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RESUMO
O presente artigo pretende apresentar os trabalhos arqueológicos e antropo-

lógicos realizados entre 2013 e 2014 no adro da igreja de São Miguel de Fetal, em 
Viseu. Aborda-se as opções metodológicas que nortearam o trabalho e apresen-
tam-se as conclusões dos vários estudos levados a cabo. 

O trabalho iniciou-se com a prospeção geofísica dos terrenos envolventes à 
atual igreja, que orientaram o trabalho de escavação arqueológica. Foi possível 
identificar a antiga igreja que antecedeu à construção do século XVIII ali exis-
tente e que tem origem na Alta Idade Média. Corresponderá este antigo templo 
ao que aparece referido nas fontes asturianas como sendo o local onde teria sido 
inumado Rodrigo, o último rei dos visigodos. A menção ilustra bem a importân-
cia dada a este local como meio de legitimação da integração de Viseu na orla 
dos interesses dos reis asturianos. 

Infelizmente, as escavações mostraram a profunda destruição ocorrida ao 
longo do tempo e em particular a que foi motivada pela construção do atual edi-
fício em meados do século XVIII. A documentação dessa época permitiu ainda 
perceber porque se abandona o antigo edifício medieval e como se processou 
toda a obra, explicando, parcialmente, o estado de conservação das ruínas ali 
identificadas. 

ABSTRACT
This paper aims to present the result of archaeological and anthropological 

study of São Miguel de Fetal Church (Viseu). Between 2013 and 2014 we carried 
out geophysics survey and archaeological excavations in the churchyard. We 
also present the methodology used, which guide the work.

The work began with the geophysical survey of the surrounding area of the 
church. The results obtained allowed to select areas with more archaeological 
potentiality. The excavations carried out allowed to identify the old medieval 
church, that preceded the modern church that is built there. This ancient temple 
probably corresponds to the one mentioned in the Asturian Cornices as being 
the place where Rodrigo, the last king of the Visigoths, was buried. This passage 
of the Asturian Cornices illustrates the legitimacy instruments used by the king 
to legitimize the integration of Viseu in the sphere of Asturian kingdom. 

Unfortunately, the archaeological record is profoundly disturbed, mostly 
as a result of the construction of the 18th century church. The written sources 
also allowed us to understand why the old medieval building was abandoned, 
and give us clues about the construction strategies used in the modern church. 
Simultaneously explained the archaeological record identified.
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1. S. MIGUEL DE FETAL E A INTERVENÇÃO ALI REALIZADA 
A igreja de São Miguel de Fetal localiza-se no espaço urbano da atual cidade 

de Viseu, próxima da área do Fontelo (Figura 1). No momento da construção da 
primitiva igreja esta seria uma área fora da cidade, mas nas proximidades de 
uma das antigas portas alto-imperiais da cidade, a sudeste, onde existiria uma 
necrópole romana e tardo-romana. As primeiras referências documentais a S. 
Miguel são as mais antigas referentes a uma igreja de Viseu. Uma das menções 
data da década de 70 ou 80 do século IX e relata o episódio da chegada dos pre-
sores de Afonso III, que, segundo as Crónicas, teriam encontrado a sepultura do 
rei visigodo Rodrigo integrada numa basílica situada nos subúrbios da cidade 
(Estévez Sola, 2003: 96)6. A tradição associou-a a um edifício localizado em S. 
Miguel, onde ainda hoje existe uma lápide indicativa dessa referência funerária. 

Pela importância documental do sítio e, pelo facto de se conhecerem vestí-
gios arqueológicos nas imediações da igreja levou a que se realizasse um plano 
de estudo arqueológico e antropológico. Para uma melhor precisão das áreas a 
intervencionar e com o objetivo de ter uma imagem o mais completa possível do 
subsolo da área envolvente da igreja, foram realizados previamente trabalhos 
de prospeção geofísica a que se seguiram duas campanhas de escavação reali-
zadas nos verões de 2013 e 2014 (Tente, De Man 2014, Tente, 2015).

