
CITÂNIA DE SANFINS: MEMÓRIAS DAS ESCAVAÇÕES SUBSIDIADAS PELA DIREÇÃO-GERAL DOS EDIFÍCIOS E 
MONUMENTOS NACIONAIS (1944-1968) 



CITÂNIA DE SANFINS: OBJETIVO 

 

A presente exposição virtual pretende dar a 
conhecer a história das escavações 
arqueológicas na Citânia de Sanfins à luz da 
documentação da ex-DGEMN, e constante no 
Arquivo do Forte de Sacavém.  

A análise da documentação textual produzida no 
âmbito institucional, dos relatórios de 
escavações e das fotografias, tiradas para 
documentar os trabalhos realizados, mas 
também “a fim de figurarem no arquivo 
fotográfico“ (TXT.00630065), permite verificar o 
interesse suscitado pela Citânia de Sanfins a 
partir da década de 40 do século XX. Torna 
possível acompanhar as diligências feitas pela 
DGEMN, quase ininterruptamente, entre 1944 e 
1968, primeiro, para a classificar e, depois, para 
trazer à luz do dia as estruturas arqueológicas. 
Permite acompanhar 24 anos de escavações, 
desenvolvidas pelos arqueólogos Eugénio Jalhay 
e Manuel Afonso do Paço e por muitos dos que 
a eles se associaram, as opções tomadas para 
preservar as estruturas, valorizá-las e musealizar 
o espólio encontrado. 

 

Postal das escavações arqueológicas executadas até 1954 pelo 

Ministério das Obras Públicas – Direção-Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais (SIPA DGEMN:DSARH-010/184-0020, 

Guia n.º DES015843, 448172) 



CITÂNIA DE SANFINS: LOCALIZAÇÃO 

A Citânia de Sanfins, implanta-se na freguesia de 

Sanfins de Ferreira e, um pequeno setor, na de 

Eiriz, do concelho de Paços de Ferreira, distrito 

do Porto, numa montanha baixa, já que o ponto 

mais alto atinge apenas 570 m, com ampla vista 

panorâmica sobre o concelho, o litoral Atlântico, 

os vales do Vizela e do Sousa, enquadrado por 

várias serranias. 

Dada a sua localização estratégica central, foi 

escolhida, na sequência da campanha militar de 

Décimo Júnio Bruto (138-136 a.C.) até à 

ocupação romana do Noroeste (29-19 a.C.), 

como capital regional dos povos Calaicos 

situados na margem direita do rio Douro *1. 

Ocupando uma área com mais de 15 hectares, 

constitui uma das maiores e mais significativas 

citânias nacionais e do Noroeste peninsular do 

final da Idade do Ferro, ultrapassando o 

perímetro estimado da maioria das cidades 

romanas em Portugal. 

 
*1 - SILVA, Armando Coelho Ferreira da – Citânia de 
Sanfins. Uma capital castreja. Paços de Ferreira: 
Câmara Municipal de Paços de Ferreira; Museu 
Arqueológico da Citânia de Sanfins; Museu Nacional 
de Arqueologia, 1998, p. 3. 

Vista área da Citânia de Sanfins e da sua envolvente (SIPA FOTO.00061430 (s.d.)) 

  

  



CITÂNIA DE SANFINS: NOTÍCIAS HISTÓRICAS 

Na Época Moderna, a Citânia de Sanfins é 

referida, pela primeira vez, por D. Jerónimo 

Contador de Argote, nas suas Memórias para a 

História Ecclesiastica do Arcebispado de Braga, 

primaz das Hespanhas, publicado em Lisboa, em 

1734.  

Argote refere-a como Cidade Velha, cercada por 

duas linhas de muros: um muro, com cerca de 

meio quarto de légua “em roda”, sete palmos de 

largo e um côvado de altura, no interior do qual 

se divisavam ruas, estreitas e ladrilhadas, e 

ruínas das pequenas casas; no interior da 

povoação e na zona mais alta, um segundo 

muro, e algumas casas, maiores e “castelos de 

esquadria em forma orbicular”. Fora do limite da 

cidade, viam-se algumas “trincheiras” e, para 

nascente, um penedo inscrito. 

 

Vista aérea da Citânia de Sanfins (SIPA DGEMN:DSARH-010/184-0023, Guia n.º FOTO006513, 321865 (s.d.)) 



CITÂNIA DE SANFINS: NOTÍCIAS HISTÓRICAS 

Ainda no século XVIII, nas respostas ao Inquérito 

Paroquial enviado pela Secretaria de Estado dos 

Negócios do Reino, em 1758, os párocos das 

freguesias de Sanfins de Ferreira e de Eiriz, 

atualmente pertencentes ao concelho de Paços 

de Ferreira e no território das quais se implanta 

a citânia, e o da freguesia de Ave, do concelho 

de Santo Tirso, referem a cidade antiga, com 

vestígios de muros, ruas lajeadas, de casas e 

uma capela dedicada a São Romão. 

 

Setor da Citânia ainda por escavar (SIPA FOTO.00061453 (1954)) 



CITÂNIA DE SANFINS: NOTÍCIAS HISTÓRICAS 

Em 1864, o romance O Segredo do Abade, de 
Arnaldo Gama, integra numa nota a recordação, 
um pouco romanceada, da visita que o escritor 
fizera à Citânia de Sanfins, em 1851, 
denominando o local de Monte-Córdova e 
referindo os vestígios de casas e de seis ordens 
de muros.  

Apesar do topónimo mais frequente ser então 

de Serra da Citânia, começam a surgir outras 

designações:  

Roriz – dada por Manuel Marinho Falcão de 

Castro Sarmento, conforme refere o seu tio, 

Martins Sarmento, no diário de escavação de 

Briteiros, em 1874; 

Citânia Menor – atribuída por Martins Sarmento 

numa carta, de junho de 1894, ao abade 

Joaquim Pedrosa, de Santo Tirso; 

“Cidade velha” de Monte Córdova – usada por 

Martins Sarmento num artigo publicado em O 

Arqueólogo Português, em 1895;  

Eiriz – utilizada por J. Leite de Vasconcelos na 
obra Religiões da Lusitânia, de 1905. 

Fotografia manipulada da Estátua do escritor Arnaldo Gama 



CITÂNIA DE SANFINS: DILIGÊNCIAS PARA A CLASSIFICAÇÃO 

Desde 1901, o Conselho Superior de 

Monumentos Nacionais chamou a atenção do 

Governo para o interesse da Citânia de Sanfins, 

de modo a fazer providências para assegurar a 

sua integridade.  

No entanto, as diferentes denominações dão 

origem a alguma confusão e, em 1910, o 

Decreto 06-06-1910, publicado no Diário do 

Governo, n.º 136, de 23 de junho, classifica 

como Monumento Nacional a Citânia de Roriz e 

o Castro de Monte-Córdova, no concelho de 

Santo Tirso, correspondendo a duas 

denominações distintas da Citânia de Sanfins, 

mas não a própria citânia como se pretendia. 

Excerto do Decreto 06-06-1910, Diário do Governo, n.º 136, de 23 de junho, p. 2163 



CITÂNIA DE SANFINS: DILIGÊNCIAS PARA A CLASSIFICAÇÃO 

Passados 50 anos, a confusão e as dúvidas 

persistem, a ponto da Junta Nacional de 

Educação, em 1956, ter de se pronunciar sobre 

o assunto e esclarecer que “as designações de 

citânias de Roriz, Eiriz e Sanfins não se referem a 

3 estações arqueológicas distintas, mas são 

simplesmente designações diversas de uma 

única e mesma Citania – a de Sanfins (…). Logo, 

a classificação de Citânia de Roriz (cuja freguesia 

deste nome pertence ao concec. de Stº Tirso) 

dada a uma estação do Concelho de Paços de 

Ferreira, por Dec. de 16-6-910, não estava 

correcta. Foi rectificada por Dec. 35.817 de 20-8-

46, que a classificou definitivamente como 

Citánia de Sanfins…” (TXT.00630126). 

Esclarece ainda que o Castro de Monte Córdova, 

também classificado em 1910, corresponde ao 

do Monte Padrão, classificado depois pelo Dec. 

38 941, de 6 de novembro de 1951 

(TXT.00630126). 

 

Cópia do parecer da Junta Nacional da Educação sobre as dúvidas 
relativas às Citânias de Roriz, Eiriz e Sanfins (SIPA TXT.00630126) 



CITÂNIA DE SANFINS: DILIGÊNCIAS PARA A CLASSIFICAÇÃO 

Em 1936, por ofício de 7 de outubro, a Câmara 

Municipal de Paços de Ferreira informa a 

DGEMN existir nos limites das freguesias de 

Eiriz e Sanfins, um montado ou serra com 

vestígios arqueológicos “duma antiquíssima 

Citánia ou Cidade Velha”, mencionados por 

arqueólogos nacionais e estrangeiros, mas 

votadas ao abandono, desejando mandar 

proceder a pesquisas ou exploração no local, 

mas só com a assistência do Estado, visto o 

município não possuir receita para tal 

(TXT.01568910).  

