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Catálogo Epigráfico de 
Lousada: continuação (II)

RESUMO
Em 2015 publicámos a primeira notícia sobre o 
projeto Catálogo Epigráfico de Lousada, apre-
sentando, nesse momento, dezasseis epígrafes 
localizadas na zona oeste do concelho de Lou-
sada. Segue-se, agora, um segundo momento de 
divulgação das epígrafes entretanto estudadas e 
que volta a circunscrever-se às freguesias ante-
riormente identificadas. Com efeito, o contexto 
do património epigráfico nesta área do atual con-
celho tem revelado uma profusão e uma qualida-
de assinaláveis, que, aparentemente, denunciarão 
uma maior representatividade desta tipologia pa-
trimonial relativamente ao resto do concelho.

ABSTRACT
In 2015 we published the first news about the Lou-
sada Epigraphic Catalog project, presenting, at that 
moment, sixteen epigraphs located in the western 
area of the county of Lousada. There is now a sec-
ond moment of dissemination of the epigraphs 
studied in the meantime, which is again limited to 
the previously identified parishes. Indeed, the con-
text of the epigraphic heritage in this area of the 
present county has revealed a remarkable profu-
sion and quality, which, apparently, will denounce 
a greater representativeness of this patrimonial ty-
pology with respect to the rest of the county.
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1. INTRODUÇÃO

Os princípios orientadores deste projeto já foram estabelecidos e apresentados an-
teriormente (Cardoso e Sousa, 2015a). O objetivo e a metodologia não se alteraram, 
permanecendo a ideia de estudar e divulgar o corpus epigráfico do concelho de Lou-
sada, incidindo especialmente sobre as Épocas Moderna e Contemporânea, mais con-
cretamente entre os séculos XVI e XIX. Para estes períodos verificou-se uma lacuna ao 
nível da inventariação deste património, situação que se procura superar através desta 
iniciativa1.

A área geográfica em estudo permanece a mesma relativamente à primeira notícia, 
abrangendo a faixa oeste do concelho, balizada essencialmente pelo rio Mezio e com-
preendendo as freguesias de Lustosa e Barrosas Santo Estêvão, Sousela, Figueiras e Co-
vas, Nevogilde, Lodares e Nespereira e Casais. Esta área tem revelado uma interessante 
coleção epigráfica, que se manifesta não só na qualidade e no número de epígrafes, mas 
também na diversidade e erudição das tipologias apresentadas. Ainda que de forma 
provisória, podemos observar desde já uma maior incidência do património epigráfico 
nesta região do concelho de Lousada.

2. CATÁLOGO EPIGRÁFICO DE LOUSADA

N.º: 17a

DESIGNAÇÃO: estátua de São Tiago.

TIPOLOGIA: acrotério.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: capela de São Cristóvão, 
freguesia de Sousela.

DESCRIÇÃO: epígrafe identificativa de 
santo, gravada sobre a face frontal do 
acrotério. Escultura de santo em grani-
to, colocada sobre a empena da capela 
de São Cristóvão.

LEITURA: S(ão) • THIAG(O)

ALTURA DAS LETRAS: 11,6 cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2017a).

1 Os estudos sobre epigrafia, designadamente na região em apreço, incidiram sobre duas épocas históricas. 
São conhecidos os inúmeros trabalhos no âmbito da epigrafia clássica de contexto romano, dos quais se des-
tacam os de Encarnação (2007, 2010). De forma mais localizada e com redefinição de leituras, sobressaem os 
trabalhos de Redentor (2017). No que respeita à inventariação e ao estudo da epigrafia medieval, ressaltam os 
trabalhos, mais dispersos, de Mattos (1946) e o projeto de fundo desenvolvido por Barroca (2000).

FIGURA 1. Inscrição do pedestal da 
estátua de São Tiago.
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N.º: 17b

DESIGNAÇÃO: estátua de São Brás.

TIPOLOGIA: acrotério.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: capela de São Cristó-

vão, freguesia de Sousela.

DESCRIÇÃO: epígrafe identificativa de 

santo, gravada sobre a face frontal do 

acrotério. Escultura de santo em gra-

nito, colocada sobre o cunhal norte da 

capela de São Cristóvão.

LEITURA: S(ão) BRAS

ALTURA DAS LETRAS: 9,9 cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2017a).

          

N.º: 17c

DESIGNAÇÃO: estátua de Santo Oví-

dio.

TIPOLOGIA: acrotério.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: capela de São Cristó-

vão, freguesia de Sousela.

DESCRIÇÃO: epígrafe identificativa de 

santo, gravada sobre a face frontal do 

acrotério. Escultura de santo em gra-

nito, colocada sobre o cunhal sul da 

capela de São Cristóvão.

LEITURA: S(anto) OVID(i)(O)

ALTURA DAS LETRAS: 7,9 cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2017a).

          

N.º: 18a

DESIGNAÇÃO: estátua de São Cristóvão.

TIPOLOGIA: acrotério.

LuíS SouSa E CrISTIano CardoSo | Catálogo EpigráfiCo dE lousada: Continuação (ii)

FIGURA 2. Inscrição do pedestal da 
estátua de São Brás.

FIGURA 3. Inscrição do pedestal da 
estátua de Santo ovídio.
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MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: capela de Santa Águe-
da, freguesia de Sousela.

DESCRIÇÃO: epígrafe identificativa de 
santo, gravada sobre a face frontal do 
acrotério. Escultura de santo em gra-
nito, colocada sobre a empena frontal 
da capela de Santa Águeda.

LEITURA: S(ão) C(RI)STOVAO (lei-
tura conjetural efetuada à vista, sem 
recurso a decalque, devido à sua posi-
ção muito elevada).

ALTURA DAS LETRAS: 8 cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2017a).

          

N.º: 18b

DESIGNAÇÃO: estátua de Santa Águe-
da.

TIPOLOGIA: acrotério.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: capela de Santa Águe-
da, freguesia de Sousela.

DESCRIÇÃO: epígrafe identificativa de 
santo, gravada sobre a face frontal do 
acrotério. Escultura de santo em gra-
nito, colocada sobre o cunhal oeste da 
frontaria da capela de Santa Águeda.

LEITURA: S(anta) AGU(E)DA

ALTURA DAS LETRAS: 9,6 cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2017a).

          

N.º: 18c

DESIGNAÇÃO: estátua de Santo Amaro.

TIPOLOGIA: acrotério.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: capela de Santa Águeda,
freguesia de Sousela.

FIGURA 4. Inscrição do pedestal da 
estátua de São Cristóvão.

FIGURA 5. Inscrição do pedestal da 
estátua de Santa Águeda.
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DESCRIÇÃO: epígrafe identificativa de 
santo, gravada sobre a face frontal do 
acrotério. Escultura de santo em gra-
nito, colocada sobre a empena poste-
rior da capela de Santa Águeda.

LEITURA: S(anto) AMARO

ALTURA DAS LETRAS: 7,9 cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2017a).

          

N.º: 18d

DESIGNAÇÃO: estátua de Santa Marta.

TIPOLOGIA: acrotério.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: capela de Santa Águe-
da, freguesia de Sousela.

DESCRIÇÃO: epígrafe identificativa 
de santo, gravada sobre a face frontal 
do acrotério. Escultura de santo em 
granito, colocada sobre o cunhal este 
posterior da capela de Santa Águeda.

LEITURA: S(anta) • MARTA

ALTURA DAS LETRAS: 8,4 cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2017a).

          

N.º: 18e

DESIGNAÇÃO: estátua de Santa Apo-
lónia.

TIPOLOGIA: acrotério.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: capela de Santa Águe-
da, freguesia de Sousela.

DESCRIÇÃO: epígrafe identificativa de 
santo, gravada sobre a face frontal do 
acrotério. Escultura de santo em gra-
nito, colocada sobre o cunhal oeste 
posterior da capela de Santa Águeda.

LEITURA: S(anta) • PEL(oni)A / S(an-
ta) APOL(oni)(A)

FIGURA 6. Inscrição do pedestal da 
estátua de Santo amaro.

FIGURA 7. Inscrição do pedestal da 
estátua de Santa Marta.

FIGURA 7. Inscrição do pedestal da 
estátua de Santa apolónia.
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ALTURA DAS LETRAS: 8,9 cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2017a).

