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Requalificação do Adro da Igreja 
Paroquial de Cristelos (Santo André) 
(Cristelos – Lousada): resultados das 
sondagens de avaliação arqueológica/
acompanhamento arqueológico

Decorrente do Projeto de Requalificação do Adro 
da Igreja Paroquial de Cristelos (Santo André) 
(Cristelos – Lousada), foram realizadas sondagens 
de avaliação arqueológica, com o intuito de 
garantir a salvaguarda de eventuais vestígios 
arqueológicos e osteológicos a afetar pelas obras 
de requalificação do adro. A intervenção permitiu 
confirmar a utilização cemiterial do adro da igreja, 
tendo sido identificadas sepulturas escavadas no 
saibro, com forma antropomórfica, bem como um 
muro delimitador do espaço de enterramento.

PALAVRAS-CHAVE
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Due to the Churchyard Requalification Project 
of the Parish Church of Cristelos (Santo André) 
(Cristelos − Lousada), archaeological evaluation 
surveys were carried out, with the aim of ensuring 
the safeguarding of any archaeological and 
osteological traces on the sites to be affected 
by the churchyard requalification works. The 
intervention allowed to confirm the cemetery 
use of the churchyard, and some graves with 
an anthropomorphic shape have been excavated, 
as well as a bounding wall of the burial space.
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1. Introdução

O Projeto de Requalificação do Adro da Igreja Paroquial de Cristelos (Santo André) 

(Cristelos – Lousada), da responsabilidade da União de Freguesias de Boim, Cristelos e 

Ordem, teve como propósito a requalificação da área envolvente à Igreja Paroquial de Cris-

telos (Santo André) (41º1640,89’’N.; 08º17’32,56’’O. (WGS84)). Presentemente, e pese em-

bora a sua relevância histórica e valor arquitetónico, a Igreja não goza de qualquer tipo 

de proteção legal. Ainda assim, e na sequência da elaboração da Carta Arqueológica e da 

Carta de Património do concelho de Lousada, verificou-se a sua transposição para a carta 

de condicionantes do Plano Diretor Municipal de Lousada, integrando a Igreja as áreas de 

zonamento arqueológico e proteção ao património edificado.

Figura 1 Localização do concelho de Lousada.
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Desta forma, foi solicitada ao subscritor do presente documento uma avaliação ar-

queológica do projeto, designadamente das áreas com potencial arqueológico, tendo sido 

realizados trabalhos prévios à implementação do projeto, que se traduziram na execução de 

sondagens de avaliação arqueológica, executadas entre 26 de setembro e 27 de outubro de 

2016, tendo os subsequentes trabalhos de acompanhamento arqueológico decorrido entre 

17 de março de 2017 e 12 de outubro de 2018 (Lemos, 2019).

Figura 2 Localização da Igreja Paroquial de Cristelos (Santo André) (Instituto Geográfico do Exército (IGeoE), 1999).
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2. Breve enquadramento histórico

Cristelos, enquanto unidade geográfica, já existia no ano de 980, data em que Vivili e 

seu marido Fromargio procederam à doação de um conjunto de bens ao Mosteiro de Vilela, 

que haviam ajudado a fundar. Entre os bens doados é referida, nesse documento, a Igreja 

de Santo André de Cristelos (Arquivo Distrital do Porto (ADP), Monástico-conventual, Lv. 

2286, f. 4v citado por Lopes, 2004, p. 215), cujo orago, adorado desde a Alta Idade Média, se 

encontra associado à assistência aos leprosos e à viação.

A 13 de outubro de 1104, Sesnando Mendes, com seus irmãos Egas, Gondisendo, Odó-

rio e Paio, dá a Guterre Mendes e a sua mulher Onega Gonçalves “carta de agnição” sobre a 

igreja de “Sancti Andreae de Castrellos” (DMP, vol. III, p. 446, n.º 525 citado por Lopes, 2004, 

p. 217). Posteriormente, já no século XIII, nas Ordenações de 1258 (Academia das Ciências 

de Lisboa, 1888-1897, p. 542), surge nova menção à Igreja de Cristelos e ao seu orago. 