Um ofício de Direção Regional dos 

Monumentos do Sul ao diretor geral, de 5 de 

novembro, informa conhecer a citânia e julgar 

conveniente conceder, na melhor oportunidade, 

a dotação de 5.000$00, “para se procederem a 

escavações cuidadosas a fim de verificar a sua 

importância e propor caso mereça a sua 

classificação como Monumento ou Imóvel de 

Interesse Público” (TXT.01568912).  

A proposta obtém a aprovação do diretor-geral 

(TXT.01568913). 

 

 

Ofício da Câmara Municipal de Paços de Ferreira a pedir apoio para as escavações na Citânia |Ofício da Direção dos Monumentos Nacionais do 
Sul ao diretor-geral sugerindo a dotação de 5.000$00 para a realização de escavações na Citânia (SIPA TXT.01568910 | SIPA TXT.01568912) 
 



CITÂNIA DE SANFINS: DILIGÊNCIAS PARA A CLASSIFICAÇÃO 

No verão de 1943, Eugénio Jalhay visita a 

Citânia, que considera de extensão 

extraordinária e “certamente superior à Citânia 

de Briteiros” (TXT.00630019), e incentiva o 

presidente da Câmara, José Maria de Queiroz e 

Lencastre, a “obter-se das entidades 

competentes a classificação da Citânia como 

Monumento Nacional” (TXT.00630018).  

A 6 de abril de 1944, o presidente da Câmara 

solicita à Junta Nacional da Educação a 

classificação da citânia como Monumento 

Nacional e indica ser necessário o pedido de um 

pequeno subsídio para as primeiras 

escavações.  

A 8 de junho do mesmo ano, Eugénio Jalhay, 

como delegado da 2.ª Secção da Junta Nacional 

da Educação, parte para Sanfins, a fim proceder 

à demarcação do terreno da citânia que devia 

ser classificado. Logo no dia 17, na sessão da 

Junta Nacional da Educação, apresenta o 

relatório da sua visita e defende a classificação 

da citânia, o que é aprovado por unanimidade 

(TXT.00630015). 

Cópia do relatório da Junta Nacional de Educação, com parecer de Eugénio Jalhay de 17 de junho de 1944, pp. 4 e 5 (SIPA TXT.00630015 | SIPA 
TXT.00630014) 



CITÂNIA DE SANFINS: DILIGÊNCIAS PARA A CLASSIFICAÇÃO 

No mês seguinte, a 10 de julho, mesmo antes 

de ser classificada, a DGEMN autoriza a 

aplicação da verba de 2.000$00 nas obras de 

conservação das Ruínas da “Cintânia de Sanfins 

Monumento Nacional” (TXT.00629519). 

 A Citânia de Sanfins viria a ser classificada dois 

anos depois, como Monumento Nacional, a 20 

de agosto de 1946, pelo Decreto n.º 35 817, 

publicado no Diário do Governo da 1.ª Série, 

n.º 187. 

Ordem de serviço a comunicar ter sido autorizado a aplicação da 
verba nas obras de conservação da Citânia de Sanfins (SIPA 
TXT.00629519) 
 



CITÂNIA DE SANFINS: AS ESCAVAÇÕES 

A partir de 1944, o padre Eugénio Jalhay, como 

vogal da Junta Nacional da Educação, coordena 

ininterruptamente as escavações na Citânia de 

Sanfins, até à data da sua morte, em novembro 

de 1950.  

Entre 1946 e 1968, a DGEMN adjudica as 

“escavações meticulosas, incluindo a recolha de 

objetos de interesse arqueológico”, ao tenente-

coronel Manuel Afonso do Paço (TXT.00629578). 

Inicialmente, Afonso do Paço era apenas 

colaborador de Jalhay mas, a partir de 1951, 

assume a direção das escavações.  

No verão de 1968, por motivos de doença, 

Afonso do Paço sugere ao arquiteto Fernando 

Augusto Peres Guimarães, chefe da Repartição 

Técnica da Direção dos Serviços dos 

Monumentos Nacionais, que contacte o Padre 

Armando Coelho Ferreira da Silva, que com ele 

colaborara nas últimas quatro campanhas, para 

assumir os trabalhos de escavação. Tal veio a 

concretizar-se “sem quebra na sua 

continuidade” (TXT.00629967). 

 

Fotografia de Eugénio Jalhay, Afonso do Paço e George Leisner (DGPC: Biblioteca de 

Arqueologia: Arquivo fotográfico Leisner/Kalb (AL_GF001_016)) 



CITÂNIA DE SANFINS: AS ESCAVAÇÕES 

Desde 1946, ano em que foi classificada, a 

DGEMN financia, sem interrupção, as 

escavações na Citânia de Sanfins.   

A documentação existente em arquivo permite 

calcular as verbas despendidas entre 1944 e 

1968, à exceção de 1945, ano em que a DGEMN 

não cobriu qualquer despesa, apesar de 

Eugénio Jalhay ter procedido a trabalhos 

arqueológicos.   

Foram gastos 370.000$00, sendo 321.000$00 

do orçamento de financiamento da DGEMN, e 

49.000$00, provenientes da comparticipação 

pelo Fundo de Desemprego entre 1946-1948 e 

1951-1954.  

 

Cópia manuscrita da tabela com as verbas concedidas pela DGEMN 
para as escavações na Citânia de Sanfins 



CITÂNIA DE SANFINS: AS ESCAVAÇÕES 

Segundo Afonso do Paço, os subsídios do 

Ministério das Obras Públicas – Direção-Geral 

dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

“destinam-se a pagamentos de mão de obra a 

trabalhadores locais, minorando-lhes a falta de 

ocupação dos meses de Agosto e Setembro”. 

Assim, a escavação arqueológica era feita com 

“operários da região, com o seu horário de 

trabalho que cumpre apesar das vicissitudes do 

clima” (TXT.00630163 e TXT.00630163).  

Normalmente, o número de homens 

contratados era superior ao das mulheres. A 

documentação possui as listas com os nomes 

dos operários e o respetivo pagamento das 

jornas. 

 

Trabalhos arqueológicos com “operários da região” (SIPA FOTO.00061527 (1964) | SIPA FOTO.00061528 (1964)) 



CITÂNIA DE SANFINS: AS ESCAVAÇÕES 

Na década de 60, a Fundação Calouste 

Gulbenkian também custeou parte das 

escavações, tal como a Câmara Municipal de 

Paços de Ferreira, a qual, desde o início, deu 

apoios vários.   

No entanto, a documentação da DGEMN nem 

sempre contém o valor desse financiamento 

ou o grau de colaboração. Sabe-se, por 

exemplo, que em 1962 a Gulbenkian forneceu 

um subsídio de 10.000$00 (TXT.01569336) e a 

Câmara custeou alguns dos transportes em 

carros de bois (TXT.01569335). Em 1963, a 

Gulbenkian subsidiou as escavações com 

15.000$00 (TXT.01569358), em 1964 com 

20.000$00 (TXT.01569381), mas já não são 

indicados os valores para os anos de 1965 e 

1966. 

 

Relatório da 19.ª Campanha de Escavações Arqueológicas 
Realizadas na Citânia de Sanfins, assinado por Afonso do Paço a 31 
de dezembro de 1962, p. 1 (SIPA TXT.01569338 ) 



CITÂNIA DE SANFINS: AS ESCAVAÇÕES 

Desconhecendo pormenorizadamente toda a 

área da citânia, Eugénio Jalhay decide iniciar as 

escavações, em setembro de 1944, num 

pequeno setor, situado a uns 80 ou 100 m a 

sudoeste do marco geodésico, que já analisara 

na visita do ano anterior.   

Nos anos seguintes, as escavações realizaram-

se nas áreas sequenciais, ou seja, tinham início 

no local onde terminavam no ano anterior, 

conforme Eugénio Jalhay justifica em outubro 

de 1948: “Prosseguindo metodicamente a 

escavação, e evitando a todo o custo dar saltos 

só com o desejo de encontrar objectivos, 

encetamos o trabalho precisamente onde o 

havíamos terminado na campanha anterior, de 

1947, junto à vivenda rectangular N.º 31” 

(TXT.00630033).  

Depois, começaram a ser dirigidas, sempre 

sequencialmente, para a zona onde se projetava 

o acesso à citânia, a fim de que o visitante 

pudesse entrar imediatamente na zona 

escavada. Isso mesmo, explica Afonso do Paço 

numa carta, de 22 de julho de 1959, ao diretor-

geral Henrique Gomes da Silva (TXT.00630200). 

