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Resumo

O monte da Senhora do Castelo desde cedo teve um papel relevante no povoamento da 
região. A sua proeminência, junto ao curso médio do Vouga e sobre o corredor natural que 
ligava o planalto de Viseu à costa atlântica, conferia-lhe grande importância estratégica. E um 
subsolo rico em estanho acrescentava-lhe valor, enquanto jazida mineira, o que explica o nas-
cimento de importante povoado da Idade do Bronze. Na época romana parece estar já aban-
donado, mas a exploração mineira terá sido intensa na vertente virada ao rio Zela. Na Alta 
Idade Média foi reocupado por gente cristã, que aí fundou novo aldeamento e ergueu um 
castelo com uma torre quadrada, descoberta recentemente. Foi cabeça da Terra de Lafões 
no séc. XI e terá contribuído para o cerco e reconquista da cidade de Viseu, o que lhe valeu ter 
sido alvo de uma demolidora algara muçulmana, nos finais da década de vinte desse século.

Palavras-chave: Bronze Final, Alta Idade Média, castro, castelo, minas.

Abstract

The Mount of Senhora do Castelo had early on a relevant role in the settlement of the re-
gion. Its prominence, along the middle course of the Vouga river and on the natural corridor 
that connected the Viseu plateau to the Atlantic coast, gave it great strategic importance. In 
addition, a basin rich in tin contributed to its value as an ore field, which explains the birth of 
an important settlement in the Bronze Age. In Roman times it was probably abandoned, but 
mining was likely intensive on the slope facing the Zela river. During the High Middle Ages the 
settlement was reoccupied by Christian people, who founded there a new village and built a 
castle with a square tower, which has been recently discovered. It was county seat of Terra 
de Lafões in the 11th century and is said to have contributed to the siege and reconquest of 
the city of Viseu, which made it the target of a devastating Muslim incursion in the late 20s 
of the 11th century.

Key words: Late Bronze Age, High Middle Ages, hillfort, castle, mines.
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O monte da Senhora do Castelo está referenciado desde há muito tempo, nomeada-
mente por aí ter existido uma fortificação que foi cabeça da Terra de Lafões. Será porventura 
um dos castelos mais emblemáticos da Alta Idade Média em território português, que apa-
rece documentado por fontes árabes e cristãs. Mas a origem da ocupação do local é bem 
anterior, remontando à proto-história.

Um documento de 1083 situa a villa de Vouzela “subtus montem Aguto” (LP 331), de-
signativo que tem a ver com a configuração deste acidente orográfico, que domina claramen-
te a paisagem, à altitude de 530m (fig. 1). Nesta época, como demonstrou C. A. Ferreira de 
Almeida, a expressão “subtus” ou “sub monte” pode estar a referir-se a um ponto fortificado 
(Almeida, 1978: 7). Mas é errado pensar que a primeira referência explícita ao castelo remon-
te ao ano 1002, pois o documento dos Diplomata et Chartae vem mal datado (DC 280). Trata-
-se do LP 495, cuja data crítica corresponde a 5 de Junho de 1102. A mais antiga menção será 
do ano 1019, numa carta de venda a Fromarigo Viegas, da vizinha villa de Ferreiros, situada 
na margem oposta do rio Vouga. Essa propriedade, segundo o diploma, ficava “subtus castro 
alahouueines”. Tal denominação reporta-se a uma outra característica física do monte, cuja 
silhueta, quando observada mais de perto, mostra que é coroada por um par de cabeços. Na 
realidade, até serão três, um dos quais menos saliente. Mas, mesmo observado de diferentes 
ângulos, o que se vêem são dois outeiros (fig.2). Daí que, em linguajar moçárabe, o castelo 
passasse a ser designado por Alahouueines, Alahueines, Alafoenes, Alafohes, etc. Daí, tam-
bém, a evolução para o nome “Lafões”. Segundo ensinava já no início do século passado Da-
vid Lopes, trata-se do “dual árabe Alahauãn(e)”, significando “os dois irmãos” (Lopes, 1968: 
29 e 162). A designação Qasr al-ajwayn – “Castelo dos dois irmãos” – que aparece no relato de 
al-Muwa´îni dedicado à algara do cadi de Sevilha sobre Lafões, no séc. XI (Aillet, 2005: 26-27), 
tem paralelismo com outros topónimos de raiz latina quando estes se referem a outeiros ou 
montes gémeos (“Germanelo”, “Jarmelo” ou “Jerumelo).

Parece hoje claro que o nome “Lafões” foi dado inicialmente apenas ao monte da Se-
nhora do Castelo. É de descartar a hipótese de, na origem, ter incluído o actual monte Lafão. 
Ou seja, é difícil sustentar que o nome se aplicava inicialmente à dupla Senhora do Castelo- 
Lafão. Este último monte terá herdado o designativo, eventualmente por confusão onomás-
tica tardia, com os outeiros gémeos da Senhora do Castelo, já que também o Lafão era a ou-
tra elevação da zona que, em escala e em termos paisagísticos, mais se irmanava à primeira. 
Mas a verdade é que ele não parece revelar quaisquer vestígios de ocupação persistente, 
como castelo ou povoado1. Há testemunhos isolados – uma lagareta ou indícios de minera-
ção, por exemplo – mas tal não lhe confere características de povoado gémeo. O texto árabe 

1 Amorim Girão diz “que são ainda evidentes os vestígios de muralhas”, no Lafão (Girão, 1921: 5). Porém, das prospecções que 
realizámos, mesmo após o grande incêndio de 2017, nada apareceu que se assemelhasse a muralhas. 
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Figura 1 – A Senhora do Castelo no início do séc. XX, segundo postal da época 

Figura 2 – O par de cabeços conhecidos por Lafões, do árabe al-ahauãn, significando “os dois irmãos”: a) vista 
de NW, antes da florestação (pormenor de fot. do Museu Municipal de Vouzela, cl. Arquivo Alcoforado); b) vista 

da encosta leste, após o incêndio de 2017 (cl. MLR)

que fala do episódio do “castelo dos dois irmãos”, de acordo com tradução de Cyrile Aillet, 
descreve esse lugar do seguinte modo: “Se trata de dos fortalezas construídas en frente una 
de la outra y separadas por un foso”. E, na verdade, tal coincide com a topografia da Senhora 
do Castelo. O mencionado “fosso” corresponde à depressão encaixada entre os morros que 
coroam o monte, onde hoje está a esplanada de acesso ao santuário e que terá sido regulari-
zada artificialmente em época contemporânea. Por seu turno, as últimas prospecções reve-
laram, precisamente, uma densa ocupação do Monte do Castelo nos dois picos cimeiros. Tais 
morros ficam separados entre si por um corte natural de terreno, o qual, antes dos arranjos 
modernos para criar o terreiro dos romeiros, seria mais próximo da configuração de uma 
“depressão” (makhrim) ou fosso (Aillet, 2005: 27; e Aillet, 2009: 84).