 

6  O texto mencionado na Crónica de Afonso III, na sua versão Najarense, que diz explicitamente o seguinte: “De 
Ruderico uero rege, cuiús iam mentionem fecimus non certam cognouimus causam interitus eius. Rudis manque 
nostris temporibus, cum Viseo et suburbia eius iussu nostro essente populata, in quadam ibi basilica monumentum 
inuentum est ubi desuper epithaphion huiusmodi est conscriotum: “his requiescit Rudericus, ultimo rex Gotorum”. 
Set redeamus ad tempus quo Sarracebi Hispaniam sunt adgressi” ( Estèvez Sola, 2003: 96). Traduzindo: De Rodrigo, 
verdadeiro rei, de que já fizemos menção, não se sabe ao certo da sua morte. No nosso rude tempo, quando a 
cidade de Viseu e seus subúrbios eram povoados por nós, há uma basílica onde há uma sepultura que tem um 
epitáfio que diz “Aqui descansa Rodrigo, o último rei visigodo”
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Figura 1

Localização de S. Miguel de Fetal (Viseu).

1.1 A prospeção geofísica
Antes de dar início às escavações arqueológicas foi levado a cabo um trabalho 

de documentação do subsolo em redor da igreja atual e no seu interior, tendo-se 
aplicado uma combinação de detecção electromagnética (EM) e de Radar (GPR). 

O calicateo electromagnético consiste na emissão e recepção de ondas elec-
tromagnéticas que se transmitem parcialmente pelo subsolo. A partir de los cam-
pos medidos obtém-se uma estimativa relativa das magnitudes que definem as 
características electromagnéticas do terreno analisado. Tais medidas permitem 
construir uma imagem geral das características dos elementos existentes no 
subsolo. A prospecção electromagnética foi levada a cabo no exterior da igreja.

 O equipamento de georradar utilizado neste trabalho foi um Zond12e de 
duplo canal e uma antena blindada com uma frequência de 500MHz. Para una 
correta referência das medidas, a antena estava equipada com uma roda odo-
métrica que regista a distância exata ao longo da linha de deslocamento.

A recolha dos dados GPR tinha por objetivo a obtenção de perfis longitu-
dinais e paralelos que permitissem, para além o seu estudo e interpretação 
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individual, representá-los e gerar um volume de dados mediante interpolação. A 
partir desta informação obtiveram-se plantas de amplitude de sinal por medida 
de tempo (variações que permitem estimar a profundidade das ocorrências). 

O espaçamento entre os perfis paralelos de 0.5m na prospeção levada a 
cabo no interior da igreja e 2m na desenvolvida no exterior. Não obstante, em 
ambos os casos foram registados perfis longitudinais com direções perpendi-
culares, obtendo-se finalmente duas séries de perfis paralelos para cada uma 
das malhas efetuadas. Tal possibilitou comparar os dados recolhidos numa e 
noutra direção. Apesar da separação entre perfis ter sido de 2 m e, portanto, a 
interpolação ser ampla, as secções obtidas a várias profundidades revelaram 
a existência de zonas de maior densidade de reflexiones que coincidem com as 
identificadas a partir da análise dos radar-gramas. As reflexões mais destaca-
das aparecem a partir de 0.4 m f de profundidade ainda que seja a cerca e 1 m 
de profundidade que as mesmas são mais bem definidas. Durante a escavação 
verificou-se que até cerca de 0,5m de profundidade existia fundamentalmente 
derrubes, apenas em profundidades ao redor dos0.9 e 1.20 se identificaram 
muros mais definidos e restos de sepulturas o que coincide com os dados obti-
dos na prospeção geofísica.

