPS) COM BASE NO DATUM 73 
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5.2. Inventário do Património Arqueológico por Freguesias: 
 
 
FREGUESIA DE BEIJÓS  
 
 
Quadro 6 – Sítios Arqueológicos inventariados na 1ª fase da Carta Arqueológica  
                    do Concelho (Pinto, 2002) 
 

Designação Nº 
Cartog. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período Freguesia 

Outeiro dos Castelos 17 BEI1 Povoado Idade Bronze Beijós 
Outeiro do Santo 18 BEI2 Achado isolado Idade Bronze Beijós 
Sítio Arqueológico Chãs 24 BEI3 Villa Romano Beijós 
Lagareta de Riachas 30 BEI4 Lagareta Idade Média Beijós 
Sepulturas de Chãs 32 BEI5 Sepultura Idade Média Beijós 
      

 
 
 
 
 
Quadro 7 – Sítios Arqueológicos inventariados na 3ª fase da Carta Arqueológica  
                    do  Concelho (Pinto, 2010/2011) 
 
 
 
 

Designação Nº 
Cartog. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período Freguesia 

Gravuras Póvoa Apegada 80 BEI6 Arte Rupestre Indeterminado Beijós 
Base Fuste de Quelhas 98 BEI7 Achado Isolado Romano Beijós 
Pia da Póvoa Apegada 120 BEI8 Achado Isolado Indeterminado Beijós 
Nicho Escav Rocha Beijós 195 BEI9 Nicho Moderno Beijós 
Caminho Romeiro Beijós 135 BEI10 Caminho Moderno Beijós 
Arco de Beijós 137 BEI11 Arco Moderno Beijós 
Pontão de Quelhas 140 BEI12 Ponte Moderno Beijós 
Lagar Varas de Quelhas 168 BEI13 Lagar Moderno Beijós 
Moinho de Quelhas 171 BEI14 Moinho Moderno Beijós 
Núc.1 Moinhos Beijós 172 BEI15 Moinho Moderno Beijós 
Núc.2 Moinhos Beijós 173 BEI16 Moinho Moderno Beijós 
Açude das Poldras 191 BEI17 Açude Moderno Beijós 
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FREGUESIA DE CABANAS DE VIRIATO 
 
Quadro 8 – Sítios Arqueológicos inventariados na 1ª fase da Carta Arqueológica  
                    do Concelho  (Pinto, 2002) 
 
 

Designação Nº 
Cartog. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período Freguesia 

Orca 1 de Cabanas 6 CAB1 Anta Neolítico Cabanas Viriato 
Orca 2 de Cabanas 7 CAB2 Anta Neolítico Cabanas Viriato 
Sítio Arq. da Malcata 19 CAB3 Povoado Idade Bronze Cabanas Viriato 
Inscrição Rupestre de 
Cabanas de Viriato 

22 CAB4 Inscrição Romano Cabanas Viriato 

Necrópole Cabanas Viriato 31 CAB5 Necrópole Idade Média Cabanas Viriato 
Sepultura do Passal 37 CAB6 Sepultura Idade Média Cabanas Viriato 

 
 
Quadro 9 – Sítios Arqueológicos inventariados na 2ª fase da Carta Arqueológica  
                    do  Concelho (Pinto, 2004) 
 
 

Designação Nº Cartog. Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período  Freguesia 

Campa da Moira 48 CAB7 Sepultura Idade Média Cabanas Viriato 
Lajinha das Barrocas 54 CAB8 Arte Rupestre Idade Bronze Cabanas Viriato 
Garranchas 55 CAB9 Abrigo Idade Bronze Cabanas Viriato 
Garranchas  61 CAB10 Ponte Romano Cabanas Viriato 
Inscrição das Laceiras 65 CAB11 Inscrição Idade Média Cabanas Viriato 
Núcleo de Sepulturas 
Geminadas 1 do Passal 

70 CAB12 Sepultura Idade Média Cabanas Viriato 

Núcleo de Sepulturas 
Geminadas 2 do Passal 

71 CAB13 Sepultura Idade Média Cabanas Viriato 

Quinta da Sernada 72 CAB14 Sepultura Idade Média Cabanas Viriato 
Sepultura 2 do Passal 73 CAB15 Sepultura Idade Média Cabanas Viriato 

 
 
Quadro 10 – Sítios Arqueológicos inventariados na 3ª fase da Carta Arqueológica  
                      do  Concelho  (Pinto, 2010/2011) 
 
 

Designação Nº 
Cartog. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período  Freguesia 