No Portugal Antigo e Moderno, ao contrário da versão mais corrente, dá-se o nome de 
Lafão precisamente ao monte da Senhora do Castelo. Ao mencionar a “Capella de Nossa Se-
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nhora da Esperança, ou do Castelo”, diz o autor que ela é “vulgarmente assim denominada, 
porque se ergue no alto do monte Lafão, onde outr’ora existiu um castello arabe, ou talvez 
anterior à ocupação arabe, cuja pedra se empregou na construção do templo, conservando-
-se apenas alguns restos da antiga fortificação” (Leal-Ferreira, 1890: v.12, p. 1999). A verdade 
é que já antes, no Santuário Mariano, a designação é também atribuída ao monte actualmen-
te conhecido por Lafão. De facto, Fr. Agostinho de Santa Maria, depois de referir-se ao san-
tuario de Nª Sª do Castelo, diz que “para a parte do Nascente se vè outro monte muyto mais 
alto, que distarà de Vouzella menos de hum quarto de legoa, chamado Monte de Lafam; que 
querem os moradores daquela Villa seja o primeyro, e a origem do nome daquele Concelho 
de Lafoens. E dizem por tradições conservadas de pays a filhos, que naquele monte houvera 
huma grande povoação, em que vivia hum Rey Mouro chamado Alafam” (Santa Maria, 1716: 
t. 5, p. 263). Esta última parte é decalcada de Fr. Bernardo de Brito, na Monarchia Lusitana 
(Brito, 1609: parte 2ª, p. 375-376). E testemunho idêntico dá o pároco da freguesia de Vento-
sa, em 1732, na resposta ao inquérito lançado no tempo de D. João V, pela Secretaria de Esta-
do do Reino: “O que mais digno de memoria há nesta freguesia hé o monte chamado Lafam”, 
por aí ter vivido o “hum mouro chamado Sid Lafam, o qual foi governador em Vizeu, donde 
sendo expulsado pelos Christaons e por consentimento destes veio fazer sua habitação e 
este concelho de Lafoens” (Capela-Matos, ed., 2010: v. 6, p. 760).

Porém, versão diferente tem na mesma data o pároco de Vouzela, que na resposta ao 
Inquérito aponta para a ligação do mítico mouro Alafum ao monte da Senhora do Castello: 
“Tem mais em esta freguesia em hum monte eminente huma capella de Nossa Senhora do 
Castello com huma irmandade moderna que haverá dez ou doze anos se instituhio. Conta-
-se por tradição que neste alto monte em que está situada a dita capella estava hum castello 
que era dos Mouros, aionde dizem assistia o Mouro chamado Alafum, donde tomou este 
concelho o nome de Allafoens” (idem, p. 761). E há que ter ainda em conta que, em 1890, o 
Abade de Miragaia também colheu localmente a mesma opinião. Sobre a capela da Senhora 
do Castelo, explica a dado passo: “Nós não visitámos este templo. Apenas o vimos da estrada 
real que passa a jusante, e da villa”. Mas fala do seu “informador”, numa nota a propósito da 
imagem da Virgem que se encontrava na capela (Leal-Ferreira, 1890: v.1, p. 2002 e n.2). Deste 
modo, ou ele se confundiu ao anotar o que o informador lhe dissera, ou se, pelo contrário, 
está a ser fiel ao que ouviu do seu interlocutor, é para nos interrogarmos se na voz popular, 
à época, circulavam já duas versões a respeito da localização do topónimo Lafão: uma delas 
fruto da confusão entre os dois imponentes montes que dominam a paisagem de Vouzela; 
outra derivada do par de outeiros sempre visíveis no monte da Senhora do Castelo, livre do 
coberto vegetal. Hoje em dia, sem dúvida, o nome Lafão é dado ao monte situado a oriente 
e à ilharga da Senhora do Castelo. É assim que aparece na “Carta Militar de Portugal”, com o 
designativo de “Serra do Lafão”.

 Tirando as referências existentes nas fontes medievais – onde o castelo aparece múl-
tiplas vezes documentado, entre 1019 e 1258 – a primeira descrição do sítio parece remontar 
a 1696, pelo autor da Chronografia Medicinal das Caldas de Alafoens. Ele começa por dizer 
que “se ve[e]m claramente os alicerces da barbacã” e depois de sublinhar a sua dominância 
na paisagem, acrescenta outra série de detalhes que merecem citação: “Castelo, de que se 
ve[e]m alicerces, e pela coroa do monte vestígios de muralha” e quando construíram a cape-
la “existia ainda hu[m]a cisterna, e ao cavar para os alicerces se acharão ossos, que mostra-
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vam ser de gigantados homens”2. Pires da Silva, o autor desta monografia, é claro a distinguir 
o nome dos dois montes, mas não deixa de anotar, sobre o da Senhora do Castelo, que “logra 
melhor nome do que outro vizinho quase da mesma altura, que se chama Lafão, porque o 
Mouro Cid Alafum tinha nelle hu[m]a cova, sem dúvida prevenida para as occasioens, em 
que o Castello fosse tomado; existe hoje a mesma cova” (Silva, 1696: 77-78). Descontando a 
história fantasiosa do pretenso governador mouro, que o autor foi beber a Fr. Bernardo de 
Brito, e sendo avisado desfazer a confusão sobre a cova do mouro, gerada pela existência de 
galerias subterrâneas ligadas com a actividade mineira dos romanos, este depoimento realça 
a existência de um castelo com cisterna e de vestígios de uma muralha na coroa do monte, 
assim como algo a que chama barbacã. Achamos credível que tenha existido uma pequena 
cisterna, mas não altomedieva. O paralelo mais próximo será a que está no interior da torre-
-alcáçova do castelo de Santa Maria da Feira3. A base desta fortificação é coeva da torre de 
Vouzela, mas o reservatório de água só foi construído na Baixa Idade Média e a silharia está 
repleta de siglas (Teixeira, 2017: 75-83). Não saberemos se em Vouzela a cisterna se situava 
dentro ou, provavelmente, fora da torre, mas a sua construção deu-se, com certeza, já em 
fase tardia da vida do castelo. Tal obra é bem admissível, dada a escassez de água no sítio, 
como testemunha Fr. Agostinho de Santa Maria (Santa Maria, 1716: 266). O aproveitamento 
da água da chuva tornou-se uma alternativa, já que as fontes naturais apenas se conseguem 
encontrar no sopé do monte, nomeadamente no Caritel. O aparecimento das ossadas huma-
nas não se deu na dita “cisterna” – o que poderia vir a ser interpretado como mero mausoléu 
anexo à capela – mas sim nos caboucos que se escavaram para os alicerces desta última. 
Tal informação faz pensar na existência de ossadas enterradas, acaso provenientes de um 
qualquer desaire dos defensores do castelo, ou na existência de enterramentos já de época 
moderna, em redor do primitivo santuário, não obstante a escassez da área disponível.

 A primeira notícia do achado da necrópole alto-medieval, situada no sopé do outei-
ro da capela, remonta a 1903 e fica a dever-se a Luis Soares Valgode. Ele informa que foi “o 
acaso” que fez descobrir “duas sepulturas cavadas n´uma rocha”. Convencido de que estaria 
perante uma necrópole, levou dois homens que estavam ao serviço do reitor da confraria 
da Senhora do Castelo e, iniciada a escavação, “em poucas horas deu resultados mais que 
suficientes para vermos realisadas as nossas previsões: fragmentos de ossadas e de vazos 
de barro em mistura, veio radicar em nós, a convicção de que realmente estávamos em pre-
sença d´um cemitério” (Valgode, 1903: 27). Posteriormente, em 1921, Amorim Girão volta a 
falar das sepulturas, de que continuavam à vista apenas as duas anteriormente referidas por 
Valgode (Girão, 1921: 5).

Excepção feita a estes enterramentos, do ponto de vista estritamente arqueológico o lo-
cal ainda era vagamente conhecido até há bem pouco tempo. O relativo desinteresse que tem 
havido por pesquisas no alto do castelo terá ficado a dever-se à convicção de que o assenta-
mento antigo estaria já muito destruído pela construção do pódio onde foi construída a capela. 
Por outro lado, para além de evidenciar um conjunto de penedias estéreis, o terreno em volta 
apresentava-se quase impenetrável devido à densidade da vegetação. Como em outros sítios 

2 Uma alusão ao achado de ossos encontra-se, também, em Luís Soares Valgode, ao falar da capela e do suposto “local onde 
repousavam os restos do fundador da ermida... Às primeiras cavadelas, no local apontado, apareceu parte de uma ossada” 
(Valgode, 1903: 29).