Para delimitar as malhas alvo da prospeção usaram-se fitas métricas que 
nortearam a rota a seguir pela antena na recolha dos dados. A resolução usada 
permitiu detetar a zona ou zonas onde existiam mais acumulação de sinal refle-
tido e, consequentemente, as áreas em que à partida teriam mais interesse 
arqueológico. Atendendo ao mapa geral de interpretação conjunta das anoma-
lias identificadas indicadas nos perfis, comprovou-se que não se obtinha uma 
acumulação de pontos anómalos bem definida. O que se identificou foram várias 
manchas de anomalias, dentro das quais havia referências a maiores concentra-
ções (Figura 3). É possível observar que essas concentrações se centram funda-
mentalmente em duas zonas que foram onde se veio a identificar mais estruturas. 
Outra das imagens que foi possível construir com a GPR no interior da igreja, é 
que o subsolo daquele edifício está encharcado. Tal resultará do facto da igreja 
atual ter sido construída por cima de uma linha de água sazonal, fazendo com 
que se acumule nas suas fundações uma quantidade significativa de água, o que 
explica igualmente o elevado grau de humidade que existe no interior do edifício.
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Figura 2

Levantamento topográfico da área de implantação da igreja (realizado pela empresa 
Arqueohoje).
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Figura 3

Malhas usadas para a obtenção dos dados e realização de perfis consecutivos GPR. Estes são 
migrados para uma rede de anomalias em planta, que permitem localizar as ocorrências com 

eventual interesse arqueológico.

1.2 A intervenção arqueológica
Mediante os resultados da prospeção geofísica foram escolhidas para serem 

escavadas duas áreas: o sector I, implantado em frente da fachada principal da atual 
igreja de S. Miguel; e o sector II, localizado na lateral norte da atual igreja (Figura 2).

No sector II foi identificado essencialmente um nível que resulta da destrui-
ção de um cemitério que aparentemente será de cronologia tardo-medieval/
moderna. Este cemitério foi destruído durante as mobilizações de solo levados a 
cabo quando da construção da atual igreja (Figura 5). Foi ainda possível identifi-
car algumas fossas sepulcrais e alguns restos de muros divisórios dessas sepul-
turas, mas em nenhum caso se encontrava preservado os restos osteológicos ou 
espólio funerário in situ.
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No sector I também se identificaram níveis de perturbação resultantes da 
construção da atual igreja, nomeadamente um muro de contenção e nivela-
mento do terreno construído com pedras da antiga igreja e que foi erigido antes 
de se fazerem as fundações do tempo moderno. Mas na área que se afasta mais 
do edifício moderno, estavam ainda conservadas as fundações de alguns muros 
e parte da estrutura de duas sepulturas. A escavação possibilitou a recuperação 
de uma sucessão das estruturas que ali foram sendo construídas. A estrutura 
que mais se destaca é a fundação de um muro que está estruturado com silhares 
de grande dimensão colocados transversalmente (Figura 4).

Essa construção integrou uma estrutura mais antiga, na qual se implantava 
uma sepultura excecional. Esta foi construída com materiais romanos reapro-
veitados, entre os quais se destaca uma cornija e três silhares almofadados (S10). 
O leito da sepultura encontrava-se revestido com duas tegulae (telha romana 
plana) e mais um fragmento de uma terceira que definia a parte da cabeceira 
(Figura 6). No seu interior foi ainda identificado restos ósseos do inumado, um 
alfinete, provavelmente de sudário, e um fragmento de conta em vidro. A sepul-
tura foi construída em cima de uma camada de terras que continha cerâmica 
de construção muito fragmentada e um fragmento muito pequeno de uma terra 
sigillata (não identificada devido ao mau estado de conservação). Todavia, a 
provável cronologia deste nível é tardo-antigo, pelo que a sepultura será poste-
rior. A sepultura está aparentemente correlacionada com um piso lajeado que 
a rodearia e um arranque de um muro a desenhar um arco. O que se preservou 
foi diminuto, não permitindo sustentar uma cronologia mais concreta para esta 
sepultura e o edifício onde estaria integrada. A sepultura foi, posteriormente, 
assimilada pelos alicerces de um edifício, do qual apenas se conservaram as 
fundações, que corresponde à igreja desmantelada quando da construção do 
século XVIII que ali ainda existe. Por agora, apenas se pode adiantar que a base 
da igreja ali identificada (e que se encontra profundamente destruída) esteve em 
uso durante o período tardo medieval e o moderno. Também foi possível docu-
mentar a presença de uma necrópole (completamente destruída pelas obras do 
século XVIII) que estava associada àquela igreja e do qual provém vários restos 
osteológicos encontrados no decorrer da escavação em posições secundárias. 
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Figura 4

Planta da escavação sector I e fotografia da sepultura S10.