Abrigo Sob Rocha V. Corvo 76 CAB16 Abrigo Idade Bronze Cabanas Viriato 
Habitat Stª Margarida 91 CAB17 Povoado Neolítico  Cabanas Viriato 
Numisma Caban. Viriato 97 CAB18 Acha. Isolado Romano  Cabanas Viriato 
Ponte Az. Madeira Brava 111 CAB19 Ponte Indeterminad Cabanas Viriato 
Marco da Sernada 196 CAB20 Marco Moderno Cabanas Viriato 
Marco Divisória Concelh 197 CAB21 Marco Moderno Cabanas Viriato 
Via-Sacra das Laceiras 129 CAB22 Calvário Moderno Cabanas Viriato 
Inscrição 1 Cruz Cabanas 141 CAB23 Inscrição Moderno Cabanas Viriato 
Lagar Varas Carxana 152 CAB24 Lagar Moderno Cabanas Viriato 
Lagar Az. Madeira Brava 153 CAB25 Lagar Moderno Cabanas Viriato 
Núc.1 Moinhos Az. Brava 156 CAB26 Moinho Moderno Cabanas Viriato 
Núc.2 Moinhos Az. Brava 157 CAB27 Moinho Moderno Cabanas Viriato 
Moinho 1 da Ribeira 181 CAB28 Moinho Moderno Cabanas Viriato 
Moinho 2 da Ribeira 182 CAB29 Moinho Moderno Cabanas Viriato 
Moinho 3 da Ribeira 183 CAB30 Moinho Moderno Cabanas Viriato 
Moinho 4 da Ribeira 184 CAB31 Moinho Moderno Cabanas Viriato 
Moinho 5 da Ribeira 185 CAB32 Moinho Moderno Cabanas Viriato 
Curral do Lavadouro 188 CAB33 Curral Moderno Cabanas Viriato 
Abrigo S. Rocha Laceiras 189 CAB34 Abrigo Moderno Cabanas Viriato 
Lagar Es Rocha Laceiras 190 CAB35 Lagar Moderno Cabanas Viriato 
Casa do Lavadouro 202 CAB36 Casa Moderno Cabanas Viriato 
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FREGUESIA DE CURRELOS 
 
 
Quadro 11 – Sítios Arqueológicos inventariados na 1ª fase da Carta 
                      Arqueológica do Concelho (Pinto, 2002) 
 
                         

Designação Nº 
Cartog. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período Freguesia 

Habitat das Carriceiras 2 CUR1 Habitat Neolítico Currelos 
Sepultura do Amieiro 34 CUR2 Sepultura Idade Média Currelos 
Núcleo de Sepulturas da 
Cova da Moura 

40 CUR3 Necrópole Idade Média Currelos 

Sepultura da Cova da Moura 41 CUR4 Sepultura Idade Média Currelos 
Sepultura das Cumeadas 44 CUR5 Sepultura Idade Média Currelos 
Sítio Arqueológico Passal 45 CUR6 Estela Idade Média Currelos 

 
 

Quadro 12 – Sítios Arqueológicos inventariados na 2ª fase da Carta 
                      Arqueológica do Concelho (Pinto, 2004) 
 
 

Designação Nº 
Cartog. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período Freguesia 

Penedo Cova da Moira 59 CUR7 Arte Rupestre Idade Bronze Currelos 
Cova da Moira 62 CUR8 Casal Rústico Romano Currelos 
Lagar Varas de Cabris 67 CUR9 Lagar Moderno Currelos 

 
 

Quadro 13 – Sítios Arqueológicos inventariados na 3ª fase da Carta 
                      Arqueológica do Concelho (Pinto, 2010/2011) 

 
 

Designação Nº 
Cartog. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período Freguesia 

Laje Cova da Moira 79 CUR10 Arte Rupestre Indeterminado Currelos 
Gravuras do Amieiro 81 CUR11 Arte Rupestre Indeterminado Currelos 
Gravuras de Cabris 82 CUR12 Arte Rupestre Neolítico/Id. 