COMENTÁRIO PALEOGRÁFICO (EPÍGRAFES 17 E 18): as inscrições evocatórias aqui 
retratadas, num total de oito, encontram-se na freguesia de Sousela, concelho de 
Lousada, estando integralmente gravadas nos pedestais graníticos que servem de 
suporte à estatuária religiosa, assente nos remates das empenas dos telhados das 
capelas de Santa Águeda e de São Cristóvão.

Na capela de Santa Águeda encontram-se seis imagens, quatro cantonais e duas nos 
extremos do vértice da empena, embora em apenas cinco tenhamos indicação do 
santo representado. De facto, por desaparecimento ou por não ter sido gravada, a 
imagem de Santa Luzia está anepígrafa. A identificação da imagem de Santa Lu-
zia foi deduzida através da análise iconográfica (vestes) e da circunstância de o seu 
culto estar, usualmente, associado aos de Santa Apolónia e de Santa Águeda, sendo 
ainda reforçada pela similaridade dos seus martírios (Cardoso e Sousa, 2017a, p. 22). 
Por seu lado, na capela de São Cristóvão observam-se três imagens, duas cantonais e 
uma na empena frontal. Os pedestais cantonais, moldurados, possuem formato qua-
drangular, com os lados a rondar aproximadamente os 44 cm. A base encontra-se 
parcialmente embebida pelo telhado, não sendo, por essa razão, possível determinar 
as dimensões concretas da mesma. O campo epigráfico destes elementos arquite-
tónicos cifra-se em aproximadamente 20 cm de altura por 37 cm de comprimento. 
Os elementos assentes nos vértices das empenas, similarmente moldurados, são de 
maiores proporções, embora não tenha sido possível recolher as suas medidas.

Ainda que, por certo, ditada pelo campo disponível para a gravação, as inscrições 
seguem, dentro do conjunto, uma certa uniformidade epigráfica, designadamente 
na altura das letras, com uma média que se cifra entre os 9 e os 9,4 cm. Parece estar 
ausente o uso de qualquer prévio ordinatio, uma vez que estamos perante letras de 
desenho livre, abertas ao gosto do lapicida, isto é, sem recurso a escantilhão, resul-
tando em soluções de fixação do texto que espelham pouca erudição, patente em 
lapsos ou mesmo em erros ortográficos, de que são exemplos as inscrições relati-
vas às estátuas de Santa Águeda e de Santa Apolónia. O nexo «U» e «E» na palavra 
«AGUEDA» é um exemplo de um lapso que ocorre da inicial supressão do «U». Ao 
ser descoberto o erro por parte do executante ou do mandante, é introduzida uma 
haste vertical no lado direito do «E», cuja gravação é notoriamente posterior. A pala-
vra «APOLÓNIA» revela novamente descuido ou mesmo reduzida literacia por par-
te do lapicida, gravando este o termo sem o «A» inicial e substituindo o primeiro «O» 
por um «E», resultando na expressão «PELONIA». A estranha configuração da epí-
grafe resulta, pois, de uma correção. Sobre o «S» é gravado o «A», em falta no início 
da correta palavra «APOLÓNIA», realizando-se um novo «S», mais à esquerda rela-
tivamente ao primeiro, para ser obtida a leitura de «SANTA». O «E», indevidamente 
grafado, é sujeito a um arranjo, para oferecer a leitura de um «O», conseguida através 
da inclusão de uma haste curva, que une as hastes superior e inferior da letra «E».  

Cada epígrafe é composta por regra única, aberta em letra capital. Tal circunstância, 
devido à reduzida superfície do campo epigráfico, levou à necessidade de supri-
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mir letras ou de utilizar recursos braquigráficos, pois apenas as palavras «MARTA», 
«AMARO» e «BRAS» são representadas por extenso. Deste modo, vemos as palavras 
«SÃO», «SANTO» e «SANTA» surgirem representadas em todas as inscrições por 
contração siglar, isto é, reduzidas à primeira letra. Encontramos nova supressão nas 
palavras «OVIDIO» e «APOLONIA», desta feita por omissão mínima e média, como 
se pode observar nos respetivos levantamentos gráficos que acompanham o texto. 
Nas palavras «THIAGO» e «OVIDIO» optou o lapicida por colocar o último «O» em 
expoente, aproveitando ao máximo o campo epigráfico, sem deixar de oferecer uma 
leitura clara da palavra. De igual modo, voltamos a ver o uso de letras em expoente 
na palavra «CRISTOVAO», nomeadamente o «R» e o «I», o que muito auxiliou a 
fixar esta inscrição no espaço disponível à sua gravação. Também o uso de pon-
tos distinguentes se pode encontrar no conjunto das epígrafes das capelas de Santa 
Águeda e São Cristóvão, concretamente nos textos que identificam as estátuas de 
Santa Marta, de Santa Apolónia e de São Tiago, empregues precisamente na abre-
viação dos respetivos adjetivos.

COMENTÁRIO HISTÓRICO (EPÍGRAFES 17 E 18): o conjunto de estatuária religiosa que 
remata as empenas das capelas de São Cristóvão e Santa Águeda constitui uma das 
mais perduráveis marcas da identidade e da autenticidade do lugar de Santa Águe-
da. As nove imagens existentes apresentam já diversas mutilações, especialmente 
nos membros superiores, que, por conterem geralmente os atributos iconográficos 
que os distinguem, impossibilitam, em certa medida, a sua correta identificação2. 
Colmatando estas perdas escultóricas, subsistem as inscrições identificativas grava-
das nas bases das imagens, que, apesar de há muito conhecidas, nunca haviam sido 
decalcadas e estudadas. 

Situadas no lugar de São Cristóvão, na freguesia de Sousela, concelho de Lousada, 
as capelas de São Cristóvão e de Santa Águeda suscitam, desde tempos muito re-
cuados, a curiosidade e a admiração daqueles que lá se deslocam, especialmente 
durante a romaria àquela santa mártir, a 5 de fevereiro. Esse deslumbramento re-
sultará, em grande medida, da própria envolvente, que se caracteriza pela presença 
permanente de água e pela envolvência do monte e da vegetação. Contudo, o curioso 
conjunto escultórico que remata as empenas de ambas as capelas será, porventura, 
o elemento mais distintivo.

Marcando a fronteira entre o monte e a área agricultável, a pequena clareira onde se 
implantam as duas capelas fica encravada entre os fortes pendores da serra (apro-
priadamente designada de Santa Águeda), de onde fluem impetuosos arroios sazo-
nais, e o rio Mezio (aqui, muito sugestivamente, designado por ribeira de São Cristó-
vão). Numa impressão imediata, as capelas assumem-se como um derradeiro reduto 
espiritual no limite entre o quotidiano pacífico e o intimidante desconhecido.

A capela de São Cristóvão foi mandada construir, em 1650, pelo então pároco de 
Sousela, abade Matias de Araújo Teixeira. Na sua origem terá estado, supomos, a 
tentativa de enquadramento religioso de um fenómeno pouco entendível pelo ho-

2 Para uma breve abordagem às características do elenco de santos consultar Cardoso e Sousa (2017a).
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mem comum daquela época. Com efeito, poucos 
anos antes, o rebentamento de uma fonte no local 
suscitou na população assomos de manifestação 
divina, atribuindo-se à sua água propriedades mi-
lagrosas. O outro templo, que consiste num pe-
queno nicho abobadado, foi construído nos inícios 
do século XVIII, sendo dedicado ao Santo Cristo. 
Continha no seu interior uma representação do 
Calvário, com o monte Gólgota e um Cristo Cru-
cificado3.

Este conjunto compõe-se de nove imagens de vul-
to em pedra, sem policromia (ou quaisquer indí-
cios de alguma vez a ter apresentado), colocadas 
sobre as empenas dos dois edifícios, com a seguin-
te distribuição:

 ǽ Capela de São Cristóvão (sobre a empe-
na da frontaria): São Tiago (centro), São 
Brás (esquerda) e Santo Ovídio (direita).

 ǽ Capela de Santa Águeda:

 Ǹ sobre a empena da frontaria: São 
Cristóvão (centro), Santa Águeda (es-
querda) e Santa Luzia(?) (direita);

 Ǹ sobre a empena posterior: Santo Ama-
ro (centro), Santa Marta (esquerda) e 
Santa Apolónia (direita).