90

Figura 5

Planta do sector II e imagem dos negativos de sepulturas destruídas durante a construção da 
atual igreja no século XVIII.
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Figura 6

Sepultura S10, identificada no sector I, que foi edificada com o recurso a materiais romanos 
reaproveitados. 
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1.3 A intervenção antropológica 
A intervenção da antropologia ficou desde logo comprometida pelo estado de 

fragmentação e fragilidade do material ósseo humano identificado em campo, 
pelo que a sua escavação, conservação e proteção tornou-se um desafio, em mui-
tos casos, quase inultrapassável. Neste sentido, a observação e o registo efec-
tuado no decorrer da escavação do material osseo, revelaram-se fundamentais 
para a obtenção de resultados. A par da fragilidade do espólio, a grande maioria 
correspondia a material disperso, sem aparente conexão anatómica e em alguns 
casos, foi apenas identificada a presença de negativo de osso. Noutros casos 
identificaram-se áreas de aglomerados de ossos humanos, registadas como 
deposições secundárias, e/ou reduções (Figura 7). Contrariamente aos ossos 
dispersos, nestes aglomerados, o tecido ósseo apresentava-se em relativo bom 
estado de preservação. Desta forma, a metodologia de registo, de análise em 
campo e de análise laboratorial foi adaptada, tendo em consideração o estado 
de conservação de todo o espólio osteológico identificado. 

Com vista a recolher o máximo de informação, algum do material foi identi-
ficado in situ e, em alguns casos, retirado em bloco, sendo posteriormente esca-
vado e identificado, num laboratório improvisado em campo. Esta abordagem, 
para além de ter permitido a identificação de espólio osteológico e arqueológico, 
que lhe estava associado e que de outra forma, muito provavelmente não seria 
recuperado, facultou a identificação das peças ósseas em campo e o registo de 
algumas características essenciais para estimar o perfil biológico (estimativa da 
idade à morte e diagnose sexual) e de algumas alterações de natureza patológica. 
Os procedimentos de escavação e de registo das características morfológicas, 
de desenvolvimento, patológicas e/ou outras, foram aplicados de acordo com os 
protocolos de escavação óssea de Buisktra e Ubelaker (1994). Adicionalmente, 
sempre que necessário, foram tidas em consideração as recomendações de 
outros autores (Mays et al, 2004; Mays, 2005; White and Folkens, 2005). Foi 
ainda elaborada para o efeito uma ficha de registo adaptada à recolha de dados 
em campo, complementado com o registo dos dados obtidos em laboratorio 
(Alves Cardoso, Casimiro, 2013).

Durante os trabalhos de campo, foi adoptada a classificativa “generalista” de 
peças ósseas/fragmentos ósseos de acordo com a região anatómica correspon-
dente, embora em alguns casos existam referências específicas a tipo de osso/
dente. Desta forma foram criadas as seguintes categorias: 1) Crânio - identifi-
cativo de vários fragmentos cranianos, inclusivamente de maxilar superior e 
inferior, podendo alguns fragmentos possuir dentes associados; 2) Dente - iden-
tificativo de fragmentos de dentes (raízes e coroas) e dentes soltos ou cujo tecido 
ósseo, muito fragmentado, seria quase inexistente; 3) Osso longo - indicativo de 
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fragmentos de ossos longos dos membros superiores e inferiores; 4) Pé - identi-
ficativo de ossos do pé; 5) Vários - identificativo de aglomerados de ossos, que 
poderão ser descritos como ossários, sem que exista uma conectividade ana-
tómica observada entre as diversas peças ósseas. Estes conjuntos possuem 
maioritariamente fragmentos de ossos longos, crânios incompletos, fragmentos 
de coxal, entre outros; 6) Negativo - identificativo de casos em que a natureza 
fragmentária do espólio não permite a delimitação, e/ou identificação do tipo de 
osso; 7) Indivíduo - caso único de espólio ósseo em conexão anatómica, asso-
ciado a uma sepultura (S10-Sector I). 