 Áreas escavadas possíveis de definir por campanha 



CITÂNIA DE SANFINS: AS ESCAVAÇÕES 

Nos primeiros anos de escavação, as “pareditas” 

das construções foram deixadas tal como se 

encontravam. Contudo, rapidamente se 

percebeu que, se não se procedesse à sua 

consolidação, o rigor dos invernos, iria destrui-

las facilmente. 

Assim, no Relatório de Escavações de 1948, 

Jalhay refere que “julgamos já ser tempo de se ir 

pensando em pequenas restaurações de 

paredes e de ruínas, como já se faz e muito bem 

em Briteiros” (TXT.00630032). Além disso, a 

presença de um guarda, alguns dias por semana, 

contribuiria para a preservação das estruturas. 

Mais tarde, em 1959, Afonso do Paço informa o 

diretor-geral que, “depois de variada troca de 

impressões com arqueólogos da nação visinha e 

de outros países, procuraremos consolidar o 

melhor possível as frágeis pareditas de pedra 

solta, das casas e dos muros, para tanto, depois 

de ouvidos os serviços dessa direção-Geral, 

procuraremos introduzir entre as pedras, 

ficando completamente oculta, uma porção de 

cimento. Desejariamos que, para esse fim, nos 

fossem enviados, pela Delegação do Porto, 

operários especializados” (TXT.00630200), o que 

foi feito (TXT.00630206). 

 

Trabalhos de consolidação das estruturas (SIPA FOTO.00061459 (1958)) 



 

CITÂNIA DE SANFINS: AS ESCAVAÇÕES 
 

Este trabalho era fundamental para evitar a 

ruína das estruturas. No relatório das 

escavações de 1962, Afonso do Paço esclarece 

que, ao lado da equipe de escavação, 

funcionavam duas outras, de pessoal 

especializado.   

A equipa de consolidação das “pareditas” 

desconjuntadas, com o encargo de retirar as 

raízes das plantas; e a equipa de fixação, com 

colocação de um pouco de cimento entre as 

camadas superiores das pedras, operação 

considerada delicada, executada por uma 

equipe bem treinada (TXT.01569337). 

Segundo indicação nos documentos anexos ao 

Relatório das escavações de 1967, “as pareditas 

assim preparadas ficam um ano expostas às 

chuvas do inverno que lavando as pedras, as 

tornam aptas para no ano seguinte receberem, 

no interior da camada superior de pedras, um 

pouco de cimento com areias, para evitar a sua 

destruição pelos homens e pelos animais” 

(TXT.01569482). 

Trabalhadores procedem à limpeza de raízes e terras das “pareditas” postas a descoberto (SIPA DGEMN:DSARH-010/184-0023, 

Guia n.º FOTO006509, 321854 (1967)) 



CITÂNIA DE SANFINS: AS ESCAVAÇÕES 

Inicialmente a “fiscalização técnica” das 

escavações competia à Câmara Municipal de 

Paços de Ferreira (TXT.00629581), mas, a partir 

de 1950, passa para a responsabilidade da 

DGEMN. Nesse ano, da verba concedida, 

1.000$00 era destinada à fiscalização 

(TXT.00629653), reservando-se, a partir de 1951, 

apenas 500$00 para o efeito (TXT.00629671). 

 

Boletim informativo da fiscalização da obra, de 26 de agosto de 1959, incluindo apreciação sobre Manuel Afonso do Paço (SIPA 

TXT.00629813 | SIPA TXT.00629814) 



CITÂNIA DE SANFINS: AS ESCAVAÇÕES 

As escavações incluíam peneirar, ou passar pelo 

crivo, todas as terras, para recolha de espólio de 

menores dimensões, o qual era guardado em 

caixotes, devidamente etiquetadas e com 

divisórias para as diferentes espécies recolhidas. 

  

 

Mulheres a peneirar as terras para recolha de espólio (SIPA FOTO.00061463 (1959)) 



CITÂNIA DE SANFINS: AS ESCAVAÇÕES 

A escassez de recursos financeiros não permitiu 

levar para fora das muralhas as pedras e as 

terras acumuladas durante as escavações dos 

primeiros anos. Só em 1952 se decidiu proceder 

à remoção dos entulhos, para que o traçado da 

citânia ficasse bem patente.  

O transporte destes materiais era feito em 

carros de bois, procurando-se que, na 

circulação, não destruíssem a parte escavada ou 

ainda por escavar (TXT.01569337). Em 1954, 

foram retirados 900 carros de entulhos e, no 

ano seguinte 1.500, mas ainda havia muitos 

mais para retirar (TXT.00630186).  

Em 1963, o preço diário dos carros de bois era 

de 350$00, o que tornava a operação muito cara 

e pouco rentável. Assim, foi preciosa a 

colaboração da Câmara Municipal, que colocou 

à disposição da escavação, durante alguns dias, 

um Dumper dos serviços camarários, e o 

empreiteiro de estradas, que cedeu várias vezes 

uma camioneta para o transporte dos materiais 

(TXT.01569357). Esta colaboração manteve-se 

nos anos seguintes. 

Transporte dos entulhos para fora da citânia, com um Dumper e uma camioneta (SIPA DGEMN:DSARH-010/184-0023, Guia n.º FOTO006504, 821824 

(1963) | 321827 (1963)) 



CITÂNIA DE SANFINS: AS ESCAVAÇÕES 

Em outubro de 1952, decidiu-se “promover 

dentro das possibilidades, a inclusão de verba 

própria para a reconstrução das muralhas, para 

que a Citânia possa ser preservada dos estragos 

causados pelos gados”, que invadiam as ruínas 

na procura de pastos (TXT.00630081). Esse 

trabalho foi iniciado nas escavações de 1953 e 

prologou-se na década de 60. 

Aquando da visita de fiscalização a 27 de julho 

de 1956, pelo arquiteto José Marques de Abreu 

Júnior, combinou-se com Afonso Paço “não 

elevar as muralhas nem as casas além de 0,60 

m o máximo excepcionalmente, reduzindo esta 

altura para menos sempre que possível” 

(TXT.00630141). 

Aspetos da reconstituição da muralha para impedir a passagem do gado (SIPA FOTO.00061407 (1954) | SIPA FOTO.00061467 (1960)) 



CITÂNIA DE SANFINS: AS ESCAVAÇÕES 

À medida que a importância das estruturas 

postas a descoberto e o espólio arqueológico 

encontrado na Citânia foram aumentando, 

cresceu simultaneamente a colaboração de 

outras instituições nas escavações. 

Por exemplo, quando o Comissariado Nacional 

da Mocidade Portuguesa decidiu organizar, para 

o verão de 1956, os primeiros Campos de 

Trabalho para a Juventude, a Citânia de Sanfins é 

selecionada como uma das duas estações 

arqueológicas para o estabelecimento de um 

campo. 

Tendo o contacto inicial sido feito a Afonso do 

Paço, este informa o diretor-geral e solicita 

autorização e orientação (TXT.01569187, 

TXT.01569188), o que é deferido a 4 de janeiro 

de 1956 (TXT.01569190). 

 

Carta de Afonso do Paço ao diretor-geral a solicitar autorização e orientação para o estabelecimento de Campos de Trabalho para a Juventude em 

Sanfins (SIPA TXT.01569189 | SIPA TXT.01569188) 



CITÂNIA DE SANFINS: AS ESCAVAÇÕES 

Entre 1956 e 1962, as escavações contaram com 

o apoio de 25 a 30 jovens universitários 

portugueses e estrangeiros, provenientes de 

vários países, integrados nos denominados 

Campos de Trabalho de Arqueologia da 

Mocidade Portuguesa, que tinham 

financiamento próprio. 

Os jovens tinham um chefe de Campo e 

adjuntos, mas o trabalho era orientado pelo 

diretor das escavações, Manuel Afonso do Paço.  

 

Jovens universitários do Campo de Trabalho de Arqueologia da Mocidade Portuguesa com Afonso do Paço (SIPA FOTO.00061491 (1962) | SIPA 

FOTO.00061485 (1962)) 



CITÂNIA DE SANFINS: AS ESCAVAÇÕES 

Nas Notas sobre os Campos de Trabalho de 

Arqueologia, de 10 de novembro de 1957, 

Afonso do Paço esclarece que a escavação 

arqueológica e o Campo de Trabalho vivem em 

conjunto, mas são completamente autónomos 

(TXT.00630166).  

Apesar de muito elogiar a experiência que os 

campos proporcionavam, declara que o 

rendimento dos jovens universitários do campo 

era menor do que o dos trabalhadores 

contratados, pois eles constituíam 

“trabalhadores intelectuais a quem se 

proporcionou durante as férias, um misto de 

ocupação material e espiritual”. Assim, o “labor 

tem de ser bastante reduzido”, por estarem 

essencialmente habituados a manusear livros, 

as mãos se ferirem depois de algumas horas de 

trabalho, não suportarem um “sol ardente ou 

uma chuva teimosa” e se cansarem 

rapidamente da “monotonia da escavação, 

quando incide sobre uma zona sem interesse” 

(TXT.00630163).  