3 Sobre a fundação destes dois templos veja-se Cardoso (2016).

FIGURA 9. vista geral da capela de São Cristóvão.

FIGURA 10. vista geral da capela de Santa 
Águeda.
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N.º: 19

DESIGNAÇÃO: túmulo da capela de São Cris-
tóvão.

TIPOLOGIA: tampa de sepultura.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: capela de São Cristóvão, fre-
guesia de Sousela.

DESCRIÇÃO: epígrafe funerária gravada na 
campa rasa do padre Felisberto de Sousa Coe-
lho. 

LEITURA: AQUI / JAZ O R(everen)(DO) FE-
LI[s]/BERTO DE SOU/ZA • COELHO / DA 
CAZA DO RI/B(eir)(O) DESTA FRE(gue)
Z(ia) / SEPULTADO NO / DIA 12 DE FEV(e-
rei)R(O) / DE 1847

ALTURA DAS LETRAS: L1: 5,9 cm; L2: 5,7 cm; 
L3: 5,8 cm; L4: 5,8 cm; L5: 5,5 cm; L6: 5,4 cm; 
L7: 5,6 cm; L8: 6,1 cm; L9: 5,7 cm.

ESPAÇOS INTERLINEARES: L1: 5,9 cm; L2: 5 cm; 
L3: 5,2 cm; L4: 5 cm; L5: 5,1 cm; L6: 5,2 cm; L7: 
5,2 cm; L8: 5,1 cm; L9: 4,8 cm; L10: 6,8 cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2017b).

COMENTÁRIO PALEOGRÁFICO: inscrição me-
morativa, em letra capital e uncial, existente 
no interior da capela-mor da capela de São 
Cristóvão, gravada numa tampa de sepultura 
de boas proporções, de formato retangular, 
com 173,5 cm de comprimento e 69,8(69,4) cm 
de largura máxima, em granito duro de grão 
fino, cravada no piso da nave do templo, com 
o topo encostado ao degrau junto do arco-cru-
zeiro da capela-mor. 

Estamos perante uma equilibrada composição epigráfica, com prévio ordinatio, cui-
dado e de elevada qualidade. Também o trabalho de abertura das letras merece uma 
chamada de atenção, pois revela um lapicida experimentado. Desconhecemos o que 
possa ter sucedido, mas julgamos que a peça não foi integralmente dada como aca-
bada. Falta uma das vieiras estilizadas no canto inferior esquerdo, bem como, do 
mesmo lado, um motivo floral “espelhado” a ladear um outro elemento com função 
decorativa, na parte inferior do texto epigráfico. O letreiro ocupa cerca de dois ter-
ços do campo epigráfico, achando-se enquadrado por uma cartela de sulco em “V”, 
de cantos em chanfro côncavo.

FIGURA 11. Inscrição funerária da campa 
rasa do padre Felisberto de Sousa Coelho, 
na capela de São Cristóvão.
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A inscrição compõe-se de nove regras regular-
mente dimensionadas, com uma média de 5,7 
cm de altura, com espaçamento interlinear tam-
bém regular, com cerca de 5 cm de altura, a de-
nunciar esmerada paginação prévia, através do 
desenho de linhas guia. Com exceção da primei-
ra e última regras, alinhadas ao centro, o texto 
das restantes surge alinhado à esquerda. 

Em termos braquigráficos, recorreu o lapicida 
ao uso de abreviaturas, contrações e letras em 
expoente. Na segunda linha, foi aplicada a téc-
nica da abreviatura por contração, por elevação 
indireta, observada na palavra «R(everen)DO», 
e por omissão mínima, ou mesmo por erro, de 
uma letra na palavra «FELI[s]BERTO». Na 
quinta linha, que se prolonga pela seguinte, a pa-
lavra «RI/B(eir)O» é abreviada pela omissão de 
três letras e a palavra «FRE(gue)Z(ia)», na sex-
ta linha, por cinco. A necessidade de abreviar o 
texto da oitava linha levou o lapicida a recorrer, 
em simultâneo, a duas técnicas braquigráficas: a 
contração por omissão e a elevação ou expoen-
te, aplicadas na palavra «FEV(erei)R(O)».

Apenas observamos o que parece ser um ponto 
distinguente na terceira linha. O facto de este 
elemento epigráfico aparecer isolado sugere 
poder tratar-se de uma gralha do lapicida, uma 
vez que não se repete o seu uso. Em termos de 
translineação, constata-se a prática da aplicação 
do travessão, isolado e duplo.

COMENTÁRIO HISTÓRICO: o padre Felisberto de Sousa Coelho Ribeiro nasceu em 
Sousela, a 11 de fevereiro de 1782. Era filho de António José Ribeiro de Sousa, senhor 
da casa do Ribeiro, da mesma freguesia, e de sua mulher, Maria Coelho de Meireles, 
da quinta da Soeira. Ainda criança foi posto em mestre de primeiras letras, na cidade 
de Penafiel, que garantia a sua “boa conduta moral e científica” (Sousela, 1908, p. 
35). Foi estudar, mais tarde, para o Seminário dos Órfãos de São Caetano, em Braga, 
onde terminou os estudos preparatórios. Seguiria a vida eclesiástica, “sendo um dos 
padres mais distintos do seu tempo, considerado como o mestre deles, na sua terra” 
(Sousela, 1908, p. 35), segundo as palavras do visconde de Sousela, seu sobrinho-neto. 
Faleceu a 10 de fevereiro de 1847, na casa do Monte, em Sousela, onde residia, sendo 
sepultado, por sua determinação e com licença episcopal, na capela de São Cristóvão.

FIGURA 12. registo fotográfico da inscri-
ção funerária da campa rasa do padre 
Felisberto de Sousa Coelho, na capela 
de São Cristóvão.
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N.º: 20

DESIGNAÇÃO: epígrafe da fonte de Santa 
Águeda.

TIPOLOGIA: silhar.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: capela de Santa Águeda, 
freguesia de Sousela.

DESCRIÇÃO: epígrafe inscrita em silhar 
almofadado, inserido no muro de emba-
samento da capela de Santa Águeda, so-
bre a fonte.

LEITURA: ANNO 1785 (ano [de] mil sete-
centos e oitenta e cinco)

ALTURA DAS LETRAS: 9,4 cm.

ESPAÇOS INTERLINEARES: L1: 13,6 cm; 
L2: 14 cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2017b).

COMENTÁRIO PALEOGRÁFICO: inscrição 
portuguesa simples, em letra capital, fi-
xada em silhar granítico almofadado, 
organizada em regra única, tendo sido 
aberta respeitando o paginado prévio. 
Letras bem espaçadas entre si, lavradas 
em sulco pouco profundo, ocupando a 
quase totalidade da largura do campo 
epigráfico, cuja superfície se acha bem 
definida, com 55,2 cm de largura e 36,4 
cm de altura, resultante do rebaixamen-
to perimetral do silhar retangular (81,8 
cm x 43,4 cm) de que faz parte. 

COMENTÁRIO HISTÓRICO: a data gravada poderá corresponder a uma remodelação 
do fontanário existente sob a capela de Santa Águeda, sendo, possivelmente, simul-
tânea à inserção das três carrancas, de expressões distintas, pelas quais jorra a água. 
Será de equacionar uma relação entre esta fonte e o evento ocorrido no ano de 1642, 
em que o rebentamento de uma nascente de água foi entendido como manifestação 
divina, tendo desencadeado uma profunda devoção popular local e levado à poste-
rior ereção da capela de São Cristóvão4.

4 Veja-se a este propósito Cardoso (2016).

FIGURA 13. Inscrição da fonte de Santa Águeda.

FIGURA 14. registo fotográfico da inscrição da 
fonte de Santa Águeda.
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N.º: 21

DESIGNAÇÃO: epígrafe do cruzeiro 1 do 
calvário de Sousela.

TIPOLOGIA: base de cruzeiro.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: calvário, freguesia de 
Sousela.

DESCRIÇÃO: epígrafe identificativa do 
devoto que custeou o cruzeiro. O cru-
zeiro encontra-se no início do pequeno 
promontório onde se localizam os ni-
chos do calvário e o cemitério.