Figura 7

 a) Sector II [F17] - fragmento de diáfise de osso longo, extremamente danificado e fragilizado. Este fragmento é re-
presentativo do estado de preservação da maioria do espólio ósseo identificado como “disperso”. Por norma não 

estava associado a nenhuma estrutura funerária, ou a outros fragmentos ósseos visíveis me campo. No entanto, 
este facto pode dever-se sobretudo ao mau estado de preservação do espólio que poderá ter-se desintegrado; b) 
levantamento de crânio (n.º 9) em bloco - Sector I [J.28]; c) - Sector I [L26] - aglomerado de ossos aparentemente 

associados a um ossário. Apesar do tecido ósseo estar fragilizado, é possível identificar a presença de um fémur e 
coxal. Associado a este material foram posteriormente identificados crânios, assim como outros ossos longos; d) 
coroas de dentes recuperados em campo, e ilustrativas da fragilidade do espólio ósseo recuperado em campo.
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Associada a esta metodologia classificativa, sempre que possível, foi identi-
ficado o estágio de maturação do espólio ósseo, nomeadamente, para diferen-
ciar material relativo a indivíduos adultos e não adultos (Scheuer, Black, 2000; 
White, Folkens, 2005). 

2. RESULTADOS E INTERPRETAÇÕES 
Os resultados obtidos a partir da análise antropológica, refletem o estado de 

fragmentação e fragilidade do espólio osteológico, que condicionou as observa-
ções relativas, não só ao número de indivíduos como também à estimativa de 
idade à morte, à diagnose sexual e à caracterização morfológica/osteológica do 
espólio. Ainda assim a análise laboratorial permitiu concluir que o espólio osteo-
lógico estaria associado a indivíduos adultos e não adultos. Com base na obser-
vação dos dentes foi possível estimar que algumas das crianças teriam cerca 
de 12 ± 2.5 anos de idade à morte. A análise dos fragmentos do crânio e coxais 
sugere que a amostra seria composta por indivíduos masculinos e femininos, no 
entanto é impossível facultar um ratio preciso. No geral, e a partir do espólio 
recuperado, é possível calcular um número mínimo de 22 indivíduos (estimado 
com base na contagem dos fragmentos cranianos, especificamente das pirâ-
mides petrosas associadas ao osso temporal). A análise laboratorial também 
permitiu identificar um fragmento craniano com uma alteração de natureza 
traumática. Este fragmento pertence ao crânio de um não adulto, muito pro-
vavelmente uma criança com idade inferior a 12 anos. Ainda relativamente ao 
espólio analisado, destacam-se os dentes que apesar de fragmentados (Figura 
7b) e alterados devido a fatores tafonómico, fatores relacionados com o contexto 
de enterramento - evidenciam desgaste ao nível do esmalte dentário - expectá-
vel. Alguns dentes possuem também alterações, denominadas de hipoplasias do 
esmalte dentário, que são utilizadas como indicadores de situações de estresse 
fisiológico. Estes indicadores sugerem que os indivíduos passaram por fases de 
paragem de crescimento, que podem ter sido motivadas por uma série de cir-
cunstancias, desde a limitação de acesso a recursos alimentares, a doenças e/
ou estresse ambiental. 

De uma forma geral, a natureza específica do material osteológico humano 
identificado, pode ser descrito com base na sua 1) incompletude: o espólio ósseo 
é composto, maioritariamente, por peças ósseas dispersas e sem conexão ana-
tómica, à excepção do indivíduo associado à sepultura 10; 2) fragmentação: a 
maioria do espólio encontrava-se danificado e, 3) fragilidade: a par da disper-
são das peças ósseas em ambos os sectores escavados, não foram identificadas 
peças completas, apenas um número significativo de fragmentos, e/ou negativos. 
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Quando identificado in situ, devido à sua fragilidade, o espólio tendia a desinte-
grar-se no decurso da sua escavação e exumação.