Bronze 
Currelos 

Lapa dos Trinta Homens 83 CUR13 Abrigo Indeterminado Currelos 
Lajinha da Tapada 85 CUR14 Arte Rupestre Indeterminado Currelos 
Lapa da Tulha 89 CUR15 Abrigo Indeterminado Currelos 
Lapa de Cabris 90 CUR16 Abrigo Idade Bronze Currelos 
Lagareta do Caldeirão 100 CUR17 Lagareta Idade Média Currelos 
Lagareta da Batoireira 101 CUR18 Lagareta Idade Média Currelos 
Estela Medieval C. Sal 112 CUR19 Estela Idade Média Currelos 
Estela Medieval 2 Passal 113 CUR20 Estela Idade Média Currelos 
Lagar Rupestre Cabris 114 CUR21 Lagar Idade Média Currelos 
Sítio Torre Med.Currelos 118 CUR22 Estrutura Idade Média Currelos 
Pia escavada na Rocha 121 CUR23 Pia Indeterminado Currelos 
Marco Div. Propriedade 198 CUR24 Marco Moderno Currelos 
Inscrições Cap S. Doming 143 CUR25 Inscrição Moderno Currelos 
Núcleo 1 Moinhos Cabris 144 CUR26 Moinho Moderno Currelos 
Núcleo 2 Moinhos Cabris 145 CUR27 Moinho Moderno Currelos 
Moinho Azenha Cabris 146 CUR28 Moinho Moderno Currelos 
Lagar Varas Caldeirão 147 CUR29 Lagar Moderno Currelos 
Moinho do Caldeirão 148 CUR30 Moinho Moderno Currelos 
Moinho da Curtinha 159 CUR31 Moinho Moderno Currelos 
Pelourinho de Currelos  125 CUR32 Pelourinho Idade Média Currelos 
Lagar Varas Qta. Nova 204 CUR33 Lagar Moderno Currelos 
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FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CONDE 
 
 
Quadro 14 – Sítios Arqueológicos inventariados na 1ª fase da Carta Arqueológica  
                      do Concelho  (Pinto, 2002) 
 
 

Designação Nº 
Cartog. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período Freguesia 

Habitat do Ameal 1 OLI1 Habitat Neolítico Oliveira Conde 
Orca 1 do Ameal 4 OLI2 Anta Neolítico Oliveira Conde 
Orca 2 do Ameal 5 OLI3 Anta Neolítico Oliveira Conde 
Orca de Fiais da Telha 8 OLI4 Anta Neolítico Oliveira Conde 
Orca 1 de Oliveira Conde 9 OLI5 Anta Neolítico Oliveira Conde 
Orca 2 de Oliveira Conde 10 OLI6 Anta Neolítico Oliveira Conde 
Orca do Outeiro Rato 11 OLI7 Anta Neolítico Oliveira Conde 
Orca do Santo 12 OLI8 Anta Neolítico Oliveira Conde 
Orca do Torreão 13 OLI9 Anta Neolítico Oliveira Conde 
Vale da Mena 20 OLI10 Povoado Neolítico Oliveira Conde 
Vale da Orca 21 OLI11 Povoado Neolítico Oliveira Conde 
Marco Anepígrafo  23 OLI12 Miliário Romano Oliveira Conde 
Quinta da Sobreira 25 OLI13 Villa Romano Oliveira Conde 
Vale Touro 26 OLI14 Miliário Romano Oliveira Conde 
Troço da Azenha 27 OLI15 Calçada Romano/Medieval Oliveira Conde 
Vale do Rio 28 OLI16 Casal Rústico Romano Oliveira Conde 
Gravuras do Ameal 29 OLI17 Arte Rupestre Idade Bronze Oliveira Conde 
Sepultura de Albergaria 33 OLI18 Sepultura Idade Média Oliveira Conde 
Sepulturas Laje Igreja 35 OLI19 Sepultura Idade Média Oliveira Conde 
Sepulturas da Malhoa 36 OLI20 Sepultura Idade Média Oliveira Conde 
Sepulturas da Aveleira 39 OLI21 Sepultura Idade Média Oliveira Conde 
Sepultura Travanca de S. 
Tomé 

43 OLI22 Sepultura Idade Média Oliveira Conde 

      
 
 
 
Quadro 15 – Sítios Arqueológicos inventariados na 2ª fase da Carta Arqueológica  
                      do Concelho (Pinto, 2004) 
 
 

Designação Nº 
Cartog. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período  Freguesia 