LEITURA: ESTA CRVX / HE DE SEME/
AM ERA 1722

ALTURA DAS LETRAS: L1: 7,2 cm; L2: 7,9 
cm; L3: 6,5 cm.

ESPAÇOS INTERLINEARES: L1: 2,1 cm; 
L2: 6 cm; L3: 4,3 cm; L4: 11 cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2017b).

COMENTÁRIO PALEOGRÁFICO: inscrição 
gravada num pedestal granítico, de for-
mato retangular (60 cm de altura x 62 
cm de largura), correspondente à base 
de um cruzeiro levantado à face da via 
de acesso ao cemitério paroquial, de 
que dista cerca de 28 metros, a sudeste. 
A cruz possui haste vertical quadrangu-
lar, com perfil de 17 cm, 213 cm de altura 
e braços com 100 cm. Neste elemento da 
cruz encontram-se esculpidos símbolos 
do martírio de Cristo, achando-se par-
ticularmente vincados uma torquês e 
uma escada.

A epígrafe denota paginação e ordena-
ção prévia do texto a gravar, sendo este 
composto por três regras em português, 
fixado em letra capital, por extenso, isto 
é, sem recurso a qualquer abreviação ou 
simbologia braquigráfica. Alinhada glo-
balmente à esquerda, ao nível da segun-
da e terceira regras, a inscrição ocupa 

FIGURA 15. Inscrição do cruzeiro 1 do calvário de 
Sousela.

FIGURA 16. vista geral do cruzeiro 1 do calvário de 
Sousela e respetiva inscrição.
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toda a largura do campo epigráfico (45,1 cm x 52 cm). As letras foram recentemente 
alvo de avivamento e pintura a negro, tendo sido acrescentado, na segunda regra, 
um ponto distinguente que, na realidade, não se encontra gravado. Ao invés, obser-
va-se um ponto centrado abaixo da inscrição, que, não tendo função de distinguen-
te, firma o fim da mesma. 

COMENTÁRIO HISTÓRICO: embora o devoto seja apenas identificado pelo nome pró-
prio, é quase certo que se trate de Semião Ferreira, de Eira Vedra, que casou em 
Sousela, a 21 de agosto de 1689, com Maria de Queirós Pereira, de Valteiro, e que 
faleceu, na mesma freguesia, a 14 de maio de 1748. Para o período cronológico em 
consideração, e tendo em conta a invulgaridade do nome próprio, Semião Ferreira 
surge como uma hipótese muito consistente, na medida em que era uma das pes-
soas mais destacadas da freguesia, originário da casa de Eira Vedra e com ligações à 
importante casa de Valteiro. Era cunhado do padre António de Queirós Pereira e de 
Manuel Ribeiro, marido de Inês de Queirós Pereira, circunstância que poderá de-
nunciar uma concertação entre familiares para patrocinar os três últimos cruzeiros 
da via-sacra.

          

N.º: 22

DESIGNAÇÃO: epígrafe do cruzeiro 2 do 
calvário de Sousela.

TIPOLOGIA: base de cruzeiro.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: nicho de Cristo Crucifi-
cado, freguesia de Sousela.

DESCRIÇÃO: epígrafe identificativa do 
devoto que custeou o cruzeiro. O cruzei-
ro encontra-se no interior do nicho do 
calvário dedicado a Cristo Crucificado.

LEITURA: 1722 / ESTA CR/VX HE DO / 
P(adr)(E) ANT(oni)(O) DE / Q(uei)ROS 
• P(erei)RA

ALTURA DAS LETRAS: L1: 7,2 cm; L2: 6,5 
cm; L3: 6,5 cm; L4: 5,9 cm.

ESPAÇOS INTERLINEARES: L1: 1,2 cm; L2: 
1,1 cm; L3: 1,6 cm; L4: 0,8 cm; L5: 2 cm; 
L6: 10,9 cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2017b).

COMENTÁRIO PALEOGRÁFICO: na capela 
do Cristo Crucificado, adossado à pare-
de fundeira interior, um cruzeiro revela, 

FIGURA 17. Inscrição do cruzeiro 2 do 
calvário de Sousela no nicho dedi-
cado a Cristo Crucificado.
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na peanha, uma inscrição portugue-
sa datada e gravada em letra capital. 
O suporte corresponde à base em 
granito na qual encaixa a haste verti-
cal da cruz evocativa com um Cristo 
Crucificado. Junto da zona de encai-
xe foi pintada, na haste, uma inscri-
ção evocativa de Nossa Senhora da 
Lapa, com data de 1761.

O texto ocupa a parte central do su-
porte epigráfico, que revela formato 
retangular (60,9 cm x 47,4(49,4) cm).

Estamos perante uma memória epi-
gráfica em letra capital, firmada de 
modo alheado das regras básicas, 
aparentemente sem recurso a pagi-
nado. Apesar de a altura das letras se 
mostrar relativamente uniforme – 
5,8 cm de altura média –, os espaços 
interlineares são irregulares. Embo-
ra a altura média ronde os 1,5 cm, o 
certo é que as regras quase se tocam 
em partes, o que denuncia uma gra-
vação, em certa medida, livre. Con-
quanto não observadas as regras de 
paginação, o texto mostra-se claro e 
de fácil entendimento, mesmo com 
o recurso à redução da extensão das 
palavras, por meio de regras braqui-

gráficas. 

A inscrição compõe-se de cinco re-
gras, tendo o lapicida optado pelo uso 
de abreviaturas na quarta e quinta 

linhas, reduzindo significativamente o nome do encomendante através de contra-
ções. É precisamente nesta parte do texto onde se vê aplicado o ponto distinguente, 
tendencialmente redondo, sendo, na verdade, o elemento auxiliador na compreen-
são de cada termo abreviado.

COMENTÁRIO HISTÓRICO: o padre António de Queirós Pereira era natural de Souse-
la, do lugar de Valteiro, filho de Diogo Queirós e de sua mulher, Custódia Pereira, 
tendo sido batizado na mesma matriz a 22 de junho de 1670. Faleceu a 15 de novem-
bro de 1753.

FIGURA 18. vista geral do cruzeiro 2 do calvário de 
Sousela e respetiva inscrição.
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N.º: 23

DESIGNAÇÃO: epígrafe do cruzeiro 3 
do calvário de Sousela.

TIPOLOGIA: base de cruzeiro.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: nicho de Cristo Cru-
cificado, freguesia de Sousela.

DESCRIÇÃO: epígrafe identificativa 
do devoto que custeou o cruzeiro. O 
cruzeiro encontra-se no interior do 
nicho do calvário dedicado a Nossa 
Senhora da Piedade.

LEITURA: ESTA • CRVX / HE DE 
M(anu)EL / RIB(ei)R(O) DE BAL/
T(ei)RO • 1722 •

ALTURA DAS LETRAS: L1: 6,2 cm; L2: 
6,8 cm; L3: 6,5 cm; L4: 6,2 cm.

ESPAÇOS INTERLINEARES: L1: 5,6 cm; 
L2: 1,1 cm; L3: 1,1 cm; L4: 1,8 cm; L5: 8,3 
cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2017b).

COMENTÁRIO PALEOGRÁFICO: a inscri-
ção no interior da capela da Piedade, 
relativamente à do Cristo Crucificado, 
pese embora de características muito 
similares e executada no mesmo ano, 
espelha um lapicida mais experimenta-
do e com um distinto cuidado na com-
posição global do texto. É evidente o 
ordinatio e o paginatio prévio, que con-
ferem uma leitura e uma interpretação 
mais imediatas. A inscrição foi lavrada 
na face de um cubo em granito, desti-
nado, eventualmente, a receber um cru-
zeiro, tendo o texto sido delineado para 
figurar ao centro do campo epigráfico 
(93 cm x 44 cm). O letreiro é composto 
por quatro regras e acha-se alinhado à 
esquerda. As letras têm altura média próxima dos 7 cm e os espaços interlineares 
regulam pelos 1,2 cm de altura. Tal como a inscrição anterior, também aqui o lapi-
cida empregou a técnica braquigráfica da contração para comprimir a extensão do 

FIGURA 19. Inscrição do cruzeiro 3 do calvário de 
Sousela.