Apesar de, no atual edifício da igreja de Cristelos, nada recordar a sua fundação an-

terior à Nacionalidade, no século XVIII, nas Memórias Paroquiais de 1758, o lugar de im-

plantação do templo era referido como sendo nas proximidades da “aldeã do Castro” e da 

“aldeã do Burgo”, topónimos conotados com vestígios arqueológicos da Idade do Ferro e do 

Período Romano, identificados no Monte de S. Domingos, e até do Período Medieval, uma 

vez que a tradição popular situa num outeiro, nas imediações da Igreja, o antigo cemitério, 

possivelmente uma necrópole romana ou alto-medieval (Nunes, Sousa e Gonçalves, 2008, 

p. 109). Deste modo, de acordo com os citados autores, estaremos, muito provavelmente, 

perante um edifício cuja fundação pode estar radicada entre os séculos IX-X.

A Igreja Paroquial de Cristelos (Santo André) é um exemplo de arquitetura religiosa 

tardo-barroca, correspondendo a um edifício de planta retangular, composto por nave e 

capela-mor, com sacristia e torre sineira adossadas à fachada lateral esquerda, de volumes 

articulados e escalonados, com coberturas distintas em telhados de uma (sacristia) e duas 

águas (templo), sendo em coruchéu bolboso na torre sineira.

Figura 3 Igreja Paroquial de Cristelos 
(Santo André) no início dos trabalhos.
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3. Metodologia

De acordo com o Plano de Trabalhos aprovado pela Direção Regional de Cultura do 

Norte (DRCN) (2016), foi implementada uma série de medidas prévias à execução do Pro-

jeto de Requalificação do Adro da Igreja Paroquial de Cristelos (Santo André) (Cristelos – 

Lousada), concretamente a realização de sondagens arqueológicas de avaliação.

Com base nesta premissa, foram implantadas 11 sondagens de avaliação arqueológica 

(2 x 2 = 4 m2), num total de 44 m2. Com o decorrer dos trabalhos, e como forma de melhor cla-

rificar e percecionar a realidade arqueológica do espaço, foram realizadas mais três sonda-

gens (15 m2) e um alargamento na Sondagem 2 (1 x 0,50 = 0,50 m2), totalizando a intervenção 

os 59,5 m2. Durante os trabalhos de acompanhamento arqueológico do projeto foi realizada 

a Sondagem 15 (28 m2). A equipa de trabalho foi composta, além do signatário, por cinco 

pessoas, a saber: João Fernando Teixeira Marques da Silva (arqueólogo), Óscar Fernando 

Ferreira de Teixeira (arqueólogo), Ricardo Jorge Pinheiro Teixeira (arqueólogo), Raúl José 

Freitas da Costa (técnico de arqueologia) e Manuel Ferreira (trabalhador indiferenciado).

Figura 4 Implantação das sondagens.
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4. Resultados da intervenção

4.1. Sondagens 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13 e 15

As Sondagens 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11 e 13 foram abertas num total de 31 m2 (2 x 2 = 4 m2 e 3 

x 1 m = 3 m2 na Sondagem 13), tendo a intervenção revelado, sob os níveis contemporâneos 

de aterro, mais de uma vintena de valas/depressões de múltiplas dimensões (largura mínima 

de 0,40 m e máxima de 1,40 m; comprimento mínimo de 0,40 m e máximo de 2 m), profundi-

dades (mínima de 0,07 m e máxima de 0,40 m) e direções (sudeste-noroeste, sudoeste-nor-

deste e sul-norte), apresentando formas oblongas, semicirculares e irregulares. Da análise 

dos resultados obtidos nestas sondagens, podemos concluir que o terreno foi usado, até à 

última década do século XX, para a prática agrícola, nomeadamente para o plantio da vinha, 

estando as valas aqui identificadas relacionadas com o plantio da mesma.

Figura 5 Sondagem 13, UE 1308, UE 1310 e UE 1312.
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Figura 6 Plano final da Sondagem 9. 

4.2. Sondagens 5, 6 e 10

As Sondagens 5, 6 e 10 foram abertas num total de 16 m2 (2 x 2 = 4 m2 e 2 x 4 = 8 m2 

na Sondagem 10). Na Sondagem 5, as ações de escavação possibilitaram a identificação, 

no seu limite norte, de um muro − [505] − composto por pedras de granito e ocasionais de 

corneana, de médias a grandes dimensões, não argamassadas e de fiada única, com 2 m de 

comprimento, altura máxima de 0,60 m e espessura máxima de 0,30 m. Esta construção cor-

responde ao remanescente de uma estrutura de delimitação agrícola que assentava sobre 

níveis de Época Moderna/Contemporânea.