3 Existe também uma cisterna no interior da torre de Noviercas (Soria), cuja origem tem sido atribuida à alta Idade Média. Mas 
é provável que tal cisterna seja de cronologia mais avançada.
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acastelados do País, a crista do monte era originalmente desprovida de coberto vegetal (fig. 2), 
mas começou a ser florestada nos finais da Monarquia. A plantação da mata teve origem em 
1908 e terá recebido novo impulso com o Plano de Povoamento Florestal, aprovado pelo Esta-
do Novo em 1938. As dificuldades de manutenção da floresta adensaram o problema. O local 
encheu-se de mato, tornando as prospecções de superfície muito difíceis. Daí que as informa-
ções sobre o sítio quase se limitassem a breves linhas descritivas, em sucessivos inventários ar-
queológicos (Silva, 1986: 107; Pedro, 1995: 23; Alarcão 1996: 8 e 24; Vaz, 1997: 174-175; Marques, 
1999: 49-50). Inês Vaz ainda regista que “à superfície, apanham-se fragmentos de cerâmicas 
tipicamente castrejas e romanas”. No entanto, Jorge Adolfo Marques, que na sua Carta Arque-
ológica do Concelho de Vouzela acrescenta alguns dados históricos sobre o castelo medieval, 
conclui prudentemente que “em função dos poucos vestígios materiais até agora recolhidos e 
publicados, pensamos que a existência ou não de um povoado da Idade do Ferro no alto da Sª 
do Castelo não passa ainda de uma hipótese que carece de informações mais concludentes”. 
Era esta, praticamente, a situação que encontrámos quando, em 2016, se iniciou o projecto de 
Estudo do Património Histórico Arqueológico de Vouzela (LAFÕES). 

Uma breve excepção constitui a nota de Helena Catarino, que na sequência de uma vi-
sita ao local, pôde observar “alinhamentos de paredes a aflorar sobre o terreno” e “escassos 
fragmentos de cerâmica, sobretudo de pasta e superfícies cinzentas, incluindo exemplares 
com decoração incisa e com aplicação de cordões plásticos digitados, que apontam para uma 
cronologia altimedieval” (Catarino, 2005: 199). Esta investigadora teve, necessariamente, de 
se aventurar pelo mato dentro, em situações de grande contingência. Foi o que igualmente 
fizemos logo em 2016, quando o Projecto foi para o terreno. E fomos igualmente compen-
sados, pois começaram a aparecer vestígios não apenas altomedievais, como também pro-
tohistóricos. Antes do grande incêndio, de Novembro do ano seguinte, haviamos chegado 
já à conclusão de que estávamos perante um povoado muito antigo e que fora reocupado 
na Idade Média. Mais ainda, do lado Norte da plataforma em que assenta a capela da Sª do 
Castelo, começámo-nos a aperceber que o respectivo muro de sustentação poderia ainda 
preservar algum trecho da primitiva fortificação. Foi solicitada a limpeza do paramento e o 
muro do castelo lá apareceu na sua autenticidade. Deu também para ver que esta parte se 
encontrava em certo perigo, dado que, junto à base, o muro estava quase descalçado, pois, 
uns anos antes, uma máquina teria retirado cerca de um metro de altura de terra, durante 
uma obra que se realizou para as vizinhas antenas de retransmissão. Verificou-se, também, 
que a parte superior da parede apresentava já alguma “barriga”4. Pouco tempo depois, em 
Novembro de 2017, o concelho de Vouzela foi fustigado por um pavoroso incêndio, que aca-
bou por queimar grande parte da mata da Senhora do Castelo. Na zona envolvente da capela 
existe uma concentração de sobreiros e carvalhos, que conseguiram resistir ao fogo. Mas o 
mato rasteiro ardeu todo. Isso permitiu avaliar melhor o terreno, ampliando o nosso conhe-
cimento sobre o sítio. Com a eliminação do coberto vegetal e a devastação parcial da floresta 
foi possível observar, com maior facilidade, o que se tinha já vislumbrado anteriormente. 

4 Falou-se logo da necessidade de valorizar o sítio e consolidar este precioso paramento de muro. O diagnóstico sobre as 
fragilidades do sítio foi obtido já em 2019, quando se promoveu a limpeza de uma parte da parede norte do pódio. Porém, as 
torrenciais chuvas de Dezembro desse ano, conjugadas com eventuais danos provenientes da devastação causada pelo grande 
incêndio que cercou a capela em 2017, acabaram por provocar a queda de uma parte do referido muro, que está agora protegi-
do da chuva e escorado, à espera da sua parcial reconstrução. A vistoria técnica mostrou que a estrutura do pódio se encontra 
abalada e revelou patologias antigas, mesmo em zonas de melhor construção, pelo que exigirá um cuidadoso projecto de 
consolidação da plataforma.
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E a prospecção sistemática do monte permitiu identificar mais estruturas arquitectónicas 
e conhecer melhor a distribuição de cerâmicas à superfície, o que se revelou essencial para 
caracterizar e avaliar a importância do lugar.

O Povoado Proto-Histórico

O monte da Senhora do Castelo está situado numa região bem conhecida de povoa-
mento, durante a Idade do Bronze, e cuja importância ficou amplamente demonstrada no 
castro de Baiões. Este fica mesmo defronte e a curta distância, no alto da ladeira que sobe 
desde a margem oposta do rio Vouga. Do ponto de vista orográfico, a Senhora do Castelo 
até apresenta maior preponderância na paisagem do vale de Lafões. Porém, até esta altura, o 
sítio nada tinha revelado que justificasse qualquer reconhecimento sobre o seu valor arqueo-
lógico enquanto povoado do Bronze Final. As prospecções vieram, entretanto, a demonstrar 
a importância do local (fig.3). Em redor da capela começaram a aparecer fragmentos de ce-
râmica desse período, alguns deles demonstrando fabrico de excelente qualidade. Surgiram 

Figura 3 – Área de dispersão de vestígios proto-históricos da Senhora do Castelo, em Vouzela 
(cartografia de Daniel Melo – CMV)
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Figura 4 – Cerâmicas da Idade do Bronze (cl. MLR; graf. Cláudio Almeida)

numerosos fundos, bojos simples ou carenados, e bordos (fig.4). Há acabamentos brunidos 
de grande perfeição e identificaram-se diversos fragmentos com decoração incisa, do tipo 
Baiões, o que assegura uma afinidade cultural e a provável associação entre os habitantes 
destes dois castros. Foram também surgindo lascas ou lamelas de sílex, mós, amoladores 
e pesos de rede, mas a sua classificação cronológica esbarra com a circunstância de serem 
achados de superfície e de, no mesmo local, ter nascido um povoado medievo, de cuja época 
é também comum encontrar-se espólio desse tipo. Não se identificaram, para já, restos de 
construção atribuíveis o 1º milénio a.C., o que não causará estranheza. Houve sobreposições 
face à malha habitacional antiga, com a construção da torre do castelo e o nascimento da al-
deia alto-medieval. E tudo o que foi descoberto, até ao momento, não passa do mero resulta-
do de prospecções de superfície, o que impossibilita a identificação de estruturas soterradas 
ou vestígios negativos de outras, realizadas em materiais perecíveis.

As pesquisas foram alargadas ao segundo morro, tendo-se descoberto que o povoado 
primitivo se estendia largamente para o lado do vale do Zela. Esta nova área foi tecnicamen-
te denominada Senhora do Castelo 2. Em boa verdade, parece que os achados se estendem 
também para a terceira crista, menos pronunciada, que fica perto do depósito de água. Mas 
é talvez no segundo morro, na vertente sudoeste do monte, que poderá estar a parte mais 
importante do povoado, sobranceira à melhor zona para mineração do estanho. A área ocu-
pada é relativamente ampla, pois desce também em direcção ao Parque de Campismo e, 
inclusive, para a banda de Fataúnços, abaixo da estrada de alcatrão (EN 228-1). 