Abrigo do Bóco 46 OLI22 Abrigo Neolítico Oliveira Conde 
Abrigo da Orca 47 OLI23 Abrigo Idade Média Oliveira Conde 
Gravuras do Ameal 2 49 OLI24 Arte Rupestre Idade Média Oliveira Conde 
Laje do Carraboilo 51 OLI25 Arte Rupestre Idade Bronze Oliveira Conde 
Laje da Víbora 52 OLI26 Arte Rupestre Idade Bronze Oliveira Conde 
Lajinha do Ameal 53 OLI27 Arte Rupestre Idade Bronze Oliveira Conde 
Orquinha das Poldras 56 OLI28 Anta Neolítico Oliveira Conde 
Penedo Vale da Carrada 58 OLI29 Arte Rupestre Idade Bronze Oliveira Conde 
Penedo da Víbora 60 OLI30 Arte Rupestre Idade Média Oliveira Conde 
Casa da Tulha 63 OLI31 Tulha Idade Média Oliveira Conde 
Estela Funerária Oliv Conde 64 OLI32 Estela Idade Média Oliveira Conde 
Inscrições de  Oliveira  
Conde 

66 OLI33 Inscrição Idade Média Oliveira Conde 

Lagareta Vale da Carrada 68 OLI34 Lagareta Idade Média Oliveira Conde 
Lagareta da Orca 69 OLI35 Lagareta Idade Média Oliveira Conde 
Vestígios do antigo edifício 
Religioso Oliveira  Conde 

74 OLI36 Escultura Idade Média Oliveira Conde 

Quinta das Marias 75 OLI37 Fonte/Habitat Idade Média Oliveira Conde 
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Quadro 16 – Sítios Arqueológicos inventariados na 3ª fase da Carta Arqueológica  
                      do Concelho (Pinto, 2010/2011) 
 

Designação Nº 
Cartog. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período  Freguesia 

Gravuras Chão do Forno 78 OLI38 Arte Rupestre Idade Bronze Oliveira do Conde 
Lapa da Laje Grande 84 OLI39 Abrigo Indeterminado Oliveira do Conde 
Machados Lameiro Long 86 OLI40 Acha Isolado Neolítico Oliveira do Conde 
Orquinha da Víbora 87 OLI41 Mamoa Indeterminado Oliveira do Conde 
Penedo da Mó 88 OLI42 Arte Rupestre Indeterminado Oliveira do Conde 
Habitat do Mimosal 92 OLI43 Povoado Neolítico Oliveira do Conde 
Penedo 3 do Ameal 94 OLI44 Arte Rupestre Indeterminado Oliveira do Conde 
Lagareta do Alcoice 99 OLI45 Lagareta Idade Média Oliveira do Conde 
Lagareta do Vale do Rio 102 OLI46 Lagareta Idade Média Oliveira do Conde 
Lagareta da Malhoa 103 OLI47 Lagareta Idade Média Oliveira do Conde 
Lagareta do Ameal 104 OLI48 Lagareta Idade Média Oliveira do Conde 
Lagareta da Azenha 105 OLI49 Lagareta Idade Média Oliveira do Conde 
Lagareta da Aveleira 106 OLI50 Lagareta Idade Média Oliveira do Conde 
Ponte da Aveleira 107 OLI51 Ponte Indeterminado Oliveira do Conde 
Calçada da Aveleira 108 OLI52 Calçada Indeterminado Oliveira do Conde 
Ponte 1 da Azenha 109 OLI53 Ponte Indeterminado Oliveira do Conde 
Ponte 2 da Azenha 110 OLI54 Ponte Indeterminado Oliveira do Conde 
Fonte Chafurdo Alcoice 115 OLI55 Fonte Indeterminado Oliveira do Conde 
Inscrição de Vila Meã 116 OLI56 Inscrição Indeterminado Oliveira do Conde 
Penedo da Víbora 2 117 OLI57 Lagareta Idade Média Oliveira do Conde 
Lagar Rupestre Azenha 119 OLI58 Lagar Idade Média Oliveira do Conde 
Lagareta 2 da Azenha 122 OLI59 Lagareta Indeterminado Oliveira do Conde 
Sítio Arq. Carvalhais 127 OLI60 Estrutura Indeterminado Oliveira do Conde 
Via-Sacra de Carvalhais 128 OLI61 Calvário Moderno Oliveira do Conde 
Via-Sacra Stº Amaro 130 OLI62 Calvário Moderno Oliveira do Conde 
Igreja Nª Srª Carvalhais 133 OLI63 Igreja Moderno Oliveira do Conde 
Casa Circ. Pedreira Mós 138 OLI64 Casa Moderno Oliveira do Conde 
Ponte da Atalhada 139 OLI65 Ponte Moderno Oliveira do Conde 
Inscrição Cruz Pantaleão 142 OLI66 Inscrição Moderno Oliveira do Conde 
Moinho Azenha Redondo 149 OLI67 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Núc. 1 Moinhos Redondo 150 OLI68 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Núc. 2 Moinhos Redondo 151 OLI69 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Moinho de Vila Meã 154 OLI70 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Lagar Varas Vila Meã 155 OLI71 Lagar Moderno Oliveira do Conde 
Núc. Moinh Abel Moleiro 158 OLI72 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Moinho Ponte da Azenha 160 OLI73 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Moinho Central Azenha 161 OLI74 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Moinho 1 da Azenha 162 OLI75 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Moinho 2 da Azenha 163 OLI76 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Lagar Varas 1 Azenha 164 OLI77 Lagar Moderno Oliveira do Conde 
Moinho 3 da Azenha 165 OLI78 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Lagar Varas 2 Azenha 166 OLI79 Lagar Moderno Oliveira do Conde 
Lagar Varas 3 Azenha 167 OLI80 Lagar Moderno Oliveira do Conde 
Moinho da Seara 169 OLI81 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Núc.Moinh Vale Carrada 170 OLI82 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Lagar Varas Sto. Amaro 176 OLI83 Lagar Moderno Oliveira do Conde 
Lagar Varas Aveleira 177 OLI84 Lagar Moderno Oliveira do Conde 
Moinho da Aveleira 178 OLI85 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Núc. Moinhos d Atalhada 180 OLI86 Moinho Moderno Oliveira do Conde 
Forno da Azenha 186 OLI87 Forno Moderno Oliveira do Conde 
Forno da Seara 187 OLI88 Forno Moderno Oliveira do Conde 
Túmulo Fernão G. Góis 123 OLI89 Sarcófago Idade Média Oliveira do Conde 
Túmulos dos Abranches 124 0LI90 Sarcófago Idade Média Oliveira do Conde 
Pelourinho Oliveira Conde 126 OLI91 Pelourinho Idade Média Oliveira do Conde 
Marco Geod. Oliv. Conde 200 OLI92 Marco Moderno Oliveira do Conde 
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FREGUESIA DE PAPÍZIOS 
 