 

Notas sobre os Campos de Trabalho de Arqueologia, de 

Afonso do Paço, 10 de novembro 1957 (SIPA 

TXT.00630163 ) 



CITÂNIA DE SANFINS: AS ESCAVAÇÕES 

A documentação não é suficientemente 

elucidativa, mas a partir de meados da década 

de 50 e, especialmente, na década de 60, foram 

muitos os professores e os alunos das 

instituições de ensino nacionais que 

colaboraram nas escavações, bem como alunos 

e arqueólogos estrangeiros: 

A partir de 1956 existem referências 

documentais à colaboração das seguintes 

instituições de ensino: Seminário Maior do 

Porto; Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra; Seminário de Viseu; Círculo de Estudos 

Arqueológicos da Faculdade de Letras de Lisboa; 

Faculdade de Letras do Porto e a de Lisboa; 

Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa e do 

Porto; Instituto Superior de Agronomia. Muitos 

dos jovens destas instituições colaboraram no 

âmbito do C.I.T.U. - Centro de Intercâmbio e 

Turismo Universitários. 

 
Afonso do Paço com jovens do acampamento LOCUS 3 | Reconhecimento por jovens do acampamento LOCUS 1 (SIPA DGEMN:DSARH-010/184-0023, 

Guia n.º FOTO006508, 321850 (1967)| Guia n.º FOTO006508 321847 (1967)) 



CITÂNIA DE SANFINS: AS ESCAVAÇÕES 

Muitos dos jovens trabalhavam durante a 

manhã na citânia e, de tarde, no Museu de 

Sanfins, onde catalogavam e desenhavam os 

materiais, ou procediam à conservação das 

peças. 

Aliás, no Relatório das escavações realizadas em 

1967, Afonso do Paço, diz que “É nosso desejo 

transformar as escavações arqueológicas da 

citânia de Sanfins, num campo prático de treinos 

para alunos das Faculdades de Letras do Porto, 

Coimbra e Lisboa, que poriam ali em prática o 

ensino que durante o ano receberam nas aulas. 

É absolutamente necessário formar novas 

gerações de arqueólogos e torna-los aptos a 

dirigir as escavações que lhes forem confiadas” 

(TXT.01569495). 

Jovens universitários do acampamento LOCUS a desenhar fragmentos cerâmicos no 

Museu de Sanfins | Desenho com decalque de dois fragmentos cerâmicos (SIPA 

DGEMN:DSARH-010/184-0023, Guia n.º FOTO006508, 321848 (1967)  Guia n.º 

DES015851, 424384 (1967)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

A Citânia de Sanfins apresenta um sistema 

defensivo composto por três linhas de muralhas 

completas e uma quarta muralha, desenvolvida 

apenas a sudoeste, na zona mais baixa e por 

onde se fazia o acesso principal à citânia, 

reforçado a norte e a sul por fosso artificial, 

escavado no afloramento. 

De um modo geral, o traçado das muralhas, que 

só em 1951 foram totalmente reconhecidas, 

adapta-se à topografia do terreno, 

acompanhando as curvas de nível. 

Levantamento a taqueómetro da Citânia de Sanfins pelo capitão Rebelo de Sousa, dos Serviços Cartográficos do 

Exército, realizado em setembro de 1951 (SIPA FOTO.00541637) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

A exceção verifica-se na primeira linha de 

muralhas, a mais interna, que tem traçado 

retilíneo a poente. Os paramentos, com 1 m de 

espessura média, possuem aparelho poligonal e 

irregular, em algumas zonas, e, noutras, fiadas 

de pedra mais horizontalizadas e ângulos retos 

na entrada da rua n.º 3.  

O facto de, em alguns troços, ser construída 

sem alicerces assentes na rocha natural e 

sacrificar arruamentos e outras estruturas, faz 

pensar ser de construção posterior à segunda 

linha de muralhas, denotando assim maior 

influência de romanização *1. 

  

  

  

  

 

 

*1 - SILVA, Armando Coelho Ferreira da – Citânia de 

Sanfins - Paços de Ferreira. Paços de Ferreira: 

Câmara Municipal de Paços de Ferreira, 1983, p. 11. 

 

Vista parcial da primeira linha de muralha (SIPA FOTO.00061337 (1950)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

A segunda linha de muralhas abrange a extensa 

plataforma central da citânia e deveria ter 

constituído o seu perímetro inicial. Tem 

aparelho poligonal e irregular, com 1,30 m de 

espessura média, atingindo 3,50 m na zona da 

porta. 

Vista aérea da citânia, vendo-se em primeiro plano a segunda e a terceira linha de muralhas  (SIPA DGEMN:DSARH-

010/184-0023, Guia n.º FOTO006504, 321829 (1963)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

A terceira linha de muralhas possui troços em 

aparelho poligonal e irregular e alguns panos da 

vertente sudoeste com aparelho ciclópico.  

A primeira, segunda e troços da terceira linha de 

muralha foram construídos com dois 

paramentos paralelos, de aparelho irregular, 

preenchidos interiormente com pedras miúdas.  

A quarta linha de muralha é constituída por 

grandes e toscas pedras.  

 

Troços da terceira linha de muralha a poente da citânia (SIPA FOTO.00061427 (1955) | SIPA FOTO.00061450 (1957)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

A zona escavada intramuros apresenta planta 

de estrutura regular, definida por arruamentos 

largos ortogonais, a partir de uma rua central, 

que corre no sentido norte - sul, em algumas 

zonas com 4 m de largura, articulada com 

arruamentos transversais, mais ou menos 

equidistantes, de 2 a 2,5 m de largura e com 

cotovelos muito acentuados. 

Segundo Armando Coelho Ferreira da Silva, 

este ordenamento geral integra-se na 

denomina fase proto-urbana de grandes 

povoados, dirigidos por um poder central *1 

 

 

 

 

 

 

*1 – SILVA, Armando Coelho Ferreira da – Citânia 

de Sanfins - Paços de Ferreira. Paços de Ferreira: 

Câmara Municipal de Paços de Ferreira, 1983, p. 

19. 

 

Planta das escavações realizadas até 1967 (SIPA DGEMN:DSARH-010/184-0023, 

Guia n.º FOTO006513, 334235) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

As ruas, com zonas pavimentadas a pedra, são 

muradas e têm entrada para uma espécie de 

quarteirão. 

Diferentes aspetos das ruas, parcialmente lajeadas e delimitadas por muros, com acesso aos “quarteirões” (SIPA FOTO.00061347 (1951) | SIPA 

FOTO.00061372 (1952)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

Cada quarteirão é subdividido, em média, por 

quatro núcleos habitacionais, cada um 

pertencente a um grupo familiar, abrangendo 

os membros ligados por descendência e 

ascendência, consanguinidade e afinidade 

(avós, filhos, netos e parentes colaterais). 

Vista de um quarteirão murado (SIPA FOTO.00061346 (1951)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

Cada um dos núcleos habitacionais, ocupando 

uma área de 200 m2 a 300 m2 e muitas vezes 

cercados por um muro, compõe-se de quatro 

ou cinco construções, em torno de um pátio 

comum, de acordo com a função: cozinha com 

lareiras e forno, local de armazenamento de 

géneros, zonas de dormida, recinto para guarda 

de animais e espaços de reunião, com bancos.  

 

Setor escavado da citânia entre a primeira e a segunda linha de muralha (SIPA FOTO.00061373 (1951)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

Os núcleos são constituídos por casas de planta 

circular, a tipologia predominante, com 12 a 16 

m de perímetro, e retangular, com 15 a 25 m, 

ambas com ou sem vestíbulo, sendo as 

retangulares de construção menos cuidada. 

 

Visita à citânia do engenheiro Henrique Gomes da Silva, Diretor-Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais, com Eugénio Jalhay (esquerda) e Afonso do Paço (direita) 

(SIPA FOTO.00061342 (1950)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

As casas são construídas com dois paramentos 

exteriores, de pedras médias e grandes, de 

aparelho irregular ou poligonal, preenchidos 

interiormente com pedra miúda, atingindo os 40 

a 60 cm de espessura.  

Por vezes as pedras exteriores são bem 

facetadas e dispostas retangularmente. Mais 

raramente apresentam aparelho helicoidal. 

Algumas denotam reboco interior.  

 

Casas de planta circular e retangular de um dos núcleos escavados em 1949 (casas n.ºs 55, 56 e 57) (SIPA DGEMN:DSARH-

010/184-022, Guia n.º FOTO006502, 320195 (1949)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

Nos núcleos habitacionais entre a primeira e a 

segunda muralha, as construções apresentam, 

na zona inferior do paramento externo, blocos 

maiores cercados de pedras de menores 

dimensões. 