Na Sondagem 6, os trabalhos permitiram identificar um possível nível de circulação/

piso − [605] − de Época Contemporânea, compacto, composto por saibro prensado de grão 

grosso, com material cerâmico (tijolo burro) na sua composição, apresentando-se bastante 

irregular e com pendente acentuada no sentido norte-sul.

Finalmente, a Sondagem 10, realizada como forma de perceber a realidade arqueológi-

ca entre o muro e o nível de circulação/piso, confirmou que o primeiro não se desenvolvia 

para norte e que o segundo não se prolongava para sul da área escavada.
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Figura 7 Plano final das Sondagens 5, 6 e 10.
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4.3. Sondagens 2, 12 e 14

Na Sondagem 2, aberta numa área de 4,5 m2, foi identificada uma sepultura (Sepultu-

ra 1 – [205]) com orientação oés-sudoeste-lés-nordeste, escavada no substrato geológico 

granítico, a 0,90 m da atual cota de circulação, de forma antropomórfica, com 2,10 m de 

comprimento, 0,30 m na cabeceira, 0,40 m nos ombros e 0,15 m nos pés. Foi integralmente 

escavada, não tendo revelado vestígios de inumação, apresentando-se preenchida somente 

por um depósito de terras homogéneas, desagregadas, arenosas de grão grosso, de cor cas-

tanho-escura, sem espólio.

Figura 8 Plano final da Sondagem 2.

As Sondagens 12 e 14, abertas numa área total de 8 m2, permitiram identificar um muro 

− [1206]=[1410] −, de orientação oés-noroeste-lés-sudeste, com 4,60 m de comprimento, 

0,70 m de largura máxima e altura máxima de 0,38 m. Apresentava grande fragilidade es-

trutural, sendo composto por pedras de granito e corneana de pequenas dimensões, não 

trabalhadas, não argamassadas, com interstícios preenchidos por terras desagregadas, de 

grão grosso, cor castanho-clara e fragmentos de pequenas dimensões de tegulae e imbrices.

Foram identificados, no lado nordeste do muro, dois enterramentos: Sepultura 2 e Se-

pultura 3. A Sepultura 2, de orientação oés-sudoeste-lés-nordeste, tinha um comprimento 

visível de 0,70 m e uma largura de 0,26 m. A Sepultura 3, com orientação oés-noroeste-lés-

sudeste, tinha um comprimento de 0,84 m e largura de 0,24 m. Estas sepulturas estavam 

preenchidas somente por uma unidade e não foram intervencionadas, tendo-se realizado 



129OPPIDUM

Figura 9 Plano final da Sondagem 2.
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Figura 10 Sondagem 2. Alçados da sepultura 1.

Figura 11 Plano final da Sondagem 12.
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Figura 12 Plano final da Sondagem 14.

somente trabalhos de registo. Os trabalhos desenvolvidos nas Sondagens 12 e 14 permiti-

ram concluir que este muro delimitava o espaço de enterramento relacionado com a Igreja. 

Deste modo, no seu lado nordeste, temos a área destinada aos enterramentos (Sepultura 

1 – Sondagem 2; Sepulturas 2 e 3 – Sondagem 12) e, por contraste, no seu lado sudoeste, 

não foram identificados sepulcros. Finalmente, durante os trabalhos de acompanhamento 

do projeto foi possível constatar que esta estrutura murária se desenvolvia para noroeste, 

tendo sido identificada a 10 m da Sondagem 14, numa extensão de 3,65 m e com 0,30 m de 

altura, e com orientação nor-noroeste-sul-sudeste.
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Figura 13 Plano final das Sondagens 12 e 14.

Figura 14 Plano final das Sondagens 12 e 14.
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5. Espólio exumado

O espólio exumado no decorrer dos trabalhos totalizou os 3358 objetos, repartidos por 

cerâmica de construção (n=1003), olaria doméstica (n=2315), vidro (n=22), metal (n=13) e 

líticos (n=5).