Quadro 17 – Sítios Arqueológicos inventariados na 1ª fase da Carta Arqueológica  
                      do  Concelho (Pinto, 2002) 
 
 

Designação Nº 
Cartog. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período Freguesia 

Sepulturas do Lugar de 
S. Sebastião 

42 PAP1 Sepultura Idade Média Papízios 

      
 
 
Quadro 18 – Sítios Arqueológicos inventariados na 3ª fase da Carta Arqueológica  
                      do Concelho (Pinto, 2010) 
 
 

Designação Nº 
Cartog. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período Freguesia 

Penedo do Vale da Lapa 95 PAP2 Arte Rupestre Indeterminado Papízios 
Sítio Arq. do Pinheiro 96 PAP3 Casal Rústico Romano Papízios 
Plinto Afeiçoado Papízios 131 PAP4 Calvário Moderno Papízios 
Plinto de Cruz. Papízios 132 PAP5 Calvário Moderno Papízios 
Arco de Pinheiro 136 PAP6 Arco Moderno Papízios 
Núc. Moinhos Pinheiro 175 PAP7 Moinho Moderno Papízios 
Moinho do Vale da Lapa 179 PAP8 Moinho Moderno Papízios 
Penedo da Pedra Curva 192 PAP9 Arte Rupestre Moderno Papízios 
Marco Divisória Concelh 193 PAP10 Marco Moderno Papízios 
Marco Geodésic Pinheiro 199 PAP11 Marco Moderno Papízios 
Núcleo Moinhos 1do Vale 203 PAP12 Moinho Moderno Papízios 
Núcleo Moinhos 2 doVale 205 PAP13 Moinho Moderno Papízios 

 
 
FREGUESIA DE PARADA 
 
Quadro 19 – Sítios Arqueológicos inventariados na 1ª fase da Carta Arqueológica  
                      do Concelho (Pinto, 2002) 
 
 

Designação Nº 
Cartog. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período Freguesia 

Penedo da Moita 38 PAR1 Sepultura Idade Média Parada 
      
      

 
Quadro 20 – Sítios Arqueológicos inventariados na 3ª fase da Carta Arqueológica  
                      do  Concelho  (Pinto, 2010) 
 
 

Designação Nº 
Cartog. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período Freguesia 

Pedra da Porca 77 PAR2 Abrigo Indeterminado Parada 
Capela da Sra. da Ribeira 134 PAR3 Capela Moderno Parada 
Moinho da Sra. Ribeira 174 PAR4 Moinho Moderno Parada 
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FREGUESIA DE SOBRAL 
 
 
 
Quadro 21 – Sítios Arqueológicos inventariados na 1ª fase da Carta Arqueológica   
                      do Concelho (Pinto, 2002) 
 