Setor escavado da citânia entre a primeira e a segunda linha de muralha, vendo-se 

Afonso do Paço (SIPA FOTO.00061339 (1950)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

Excecionalmente, o aparelho das casas é 

formado por pedras dispostas ao alto, fincadas 

no solo. 

Construções em que o aparelho é formado por pedras fincadas no solo (SIPA 

FOTO.00061402 (1954)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

As casas eram relativamente baixas e cobertas 

com material perecível.  

Têm a entrada com 60 a 80 cm de largura, tal 

como as entradas dos núcleos, onde podiam 

atingir 1 m.  

As soleiras, ombreiras e padieiras de algumas 

portas são decoradas com motivos 

geométricos típicos da cultura castreja, em 

corda, espinha, círculos encadeados, tríscelos, 

sinais cruciformes, serpentiformes, etc., tendo-

se encontrado, em 1944, na casa n.º 14, uma 

soleira com motivo zoomórfico (ovelha). 

 

Pedras lavradas encontradas, em 1949, junto à casa 60 

(SIPA DGEMN:DSARH-010/184-022, Guia n.º FOTO006502, 

321803 (1949)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

Existem, no entanto, casas redondas sem 

apresentar qualquer entrada ao nível do solo ou 

até à altura das paredes existentes, o que faz 

pensar que a sua entrada seria num plano mais 

alto, para impedir o ataque de animais ferozes. 

Estas casas, com o diâmetro de cerca de 4 m, 

possuem aparelho bastante rude. 

 

Casa de planta circular sem entrada ao nível do solo (SIPA FOTO.00061375 (1953)) 

  



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

No interior da primeira linha de muralha, em 

posição central e junto a um cruzamento de 

ruas, destaca-se um núcleo construtivo com 

duas casas retangulares, de maiores 

dimensões. Tal facto, associado ao espólio de 

natureza sagrada que aí foi encontrado, 

nomeadamente duas aras anepígrafas e a 

cabeça, tronco e pernas da estátua de um 

guerreiro galaico, leva a pensar que teriam 

utilização pública de caráter religioso, datável 

da fase de reestruturação urbana e com 

paralelos no Castro de Monte Mozinho. 

 

Planta com marcação das duas construções de maiores 
dimensões no interior da primeira linha de muralha 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

As casas têm normalmente o piso de solo 

natural, às vezes aproveitando a rocha, ou em 

terra batida ou saibro.  

Apenas uma casa escavada, de planta retangular, 

apresentou o pavimento lajeado. 

Também apenas uma casa tinha ao centro, 

escavado na rocha, uma cavidade redonda, para 

provável apoio de esteio que, segundo alguns 

autores, permitia sustentar a cobertura. 

Setor da citânia, vendo-se em primeiro plano casas com pavimento em terra integrando 

afloramento rochoso (SIPA FOTO.00061332 (1950)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

Uma das casas possui no pavimento motivos 

circulares, em barro, o que pode corresponder 

ao local onde se procedia à secagem ou à 

cozedura de olaria. 

 

Pavimento de uma das casas com motivos circulares, em barro, no pavimento (SIPA 

FOTO.00061503 (1963)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

Por vezes, o afloramento rochoso do pavimento 

das casas ou das ruas era escavado para se 

construírem pias para a recolha de água, 

possíveis bebedouros de animais ou tanques de 

lavagem. 

 

Casa com pia no pavimento rochoso (1967) |Rua n.º 3 integrando pia no pavimento (SIPA FOTO.00061548 (1967) | SIPA DGEMN:DSARH-010/184-022, 

Guia n.º FOTO006502, 320199 (1949)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

Os muros ou as casas integram, in situ, inserido 

nas paredes exteriores ou interiores as 

denominadas “prisões de gado”, com ou sem 

orifício central, para prender o gado, 

testemunhando a criação de animais. 

Nas escavações de 1967, encontrou-se uma 

destas ”prisões de gado” inserida no pavimento 

lajeado de um pátio, constituindo situação 

invulgar. 

 

Casa n.º 12, escavada a 3 de setembro de 1945, integrando no paramento exterior duas argolas para prender o gado e uma outra no 

interior (SIPA FOTO.00061344 (1951)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

Algumas casas reaproveitam nos seus 

paramentos mós, tendo-se encontrado um 

grande número delas nas escavações, o que 

indica o seu uso generalizado para triturar os 

cerais. 

 

Casa de planta circular com vestíbulo integrando mó no paramento, junto à primeira 

linha de muralha (SIPA FOTO.00061338 (1950)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

Os pátios comuns dos núcleos habitacionais 

apresentam, quase sempre, pavimentos de 

pedra, por vezes, em muito bom estado, outras 

completamente revolvidos. 

 

Pátio lajeado entre o grupo de casas de um agregado familiar, escavado em 1967, integrando prisão de gado, com 

orifício, cravada no solo (SIPA FOTO.00061550 (1967)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

As escavações revelam a existência de um 

sistema de drenagem de águas pluviais. Caleiras 

conduzem a água das chuvas do interior para o 

exterior das casas e na sua descida pelas 

vertentes da montanha, atravessando muros por 

meio de vãos abertos ao nível do solo, 

continuando até à zona desabitada. 

As caleiras podem ser feitas pela disposição das 

pedras no pavimento, colocando outras em 

plano rebaixado para ficarem como fundo, ou 

então, são mais perfeitas, apresentando secção 

quadrada e sendo limitadas lateral e 

inferiormente por pequenas lajes de pedra. 

Caleira para condução das águas da chuva | Vão para escoamento das águas entre a casa n.º 137 e o pátio do agregado familiar vizinho (SIPA 

FOTO.00061403 (1954) | SIPA DGEMN:DSARH-010/184-0023, Guia n.º FOTO006509, 321857 (1967)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

Nas escavações de 1950, encontrou-se uma 

escada, “que põe em comunicação o terraço ou 

socalcos em que se encontram as casas nºs 13 e 

14 com a parte de baixo, situada num nível 

inferior e que contém as habitações 40 a 45. 

Esta escada oferece o pormenor curioso de ter o 

último degrau em forma de meio arco como se 

vê na que se descobriu há anos no Castro de 

Santa Tecla, na Galiza” (TXT.01568891). 

 

Setor escavado, vendo-se a escada de ligação entre os dois níveis de construção 

(SIPA FOTO.00061334 (1950)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

No local das escavações de 1962, foram 

encontrados “restos de muralhas superficiais, 

que assentavam sobre vestígios de construções 

mais antigos, de que só existiam alguns 

alicérces”, indicando um segundo plano de 

urbanização (TXT.01569338). Em 1965 

encontraram-se igualmente casas com 

estruturas sobrepostas. 

Ainda assim, a homogeneidade do ordenamento 

do povoado e a inexistência de alterações 

significativas nas zonas habitadas, comprovam 

um plano de urbanização e um período de 

ocupação limitado, possível de situar entre o 

século I a.C. e a segunda metade do século I d.C. 

*1. 

 

 

 

 

*1 - SILVA, Armando Coelho Ferreira da – Citânia de 

Sanfins Paços de Ferreira. Vila Nova de Gaia: Câmara 

Municipal de Paços de Ferreira; Museu Arqueológico 

da Citânia de Sanfins, 1983, p. 19. 

 

Construções sobrepostas encontradas nas escavações de 1962 e 1965, respetivamente (SIPA DGEMN:DSARH-010/184-0023, Guia n.º FOTO006503, 

321812 (1962)| SIPA DGEMN:DSARH-010/184-0023, Guia n.º FOTO006506, 321835 (1965)) 



CITÂNIA DE SANFINS: CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

Em 1967, Afonso do Paço considerava uma 

necessidade premente, imposta pelos 

visitantes da Citânia de Sanfins, encarar-se nas 

próximas campanhas a “reconstrução de uma 

ou duas casitas citanienses, como se fez em 

Briteiros e Santa Tecla, para que o visitante 

possa ter uma ideia destes povoados” 

(TXT.01569494). 

  

No entanto, o tenente-coronel nunca chegou a 

ver concretizado esse seu desejo. 

 

Relatório da Campanha de escavações de 1967, p. 3 (SIPA 

TXT.01569494) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

As escavações permitiram constatar que o local 

do povoado fora habitado no Neolítico, ainda 

que as construções castrejas tenham destruído 

todo o estrato da Idade da Pedra Polida. 

O espólio do período Neolítico limita-se a alguns 

machados de pedra polida e facas de sílex, 

recolhidos no meio de terras negras e soltas, 

remexidas pelos fundos das construções 

castrejas. 

Os machados são em xisto anfibólico, 

ligeiramente ovalados e de pequenas 

dimensões, sem características especiais, exceto 

um, que é espalmado, mais parecendo uma 

cunha. 