 Até ao momento, não se identificou qualquer vestígio de muralha atribuível a esta pri-
meira ocupação, embora existam uns taludes que podem, porventura, indiciar a existência de 
uma antiga cerca defensiva, em terra e pedregulhos. Inês Vaz fala de uma “muralha, em parte 
destruída pela instalação do retransmissor de televisão”. Pode ter-se confundido com um muro 
de suporte de época aparentemente moderna, do lado norte e a pouca distância da plataforma 
da capela. Ou, a ser verdade que se refere antes a um enrocamento associado a pedras amon-
toadas em curva, um pouco mais para leste e a cota inferior – cfr. o levantamento executado 
para a instalação das antenas da RTP (fig.5) – então estaremos perante uma linha de defesa da 
própria torre medieval. O mesmo autor acrescenta ainda que “à superfície, apanham-se frag-
mentos de cerâmicas tipicamente castrejas e romanas” (Vaz, 1997: 175). Da análise feita ao ma-
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terial encontrado na zona superior do monte, nada apareceu que possa ser atribuído à Idade 
do Ferro e, também, são em número reduzido e pouco característicos os fragmentos classificá-
veis eventualmente como romanos. É bem possível que o castro tenha sido abandonado ainda 
no 1º milénio a.C. e, um pouco mais tarde, o monte tenha voltado a ter uso pelos romanos, mas 
quase exclusivamente na encosta sul e para a extracção de minério.

Figura 5 – Levantamento topográfico de 1987, prévio à instalação das antenas retransmissoras 
da RTP. A cor mostra-se o local de implantação da torre do castelo (graf. Cláudio Almeida)

A ocupação da época romana

No cimo do monte, do lado norte da capela apareceu um enorme derrube de pedras 
provenientes da própria ruína do castelo, ao qual se vieram juntar materiais de época posterior, 
nomeadamente relacionados com obras de ampliação da plataforma em que assenta a capela 
e com a remodelação desta última. A mistura de escombros de várias épocas deve-se, em par-
te, ao despejo das camadas superiores por uma retroescavadora há cerca de trinta anos, que 
rebaixou o terreno encostado à plataforma, por altura dos trabalhos para colocar as antenas 
retransmissoras de televisão. Entre o amontoado de pedras apareceram silhares de boa can-
taria, alguns dos quais com buracos de fórceps, e outros com entalhes diversos, não havendo 
dúvida de que parte deste material é de origem romana. Para além do mais, descobriu-se o 
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resto de uma inscrição votiva atribuível ao séc. II d.C., segundo opinião de Armando Redentor, 
para cujo estudo remetemos nas presentes Actas. O suporte da epígrafe foi retalhado poste-
riormente, para afeiçoar um elemento de ombreira de porta. Numa das faces, ele apresenta o 
respectivo batente e um rasgo para a tranca. Como tais achados surgiram no ponto mais alto 
do monte, até se poderia pensar que tivesse existido um pequeno posto para a guarnição en-
carregada de controlar localmente a faina industrial e para intercomunicar com outros sítios do 
mesmo complexo mineiro. Porém, sem escavações arqueológicas na plataforma superior (algo 
que é impensável, a não ser em caso de necessidade de obras profundas na capela), nada se 
poderá dizer a esse respeito. Pode mesmo não existido qualquer estrutura romana e estarmos 
apenas perante a possibilidade de as pedras r terem sido reaproveitadas para a construção da 
torre altomedieval. É o que parece ser o caso do silhar adaptado para a ombreira de porta, o 
que coincide, aliás,com uma aparente ausência de vestígios de tegula e com a escassez de frag-
mentos de cerâmica comum de possível cronologia romana.

 A ocupação de época romana estendia-se pela encosta sul e sudeste, ligada sobre-
tudo à extracção mineira, de ouro e do estanho. Existem várias galerias cuidadosamente 
abertas, algumas das quais podem corresponder a este período, mas para se chegar a uma 
conclusão segura exige-se estudo mais especializado. É ainda visível, na chamada mina do 
Carril, que algumas destas galerias correm em mais do que um nível e possuem ligação inter-
na. Encontraram-se também dois poços com excelente acabamento, contrastando com as 
inúmeras cortas a céu aberto e que corresponderão já à fase da pesquisa do volfrâmio. São 
poços de ventilação e, eventualmente, poderiam servir ainda para escoamento de minério. A 
sua secção é quadrangular, afundando com grande regularidade, o que os aproxima de po-
ços congéneres de época romana, por exemplo, nas serras de Santa Justa e de Pias (Valongo) 
ou na da serra das Banjas (Paredes). O mais perfeito é o chamado poço dos Jacintos, na parte 
de cima do ramal de acesso ao parque de campismo. Até a algumas décadas atrás, junto ao 
entroncamento deste ramal com a estrada que vai para o cume do monte, da parte de baixo, 
estava à vista um poço bastante mais largo e profundo, a cuja base se acedia por uma rampa 
em caracol. Hoje encontra-se aterrado, por razões de segurança.

 Foi efectuada a prospecção em todo o monte, tendo sido registados importantes 
testemunhos da actividade mineira ao longo do tempo5. Há um círculo muito regular de ex-
plorações a céu aberto, que contornam o outeiro que designamos por Senhora do Castelo 2. 
Aí se recolheram cerâmicas do Bronze Final, mas sem o crivo de uma escavação metódica não 
pode ser avançada a sua relação directa com eventuais vestígios de mineração proto-histó-
rica. No outro outeiro, da Senhora do Castelo 1, nada existe que possa ser relacionado. Mas 
logo abaixo, para ocidente, existe grande concentração de testemunhos, os quais se prolon-
gam depois por uma faixa com ligeira inclinação NNW – SSE, obedecendo naturalmente à 
orientação dos veios mais ricos em minério. Existem aparentemente dois núcleos: uma mais 
acima, junto à chamada Mina do Carril; e outro a aproximar-se do rio Zela, no denominado 
sítio das Cavadas. Este topónimo, aliás, é bem esclarecedor. Aí abundam inúmeras galerias, 
para além de cortas ou desmontes a céu aberto e muita cascalheira. É neste núcleo que se en-
contram os poços de aparência romana. E há entradas de mina também bastante perfeitas, 
uma delas com a cruz gravada sobre a boca da galeria. Um pouco mais abaixo fica a Quinta 
do Carriço, onde ainda no século passado se montou uma lavaria de minério. E relativamente 

5 Ver a cartografia destas explorações no artigo das presentes Actas, dedicado à arqueologia mineira no concelho de Vouzela.
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próxima desta, localiza-se a chamada mina de Santa Leonor, onde julgamos encontrar um 
dos vestígios mais antigos e que mostram como se terá iniciado a escavação do sítio. Deve-
-se ter aberto uma primeira sondagem, pouco profunda e na vertical. Aí, foi construída uma 
escada com travessas de madeira, as quais encaixavam em entalhes feitos na rocha e de que 
ainda se conservam as marcas numa das faces do talude. Fizeram-se tentativas de escavação 
em duas ou três direcções, onde havia veios quartzíticos. Finalmente, atacou-se o veio mais 
importante, penetrando em galeria, cujo princípio ainda mostra os primitivos rasgos de enti-
vação da entrada. Nesta fase, ou já posteriormente, abriu-se uma saída a céu aberto, para o 
lado oposto e na horizontal, decerto para facilitar o escoamento do minério. Hoje em dia, a 
mina está encerrada por uma porta de ferro e informaram-nos de que o interior possui uma 
enorme “sala”, resultante da escavação em área. Não sabemos se este alargamento é antigo 
ou recente. Ainda em 1955 era noticiado que, nas Minas de Castelo, se dera a “descoberta de 
muitos e novos filões em ouro, volfrâmio e estanho” (Notícias de Vouzela, 16. Jan.1955, p.1).