Em ambos os setores, verificou-se que os estratos arqueológicos se encontra-
vam profundamente perturbados, observando-se os niveis de destruição de um 
cemitério de cronologia tardo-medieval/moderna, que resulta do desmantela-
mento da igreja medieval em meados do século XVIII, para a construção da actual 
igreja dedicada a S. Miguel. Deste antigo cemitério provém grande parte do espó-
lio ósseo exumado que, todavia, devido à sua natureza, impossibilita a criação de 
um perfil adequado da população a que o espólio poderá ter pertencido. 

No setor I, à parte do material disperso, distribuído pela área intervencio-
nada e associado aquele antigo cemitério, foi identificado o único caso de mate-
rial ósseo in situ associado à sepultura 10, considerada como excecional e atri-
buída à tardo-antiguidade. Construída com recurso à reutilização de materiais 
arquitetónicos de cronologia romana, esta sepultura apresentava um leito com-
posto por duas tegulae e uma terceira, a preencher a cabeceira, afeiçoada de 
modo a obter uma forma arredondada. O indivíduo foi inumado em decúbito 
supino com os membros inferiores estendidos, não sendo possível determinar a 
posição dos membros superiores, no entanto, a inclinação de alguns fragmentos 
do úmero esquerdo, parecem apontar para que, pelo menos, o membro supe-
rior esquerdo estivesse fletido sobre o tórax ou abdómen. Trata-se de um indiví-
duo adulto, provavelmente do sexo masculino - a avaliar, respectivamente, pelo 
desenvolvimento dentário e pelas características morfológicas do crânio (salva-
guarda-se, no entanto, que a diagnose sexual deve ser considerada com as devi-
das precauções, tendo em conta, as questões relacionadas com a ausência de 
parâmetros populacionais específicos e com a variabilidade inter-populacional). 
Infelizmente, deste individuo, apenas foi possível recuperar alguns fragmentos 
de ossos longos, do crânio e de dentes, sem qualquer potencial para análise bio-
molecular ou bioquímica - estando comprometida a integridade das proprieda-
des do tecido ósseo - ou até para inferir algumas características para comple-
mentar a caracterização do perfil biológico. Como já referido, nesta sepultura 
foram, ainda, exumados um alfinete (provavelmente de sudário) e um fragmento 
de uma conta de vidro.

No mesmo setor foi identificado um aglomerado de ossos, posteriormente 
registado como ossário. Este estaria definido, a norte, por uma laje de granito de 
grandes dimensões colocada na vertical e, a oeste, pelo muro de contenção eri-
gido com a reutilização de pedra da antiga igreja, no momento em que foi cons-
truída a igreja actual. Este ossário não foi escavado na sua totalidade, desco-
nhecendo-se a sua dimensão real, uma vez que se estendia para sul e para este. 
Apenas foi exumado material ósseo humano sem qualquer conexão anatómica.
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No setor II, profundamente afetado pelas obras da atual igreja, foram regis-
tadas algumas fossas sepulcrais -algumas parcialmente escavadas no substrato 

- e restos de muros divisórios de sepulturas, não foi identificado espólio osteoló-
gico em conexão anatómica ou in situ. 

Ambas as campanhas de escavação levadas a cabo no sector I permitiram 
identificar a base da parede que delimitaria a norte a nave da igreja. Estima-se, 
assim, que a nave teria um comprimento não inferior a 17m. O altar-mor locali-
zar-se-ia no espaço hoje ocupado pela escadaria que dá acesso à porta principal 
da igreja moderna ali existente, tendo sido completamente desmantelados para 
a construção do atual templo.

Face ao estado de destruição dos níveis arqueológicos, motivados pela cons-
trução da igreja no século XVIII, não foi possível recuperar qualquer estrati-
grafia que permitisse uma aproximação cronológica mais precisa ao conjunto 
de estruturas ali identificado. Todavia, uma leitura das estruturas e da sua 
sequência construtiva permitiu perceber que a sepultura excecional (S10) esta-
ria integrada num outro edifício anterior à igreja desmantelada no século XVIII. 
Deste apenas se conservam um piso em lajes de granito e um arranque de muro 
que circundaria a sepultura que havia sido definida com materiais construti-
vos romanos reutilizados. Ou seja, num primeiro momento que grosseiramente 
se pode situar após o século IV, foi erigido um edifício (basílica, martyrium ou 
mausoléu?) onde se integrava a sepultura e que utilizou materiais de construção 
de edifícios romanos. Para tal ocorrer, os edifícios onde estas pedras estariam 
integradas originalmente já estes estariam desativados.