 

 

 

 

PAÇO, Afonso - Citânia de Sanfins. IV – Fundo Pré-

Histórico. Separata Lucerna, vol. 1, n.º 3-4. Porto: 

Marânus, 1961.  

 

Machados de pedra polida e facas de sílex (SIPA FOTO.00061414 (1954)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

O espólio característico da cultura castreja 

comprova uma atividade económica 

diversificada na citânia. 

A documentar a fiação de lã e de linho, que era 

feita pelas mulheres em todas as casas, e, 

simultaneamente, o papel desempenhado pela 

criação de gado, foram encontrados 245 

cossoiros.  

Os cossoiros ou fusaiolas são pequenos discos, 

lisos ou decorados, de vários tipos ou formas, 

feitos maioritariamente em argila, com um 

orifício central, que eram colocados na parte 

inferior do fuso, como remate. 

Segundo Maria de Fátima M. Silva, o tamanho 

reduzido de alguns deles (1,5 cm e 1,8 cm de 

diâmetro total e 0,2 cm de orifício), 

impossibilitava-os de se adequarem ao fuso, 

devendo, por isso, ter servido como botões para 

o vestuário *1. 

*1 - SILVA, Maria de Fátima Matos – «Estudo 

tipológico de cossoiros I – Citânia de Sanfins, Castros 

de Moldes e de Santo António». Separata da Revista 

de Ciências Históricas. Porto: Universidade 

Portucalense Infante D. Henrique, 1989, vol. IV, p. 

94. 

Cossoiros ou fusaiolas e duas patelas para enrolar o fio (SIPA FOTO.00061445 

(1961) | SIPA FOTO.00061363 (1952)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

Os cossoiros da Citânia de Sanfins são 

maioritariamente circulares, alguns ovais e 

apenas um quadrangular (o único conhecido).  

Quanto à forma externa, Maria de Fátima 

Matos Silva, classifica-os de cinco tipos: 

bulbosos; discoides; cónicos; bicónicos; e 

troncocónicos.  

Predominam os fabricados em molde, 

sobretudo nos de tipo mais elaborado 

(bicónicos, cónicos e troncocónicos), e são 

raros os feitos à mão (discoides e bulbosos).  

Quarenta e um cossoiros, especialmente os 

bicónicos, são decorados, predominando a 

técnica da incisão e da estampagem, tendo 

como principais motivos, a decoração 

geométrica, de linhas ou sulcos retilíneos, 

geralmente cruzando-se ou em espinha, e a 

curvilínea, sobretudo os círculos; é também 

frequente o pontilhado. 

 

SILVA, Maria de Fátima Matos – «Estudo tipológico 

de cossoiros I – Citânia de Sanfins, Castros de 

Moldes e de Santo António». Separata da Revista 

de Ciências Históricas. Porto: Universidade 

Portucalense Infante D. Henrique, 1989, vol. IV, pp. 

90-130. 

Desenho de cossoiros ou fusaiolas (SIPA FOTO.00061422 

(1955)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

Os vários pesos de tear ou pondera de tear, 

testemunham amplamente a tecelagem, igualmente 

feita pelas mulheres. Devia ocupar uma posição de 

relevo na economia local, satisfazendo as 

necessidades do povoado e, com os seus excedentes, 

abastecer um pequeno comércio regional *1. 

Os pesos, em pedra, com a forma de uma pirâmide 

truncada, ou de um paralelepípedo, com 10 a 12 cm 

de altura e com um ou dois furos na parte superior, 

serviam para manter em tensão os fios da urdidura 

do tear, que seria vertical e muito rudimentar. 

A fiação e tecelagem é também documentada por 

quatro patelas, que serviam para enrolar o fio. 

 

 

 

 

*1 - SILVA, Maria de Fátima Matos – «Estudo 

tipológico de cossoiros I – Citânia de Sanfins, Castros 

de Moldes e de Santo António». Separata da Revista 

de Ciências Históricas. Porto: Universidade 

Portucalense Infante D. Henrique, 1989, vol. IV, p. 

107. 

 

Pesos de tear (SIPA FOTO.00061413 (1954) | SIPA FOTO.00061543 (1966)) 

  



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

A metalurgia do ferro na citânia é 

testemunhada pela presença de vários 

utensílios e objetos e pela existência de 

escórias desse material. 

O ferro era utilizado especialmente no fabrico 

de armas, utensílios agrícolas e artesanais 

(martelos, picos, guilhos, etc.), sendo a própria 

atividade do ferreiro atestada com a existência 

de tenazes.  

 

Falcatas em ferro (SIPA FOTO.00061369 (1952)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

Os instrumentos agrícolas em ferro proveniente 

de castros não são muito frequentes, no 

entanto, na Citânia de Sanfins recuperam-se 

machados, alviões, chuços, enxadas e sachos. 

Os trabalhos agrícolas normalmente eram 

realizados pelas mulheres, crianças e pelos mais 

velhos. 

 

Sacho, em ferro (SIPA FOTO.00061412 (1954)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

A metalurgia do bronze persistiu essencialmente 

para objetos de caráter mais ornamental, 

estando documentada em alguns cabos de 

punhal, um deles, ornado com a figura de um 

leão, numa série de fíbulas, utilizadas no 

vestuário, e de tipologias conhecidas (tipo 

Sabroso, Santa Luzia, transmontano, longo 

travessão sem espira, Aucissa e anulares), 

alfinetes, contas de colar e diversos apliques. 

Entre as peças de adorno, destaca-se o 

fragmento de uma joia de prata e ouro, 

constituindo o terminal de um torquês ou colar, 

em forma de cápsula, com paralelos 

morfológicos, técnicos e estilísticos na 

ourivesaria castreja do Noroeste peninsular.  

 

 

 

 

*1 - SILVA, Armando Coelho Ferreira da – Citânia de 

Sanfins Paços de Ferreira. Vila Nova de Gaia: Câmara 

Municipal de Paços de Ferreira; Museu Arqueológico 

da Citânia de Sanfins, 1983, p. 16. 

 

Objetos de bronze: fíbulas, alfinetes, conta, cabo de faca,  
e outros  (SIPA FOTO.00061364 (1952)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

Da cultura castreja foram encontradas muitas 

gravuras rupestres, classificadas nos seguintes 

tipos:  

- Sinais alfabetiformes 

- Figuras reticuladas 

- Figuras circulares ou em espiral 

- Covinhas abertas nos rochedos 

- Ofiolatria 

- Cena de caça ao veado 

 
Gravuras rupestres: sinais alfabetiformes | reticuladas e tríscelo | círculos concêntricos 

(SIPA FOTO.00061381 (1953) | SIPA FOTO.00061449 (1957) | SIPA FOTO.00061418 

(1954)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

A pedra descoberta em 1944, decorada com 

sulcos verticais, um escudo celta ornamentado 

ao centro e duas pequenas depressões nos 

cantos superiores, uma em cada canto, tem 

suscitado algumas dúvidas de interpretação. Há 

a hipótese de tratar-se de fragmento de uma 

figura. 

Gravura rupestre: pedra com escudo central (SIPA FOTO.00061415 (1954) ) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

Uma gravura com espiral aberta num rochedo, 

foi encontrada pelo arqueólogo inglês Gordon 

Childe, durante uma visita que fez à Citânia de 

Sanfins. 

Gravura rupestre: espiral (SIPA FOTO.00061353 (1951)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

A gravura rupestre mais significativa documenta 

uma das principais atividades de subsistência na 

citânia - a caça -, e foi encontrada no interior da 

casa n.º 12, durante as escavações de 1945. 

Eugénio Jalhay, num estudo de 1947, 

considerou-a  dos “primeiros tempos do 

povoamento da citânia (300 anos antes de 

Cristo, aproximadamente”) *1. No entanto, a 

descoberta posterior de outros elementos pré-

históricos, levou Afonso do Paço, a filiá-la “num 

fundo pré-histórico, ou sua reminiscência em 

época ligeiramente posterior” *2. 

A pedra, medindo na base e em altura 42 cm, 

tem indícios de ter sido sujeita ao fogo, talvez 

para facilitar o trabalho na gravação da 

representação, em que os traços foram obtidos 

por pontos abertos sucessivamente na rocha. O 

movimento das figuras faz-se da esquerda para a 

direita, ao contrário do que é mais frequente, e 

a figura do cavaleiro não é tão esquemática 

como a dos veados. 

*1 – JALHAY, Eugénio – Uma notável gravura 
rupestre da Citânia de Sanfins. Separata da Revista 
Brotéria, vol. XLIV, fasc. 5, maio 1947. Lisboa: Tip. 
Porto Médico, Ld.ª, 1947, p. 12; 

*2 - PAÇO, Afonso - Citânia de Sanfins. IV – Fundo 
Pré-Histórico. Separata Lucerna, vol. 1, n.º 3-4. 
Porto: Marânus, 1961, p. 19. 