 É provável que, na época romana, o tratamento da ganga saída do interior das minas 
se localizasse nas imediações, pois logo abaixo corre o rio Zela, que forneceria, em abundân-
cia, a água necessária para a lavagem do minério. Durante a prospecção arqueológica dos 
terrenos em redor do monte detectou-se um assentamento romano, precisamente junto ao 
Zela, no sítio do Portelo. Além de fragmentos grosseiros de cerâmica de cobertura, de época 
romana, foram aí encontrados ruínas de contruções e uma série de covas feitas nos pene-
dos, que podem relacionar-se com a trituração de minério e, eventualmente, também com 
um processo muito primitivo de separação do mesmo. Este sítio (Portelo 1) parece ter tido 
continuidade de ocupação na Idade Média, pois nas proximidades (Portelo 2) apareceram 
vestígios medievais. Quase à mesma cota, no Caritel, foram descobertas moedas romanas 
por volta de 1963. De acordo com o “Notícias de Vouzela”, de Setembro desse ano, o Museu 
Municipal recebeu da parte do Sr. Brigadeiro Magalhães Figueiredo “várias moedas antigas 
romanas e de D. Sancho II, encontradas quando do desaterro do antigo caminho romano, 
que do Caritel se dirige para o Monte do Castelo”. O lameiro do Caritel está documenta-
do desde 1258. É bem possível que a primeira ocupação deste lugar remonte a um assento 
semelhante ao do Portelo, dada a sua igual proximidade ao Zela, mas sobretudo porque é 
um sítio onde abundaria água, como o denotam os microtopónimos Lameirão e Regadas. O 
Caritel encontra-se na base do núcleo mineiro do Carril, enquanto o Portelo deveria servir o 
núcleo das Cavadas. E os dois sítios estavam unidos entre si por uma via romana secundária 
que, de Vouzela, se dirigia em direcção a Vila Nova. É conhecida localmente por Caminho das 
Cavadas e ainda nele resta um pedaço de calçada. 

O castelo e o povoado altomedievais

No cabeço situado mais a norte fica a capela dedicada a Nossa Senhora da Esperança, 
mais conhecida por Senhora do Castelo, por aí ter assentado o célebre bastião que, como 
referimos, no século XI tutelava a Terra de Lafões. A plataforma em que assenta o templo 
foi construída precisamente sobre a base da torre altomedieva (fig. 5). Do lado norte, ao 
proceder-se à limpeza do paramento, verificou-se a existência de diversas fases construtivas 
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(fig. 6). No meio do pódio veio a constatar-se que tinha sido aproveitada, em todo o seu 
comprimento, a base do muro setentrional da torre (fases I e II). Apresentamos com alguma 
margem de dúvida a zona superior (que se designou por II-a), pois não foi fácil concluir se 
pertence ao segundo momento ou à reconstrução parcial do muro, em fase posterior. Mas 
parece corresponder mais à segunda fase. A plataforma construída para receber o oratório 
inicial dedicado à Virgem seria de dimensões ainda relativamente curtas, quase se limitando 
à área da torre. A primeira ampliação efectuou-se em direcção a leste, com o reforço do pó-
dio nesta parte do declive. Isso deve corresponder à obra documentada de 1675, que terá, 
porventura, incluído a reforma do templo (fase III). Tal ampliação pode ter sido originada 
por um eventual derrube de parte do muro oriental da torre, pois o trecho da parede norte 
– aquela que ficou à vista – mostra fragilidades desse lado e vê-se que houve a reconstrução 
parcial junto ao ângulo nordeste. No arquivo do serviço de Obras da Câmara Municipal de 
Vouzela existem documentos relacionados com a instalação do retransmissor da RTP. Entre 
eles encontra-se um levantamento topográfico da zona, antes da colocação das antenas, e 
que mostra, desse lado, um distinto comportamento do terreno, sem fragas e quase plano 
(fig. 5). Presumivelmente no séc. XVIII deu-se novo prolongamento do pódio, desta vez do 
lado oposto, para alargar o adro da capela e nele se construir o alpendre ocidental (fase IV). 
O referido alpendre, inicialmente compacto e de acessos em arco apenas por dois lados, foi 
substituído pelo pórtico actual em finais dos anos 80 do século passado. 

O castelo assentava num imenso fraguedo, do qual estão à vista, sob os muros do 
pódio, diversos thors graníticos. A torre tinha planta aproximadamente quadrada e o muro 
norte apareceu quase na íntegra, excepção feita à zona do cunhal noroeste que, talvez por 
razões de segurança, foi capeado pelo muro de suporte do lanço do pódio que avança para 

Figura 6 – Alçado norte da plataforma da Senhora do Castelo e presumíveis fases de construção  
(Ortofotografia de Arqueologia e Património) 

I – Fortificação original, destruída no tempo de Almançor ou por Abu al-Qasim; 
II – Reconstrução do séc. XI;  II a – Parte duvidosa, mas decerto da mesma fase; 

III- Obra de 1675, juntamente com a reforma da capela; 
IV – Ampliação do séc. XVIII, contemporânea da construção do anterior alpendre
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ocidente. Do lado sul, junto das escadas, ergue-se um paredão que evidencia duas grandes 
fases construtivas. A superior deve corresponder à obra de 1675. No sopé, entre penedos, há 
trechos de muro que faziam parte da infraestrutura em que assentava a torre altomedieval. 
De início, avaliámos com cautela esta infraestrutura, hesitando sobre a sua cronologia, dado 
que apesar de possuir um aparelho de pedra mais miúda e regular, com aparência arcaica, a 
homogeneidade dos líquenes em toda a superfície não deixava distinguir qualquer quebra 
ou transição construtiva. Porém, pela análise feita em outros períodos do ano, assim como 
pela clara diferença entre os aparelhos de alvenaria e pelo confronto de medidas, no levanta-
mento entretanto efectuado, foi possível concluir que, na parte inferior, estávamos também 
perante a fase inicial de construção do castelo. Trata-se da sapata que foi necessário erguer 
desse lado, para ganhar altura, consolidar a base da torre e regularizar o alinhamento da 
parede, quando o muro atingisse a cota do piso térreo. Do cálculo efectuado a partir dos tre-
chos de muro à vista, pode adiantar-se que a torre formaria um polígono regular, com cerca 
de 12, 60m a 12,80m de lado. O mesmo é dizer que, em projecto, a torre terá sido concebida 
como um edifício de planta quadrangular, com cerca de onze varas e meia por cada lado. 
Esta medição coincide praticamente com a métrica da torre do castelo de Trancoso, que pos-
sui 12,70m de largura na base e 11,50m na parte superior6. Esta torre possui uma volumetria 
tronco-piramidal, medindo em cima menos 1,20m de largo. Hoje torna-se impossível confir-
mar se a torre de Vouzela era do mesmo tipo, embora também seja representada na forma 
de tronco de pirâmide, nas imagens mais antigas da heráldica concelhia (Vital, 1999:166-167). 
Durante a limpeza do muro norte, mesmo junto à base, apareceram vários fragmentos de ce-
râmica com cordões digitados e um fragmento de alguidar com base em disco, o que enqua-
dra claramente esta torre no período que estamos a abordar (fig. 7). No entanto, subsistem 
dúvidas para uma datação mais fina, dado o contexto do achado, proveniente de limpeza su-
perficial. É de acentuar que este se localizou numa zona em que existem evidências de duas 
fases construtivas. Na verdade, na parte direita do muro, junto ao solo, observa-se o resto de 
uma ruína com características de derrube (fig. 8). Deve corresponder a um momento ante-
rior da existência do castelo, que terá sofrido um qualquer desmoronamento e cuja recons-
trução pode ter ocorrido já no século XI. Se o arruinamento tiver sido deliberado, durante as 
manobras de Almançor para conquistar Viseu ou Coimbra, é natural que a reparação possa 
ter acontecido por volta de 1019, altura em que já o castelo de Lafões teria recuperado o seu 
governador cristão, na pessoa de Fromarigo Viegas (Real-Tente, 2020: 1631-1632). No caso de 
a desmontagem da torre remontar à castigadora algara do cadi de Sevilha, pouco antes de 
1030, então a obra de restauro poderia ter sido efectuada logo no segundo quartel do séc. XI 
ou após a reconquista do território por Fernando Magno (1057-1064), durante a tenência de 
Piniolo Garcia. 