Num momento posterior, este edifício pós-romano foi remodelado ou parcial-
mente desmantelado e sobre ele foi construído um templo com dimensões con-
sideráveis. Esta estrutura com alicerces colocados transversalmente integrou a 
sepultura de exceção na sua parede, o que demostra que a mesma foi reconhe-
cida e à qual foi dada alguma importância. As escavações permitiram verificar 
que o interior da sepultura estava intacto, o que comprova o respeito que os 
construtores medievais tiveram para com aquela estrutura e com o defunto ali 
inumado. Infelizmente, o tempo e acidez do granito não possibilitaram a conser-
vação dos ossos deste individuo.

Os dados são muito escassos e cingem-se à estrutura de fundação, pelo que 
a cronologia proposta é conjuntural, pois face aos dados documentais é possível 
que este edifício tenha sido construído num momento posterior à conquista da 
cidade por Afonso III ocorrida na década de 70 ou 80 do século IX. 

A primeira menção específica na documentação ao orago da igreja que se 
situava nos subúrbios da cidade ocorre apenas na Vita Theotonii, escrita por 
volta de 1162. Ali se refere que o prior S. Teotónio, às sextas-feiras, rezava a 
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“missa por todos os fiéis defuntos na igreja de S. Miguel Arcanjo, que ficava fora 
das muralhas no cemitério da cidade” (Nascimento, 2013: 103). Mas foi precisa-
mente esta passagem que possibilitou que a tradição associasse a igreja dedi-
cada a S. Miguel (referida pelo biógrafo de S. Teotónio) ao local onde as Crónicas 
Asturianas colocavam a sepultura do rei Rodrigo. E talvez esta correlação não 
seja de todo abusiva. É de aceitar que no mesmo local existia uma basílica, cujo 
orago primitivo não deveria ser S. Miguel. Segundo Mário de Gouveia, a dedica-
ção aos oragos apostólicos, onde se integra S. Miguel, é uma tendência tardia, 
característica das áreas de fronteira e provavelmente datada já de meados do 
século XI (Gouveia, 2007).

A localização do templo junto a uma das portas da cidade romana remete 
para a tradição funerária tardo-romana de construir edifícios cristãos próximo 
a locais que haviam sido espaços funerários romanos. João Inês Vaz pôde ainda 
identificar sepulturas de inumação (uma com cobertura em tegulae e outra tipo 
sarcófago) durante a abertura da Estrada da Circunvalação, realizada em 19837. 
Assim sendo, é verosímil que o edifício mencionado nas fontes do século IX, 
tivesse sido construído durante o período das monarquias sueva-visigoda (sécu-
los V a VIII). A antiguidade do edifício é reconhecido pelo cabido da Sé, quando 
decide mandar construir uma igreja nova, mencionando-se que a igreja era 
muito antiga e já não tinha conserto8. O edifício alto-medieval sofreu algumas 
obras de remodelação e reconstrução (das quais dá também eco o contrato para 
a construção da nova igreja), que foram tenuemente identificadas na escavação 
arqueológica. Outro importante dado que as escavações recuperaram foi o eixo 
de orientação da igreja antiga, que ainda que respeitasse a orientação canónica, 
estava igualmente alinhada com a estrada romana que dava acesso a uma das 
portas da cidade amuralhada (localizada junto à Rua do Gonçalinho), o que 
corrobora a hipótese do primitivo templo cristão ter sido erguido num período 
em que a porta e a via estavam em funcionamento e que reconheciam as áreas 
funerárias de tradição romana. Apenas a construção do templo no século XVIII 
rompe definitivamente com o traçado urbano romano desta parte da cidade

Neste sentido, perante a ameaça de ruina da secular capela, o cabido da Sé 
de Viseu decidiu a 3 de Fevereiro de 1736, contratar o mestre-de-obras António 
Ribeiro para remodelar a capela (Alves, 1987: 8). 