 

Designação Nº 
Carto
g. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período Freguesia 

Habitat da Quinta 
Nova 

3 SOB1 Habitat Neolítico Sobral 

Orca de Santo Tisco 14 SOB2 Anta Neolítico Sobral 
Orca de Travanca 15 SOB3 Anta Neolítico Sobral 
Orca do Valongo 16 SOB4 Anta Neolítico Sobral 
      

 
 
 
Quadro 22 – Sítios Arqueológicos inventariados na 2ª fase da Carta Arqueológica  
                      do Concelho (Pinto, 2004) 
 
 

Designação Nº  
Cartog
. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período  Freguesia 

Gruta Cova da Moira 50 SOB5 Gruta Idade Média Sobral 
Penedo dos Aldrogues 57 SOB6 Abrigo Neolítico Sobral 
      

 
 
 
Quadro 23 – Sítios Arqueológicos inventariados na 3ª fase da Carta Arqueológica  
                      do Concelho (Pinto, 2010) 
 
 

Designação Nº  
Cartog
. 

Código 
Inventário 

Tipo de Sítio Período  Freguesia 

Cabeço do Redondo 93 SOB7 Arte 
Rupestre 

Indeterminad
o 

Sobral 

Cruzeiro de Sobral 194 SOB8 Cruzeiro Moderno Sobral 
Moinho Vento de 
Sobral 

201 SOB9 Moinho Moderno Sobral 

Moinho do Engenho 206 SOB10 Moinho Moderno Sobral 
Lagar de Varas do 
Pisão 

207 SOB11 Lagar Moderno Sobral 

Núcleo de Moinhos da 
Regada do Moinho 

208 SOB12 Moinho Moderno Sobral 

Moinho do Vale Servo 209 SOB13 Moinho Moderno Sobral 
Moinho das Murteiras 210 SOB14 Moinho Moderno Sobral 
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6. Espaços Museológicos do Município de Carregal do Sal 

 
Núcleo Museológico - Freguesia de Parada 
 
Monumentos visitáveis: 
Lagar de Varas de Parada  
 
Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha - Freguesia de Oliveira do Conde 
 
Monumentos visitáveis: 
- Orca do Outeiro do Rato 
- Orca do Santo 
- Dólmen da Orca 
- Abrigo da Orca 
- Orca 1 do Ameal 
- Orca 2 do Ameal 
- Habitat do Ameal 
- Orca da Palheira 
- Lajinha do Ameal 
- Gravuras do Ameal 1 
- Gravuras do Ameal 2 
- Orquinha da Víbora 
- Penedo da Víbora 
- Orca de Santo Tisco – Travanca de S. Tomé 
 
Circuito Arqueológico da Cova da Moira – Freguesia de Currelos 
 
Monumentos visitáveis: 
- Sepultura de Albergaria 
- Marcos Miliários anepígrafos de Vale Touro 
- Penedo da Cova da Moira 
- Sepultura das Cumeadas 
- Sepultura da Cova da Moira 
- Núcleo de Sepulturas da Cova da Moira 
- Lajinha da Tapada 
- Monumento às Alminhas de Casal Mendo 
- Sítio Arqueológico do Passal 
- Sítio da Torre Medieval de Casal da Torre 
- Alminhas do Amieiro 
- Pinheiro Secular do Amieiro 
- Sepultura do Amieiro 
 
Percurso Patrimonial das Cimalhinhas – Freguesia de Cabanas de Viriato 
 
Monumentos visitáveis: 
- Necrópole Medieval do Passal 
- Sepultura 1 do Passal 
- Sepulturas geminadas 1 do Passal 
- Sepulturas Geminadas 2 do Passal 
- Sepultura 2 do Passal 
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- Campa da Moira 
- Lapa da Moira 
- Palheiras das Cimalhinhas 
- Palheiras e Eiras da Laje Grande 
- Património Natural do Deldoreto 
- Monumento às Alminhas das Cimalhinhas 
 
Percurso Patrimonial de Chãs – Freguesia de Beijós 
 
Monumentos visitáveis: 
- Casa solarenga da família dos Costa Cabral 
- Caminhos ancestrais de Chãs, Milrego, Riachas e Quelhas 
- Outeiro da Grainha 
- Conjunto de Monumentos dedicado às Alminhas 
- Túmulos Rupestres de Chãs 
- Sítio Arqueológico de Chãs 
- Lagareta de Milrego/Riachas 
- Palheiras e Habitações Campestres 
- Gravuras da Póvoa da Pegada  
- Pontão de Quelhas,  
- Açude e Ruínas do Moinho de Rodízio de Quelhas 
- Vestígios do Lagar de Varas de Quelhas 
- Outeiro da Fonte 
- Monte Calvário 
- Fonte do Ribeiro 
-Capela de nossa Senhora das Areias  
 