É interessante referir que, junto ao referido muro norte da torre, apareceu uma certa 
quantidade de ossos de origem animal, ainda por classificar. No meio, surgiu também uma 
peça trabalhada, fazendo supor que o conjunto possa relacionar-se com fabricos artesanais 

6 Agradecemos esta informação à arqueóloga Maria do Céu Ferreira, responsável pela intervenção castelo de Trancoso. Sobre 
as escavações na área envolvente à torre, veja-se: Ferreira-Lobão, 2013. Na vizinha Espanha, as torres coevas de Covarrubias e 
Noviercas possuem planta rectangular e, quanto à primeira, igualmente uma volumetria troncopiramidal. As respectivas me-
didas, na base, são as seguintes: Covarrubias - 13,80mx8,80m; Noviercas -12,35m x 8,80m (Taracena, 1947:15). No castelo de Sª 
Mª da Feira, que Mário Barroca considera possuir várias anomalias, inclusive com torreões adossados, as medidas são c.20m x 
13,8m (Barroca, 2004: 188). As dimensões avantajadas desta fortificação são compreensíveis, dado que se trata da sede de uma 
“Civitas” e a torre poderia funcionar como verdadeira alcáçova senhorial (Teixeira, 2017: 60 ss.).
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em osso. À primeira vista, poderia pensar-se que o artefacto encontrado corresponderia a 
um furador ou agulha grosseira, em que faltava o buraco de enfiar. Porém, uma observação 
mais atenta leva a concluir que deverá tratar-se antes de um vincador ou brunidor de couro 
(fig.7, à direita). A peça tem paralelo em ferramentas modernas para o artesanato do couro, 
o que confere a este achado uma relevância singular.

A continuação das pesquisas levou à identificação uma possível zona de habitat, em 
redor da torre e o traçado, quase completo, de uma cerca que delimitava a área em questão. 
Ela desenvolve-se em vários patamares, com interrupções entre penedos. Já antes do incên-
dio se viam extensos derrubes, observando-se, aqui e acolá, restos de muros de casas, alguns 
deles de paramento duplo e pedras maiores de travamento ou para delimitar a entrada da 
habitação (fig. 9). Nesta parte aparece quase exclusivamente cerâmica medieval. A cerâmi-
ca proto-histórica tem muito pouca expressão, talvez porque a sobreposição arqueológica 
deixou pouco perceptível a fase anterior. Seria um aglomerado relativamente pequeno, mas 
não pode pensar-se apenas destinado a uma guarnição militar, já que na necrópole que lhe 
anda associada está uma sepultura de criança.

Figura 7 – Fragmentos de cerâmica alto-medieval e possível vincador para 
couro, feito em osso  (cl. L. André Pereira; graf. Cláudio Almeida)

Figura 8 – Vestígios de derrube do primitivo castelo, junto ao qual  
apareceram os objectos aqui reproduzidos (cl. MLR)
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 É altura de recordar de novo Fr. Agostinho de Santa Maria, que dá conta de que ainda 
no início do séc. XVIII eram ainda bem visíveis os testemunhos da antiga fortaleza: “O monte 
de Nossa Senhora, de que agora tratamos, se vè cercado de vestígios de muros antigos, ou 
circunvalação, por onde se discorre haveria em o alto daquele monte alguma grande povoa-
ção, ou fosse dos Mouros, ou mais antiga dos Romanos. E quanto à origem, e princípios deste 
Santuario, não pude descobrir cousa alguma com certeza; sem embargo de se dizer, que no 
mesmo Lugar estava huma Torre do Mouro Alafam, e que os Christãos edificàrão nella a Er-
mida da Senhora, dando-lhe o titulo do Castello, em acção de graças de lhe dar vitoria cõtra 
elle, porque os perseguia” (Santa Maria, 1716: t.5, p. 265-266)7. Embora sintético, foi mais 
preciso o pároco de Vouzela, no relatório de 1732, onde diz: “Ainda hoje se vêem vestígios do 
dito castello, e ao redor do mesmo monte se vêem vestígios que mostram ser murado com 
muro de terra”8. É muito interessante esta passagem, ao referir uma construção defensiva 
em terra. Seria provavelmente uma muralha de raio mais amplo. Dadas as condições actuais, 
não nos foi ainda possível vislumbrar indícios da mesma, apesar de já dela termos deixado 
suspeita. A ser verdade que tenha existido, não estmoas em condições de afirmar a que épo-
ca remontaria, pois a arquitectura de terra tanto está presente na Proto-história, como na 
Alta Idade Média. 

A única cerca que se conseguiu identificar, com inteira segurança, foi a do pequeno 
povoado altomedieval. Ela desenvolvia-se em redor do cabeço onde está implantada a torre 
e delimitava um espaço bastante acidentado, que em planta apresenta uma orientação NE-
-SW, e cuja configuração irregular vai alargando para noroeste. Nalguns pontos, o fraguedo 
interior é de tal amplitude e inclinação que dificilmente poderiam aí assentar quaisquer ha-
bitações. Estas situavam-se em outras áreas de enrocamento menos pronunciado, na ponta 
sudeste e sobretudo a norte da actual capela. Foi aí que se conseguiu detectar o primeiro e 
mais bem conservado vestígio da cerca que defendia o povoado. Era de factura bastante tos-
ca, com pedras irregulares e de tamanho muito variável, não trabalhadas e assentes a seco, 
começando por preencher os espaços entre penedos (fig. 10). 

No local referido, durante a limpeza do respectivo alicerce, apareceu cerâmica relacio-
nada com o momento da construção. São fragmentos de produção altomedieval, em quan-
tidade e tipologia bastante significativas. É um conjunto muito homogéneo. Há assinalar um 
fundo de alguidar com base em disco, que mostra uma estranha perfuração na parte inferior. 
Dois pedaços que colam, pertencem a um grande jarro de bordo trilobado. E alguns fragmen-
tos da pança mostram-se decorados por um cordão plástico, com digitações impressas. São 
tipologias já conhecidas e que estão publicadas, por exemplo, em estudos sobre a cerâmica 
das escavações do Alto Mondego e do castelo de Arouca (Tente, et alii, 2014; Silva-Ribeiro, 
2014). Junto a esta mesma estrutura, mas já da parte interior, descobriu-se ainda um frag-
mento de barro com a marca de ter estado a revestir um taipal de caniços relativamente 
finos. É possível que corresponda a uma estrutura de habitat doméstico, se bem que, à fal-
ta de dados de contexto mais precisos, não possamos alegar que seja altomedieval, pois o 

7 Repare-se que, nesta passagem, o autor entra em contradição com o que antes dissera e acima transcrevemos, apontando 
agora para o outro monte a residência do mítico “Mouro Alafam”. Na última parte citada, não há dúvida de que situa a sua 
“torre” na Senhora do Castelo.

8 Esta é a leitura do original, feita directamente por um de nós (D.M.B.) no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT/Memórias 
Paroquiais, vol. 43, nº517, pp. 757-762). Na edição impressa, de J. V. Capela, houve dificuldade de interpretação desta passagem, 
sendo apresentada a seguinte leitura: “mostram ser[escada] com [...] de terra” (Op.cit., p. 761). 
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Figura 10 – Vestígios da cerca do referido povoado (cl. MLR)Figura 9 – Afloramento de muro de 
uma casa do povoado altomedieval 

(cl. MLR)

morro também fornece materiais protohistóricos, onde tais estruturas também costumam 
aparecer. Sobre o conjunto da cerâmica medieval encontrada nas prospecções realizadas até 
meados de 2019, veja-se o Anexo I.