FIGURA 20. vista geral do cruzeiro 3 do calvário de 
Sousela e respetiva inscrição.
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nome do encomendante. Apesar de abertos cinco pontos no texto, somente três têm 
a função de distinguentes. Um encontra-se no final da palavra «ESTA» e os outros 
dois flanqueiam a data «1722».

COMENTÁRIO HISTÓRICO: o cruzeiro foi custeado por Manuel Ribeiro, da Quintã, 
que casou em Sousela, a 15 de outubro de 1707, com Inês de Queirós Pereira, da casa 
de Valteiro, passando o casal a viver nesta casa. 

          

N.º: 24

DESIGNAÇÃO: epígrafe no exterior do 
nicho dedicado a Nossa Senhora da 
Piedade.

TIPOLOGIA: silhar.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: nicho de Nossa Se-
nhora da Piedade, freguesia de Sou-
sela.

DESCRIÇÃO: inscrição gravada num 
silhar retangular (133 cm x 56,7 cm), 
embutido na parede fundeira exterior 
da capela de Nossa Senhora da Pieda-
de. Distingue-se este suporte graníti-
co das restantes pedras da construção 
não apenas por conter um letreiro 
gravado, mas devido à coloração ho-
mogénea de tons cinzentos e ao pró-
prio grão fino do granito.

TRANSCRIÇÃO: M•QFEZ N•S• 
DAPIEDADE AM-/ARIA MAR(-
CA)• PR(A)• MOR(A)• DA LOGE / 
LIVRANDOA DEUM FLATOMOR-/
TAL E POR GRATA DEO P(A)• ESTA / 
OBRA 24000 Ã 1829

LEITURA: M(ilagre) • Q(ue) FEZ N(os-
sa) • S(enhora) • DA PIEDADE A M-/
ARIA MAR(C)(elin)(A) • P(e)R(eir)A 
•  MOR(eir)A  • DA LOGE / LIVRAN-
DOA DE UM FLATO MOR-/TAL E POR 
GRATA DEO P(ar)A  • ESTA / OBRA 
24000 [réis] A(no) 1829

ALTURA DAS LETRAS: L1: 5,8 cm; L2: 5,8 
cm; L3: 5,8 cm; L4: 5,9 cm; L5: 5,6 cm.

FIGURA 21. Inscrição exterior do ni-
cho dedicado a nossa Senhora da 
piedade.

FIGURA 22. registo fotográfico da 
inscrição exterior do nicho dedica-
do a nossa Senhora da piedade.
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ESPAÇOS INTERLINEARES: L1: 3,5 cm; L2: 5,2 cm; L3: 5,7 cm; L4: 5,1 cm; L5: 5,7 cm; 
L6: 2,4 cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2017b).

COMENTÁRIO PALEOGRÁFICO: esta inscrição, composta por cinco regras, alinhadas 
à esquerda, encontra-se em português, tendo sido executada em letra capital. O 
texto foi uniformemente dimensionado e espaçado, o que é evidenciador de prévia 
organização, tendo sido, para o efeito, usado o traçado de linhas orientadoras. De 
outra forma não poderia ser fixado, até porque estamos perante uma composição 
evocativa longa. Atente-se ainda que, por esta razão, o paginador tira o máximo par-
tido da superfície disponível para poder gravar a inscrição, retificando o texto de 
modo a contornar a superfície suprimida do suporte pela realização de cantos em 
chanfro curvo, para efeito estético.

O cuidado tido com a paginação é observado de igual modo pela altura das letras, 
com uma média de 6 cm, e no espaçamento interlinear, regulado por uma média de 
5 cm de altura.

Consideramos que o lapicida era um experiente executante, devendo a irregularida-
de da espessura da abertura das letras mais largas, na metade inferior, relacionar-se 
com irrefletidos avivamentos posteriores.

Tal como já assinalado, esta é uma inscrição composta por um texto bastante exten-
so, pelo que a fixação no suporte definido teve de ser alvo da aplicação da contração 
de palavras, recorrendo o paginador ao uso de simbologia braquigráfica, designada-
mente pela contração máxima da palavra, isto é, pela redução a apenas uma letra, 
como se observa na primeira linha, em que essa regra foi aplicada a quatro palavras: 
«M(ilagre)», «Q(ue)», «N(ossa)» e «S(enhora)». Na segunda linha, a contração é tam-
bém considerável, com três palavras do nome a serem reduzidas às duas ou três 
letras iniciais e com a colocação da última letra de cada palavra em expoente direto 
e indireto. Esta regra do expoente volta apenas a ser empregue na quarta linha, na 
palavra «P(ar)A», com todo o restante texto a ser redigido por extenso. A preocu-
pação com a compreensão da mensagem é uma constante. Além das técnicas de 
redução do texto descritas, houve o refletido cuidado de colocar o travessão quando 
foi necessário fazer translineação, como constatado na linha um e três, nas palavras 
«MARIA» e «MORTAL».

Os pontos aplicados nesta epígrafe surgem somente nas abreviaturas, sem sentido 
distinguente. Reforçam a ideia acima vincada de que o paginador pretendeu afastar 
quaisquer dúvidas na leitura do texto.

COMENTÁRIO HISTÓRICO: do que é possível depreender da inscrição, a miraculada, 
Maria Marcelina Pereira Moreira, moradora no lugar da Loja, Sousela, em data an-
terior a 1829, foi acometida por uma crise nervosa que a poderá ter deixado sem sen-
tidos, atribuindo-se a sua recuperação à intercessão de Nossa Senhora da Piedade. 
Em agradecimento dessa graça divina, ofereceu 24000 réis para a obra da capela, ou 
seja, do nicho que se ergueu para cobrir o cruzeiro.
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N.º: 25

DESIGNAÇÃO: epígrafe do cruzeiro 4 do calvário de Sousela.

TIPOLOGIA: haste de cruzeiro.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: cemitério paroquial, freguesia de Sousela.

DESCRIÇÃO: epígrafe composta por quatro caracteres numéricos, formando a data 
1722, inscrita na haste fraturada de um antigo cruzeiro que integraria o calvário. A 
haste serve atualmente de suporte à torneira do cemitério.

LEITURA: 1722 (mil setecentos e vinte e dois anos)

ALTURA DAS LETRAS: ?

ESPAÇOS INTERLINEARES: ?

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2017b).

COMENTÁRIO PALEOGRÁFICO: uma vez que a face epigrafada da haste está voltada 
para a parede interior do muro do cemitério, a curta distância deste, torna-se difí-
cil a sua leitura. Apenas é possível apontar a presença de restos de uma decoração 
losangular e de quatro caracteres numéricos, cuja composição resulta na data 1722, 
seguindo, deste modo, os demais cruzeiros datados de Sousela. 

COMENTÁRIO HISTÓRICO: o elemento em apreço, tendo em conta a inscrição e a or-
namentação em forma de losangos, deveria fazer parte de um cruzeiro integrado na 
via-sacra. 

          

N.º: 26

DESIGNAÇÃO: epígrafe da capela-mor da igreja de Sousela.

TIPOLOGIA: lintel.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: igreja matriz (interior), freguesia de Sousela.

DESCRIÇÃO: epígrafe parcialmente tapada pelo caixilho da porta de um cofre em-
butido num nicho que integra a espessura da parede norte da capela-mor da igreja 
matriz. 

LEITURA: ESTA CAPELA MANDOV FAZER / […]

ALTURA DAS LETRAS: ?

ESPAÇOS INTERLINEARES: ?

BIBLIOGRAFIA: inédita.

COMENTÁRIO PALEOGRÁFICO: inscrição portuguesa, em letra capital, gravada no 
lintel da porta do cofre embutido na parede norte da capela-mor da igreja de Souse-
la. São muito poucos os comentários paleográficos que se podem tecer a propósito 
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desta inscrição. Tal deve-se à leitura muito parcial que se obtém da mesma, pois 
encontra-se coberta pelo caixilho da porta do mencionado cofre, vendo-se somente 
a metade superior do letreiro. Observa-se apenas uma regra, mas é possível que a 
mesma se complete com, pelo menos, mais uma linha de texto.