Núcleo Museológico /Complexo Patrimonial de Cabris – Carregal do Sal 
 
Monumentos visitáveis: 
- Lagar de Varas  
- Moinho de Rodízio 1 
- Moinho de Rodízio 2 
- Moinho de Rodízio 3 
- Lagareta Medieval 
- Ruínas do Forno de Cozer Pão 
- Gravuras Rupestres 
 
Freguesia de Papízios 
 
Monumentos visitáveis: 
Túmulos Rupestres de Papízios   
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7. Listagem de publicações relativas ao Museu e Património  

    do Concelho editadas pelo Município de Carregal do Sal 

      

 

- Roteiro Arqueológico do Concelho de Carregal do Sal, 2001 

- Roteiro do Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha, 2002 

- Desdobrável do Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha, 2002 

- Património Arqueológico do Concelho de Carregal do Sal, 2ª fase da Carta e Roteiro, 2004 

- Roteiro do Percurso Patrimonial das Cimalhinhas, 2004 

- Desdobrável do Percurso Patrimonial das Cimalhinhas, 2004 

- Roteiro do Museu Municipal de Carregal do Sal, 2006 

- Catálogo da Colecção Etnográfica Por Terras do Concelho, 2006  

- Roteiro do Circuito Arqueológico da Cova da Moira, 2006 

- Desdobrável do Circuito Arqueológico da Cova da Moira, 2006 

- Desdobrável de Apresentação do Núcleo Museológico do Lagar de Varas de Parada. 2006 

- O Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria, das Origens à sua formação. 2007  

- Colecção de Postais do Património Arquitectónico e Escultórico. 2007 

- Colecção de Postais do Património Arqueológico do concelho. 2007 

- Colecção de Postais do Museu Municipal e Lagar de Varas de Parada. 2007 

- Roteiro do Percurso Patrimonial de Chãs, 2009. 

- Desdobrável do Percurso Patrimonial de Chãs, 2009. 

- Desdobrável do Túmulo Fernão Gomes de Góis. 2011 

- Desdobrável de Aristides de Sousa Mendes. 2011 

- Roteiro do Núcleo Museológico de Cabris. 2012 

- Roteiro Turístico Solares e Casas Solarengas do Município de Carregal do Sal, 2012; 

- Novos Contributos Para a Actualização da Carta Arqueológica do Concelho, 3ª Fase   

  da Carta e Roteiro, 2012; 
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GLOSSÁRIO 

 
ANEPÍGRAFO -Monumento destinado a ter inscrição mas que actualmente a não tem, ou porque 
ela nunca foi gravada ou porque desapareceu. 
 
ANTA OU DÓLMEN – Túmulo megalítico (ou monumento funerário) destinado a enterramentos 
colectivos. É constituído por uma câmara e corredor, podendo existir antas sem corredor, como são 
o exemplo da Orca 1 e 2 do Ameal. As grandes pedras colocadas na vertical denominam-se de 
esteios e a tampa ou laje de cobertura é chamada de cúpula ou chapéu. A edificação destes 
monumentos iniciou-se no Período Neolítico. 
 
ANTROPOMORFO - Representação humana estilizada. 
 
ARTE RUPESTRE - Arte pré-histórica que utiliza as técnicas da gravura ou pintura sobre pedra. 
 
CALCOLÍTICO (OU IDADE DO COBRE) – Período cronológico-cultural que ocupa a 
segunda metade do III e «inícios do II milénios a.C. (entre cerca de 2700/2500 a 1800/1700 anos 
antes de Cristo), correspondendo à primeira Idade dos Metais. Neste período assiste-se ao 
surgimento da metalurgia do cobre e a uma nova evolução tecnológica e sócio-económica das 
comunidades. Os estudos arqueológicos comprovam a existência de uma agricultura mais 
intensiva e mais rentável, provavelmente já com a utilização do arado, procurando-se novos locais 
de habitat e terras com melhores capacidades agrícolas, ao mesmo tempo que se aperfeiçoam as 
práticas já conhecidas de fabrico de olaria e tecelagem, entre outras. A continuação da 
domesticação de animais é outra evidência deste período, dos quais se poderia obter a lã, o leite ou 
a carne. 
 