Gravura rupestre: cena de caça ao veado (SIPA FOTO.00061457 (1957)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

O culto ofiolátrico, ou o culto da serpente no 

Noroeste peninsular é documentado pela 

representação de uma serpente gravada numa 

pedra retangular, utilizada na construção, 

encontrada nas escavações de 1957, e pela 

escultura da cabeça de serpente, descoberta em 

1963. 

 A escultura, em granito, representa a cabeça de 

uma serpente em posição de alerta, fletida em 

ângulo reto, medindo 0,47 m de comprimento, 

0,125 m de largura média e 0,11 m de 

espessura. 

Afonso do Paço considerou-a, à data, “a primeira 

escultura deste género que se regista nos nossos 

castros”, documentando assim um culto 

ofiolátrico no Noroeste peninsular *1. 

 

 

 

*1 - PAÇO, Afonso - «Citânia de Sanfins. VII – 

Escultura de cabeça de ofídeo». Actas do III Colóquio 

Portuense de Arqueologia. In Lvcerna. Porto: 

Marânus, 1965, vol. IV, pp. 5-6. Separata da 

publicação. 

 

Escultura de cabeça de ofídeo (SIPA FOTO.00061516 (1964)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

Nas escavações de 1962, na parte superior da 

citânia e próximo de um cruzamento de quatro 

ruas, encontraram-se três fragmentos de estátua 

de guerreiro galaico, o qual devia ocupar uma 

posição tutelar ou protetora do povoado. 

A cabeça, com os olhos, nariz, boca e as orelhas 

bem definidas e barba marcada, tem um torquês 

no pescoço e capacete, de rebordo, que 

terminava superiormente em bico. Foi 

considerada por Afonso do Paço, como a melhor 

peça do género conhecida no mundo céltico *1. 

O tronco tem apenas parte do peito, ombros, o 

braço, com bracelete (viriae), e a mão esquerda 

a segurar uma parte do pequeno escudo 

redondo (caetra), em posição central. 

As pernas, com qualidade anatómica, são 

representadas juntas, entre a rótula e quase os 

tornozelos. 

 

 

*1 - PAÇO, Afonso – «Citania de Sanfins VIII – 

Fragmentos de estátuas de guerreiros Calaicos». In 

Brotéria. Lisboa: Edições Brotéria, 1968, p. 712. 

 

  

Fragmentos de guerreiro galaico: cabeça, tronco e pernas (SIPA FOTO.00061497 | SIPA FOTO.00061502 | SIPA FOTO.00061501(1963)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

Em Sanfins foi encontrado abundante espólio 

cerâmico, mas de reconstrução praticamente 

impossível. Apresenta formas e características 

diversas e está essencialmente ligada às 

atividades domésticas. 

 

Amontoados cerâmicos postos a descoberto (SIPA DGEMN:DSARH-010/184-0023, Guia n.º FOTO006506, 321838 (1965)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

A cerâmica de Sanfins foi feita na roda de oleiro, 

geralmente com pastas grosseiras, resultando 

em tons cinzentos ou rosados, conforme o tipo 

de cozedura. 

Encontraram-se recipientes de grandes 

dimensões, as talhas, para armazenagem; vasos 

de ir ao lume, em suspensão, com duas asas 

internas, ou com asas sobrelevadas em orelha, e 

outros potes e panelas de cozinha; recipientes 

mais pequenos, em forma de taça, usados para 

beber e ainda outras relacionadas com 

atividades domésticas (queijeiras e coadores).  

 
 
 
 
 
 
 
*1 - SILVA, Armando Coelho F. – Citânia de Sanfins 
uma capital castreja. Paços de Ferreira: Câmara 
Municipal de Paços de Ferreira; Museu Arqueológico 
da Citânia de Sanfins; Museu Nacional de 
Arqueologia, 1988, p. 14 

Vasos cerâmicos reconstituídos (SIPA FOTO.00061534 (1966) | SIPA FOTO.00061535 (1966)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

Em termos decorativos, predominam as técnicas 

de incisão e estampagem e a preferência pela 

ornamentação geométrica: 

 - de linhas retilíneas, sobretudo em 

composições triangulares e em espinha; 

 - de linhas curvilíneas, sobretudo SS, círculos e 

meandros. 

Fragmentos cerâmicos com decoração diversa e vasos reconstituídos (SIPA FOTO.00061536 (1966) | SIPA FOTO.00061365 (1952)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

Alguns fragmentos de cerâmica possuem marcas 

de oleiro ou outros sinais feitos depois da 

cozedura (grafitos) pelo artesão, indicando a 

quem pertenciam. 

  

 

Fragmentos cerâmicos: vários tipos de asas e marcas de oleiros (SIPA FOTO.00061371 (1952) | SIPA FOTO.00061367 

(1952)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

Destaca-se a marca do oleiro Pisirus, que surge 

num dos nove fragmentos de uma taça, 

encontrados nas escavações de 1948, entre as 

casas n.º 52 a 60. 

O fragmento possui, na face externa, um selo ou 

marca, com o nome latino do oleiro inscrito em 

maiúsculas e relevado – PISIRVS -, no caso 

genitivo PISIRI, inserido em pequena moldura 

retangular. 

Um fragmento com marca de oleiro muito 

semelhante, foi encontrado na Citânia de 

Briteiros, durante as primeiras escavações de 

Martins Sarmento. Tal “atesta a existência de 

centros de produção e distribuição 

nomeadamente de oficinas e mercados próprios 

no âmbito de um comércio local e regional no 

mundo castrejo” *1  

  

   

*1 - SILVA, Armando Coelho Ferreira da – Citânia de 
Sanfins Paços Ferreira. Paços de Ferreira: Câmara 
Municipal de Paços de Ferreira; Museu Arqueológico 

da Citânia de Sanfins, 1983, p. 18.  
 

Desenho de reconstituição de taça em que um dos fragmentos cerâmicos tem a marca do oleiro Pisirus (SIPA 

FOTO.00061423 (1955)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

As peças cerâmicas com barros purificados são 
raras na citânia. 

J  

Jarro cerâmico (SIPA FOTO.00061458 (1957)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

A colaboração de professores e de estudantes 

das Escolas de Belas Artes do Porto e de 

Lisboa permitiu que os fragmentos cerâmicos 

encontrados fossem desenhados e, por vezes, 

se procedesse à reconstituição das peças. 

 

Desenhos de fragmentos cerâmicos e reconstituição de um vaso (SIPA FOTO.00061420 (1955) | SIPA FOTO.00061424 (1955)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

O espólio tipicamente romano é reduzido, 

revelando que os contactos eram, de certa 

forma, limitados e que a romanização foi pouco 

intensa. Ainda assim, revela a existência de “um 

comércio inter-regional e de longa distância, 

organizado para satisfazer necessidades diversas 

através da importação de produtos não 

produzidos ou pouco abundantes na região” *1. 

O espólio romano é composto essencialmente 

por ânforas, utilizadas principalmente para o 

transporte de vinho, importado a partir da 

época republicana da Campânia e do Lácio 

(forma Dressel 1A) e, posteriormente, da Bétida 

(daí a presença numerosa das Haltern 70 e das 

Oberaden 81). Existem também ânforas para 

transporte de salgas, importadas desde o século 

I a.C. (Beltrán III e Haltern 69). 

 

 

 

*1 – SÁ, Manuel Matos Alves de, PAIVA, Maria 

Belém Campos - «Ânforas Romanas de Sanfins (I)». 

In Actas do I Colóquio Arqueológico de Viseu. Viseu: 

Governo Civil do Distrito de Viseu, 1989, p 442. 

  

Fragmento de uma ânfora romana (SIPA FOTO.00061401 (1954)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

Entre o espólio romano encontrado na área da 

citânia, constam, entre outros, duas aras 

anepígrafas, pedaços de vidro, fino e de cor 

esverdeada, lisos ou com decoração riscada, 

moedas e alguns fragmentos de “terra sigillata”.  

Dos fragmentos de “terra sigillata”, destaca-se o 

que contém a inscrição “MOM”, encontrada na 

escavação de 1948, e pertencente a uma das 

principais fábricas rutenas de Condatomagus, 

conhecendo-se um outro exemplar da mesma 

fábrica proveniente da Citânia de Briteiros. 

 

Aras romanas anepígrafas, encontradas em agosto de 1962 (SIPA DGEMN:DSARH-010/184-0023, Guia n.º 006503, 321807 

(1962)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

Na Citânia de Sanfins foram encontradas, ao 

longo dos vários anos de escavação, moedas 

romanas dispersas. 

No entanto, em agosto de 1950, foi descoberto 

um conjunto muito significativo, escondido 

dentro de um vaso de barro, junto à primeira 

linha de muralha, a que se designou “tesouro 

monetário”, e um grupo de 18 moedas numa 

brecha da mesma muralha, que permitem 

balizar a fase áurea da ocupação da citânia, 

como capital da região. 