COMENTÁRIO HISTÓRICO: a impossibilidade de observar a totalidade da inscrição 
não permite a sua compreensão e contexto. No entanto, tendo em conta a sua loca-
lização e a leitura da primeira regra, admitimos que seja evocativa da construção 
da capela-mor. O restante texto deverá, em princípio, identificar o nome do pároco 
que assumiu a obra. Atente-se que a fábrica da capela-mor era da responsabilidade 
do padroeiro da igreja, representado pelo respetivo pároco, e que as obras necessá-
rias, fossem de manutenção ou de reconstrução, ficavam a seu encargo. Será neste 
contexto, de fixação da memória do pároco e da obra, que se inserirá esta epígrafe.

          

N.º: 27

DESIGNAÇÃO: epígrafe do cemitério de 
Covas.

TIPOLOGIA: tampa de sepultura.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: casa da quinta do Ribei-
ro, União de Freguesias de Covas e Fi-
gueiras.

DESCRIÇÃO: tampa de sepultura embu-
tida no passeio em frente ao jazigo da 
casa do Ribeiro, no cemitério paroquial 
de Covas. 

TRANSCRIÇÃO DA INSCRIÇÃO 1: PENAS 
/ MODOPEN / DIT HIC PRE / DO 
TERRA E / GETQUAMRA / PUIT

LEITURA DA INSCRIÇÃO 1: PENAS 
MODO PENDIT HIC PR[A]EDO, TER-
RA EGET, QUAM RAPUIT

TRADUÇÃO DA INSCRIÇÃO 1: Paga aqui 
e agora as penas o ladrão. Que a terra o 
prive do que roubou5.

ALTURA DAS LETRAS: L1: 8,1 cm; L2: 9,3 
cm; L3: 8,8 cm; L4: 8,3 cm; L5: 6,5 cm; 
L6: 6,7 cm.

5 A interpretação deste epitáfio deve-se à prestimosa colaboração do Prof. Doutor José d’Encarnação, a 
quem deixamos aqui o nosso agradecimento.

FIGURA 23. dupla inscrição numa 
tampa rasa de sepultura, no cemité-
rio paroquial de Covas.
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ESPAÇOS INTERLINEARES: L1: 9,7 cm; L2: 6,1 cm; 
L3: 4,6 cm; L4: 1,3 cm; L5: 1,5 cm; L6: 2,1 cm; L7: 
99,1 cm.

TRANSCRIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2: SEPULTURA-
PRIVA / TIVA DE TIMOTHE / EO IOZE RIBEI / 
RO PARA SI E / SUCCESSORES DA / SUA CAZA 
DAS HOR / TAS EM S PAIO

LEITURA DA INSCRIÇÃO 2: SEPULTURA PRIVA-
TIVA DE TIMOTHEO IOZE RIBEIRO PARA SI 
E SUCCESSORES DA CAZA DAS HORTAS EM S 
PAIO

ALTURA DAS LETRAS: L1: 7,1 cm; L2: 7,7 cm; L3: 7 
cm; L4: 7,1 cm; L5: 7,5 cm; L6: 6,2 cm; L7: 7 cm.

ESPAÇOS INTERLINEARES: L1: 3,6 cm; L2: 6,7 cm; 
L3: 1,1 cm; L4: 1,9 cm; L5: 1 cm; L6: 1,8 cm; L7: 2,2 
cm; L8: 5,2 cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2015b, pp. 34-35).

COMENTÁRIO PALEOGRÁFICO: na face da tampa 
assinalada estreita-se o olhar na direção de dois 
letreiros memorativos, em letra capital, esmera-
damente gravados no suporte granítico, sendo um 
em latim, organizado num texto de seis regras, e 
um outro em português, composto por sete regras. 
A dita tampa possui formato retangular, com 172,5 
cm de comprimento e 74 cm de largura, tendo, 
numa das extremidades, uma argola de ferro de 15 
cm de largura e 11,7 cm de diâmetro, cravada numa 
pequena cavidade circular com dimensão média 
de 13,2 cm.

Ambas as inscrições denunciam a existência de prévia paginação e ordenação de 
texto tendencialmente alinhado à esquerda, ainda que numa ou noutra regra tal não 
se observe, como são os casos, na primeira regra, da inscrição 1 e, na primeira, se-
gunda e sétima regras, da inscrição 2, em que a gravação das letras é iniciada com 
ligeiro avanço. O texto foi integralmente gravado por extenso, sem qualquer recurso 
a abreviaturas ou símbolos braquigráficos.    

Numa leitura de relance, a epígrafe latina afigura-se mais antiga que a gravada em 
português, desde logo porque é usual iniciar-se este tipo de inscrição a partir da 
parte distal, isto é, tomando a direção da cabeça para os pés. Por outro lado, a inscri-
ção em português contorna a cavidade da argola metálica, o que revela a existência 
prévia desta relativamente à inscrição. Apesar de os letreiros terem sido executados 
em duas línguas distintas – latina e portuguesa –, e da diferente cronologia que, por 
tal razão, as mesmas induzem, entre a execução das duas inscrições terá mediado 

FIGURA 24. registo fotográfico da 
dupla inscrição numa tampa rasa de 
sepultura, no cemitério paroquial de 
Covas.
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uma distância temporal algo reduzida, tendo, muito possivelmente, considerando o 
desenho das letras, sido executadas pelo mesmo lapicida.

COMENTÁRIO HISTÓRICO: Timóteo José Ribeiro nasceu em Sousela, a 27 de março 
de 1758. Era filho de João Ribeiro de Sousa e de sua mulher, Maria Coelho de Barros, 
senhores da casa do Ribeiro, da mesma freguesia. Foi senhor da casa das Hortas, em 
Casais, por herança do seu tio paterno, padre Manuel Ribeiro de Sousa. Faleceu, sol-
teiro, a 11 de setembro de 1829 e foi sepultado na igreja de Covas, em campa privati-
va. Parece, portanto, evidente que a tampa de sepultura em apreço era originária da 
igreja de Covas, sendo recolhida e depositada em frente ao jazigo da casa do Ribeiro, 
provavelmente durante uma ação de transladação de restos mortais, ocorrida em 
data posterior à conclusão do cemitério paroquial (finais do século XIX). Os senho-
res da casa do Ribeiro possuíam sepultura privativa na igreja de Covas, que teve uma 
longa utilização, só se interrompendo quando alguns membros da família obtiveram 
licença para sepultar na capela de Nossa Senhora das Necessidades, anexa à casa.

          

N.º: 28

DESIGNAÇÃO: epígrafe da casa de Ri-
bas.

TIPOLOGIA: lintel.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: casa de Ribas, União 
de Freguesias de Covas e Figueiras.

DESCRIÇÃO: epígrafe evocativa da 
fundação da capela de Santa Catarina, 
atualmente desaparecida, sobrevi-
vendo somente o silhar (padieira) que 
lhe serve de suporte. Este elemento 
foi incorporado no edificado da casa 
de Ribas, sobre um vão de porta do 
piso térreo.

TRANSCRIÇÃO: EST(A) CAPELA 
D(E) S • CN(A) M(A)DOV FAZER D 
/ CN(A) OZORIO E SEV M(A)RIDO 
GC(O) / VELHO BART(O) FAMI-
LIAR DOS OFISI / O • CAPIT(A)M 
N(A) HON(R)A D(E) SOBROZA CA / 
BO M(A)IOR N(E)STE CONSELHO 
• AN(N)O 1677

DESDOBRAMENTO: EST(A) CAPELA 
D(E) S(anta) • C(atari)N(A) M(A)(n)
DOV FAZER D(ona) / C(atari)N(A) 

FIGURA 25. Inscrição da capela de 
Santa Catarina, na casa de ribas.

FIGURA 26. registo fotográfico da 
inscrição da capela de Santa Cata-
rina, na casa de ribas.
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OZORIO E SEV M(A)RIDO G(on)Ç(al)(O) / VELHO BAR(re)T(O) FAMILIAR DO 
S(anto) OFISI / O • CAPIT(A)M N(A) HON(R)A D(E) SOBROZA CA / BO M(A)
IOR N(E)STE CONSELHO  • AN(N)O 1677

LEITURA: Esta capela de Santa Catarina mandou fazer Dona Catarina Osório e seu 
marido, Gonçalo Velho Barreto, familiar do Santo Ofício, Capitão na Honra de So-
brosa, Cabo Maior neste concelho, ano de 1677.