CIVITAS - Unidade administrativa estabelecida pelos romanos, sendo maior que um  concelho  
actual  e  menor  do  que um  distrito. Era constituída por uma cidade-capital e o seu respectivo 
território rural. 
 
DOLIUM – Talha ou pote em barro, de média ou grande dimensão. 
 
EPIGRAFIA – Ciência que estuda as inscrições em materiais duros (pedra, metal, cerâmica), 
tendo como objectivo a reconstituição do passado do Homem. 
 
ESTELA DISCÓIDE - Pedra ou marco de referência de uma sepultura, trabalhada em forma de 
disco e implantada na cabeceira das sepulturas, em posição vertical. 
 
IDADE DO BRONZE – Período cronológico-cultural que ocupa grande parte do II e inícios do I 
milénio a.C. (entre cerce de 1800/1700 até cerca de 700 anos antes de Cristo). Caracteriza-se pelo 
desenvolvimento da metalurgia do bronze e pelo desenvolvimento de comunidades agro-pastoris e 
mercantis. O fabrico de inúmeros objectos em metal (espadas, foices, machados etc.), permitiu de 
igual modo, o desenvolvimento das actividades económicas, intensificando-se a exploração e 
controlo de áreas ricas em recursos mineiros, como o ouro, a prata, cobre e estanho, favorecendo 
as trocas e desenvolvimento do comércio, beneficiando assim, o crescimento e desenvolvimento 
daquelas comunidades. 
 
IDADE DO FERRO - Período cronológico-cultural que se inicia por volta de 700 a .C.. 
Caracteriza-se essencialmente pelo aparecimento e difusão da siderurgia ou tecnologia do ferro e 
pelo desenvolvimento e complexificação do sistema económico social e político. 
IMBREX - Telha de barro em forma de meia cana para cobertura de telhados, sendo mais grossa e 
menos larga que a tradicional. 
 
INSCRIÇÕES ROMANAS - Textos ou letras gravadas em materiais duros como a pedra, metais 
ou cerâmicas. Podem ser de carácter funerário, votivo ou honorífico, conforme se trate de 
inscrições destinadas a recordar os mortos, para adoração dos deuses ou para homenagear alguém. 
 
MAMOA - Estrutura de forma arredondada, aproximadamente semi-circular, constituída por 
pedras e terra, que tapava os monumentos megalíticos. 
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MARCO MILIÁRIO - Coluna que era colocada à beira das vias romanas para indicar as 
distâncias, em milhas. 
 
MEGALITISMO – (Do grego mega=grande e lithos=pedra). Designação atribuída a um conjunto 
de manifestações humanas que emergem dentro do Período Neolítico e que se caracterizam pela 
construção de recintos sagrados e monumentos funerários como as Antas ou Dólmenes, que eram 
construídos por grandes pedras para enterramentos colectivos ou cultos primitivos. 
 
MICRÓLITO - Instrumento lítico, de pequenas dimensões, obtido a partir de pequenas lâminas 
de sílex ou de quartzo. 
 
NEOLÍTICO – Período cronológico-cultural, que se inicia por volta de 6.000 a.C. e que vai 
grosso modo até 3.000 anos antes de Cristo. Caracteriza-se pelo aparecimento da agricultura e pela 
domesticação de animais. O homem começa a abandonar o nomadismo e vai passando 
gradualmente à sedentarização. É uma fase de desenvolvimento técnico das sociedades humanas e 
que corresponde ao desenvolvimento de uma economia de produção. Até então as comunidades 
humanas estavam dependentes dos acasos da caça, da pesca e do que a natureza então oferecia, 
deslocando-se para vastos territórios para suprirem as suas necessidades alimentares. A descoberta 
dos meios para controlar e desenvolver as fontes naturais de alimentação vieram modificar 
profundamente o seu devir, permitindo a sua sedentarização e a garantia dos meios de 
sobrevivência. Contudo, o processo de neolitização não surgiu de forma simultânea em todo o 
espaço humanizado. Sabemos hoje que houve vários focos de neolitização bem distantes entre si. 
Trata-se de um processo de evolução lenta, gradual e por etapas e em ritmos diferentes consoante 
as regiões onde germinou, acontecendo o mesmo com os outros períodos cronológico-culturais. 
 
TEGULA – Telha plana de barro, utilizada em telhados romanos, juntamente com o imbrex. 
 
VILLAE - Casa de campo de um grande senhor constituída por duas partes, uma destinada ao 
senhor e outra à exploração agrícola. 
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