Conseguiu-se reconstituir todo o circuito desta muralha, mas há indícios de que a zona 
habitacional possa ultrapassar, em certos pontos, o perímetro de protecção. Como vimos, 
poderá haver outra muralha de pedra e terra, mas que não conseguimos ainda identificar. Ela 
é mencionada no inquérito de 1732 e poderá coincidir com um desnivelamento acentuado, 
que corresponde também ao perímetro de achados de cerâmica da Idade do Bronze (cfr. 
fig. 3). Quanto à referida cerca do povoado, ela é bem visível do lado norte da capela e o seu 
traçado pode ser seguido em quase toda a extensão. Caminhando para noroeste, onde já de-
sapareceu a pedra miúda, consegue-se identificar o seu primitivo alinhamento, pelo declive 
do terreno e pela fila de grandes blocos de pedra em que assentava. Depois começa a torcer 
no sopé de uma impressionante penedia, até que, da parte leste, está praticamente desapa-
recida numa certa extensão. Mas é possível calcular que cruzava sensivelmente a meio da 
actual escadaria que liga ao cimo do monte. A construção desta última e da rampa de acesso 
às antenas, assim como o arranjo norte do terreiro, encarregaram-se de destruir os vestígios 
existentes. Porém, mais adiante, consegue retomar-se o alinhamento até chegar ao ponto 
de partida (fig.11).

Por azar, no ponto de intersecção da escadaria e da rampa é que se situava a necrópole 
de sepulturas abertas na rocha9, da qual apenas se observam os locais de enterramento de 
um adulto e de uma criança. Nas descrições do séc. XVIII e XIX nada se refere a seu respeito. 
A primeira notícia data de 1903, quando Luís Soares Valgode descreve a sondagem que aí 
procedeu e cujo testemunho transcrevemos acima. Anos mais tarde, Amorim Girão lançou a 
suspeita de haver outras sepulturas, além das duas que ficaram à vista: “há, ainda, junto ao 
santuário, duas ou mais sepulturas cavadas em rocha viva com a forma do corpo humano” 
(Girão, 1921: 5). E um relato mais recente, por informação oral do Arqº Fernando Guimarães, 

9 Aqui o solo é pouco firme, o que confere às sepulturas grande fragilidade.
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técnico do Município hoje aposentado, dá conta que durante a construção do acesso às an-
tenas – ocorrida por volta de 1990 – chegaram a observar-se outras sepulturas, podendo 
ainda estar algumas delas enterradas sob a actual rampa. Apesar das incertezas que possa 
pairar, deve reconhecer-se que a existência de uma necrópole com mais ampla dimensão 
é perfeitamente plausível. Pelo traçado conjectural que fazemos do alinhamento da cerca, 
nesta parte do circuito, as sepulturas ficavam encostadas à muralha, mas já do lado de fora. 
A sua relação com o povoado altomedieval é incontroversa. E o facto de se situar na zona 
encaixada entre os dois outeiros e num ponto de acesso ao povoado, não deixa de sugerir a 
hipótese de que, junto à necrópole, pudesse estar localizado um pequeno templo comunitá-
rio, à semelhança do que acontece em tantos outros sítios acastelados. Mas nada existe que 
o evidencie. A confirmar-se a sua não existência, poderíamos estar até perante o testemunho 
de uma pequena necrópole de antiguidade até anterior à construção do castelo. Em caso 
de ser coeva, nenhum outro sítio seria mais propício à implantação de um núcleo religioso 
para uso dos habitantes locais, que incluísse o espaço litúrgico e um espaço de devoção pela 
memória dos antepassados. A capela dedicada à Virgem Maria só pode ter sido construída 
no cimo do monte depois do castelo deixar de ter serventia militar. É razoável aceitar uma 
suposta transferência desde a base para o cume do cabeço. Mas a ser verídica tal suposição, 
já há muito que esse templo teria perdido funções de apoio comunitário, pois o sítio estava 
deserto e a vida paroquial desdobrara-se em direcção à vila de Vouzela e, do outro lado do 
monte, para o Passal de Fataúnços. Ao erguer-se uma capela na crista do outeiro do Castelo, 
esta adquiria uma função tutelar de diferente natureza, enquanto eremitério e Santuário 
Mariano de vocação regional. Mas o facto de, aqui, a festa da Virgem se realizar no dia 5 de 
Agosto –  e não a 15 – pode ser um sinal da sua nublosa e superior antiguidade, já que naquele 
primeiro dia litúrgico se comemora a dedicação da basílica de Santa Maria Maior, em Roma, 
festa que é celebrada desde o ano de 352 d.C.10. 

A ermida de Nossa Senhora do Castelo aparece documentada pela primeira vez nos 
finais do século XVII (Silva, 1696: 77-78), dizendo-se nessa ocasião que tinha sido edificada 
sobre as ruínas da fortificação medieval (“no lugar do Castello levantarão os moradores da 
Villa de Vouzella no ano de 1660 hua Capella...”). No entanto, o autor equivocou-se na data 
e interpretou mal o tipo de obra, apesar de escrever apenas vinte anos depois do evento. 
Efectivamente, não se tratou de uma edificação, mas sim de restaurar e ampliar a capela, o 
que aconteceu apenas por volta de 1675. No Arquivo da Misericórdia de Vouzela existe um 
conjunto de documentos que fornece dados sobre o estado da mesma no séc. XVII e o res-
pectivo programa de remodelação11. Num requerimento ao Bispo de Viseu (20.Dez.1674), a 
Mesa da Santa Casa solicita autorização para usar um determinado legado pio nas obras de 
beneficiação do pequeno templo de Nossa Senhora do Castelo. Aí se diz que era “ermida 
tão limitada” e sita num “deserto monte”, onde jazia “muito danificada”. A seguir, Bispo 
pediu informações mais detalhadas, através do pároco de S. Pedro do Sul (18.Jan.1675), cujo 
relatório contem pormenores descritivos muito relevantes: o altar possuía uma “retábulo já 

10 É esta também a origem do culto de Nª Sª das Neves, orago que pode ter sido substituído pelo de Nª Sª da Esperança. Não 
sabemos quando foi criado em Vouzela o culto de Nª Sª da Esperança, mas existem outros exemplos em que a sua festa coinci-
de com o dia da Senhora das Neves: por exemplo, em Mouraz, no vizinho concelho de Tondela. O culto de Nª Sª da Espernça é 
também antigo. Remonta ao século X, pelo menos, pois a sua invocação é atestada na basílica de Notre Dame de Mézières, em 
França, no ano de 930.