ALTURA DAS LETRAS: L1: 5,6 cm; L2: 6 cm; L3: 6 cm; L4: 5,6 cm; L5: 5,7 cm.

ESPAÇOS INTERLINEARES: L1: 1,5 cm; L2: 1,4 cm; L3: 1,2 cm; L4: 1,5 cm; L5: 1,4 cm; 
L6: 1,3 cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2015b, pp. 44-45).

COMENTÁRIO PALEOGRÁFICO: inscrição memorativa monumental, em língua por-
tuguesa, com finalidade religiosa, de origem privada, executada em dintel de boas 
proporções (230 cm de comprimento x 37,6 cm de altura). É composta por cinco 
regras, achando-se bem desenhada em letra capital aberta em “V”. Houve o cuidado 
de aproveitar ao máximo a superfície disponível, sendo de observar o esmero na 
paginação e ordenação de todo o texto, para o qual foi indispensável o uso de linhas 
guia. O encomendante definiu uma longa memória escrita, que obrigou o lapicida 
ou executante a recorrer a algumas técnicas braquigráficas, de modo a rentabilizar a 
área a gravar disponível. Constata-se, por essa razão, a utilização de nexos em todas 
as regras, com exceção da terceira, bem como de contrações e abreviaturas na pri-
meira, segunda e terceira regras. A necessidade de aproveitar ao máximo o suporte 
epigráfico é igualmente notória na distribuição do texto, que ocupa a totalidade do 
lintel, quer em altura, quer em comprimento. 

COMENTÁRIO HISTÓRICO: capela fundada, em 1677, por Gonçalo Velho Barreto e sua 
esposa, Catarina Osório, senhores da casa de Ribas, na freguesia de Covas, Lousada. 
A capela já não existe, permanecendo somente a padieira que serve de suporte à epí-
grafe, colocada sobre a porta de entrada de uma secção ocidental da casa. Conforme 
a própria inscrição refere, Gonçalo Velho Barreto era uma das pessoas com maior 
notoriedade na região, assumindo o cargo de capitão-mor do concelho da Honra de 
Sabrosa e de Familiar do Santo Ofício.

          

N.º: 29

DESIGNAÇÃO: epígrafe do cruzeiro das Casas Novas.

TIPOLOGIA: fuste.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: cruzeiro das Casas Novas, União de Freguesias de Covas e Figueiras.

DESCRIÇÃO: epígrafe identificativa do devoto que custeou o cruzeiro.

TRANSCRIÇÃO: EST / A CR / USHE / MeLFRA / DEPgAS / 1722

DESDOBRAMENTO: ESTA CRUS HE [de] M(anu)eL F(E)(rrei)RA DE P(e)gAS / 1722

LEITURA: Esta cruz é de Manuel Ferreira, de Pegas. 1722
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ALTURA DAS LETRAS: L1: 4,5 cm; L2: 3,8 cm; L3: 3,9 cm; 
L4: 3,7 cm; L5: 3,8 cm.

ESPAÇOS INTERLINEARES: L1: 1,8 cm; L2: 0,8 cm; L3: 
0,7 cm; L4: 0,3 cm; L5: 0,4 cm; L6: 1,6 cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2015b, p. 53).

COMENTÁRIO PALEOGRÁFICO: inscrição memorativa, 
composta por seis regras, alinhadas à esquerda, sendo 
as primeiras cinco em caracteres numéricos e a última, 
relativa à data, em caracteres alfabéticos. Texto em lín-

gua portuguesa, em letra capital e uncial, gravado de modo livre, sem obedecer a 
prévio uso de linhas guia na fixação do mesmo. O sulco pouco profundo das letras e 
o facto de a inscrição revelar as três primeiras regras dimensionadas relativamente 
às restantes e de não haver a definição concreta da superfície a gravar no suporte 
evidencia um lapicida muito pouco experimentado na arte epigráfica, ao que acres-
ce uma eventual omissão de texto – «DE» – na terceira regra e o recurso à gravação 
de letras capitais e unciais pouco criterioso na quarta e quinta regras, respetivamen-
te na definição das palavras «MANUEL» e «PEGAS».

Esta epígrafe encontra-se gravada na base da haste de um cruzeiro (181 cm x 19,6 
cm) que se acha num jardim privado, no lugar de Casas Novas, à direita da via para 
quem toma a direção da capela de Nossa Senhora do Amparo (Covas).

FIGURA 27. Inscrição do cruzeiro 
de Casas novas.

FIGURA 28. registo fotográfico do pormenor da 
inscrição do cruzeiro de Casas novas.
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COMENTÁRIO HISTÓRICO: seguindo uma prática que, pela análise de elementos pa-
trimoniais semelhantes, parece evidenciar-se popular para o século XVIII, a cons-
trução de calvários ou vias-sacras era desenvolvida com recurso aos donativos dos 
fregueses ou ao patrocínio especial de alguns devotos, geralmente das principais 
casas e famílias locais. No caso deste cruzeiro e dos seguintes, relativos à via-sacra 
da freguesia de Covas, a família responsável por custear o cruzeiro, na maior parte 
das vezes identificada pelo nome do chefe de família e da casa ou quinta da sua 
proveniência, mandou gravar na base ou na haste essa mesma referência. Estes cru-
zeiros permaneciam na posse das respetivas famílias ao longo de gerações, sendo os 
vindouros responsáveis pelo seu asseio e eventual conserto.

          

N.º: 30

DESIGNAÇÃO: epígrafe do cruzeiro do 
monte de Nossa Senhora do Amparo.

TIPOLOGIA: base.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: cruzeiro do monte de 
Nossa Senhora do Amparo, União de 
Freguesias de Covas e Figueiras.

DESCRIÇÃO: epígrafe identificativa 
do devoto que custeou o cruzeiro.

TRANSCRIÇÃO: 1723 / ESTA CRVZ / 
HE DE ANT • / COELHO DE / AL-
M(A)

DESDOBRAMENTO: 1723 / ESTA 
CRVZ / HE DE ANT(onio) • / COE-
LHO DE / ALM(eid)(A)

LEITURA: 1726. Esta cruz é de António 
Coelho de Almeida.

ALTURA DAS LETRAS: L1: 6,5 cm; L2: 
7,7 cm; L3: 8,2 cm; L4: 7 cm; L5: 7,4 cm.

ESPAÇOS INTERLINEARES: L1: 1,5 cm; L2: 1,4 cm; L3: 1 cm; L4: 0,4 cm; L5: 0 cm; L6: 
23,8 cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2015b, p. 54).

COMENTÁRIO PALEOGRÁFICO: inscrição portuguesa, composta por cinco regras, 
gravada em plinto de cruzeiro de planta subretangular (64 cm x 68 cm x 65 cm), a 
primeira das quais em caracteres numéricos, correspondentes à data, achando-se as 
restantes em caracteres alfabéticos. A data encontra-se centrada, enquanto o tex-
to surge alinhado à esquerda. O lapicida optou por não tirar partido da superfície 
total de que dispunha, compondo intencionalmente o letreiro na parte superior e 

FIGURA 29. Inscrição do cruzeiro do 
monte de nossa Senhora do am-
paro.
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sensivelmente ao centro do suporte e tendo ainda 
o cuidado de recorrer à abreviação das palavras 
«ANTONIO» e «ALMEIDA», com vista a melhorar 
a composição da inscrição.

Na face oposta da haste da cruz, na parte inferior, 
encontra-se uma segunda inscrição, posto que 
muito safada, o que impede, de momento, a sua lei-
tura completa. Porém, a morfologia e a técnica de 
abertura dos caracteres na pedra assemelha-se aos 
demais cruzeiros atualmente conhecidos da via-sa-
cra de Covas, devendo tratar-se de uma inscrição 
coeva da gravada no dado do cruzeiro, o que nos 
leva a crer estarmos perante uma obra de custos 
eventualmente partilhados. Ainda que se trate de 
uma leitura parcial e acercada de dúvidas, adian-
tamos uma leitura onde se divisa parte do nome do 
devoto: HE / DE / M(anu)EL / R[…] / DA / […] N 
/ [P?] […].