 

Denários de prata da República Romana encontrados a 19 de agosto de 1950, e constantes do “tesouro monetário” (SIPA FOTO.00061383 

(s.d.) |SIPA FOTO.00061384 (s.d.)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

O “tesouro monetário” é composto por 288 

denários de prata, em bom estado de 

conservação, sendo o denário mais antigo 

datada de 230 – 220 a.C. e o mais recente do 

ano 28 a.C.. 

Nos denários estão representadas 74 famílias 

romanas que mandaram cunhar moedas. Do 

conjunto de moedas, 167 são diferentes e 121 

repetidas. 

 

Quadro com descriminação das famílias que mandaram cunhar 

moedas, constantes no “tesouro monetário”, p. 1 (SIPA 

TXT.01569615) 



CITÂNIA DE SANFINS: O ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO 

A sul do local onde se descobriu o tesouro, a 

muralha interior apresentava uma brecha 

profunda, com pedras desmoronadas para 

ambos os lados e indícios de incêndio. 

Entre as 18 moedas encontradas, bastante 

queimadas, existiam dois quinários de P. 

Carísius, cunhados em Mérida, entre 25 e 23 

a.C.. Tal facto, conciliado com aspetos históricos 

e o resultado das escavações, levaram Afonso do 

Paço a afirmar que, no ano 22, os povos de 

Entre Douro e Minho se sublevaram contra 

Carísius, legado para a Astúria e a Calécia, o qual 

atacou violentamente e incendiou a Citânia de 

Sanfins. Após o ataque, a citânia entra em 

decadência, justificando-se assim a muralha 

nunca ter sido reconstruída. 

Segundo Afonso do Paço, as moedas de Carísius 

teriam sido trazidas por aquele general ou pelas 

suas tropas e o tesouro teria pertencido a um 

dos mortos ou aprisionados na batalha. 

 

Denários de prata da República Romana encontrados a 19 de agosto de 1950, e constantes do “tesouro monetário” (SIPA FOTO.00061385 

(s.d.) | SIPA FOTO.00061386 (s.d.)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O SEU CARÁTER TURÍSTICO 

Desde o início, procurou-se conferir às 

escavações na Citânia de Sanfins um cunho 

turístico, paralelo ao seu valor científico.  

Nesse sentido, Eugénio Jalhay solicita, em 1948, 

a nomeação de um guarda e a construção de 

uma casa para o mesmo (TXT.00630032). O 

estudo, elaborado segundo um programa 

semelhante ao da Citânia de Briteiros, estava 

concluído em dezembro de 1949 (TXT.00630049 

e TXT.00630048), e a sua construção, projetada 

para as imediações da citânia, foi orçada em 

65.000$00 (TXT.00630051).  

O valor impediu a concretização do projeto mas, 

ao longo da década de 50 e de 60, Afonso do 

Paço, continuou a alertar para a vantagem de 

existir um guarda com casa própria na citânia. 

Em 1964, previa-se que ela incluísse uma 

instalação sanitária para o público 

(TXT.00630276), e, em 1966, uma sala de 

exposições (TXT.00630384). 

Devido ao elevado custo e à Câmara ter 

adquirido a Casa da Igreja, em Sanfins, para 

instalar o museu da Citânia, a casa do guarda 

acabou por nunca ter sido construída. 

 

Estudo da Casa do Guarda, 1949 (SIPA DES.00002850) 



CITÂNIA DE SANFINS: O SEU CARÁTER TURÍSTICO 

Desde cedo houve também a preocupação de 

construir acessos à citânia.  

Em 1948, a Câmara de Paços de Ferreira facilitou 

“o acesso ao monte, podendo os carros alcançar 

já, pelo menos dois terços do caminho que lá 

conduz”. Tal refletiu-se no grande número de 

visitas à Citânia, ao ponto de Eugénio Jalhay 

dizer que “aos domingos a concorrência era tal 

que mais parecia uma romaria” (TXT.00630032). 

Em julho de 1955, o engenheiro António Emílio 

Peres Menezes, dos Serviços de Urbanização do 

Porto, elaborou o projeto de construção do 

ramal para a Citânia e do parque de 

estacionamento a norte da mesma, subordinado 

ao interesse da futura localização da casa do 

guarda. 

 

Projeto do Ramal (C.M.) para a Citânia de Sanfins, do engenheiro António Emílio Peres Menezes, julho de 1955 (SIPA 

DGEMN:DSARH-010/184-0020, Guia n.º DES015844, 424373) 



CITÂNIA DE SANFINS: O SEU CARÁTER TURÍSTICO 

Contudo, na visita de fiscalização às obras da 

citânia, a 27 julho de 1956, o arquito José 

Marques de Abreu Júnior, da Direção de Serviços 

dos Monumentos Nacionais (2.ª Secção – Norte), 

verificou que “a praceta para serviço de 

automóveis no término da estrada não foi 

construída seguindo as indicações fornecidas por 

esta Secção” (TXT.00630141).  

A plataforma foi criada sobre um muro de suporte 

demasiado elevado e o monte cortado, na zona 

superior, com 3 m de altura, o que muito desfeia 

o local pelo corte abrupto do terreno 

(TXT.00630146). 

 

Muro de suporte da plataforma de estacionamento no término da estrada de acesso à citânia | Vista do monte cortado para criação da 

plataforma de estacionamento (SIPA FOTO.00061438 (1956) | SIPA FOTO.00061439 (1956)) 



CITÂNIA DE SANFINS: O SEU CARÁTER TURÍSTICO 

A partir de 1959, Afonso do Paço procurou 

embelezar a citânia, com um “renque” de 

vegetação na orla exterior das muralhas, o que 

contribuiria para baixar a sua altura, e alguma 

verdura nas zonas desabitadas intramuros. 

Nesse sentido, o engenheiro agrónomo Moreira 

da Silva sugere a plantação de giestas de porte 

baixo junto às muralhas e carvalhos e sobreiros 

nas clareiras onde não existia quaisquer 

construções (TXT.00630206). 

Mais tarde, em março de 1964, Afonso do Paço 

sugere obter-se a “colaboração do engenheiro 

paisagista Ilídio de Araújo, em serviço na Direção 

dos Serviços de Urbanização do Porto, a fim de 

se obter a indicação das espécies mais 

aconselháveis e a sua conveniente disposição…” 

(TXT.00630284). Na sequência, a Direção-Geral 

dos Serviços de Urbanização informa as espécies 

a plantar na citânia (TXT.00630301). Dois anos 

depois, solicita autorização para contactar a 

Direção dos Serviços Florestais para “o 

estabelecimento de um pouco de verdura, afim 

de embelezar a citânia, sem perda do seu valor 

científico…” (TXT.00630397).  

 Apesar das diligências de Afonso do Paço, nunca 

se procedeu ao cultivo das várias espécies 

vegetais. 

Ofício da Direção Regional dos Monumentos do Norte, sobre 

várias questões relativas à Citânia de Sanfins, 25 março 1964, 

p. 2 (SIPA TXT.00630284) 



CITÂNIA DE SANFINS: CONCLUSÃO 

Numa carta datada de 3 de março de 1963, 

Afonso do Paço sugere ao diretor-geral a ideia 

de se publicar um Boletim da Direção-Geral dos 

Edifícios e Monumentos Nacionais, dedicado à 

Citânia de Sanfins, com os resultados obtidos 

nas escavações (TXT.00630256). 

Quer Eugénio Jalhay, quer Afonso do Paço, 

publicaram diversos artigos sobre a evolução das 

escavações arqueológicas ou sobre as várias 

descobertas que iam fazendo. Talvez por isso, a 

ideia de um Boletim da DGEMN dedicado à 

Citânia de Sanfins não singrou. 

Assim, esperamos que esta exposição virtual 

sobre a Citânia de Sanfins permita dar a 

conhecer melhor o papel primordial que a 

DGEMN teve nas escavações de uma das 

principais estações arqueológicas do Noroeste 

peninsular. 

Cópia da carta de Afonso do Paço ao diretor-geral a sugerir 

a publicação de um Boletim sobre a Citânia de Sanfins 

(SIPA TXT.00630256) 



CITÂNIA DE SANFINS: FICHA TÉCNICA 

Conceção e organização: 

Paula Noé, Historiadora da Arte 
Direção-Geral do Património Cultural 
Departamento dos Bens Culturais 
Divisão de Arquivo, Documentação e Bibliotecas 
/ Forte de Sacavém 
 

Projeto no âmbito das Jornadas Europeias de 
Arqueologia, 18-20 de junho 2021. 

 

Vista aérea da Citânia de Sanfins (SIPA FOTO.00542910 (s.d.)) 