A cerâmica de construção corresponde a material muito fragmentado, sendo a mais 

representada a telha de meia cana, com 918 fragmentos de Época Contemporânea, seguida 

de tegulae e imbrices (n=63), de Época Romana, tijolos (n=14), todos de Época Contempo-

rânea, à exceção de um, de Época Romana, e, finalmente, azulejos (n=6) e um fragmento de 

grés, de Época Contemporânea.

A olaria doméstica equivale a material, no geral, muito friável e fragmentado, tornando 

muito difícil a sua reconstituição formal, mas apresentando, contudo, grande uniformidade 

cronológica, sendo, na sua quase totalidade, de Época Contemporânea/Moderna e a rema-

nescente de Época Romana e/ou Idade do Ferro. Entre as primeiras identificámos formas 

de louça comum, de entre as quais se destacam as peças de cerâmica vermelha de Aveiro/

Ovar (n=294), a faiança (n=575), repartida por fragmentos de pratos, malgas e canecas, bem 

como a cerâmica vidrada de chumbo (n=212), pertencente a múltiplas peças de alguidares. 

Os fragmentos de Época Romana (n=36) são, de um modo geral, peças de pasta grosseira, 

com inclusões de quartzo e micas, na sua maioria moscovite, ostentando, maioritariamente, 

coloração em tons de cinzento-escuro a claro, de grão médio a fino. A forma dominante 

parece ser a panela ou pote, ostentando fundos rasos, sobressaindo o uso generalizado da 

roda. Os fragmentos atribuíveis à Idade do Ferro são residuais (n=3), correspondentes a 

panças de diferentes peças, de diminutas dimensões, com pastas de cor cinzento-clara, grão 

grosso e com mica na sua composição.

Os vidros identificados são de pequenas dimensões e estão repartidos entre fragmen-

tos atribuíveis à Época Contemporânea (n=19) e à Época Romana (n=3). De entre os pri-

meiros, quatro são pertencentes a garrafas e os restantes a objetos cuja forma foi impossível 

determinar.

Os metais são, na sua quase totalidade, de Época Contemporânea (n=10), predominan-

do os pregos em ferro (n=7), uma chave, um objeto de função indeterminada e uma espora 

de liga de ferro com 95,6 g, 17 cm de comprimento, 11,5 cm de largura e uma altura de 4 cm. 

Os restantes equivalem a dois fragmentos de escória e a uma moeda de cobre de 3 reais, em 

razoável estado de conservação, datada do reinado de D. João III (1521-1557), ostentando, 

no seu anverso, IO III com coroa, ao centro, com a legenda “PORTVGAL.ALGARB.RAFRIC”, 

e, no reverso, o escudo de Portugal (Gomes, 2003)1.

Finalmente, no que concerne ao espólio lítico, foram recolhidos dois núcleos de sílex, 

um machado e um percutor fragmentados e uma enxó em anfibolite.

1 O tratamento e estudo deste numisma, assim como da espora, ficou a cargo da empresa Archeo Estudos – Investiga-
ção Arqueológica, Lda.
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6. Considerações finais

A realização de sondagens de avaliação arqueológica (numa superfície de 87,5 m2) no 

adro da Igreja Paroquial de Cristelos decorreu da sua relevância histórica e do seu valor 

arquitetónico. A execução destes trabalhos proporcionou as seguintes conclusões:

Nas sondagens 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13 e 15, o terreno foi usado para a prática agrícola, 

nomeadamente para o plantio da vinha.

O muro identificado na Sondagem 5 e o possível nível de circulação/piso localizado na 

Sondagem 6 correspondem ao remanescente de uma estrutura agrícola de Época Moderna/

Contemporânea.

Comprovado o uso cemiterial da área envolvente à Igreja pela identificação de três 

sepulturas escavadas no substrato geológico granítico, com orientação oés-sudoeste-lés-

nordeste (Sepultura 1 e 2) e oés-noroeste-lés-sudeste (Sepultura 3).

O muro identificado nas Sondagens 12, 14 e 15 delimita o espaço de enterramento 

relacionado com a Igreja. Assim, no seu lado nordeste temos o espaço destinado aos enter-

ramentos e no lado sudoeste não foram identificados sepulcros.

O espólio exumado é, na sua maioria, de Época Moderna/Contemporânea, sendo ape-

nas 3% de Época Romana e/ou da Idade do Ferro.

Figura 15 Enxó recolhida durante os trabalhos de acompanhamento arqueológico.
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