COMENTÁRIO HISTÓRICO: neste caso, cumpre-se o 
que já ficou exposto na epígrafe anterior: a identi-
ficação do devoto que custeou o respetivo cruzeiro 
surge inscrita numa superfície do elemento. Todos 
os cruzeiros que identificámos como integrantes 
da antiga via-sacra da freguesia de Covas contêm 
epígrafes. No entanto, é possível admitir que a al-
guns devotos não se proporcionasse a execução de 
uma inscrição identificativa, ficando os ditos cru-
zeiros anepígrafos.

          

N.º: 31

DESIGNAÇÃO: epígrafe do cruzeiro da Crucifixão.

TIPOLOGIA: base.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: capela de Nossa Senhora do Ampa-
ro, União de Freguesias de Covas e Figueiras.

DESCRIÇÃO: epígrafe identificativa do devoto que 
custeou o cruzeiro.

TRANSCRIÇÃO: ESTE CALVA / RIO MANDOV / 
FAZER IOAO / DE ALMEYD / A MENDES • / AN 
1723 NO(S)

DESDOBRAMENTO: ESTE CALVARIO MANDOV 

FIGURA 30. Inscrição da face poste-
rior do cruzeiro do monte de nossa 
Senhora do amparo.

FIGURA 31. Inscrição do cruzeiro da 
capela de nossa Senhora do am-
paro.
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FAZER IOAO DE ALMEYDA MENDES • AN 
1723 NO(S)

LEITURA: Este calvário mandou fazer João de 
Almeida Mendes. Ano de 1723.

ALTURA DAS LETRAS: L1: 6,8 cm; L2: 6,4 cm; 
L3: 6,6 cm; L4: 7,1 cm; L5: 7,6 cm; L6: 6 cm.

ESPAÇOS INTERLINEARES: L1: 5,4 cm; L2: 0,4 
cm; L3: 0,7 cm; L4: 0,5 cm; L5: 0,8 cm; L6: 1,1 
cm; L7: 2,3 cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2015b, p. 57).

COMENTÁRIO PALEOGRÁFICO: inscrição me-
morativa, em língua portuguesa, composta 
por seis regras, em letra capital, gravadas em 
dado de cruzeiro de planta retangular, com 
67 cm de largura, 52 cm de altura e 39 cm de 
profundidade. Texto alinhado à esquerda, 
denotando claro recurso a linhas guia na sua 
ordenação e paginação. Lapicida experimen-
tado, conseguindo manifesto aprumo na abertura e uniformização das letras, bem 
como na regularização geral do espaçamento interlinear. Acresce a este alinho o 
arranjo atempado do texto a fixar no suporte, o que possibilitou a supressão do re-
curso a qualquer fórmula de redução do mesmo, através da utilização de simbologia 
braquigráfica. Há a salientar somente o uso de um ponto distinguente, que firma o 
final do texto identificativo do devoto relativamente à revelação da data da memória 
epigráfica, e o «S» em expoente da palavra «ANNOS», na última regra.

O cruzeiro granítico com Cristo Crucificado corresponde ao 13.º passo da via-sa-
cra ou via crucis e encontra-se no interior da capela de Nossa Senhora do Amparo. 
Assenta sobre um altar simples, provido de três degraus escalonados, adossados à 
parede testeira. Em razão de a base do cruzeiro estar, em parte, circundada pelos 
referidos degraus, apenas é parcialmente visível ao nível da profundidade. É neste 
suporte da cruz, em granito de grão fino, que, na face frontal, foi perpetuado o texto 
epigráfico analisado.

COMENTÁRIO HISTÓRICO: cremos que a epígrafe deste cruzeiro se reporta ao abade 
João de Almeida Mendes, que foi pároco de São João Evangelista de Covas, entre os 
anos de 1696 e de 1727, e que faleceu na mesma freguesia, a 3 de setembro de 1727, 
sendo sepultado na capela-mor da mesma igreja. Contudo, um sobrinho homónimo 
deste pároco viveu em Covas durante um período coevo. A inexistência, no texto 
da epígrafe, de qualquer referência ao título eclesiástico (abade) ou a uma forma 
de tratamento de cortesia (por exemplo, reverendo) impõe-nos algumas reservas 
quanto ao promotor da obra.

FIGURA 32. registo fotográfico da inscri-
ção do cruzeiro da capela de nossa Se-
nhora do amparo.
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N.º: 32

DESIGNAÇÃO: epígrafe do cruzeiro da 
Nossa Senhora da Piedade.

TIPOLOGIA: base e haste.

MATERIAL: granito.

LOCALIZAÇÃO: capela de Nossa Se-
nhora do Amparo, União de Fregue-
sias de Covas e Figueiras.

DESCRIÇÃO: epígrafe identificativa do 
devoto que custeou o cruzeiro.

TRANSCRIÇÃO (BASE): ESTA CRVZ 
MA / NDOV FAZER A / MARO 
MONTEI / RO • AN1722NOS

LEITURA (BASE): ESTA CRVZ MAN-
DOV FAZER AMARO MONTEIRO • 
AN1722NOS

LEITURA (BASE): Esta cruz mandou fazer Amaro 
Monteiro. Anos 1722

ALTURA DAS LETRAS: L1: 8 cm; L2: 7 cm; L3: 7,7 cm; 
L4: 6,9 cm.

ESPAÇOS INTERLINEARES: L1: 2,6 cm; L2: 1,1 cm; L3: 
1,5 cm; L4: 1,2 cm; L5: 7,6 cm.

TRANSCRIÇÃO (HASTE): HVA / PAD(e) / RNO / 
SOC(O) / MH / AVe / MA / RIA / P(e)LA / SAL / 
MAS

LEITURA (HASTE): HVA(sic) PADER(sic) NOSO 
C(O)M H[ua] AVE MARIA PELAS ALMAS

TRADUÇÃO (HASTE): Um Pai Nosso com [uma] 
Ave-Maria pelas almas

ALTURA DAS LETRAS: L1: 4,6 cm; L2: 4,5 cm; L3: 3,9 
cm; L4: 4 cm; L5: 5,4 cm; L6: 4,6 cm; L7: 5,1 cm; L8: 
5,3 cm; L9: 4,8 cm; L10: 5,5 cm; L11: 6,1 cm.

ESPAÇOS INTERLINEARES: média de 0,5 cm.

BIBLIOGRAFIA: Cardoso e Sousa (2015b, pp. 58-59).

COMENTÁRIO PALEOGRÁFICO: ambos os textos aqui expostos, quer da base, quer 
da haste, são em português, formados respetivamente por quatro e por 11 regras 
em letra capital. Esta realidade é apenas quebrada na segunda e na nona regras da 
haste, em que o lapicida opta por gravar a vogal «E» em minúscula. A abertura dos 
caracteres alfabéticos denuncia prévio ordinatio nos dois textos, intensionalmente 

FIGURA 33. Inscrição da base do cru-
zeiro da capela de nossa Senhora 
da piedade.

FIGURA 34. Inscrição da haste do 
cruzeiro da capela de nossa Senho-
ra da piedade.
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alinhados à esquerda. Também se depreende da execução de linhas guia, ainda que, 
no caso, nem sempre em si apoiadas. O lapicida oferece-nos o texto por extenso, 
não recorrendo ao uso de símbolos braquigráficos, embora consideremos o «E» da 
inscrição da haste presente na segunda e na nona regras como uma contração em 
expoente. Somente na base se observa a aplicação de um ponto distinguente, empre-
gue para reforçar o fim do texto e o início da data. 

Os suportes das duas inscrições são em granito de grão fino. A base, com dimen-
sões máximas de 102,6 cm de largura e 56,8 cm de altura, compreende, contudo, um 
campo epigráfico cifrado em 100 cm de largura por 44 cm de altura. Por seu lado, a 
haste, com largura média de 19,5 cm, encontra-se fraturada nos extremos, bem como 
num ponto quase central da própria inscrição.

COMENTÁRIO HISTÓRICO: este cruzeiro assinalava o fim da via crucis, numa evo-
cação de Cristo morto nos braços de Maria, que se consubstancia através de uma 
escultura representativa de um dos quadros mais pungentes da arte cristã, a pietà. O 
cruzeiro e a escultura integrada encontram-se fragmentados, em resultado da deto-
nação de uma carga explosiva, há cerca de 30 anos. A base, que se manteve intacta, 
exibe uma epígrafe que identifica o promotor, enquanto a haste ostenta um pedido 
de oração pelas almas do purgatório.
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