11 Agradecemos ao Dr. A. Nazaré de Oliveira a informação, assim como a generosa cedência de cópia com as transcrições por si 
efectuadas a partir dos originais a que teve acesso, por amabilidade de Moreira de Figueiredo.
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antigo”, sendo referidas seis imagens, para além da Senhora do Castelo; a capela-mor “esta-
va toda arruinada” e era de tamanho muito reduzido – medida em palmos craveiros, corres-
ponderia a 2,20m comp. x 3,30m larg.; o arco triunfal possuía uma grade, a separar a abside 
do corpo da igreja; este, por sua vez, “estava falto de telha e cal” e media 4,84m “em quadra-
do”; o pavimento era de ladrilho e necessitava de ser nivelado; o circuito por fora da capela 
só se fazia até meio da abside e era muito estreito, pois “apenas cabe uma pessoa por ele”; 
no que concerne à carpintaria, acrescenta que, quanto à porta do templo e ao estrado da 
abside, “tudo está muito usado”. Na mesma informação, apresentam-se ainda os requisitos 
necessários para a obra: acrescentar à abside mais 2,20m de comprimento “para que se não 
chegue da grade ao altar”; abobadar esta abside e abrir uma fresta em cada lado; refazer “as 
grades do arco” triunfal; erguer três palmos de muro a rodear o telhado, para servir de para-
-vento; criar ao redor da capela um circuito 2,20m de largo “para andar a procissão” e “por 
ser fragoso o sítio”. Foram adicionados uns “Apontamentos”, com alguns detalhes da obra, 
nos quais se fala ainda de uma escada, de um parapeito e do “terrapleno de pedra de mar-
ra” ao redor da capela, para o qual se deverá nivelar o solo “tirando todos os cabeços e [se]
entupirão os baixos”. Após receber estes dados, o Bispo lavrou finalmente o seu despacho, 
em que autoriza a utilização dos dinheiros do legado “para o reparo da casa da Senhora” (28.
Fev.1675). Destas notas há a concluir que a capela estava em muito mau estado de conserva-
ção já na 2ª metade do século XVII e que, embora ocupando a base da arruinada torre, o solo 
apresentava-se muito fragoso e irregular, com excepção de uma faixa em redor de uma parte 
da capela, presumivelmente empedrada, mas com largura onde apenas cabia uma só pessoa, 
pelo que não podiam fazer procissão em redor do templo. 

Dado o estado calamitoso da ermida, a sua fundação teria de ser bastante mais antiga. 
Saliente-se que a imagem da Nossa Senhora do Castelo está esculpida em pedra de Ançã e 
tem sido atribuída ao séc. XV (Eusébio-Marques, 2006: 138-139), o que, pelo menos, faz recu-
ar aos finais da Idade Média a origem da capela. O mesmo é indiciado pelo autor do Santuário 
Mariano, ao dizer que, sobre o seu único altar, havia uma imagem da Virgem que denotava já 
“muyta antiguidade” (Santa Maria, 1716: 272). O próprio Luís Valgode cita uns “Apontamen-
tos Históricos”, onde dá a incerta referência a um documento com data de 1515. E depois de 
uma fantasiosa história sobre o ermitão que escolheu a Senhora do Castelo para se isolar e 
levar uma vida santa, afirma que ele aí “mandou edificar, nos princípios do anno de 1456, uma 
capellinha de Nossa Senhora da Esperança”, junto à qual viveu até falecer a 10 de Fevereiro 
de 1510 (Valgode, 1903: 29-35). Independentemente de haver ou não algum fundamento nes-
ta história, o certo é que a cronologia da imagem da Senhora do Castelo parece apontar para 
o século XV a data da fundação da capela no cimo do monte. Mas tal não impede que possa 
ter existido uma igrejinha anterior, junto às sepulturas do povoado. Porém, a zona está muito 
modificada e será difícil obter prova segura da sua existência. A ter existido, o seu primitivo 
assento só poderia ser na baixa existente entre os dois outeiros, aliás tal como ficava a casa 
do ermitão, no dizer do mesmo Santuário Mariano (Santa Maria, 1716: 266).

 Regressando à necrópole, recordamos o que é dito num artigo recente pelos dois 
primeiros subscritores deste estudo: “É possível, ainda que não comprovável, que algumas 
das escassas sepulturas escavadas na rocha de Vouzela possam ter sido construídas num 
momento anterior ao séc. IX, quando as elites locais controlariam já as comunidades e os 
seus hábitos religioso funerários... Quanto às sepulturas antropomórficas da Senhora do Cas-
telo, encostadas à cerca do povoado altomedieval, no seu lado exterior, elas poderiam ter 
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Figura 11 – Traçado da cerca do povoado altomedieval da Senhora do 
Castelo (Gabinete Técnico – CMV)

Anexo I



16 1

justificação lógica pela proximidade ao aldeamento relacionado com o castelo ali existente, 
mas é igualmente provável que possam ser anteriores à construção do castelo. Seriam assim 
mais antigas e integrar-se-iam na cronologia avançada para as demais sepulturas escavadas 
na rocha identificadas no concelho, isto é, entre o século VI e IX” (Real-Tente, 2020: 1629-
1630). Acrescentaremos que, até ao momento, também nada se apresenta que contradiga 
a possibilidade da origem do povoado altomedievo ser, inclusive, anterior à torre senhorial 
do castelo. Esta fortificação deve ter ganho uma especial relevância a partir do momento em 
que se instalou, em Lafões, um grupo de nobres hostis ao rei Afonso Magno, encabeçado por 
seu irmão Bermudo Ordonhes (Real, 2013). E terá tido um papel decisivo no cerco a Viseu, 
durante as duas tentativas para a reconquista da cidade (1028 e 1058), o que lhe deve ter 
valido uma algara demolidora de tropas sevilhanas, durante o primeiro embate (Real-Tente, 
2020: 1631-1632)12. Porém, não pode ser descartada a hipótese de já lá existir anteriormente 
uma povoação fundada pela população autóctone, cristã e de condição dhimmi, em resposta 
à instabilidade que acompanhou a dissolução e queda do reino visigodo.

É preciso não esquecer que uma parte das cerâmicas altomedievais da Senhora do 
Castelo são rudes e tecnologicamente pouco exigentes. Embora ainda estejamos numa fase 
em que não se consegue distinguir com clareza a produção regional nos dois primeiros sécu-
los que se seguiram à conquista árabe da Península, não admiraria se viéssemos a encontrar 
fabricos desse período, no meio de outras peças recolhidas localmente. Entretanto, salta à 
vista a muito má qualidade da estrutura da cerca que defendia esta aldeia. Do ponto de vista 
técnico, é bem pior do que outros exemplos já conhecidos na Beira interior, durante os sécu-
los X-XI. Basta comparar com aparelhos construtivos do que resta da torre de Loumão e da 
capela de S. Martinho do Banho ou, mesmo, da parte que se salvou da torre da Senhora do 
Castelo. É claro que não estamos perante uma obra erudita, mas mesmo assim ela não resiste 
quando comparada com a relativa qualidade da estrutura murária das casas do aldeamento 
dos Lameiros Tapados, que acaba de ser descoberto no próprio concelho de Vouzela. Em 
face disto, é legítimo questionar se não poderemos estar perante uma fase relativamente 
precoce de reocupação do castro proto-histórico, como reacção defensiva por parte de uma 
população que, de repente, se vira perante um ambiente hostil ou, pelo menos, inseguro.

 A concluir, só com escavações arqueológicas cientificamente orientadas é que será 
possível tentar responder a interrogações deste tipo. E o desafio é transcendente, pois trata-
-se de um dos poucos sítios onde, arqueológica e documentalmente, se poderá abrir alguma 
luz a respeito de problemáticas tão actuais na investigação sobre a Alta Idade Média, como 
o período de desenvolvimento da territorialidade medieval, a afirmação precoce de poderes 
locais, a sua relação com o avanço da monarquia astur-leonesa e com a imigração do norte 
senhorial e, não menos importante, a situação de um espaço de fronteira, com gentes de 
variada origem étnica e confissão religiosa, entre os riscos e as vantagens de viverem numa 
terra em disputa, mas onde o poder central tinha dificuldade de penetrar.

12 Conhecem-se titulares da tenência do castelo de Lafões entre os séculos XI e XIII. O primeiro governador referenciado é Fro-
marigo Viegas, que já está em Vouzela em 1019 (DC 243). E, em 1030, ele figura na condição de magistrado superior – “praetor” 
no dizer dos Diplomata et Chartae – a presidir ao julgamento de uma multa que lhe era devida por um habitante, proprietário 
em Figueirosa (DC 268). É, porém, inseguro que tenha sido substituído por Mónio Viegas (1047), como já foi afirmado. O último 
tenente conhecido é Pedro Anes de Riba de Vizela (1266-1271). Sobre a lista dos governadores de Lafões, vd. Marques, 2014: 57.
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