7  Informação pessoal e consulta do Portal do Arqueólogo,
http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=projectos.resultados&subsid=186070, no dia 10 de Outubro de 2014.

8  Arquivo Distrital de Viseu (ADVIS), Documentos Avulsos, Cx. 20 Nº. 13 - 1736 Fevereiro 3, Viseu: Escritura de 
obrigação que faz António Ribeiro, pedreiro, da obra de S. Miguel.
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No contrato estabelecido com o cabido, António Ribeiro ficou comprometido 
a construir a nova igreja “na forma da planta que pera a tal obra se mandou fazer”9, 
correspondendo ao corpo da Igreja, capela-mor e sacristia. Os trabalhos de car-
pintaria relacionados com a obra e as portas da igreja ficaram a cargo do mes-
tre José do Vale, por um preço de duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e 
oitenta reis.10

Em 1738, a obra estaria desenvolvida até ao corpo da igreja como nos atesta 
a encomenda do gradeamento de ferro.11 A partir do verão desse ano, o filho de 
António Ribeiro juntar-se-ia ao estaleiro para prosseguir com as obras, ou quem 
sabe para assumir o comando das mesmas, uma vez que por esta altura, António 
Ribeiro estava igualmente ocupado com a obra do claustro superior da Sé.

Nos alvores de 1739, a igreja estaria praticamente concluída, uma vez que se 
procedeu ao arranjo do adro, escadas e parapeito da Igreja através do pedreiro 
Francisco de Sousa.12 No segundo dia de Janeiro de 1740, os oficiais de pedraria 
receberam o pagamento do respetivo arranjo da parede traseira da igreja de S. 
Miguel.13 O templo estava concluído e, no dia 8 procedeu-se à sua bênção como 
nos aparece documentado no livro de contas da Mitra da Sé de Viseu.14 Meses 
depois, em Setembro de 1740 procedeu-se ao arranjo dos degraus e à conclusão 
do conserto do supedâneo e do presbitério da capela-mor.15 

Portanto, o período compreendido entre 1736 e 1741 correspondeu à reedifi-
cação da nova igreja de S. Miguel desta feita com uma feição bastante classicista 
e que em nada deve à anterior igreja ali edificada. 

9  ADVIS, Documentos Avulsos, Cx. 20 Nº. 13 - 1736 Fevereiro 3, Viseu: Escritura de obrigação que faz António 
Ribeiro, pedreiro, da obra de S. Miguel.

10  ADVIS, Documentos Avulsos, Cx. 42 Nº. 157 - 1738 Agosto 23, Viseu: Pagamento que faz o cabido da Sé a 
António Ribeiro, pedreiro, da obra do claustro da Sé.

11  ADVIS, Documentos Avulsos, Cx. 42 Nº. 134 - 1738 Fevereiro 5, Viseu: Pagamento que faz o cabido da Sé aos 
pedreiros das obras de S. Miguel. 

12  ADVIS, Documentos Avulsos, Cx. 42 Nº. 68 - 1739 Janeiro 3, Viseu: Pagamento que faz o cabido da Sé dos 
gastos em quebrar pedra para a obra de S. Miguel.

13  ADVIS, Documentos Avulsos, Cx. 8 Nº 101 - 1739 Maio, Viseu: Despesa com a escada que vai do Adro de S. 
Miguel para os Muros da cidade, op. cit. 

14  ADVIS, Livro de Contas da Mitra da Sé de Viseu - Liv. 8/402, fl. 86 v. “Por huma provisão e 8 de Janeiro de 1740 
deu que se mandou satisfazer os fastos que se fizeram em benzer a Igreja de S. Miguel e a quem disse as missas, 
cantou os evangelhos e epistolas nas presses que se fizeram na Sé”. 

15  ADVIS, Documentos Avulsos, Cx. 8 Nº 101 - 1739 Maio, Viseu: Despesa com a escada que vai do Adro de S. 
Miguel para os Muros da cidade, op. cit. 
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