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Aspetos da morte na nobreza do século XVII. A escavação 
da Cripta dos mascarenhas no Convento da saudação em 
montemor-o-novo 

Manuela Pereira1

Entre agosto e setembro de 2008 o serviço de arqueologia do Município de Montemor-o-
-Novo levou a cabo uma intervenção arqueológica de salvaguarda na Cripta da família Mas-
carenhas no Convento de Nossa Senhora da Saudação no interior do Castelo de Montemor.

Os principais objetivos desta intervenção prendiam-se essencialmente com a recolha do 
espólio osteológico e arqueológico disperso no interior da Cripta e a escavação daquilo que 
restava das sepulturas, de modo a evitar futuras intrusões que pudessem danificar ainda 
mais o já frágil estado de conservação dos enterramentos. Por outro lado, pretendia-se 
ainda evitar a escavação deste local em contexto de obra, com os constrangimentos de 
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tempo normalmente associados a este tipo de intervenção, uma vez que, na altura, se 
previa para breve o início de uma campanha de obras no Convento da Saudação.

Pretende-se assim através deste artigo dar a conhecer os resultados desta intervenção 
bem como o espólio arqueológico que dali foi exumado.

ContEXtuALIzAção HIstórICA

o ConVEnto DA sAuDAção

O Convento de Nossa Senhora da Saudação ou de Nossa Senhora da Anunciada localiza-se 
no interior do Castelo – antiga vila intramuros de Montemor-o-Novo.

A fundação deste Convento deve-se a D. Mécia de Moura, pertencente a uma das mais 
nobres famílias de Montemor que, vendo-se detentora de uma grande fortuna e sem 
descendência, decide doar o seu património, que incluía algumas herdades, olivais e 
casas de habitação no termo e na própria vila de Montemor, à comunidade de mulheres 
lideradas por Joana Dias Quadrada que levavam uma vida religiosa, embora sem perten-
cerem a qualquer comunidade organizada.

A carta de doação dos bens de D. Mécia de Moura à comunidade de Joana Dias Quadrada 
data de 27 de janeiro de 1502, onde cede as casas no interior da vila muralhada para 
nelas se instalar o mosteiro (Barbosa, 1998). Estas casas possuíam “largueza de apo-
sento, pátio e quintais” sendo também “sítio capaz de um grande mosteiro” (Fonseca, 
1994/95). Ao que tudo indica essas casas situar-se-iam onde atualmente se localiza a 
igreja do mosteiro ou na zona sul dos Claustros. Em 1506 as obras de construção já 
tinham começado, no entanto, foi só neste ano que o rei D. Manuel I concedeu autoriza-
ção para a doação efetiva dos bens móveis e imóveis de D. Mécia de Moura ao Mosteiro, 
concedendo-lhe, mais tarde, em 1514, 1% do rendimento das sisas do almoxarifado de 
Évora. Embora nesta altura a vila intramuros se encontrasse já em relativo abandono, 
foi, no entanto necessário proceder entre 1510 e 1514 à compra de vários prédios contí-
guos à casa de D. Mécia de Moura de modo a que se pudesse construir e posteriormente 
aumentar o edifício. Ao longo dos anos, a compra constante de propriedades fez com 
que o Convento se tornasse o segundo maior proprietário da vila e do seu termo, logo a 
seguir à Misericórdia. Esta riqueza manifesta-se nas obras de arte móveis e imóveis que o 
Convento possuía e, em parte, possui. Segundo túlio Espanca, em 1513 tem início a clau-
sura no Convento (Espanca, 1975). Um ano mais tarde estariam já construídas a Igreja, 
Coro alto e Coro baixo a Sala do Capítulo, Refeitório, Dormitório, Portaria e a Cozinha. 

Convento da Saudação
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Ao que tudo indica, a construção dos claustros deverá ser um pouco posterior, já do 
reinado de D. João III, sendo a obra atribuída ao arquiteto eborense Mateus Neto. Gra-
dualmente fizeram-se novos acrescentos, condicionando, deste modo, uma boa parte da 
malha urbana da então freguesia de S. tiago no Castelo. Em 1558 foram adquiridas umas 
casas a Nascente da Igreja, e na atual Horta das Freiras, para aí ser construído o edifício 
da Vigararia, para alojamento dos padres confessores. Dois anos depois iniciaram-se as 
obras de construção dos dormitórios — primeiro, o poente e mais tarde a enfermaria a 
nascente. A construção destes dois espaços, que ligavam o Convento à muralha Norte, 
implicou a construção de arcos sob os dormitórios para que se continuasse a utilizar a 
via pública ali existente.

Entre 1612 e 1620 teve lugar a empreitada de pintura a fresco do Coro Baixo, Sala do 
Capítulo e Refeitório, atribuídas a José de Escobar.

Na sequência dos inquéritos paroquiais que tiveram lugar três anos depois do terramoto 
de 1755 o prior de S. tiago, Valério da Costa refere que “abalarão notavelmente paredes 
interiores e o coro…” tendo o refeitório sido encerrado. Neste século possuía o Convento 
65 freiras, o máximo que chegou a atingir (Arquivo Documental, 1985).

Em 1858, depois da extinção das Ordens Religiosas, mas numa altura em que o convento 
ainda se encontrava ativo, o edifício e os seus bens móveis foram avaliados em 4.500 $ 
mil réis. Depois da morte da última prioresa em 1874 projeta-se a instalação no edifício 
do Asilo Montemorense da Infância Desvalida, sendo inaugurado a 2 de julho de 1876. No 
dia seguinte são vendidos em Hasta Pública os bens do convento, sendo que alguns deles 
ficaram na posse do Asilo.

Em 1973, devido ao estado de degradação do edifício o Asilo é transferido para a cidade 
e o Convento fica votado ao abandono e consequente vandalização, com a destruição de 
altares, azulejos, sepulturas e saque dos bens móveis ainda sobreviventes.

A recuperação parcial das suas coberturas na segunda metade da década de 90 do século 
passado impediu a derrocada de parte do edifício. Em 1998 a Câmara realizou obras de 
restauro de carpintarias que permitiram dotar o convento das condições mínimas para a 
realização de eventos no local. Em 2001 instalaram-se no Convento o Centro Coreográ-
fico de Montemor-o-Novo/Rui Horta, atualmente designado como “O Espaço do Tempo” 
e a Oficina de Arqueologia do Programa do Castelo da Câmara Municipal de Montemor-o-
-Novo. Ao longo dos anos têm sido realizadas diversas intervenções que têm evitado uma 
maior deterioração do conjunto monumental.

Dormitórios e enfermaria 
do Convento da Saudação
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A FAmíLIA mAsCArEnHAs

Em 1483 Fernão Martins de Mascarenhas, capitão de ginetes de D. João II, é nomeado 
alcaide-mor de Montemor, começando aqui a ligação desta família à vila de Montemor-
-o-Novo. O governo da vila foi passando de geração em geração, como era hábito na 
época, e a família Mascarenhas tornou-se uma das principais proprietárias no concelho.

Segundo Frei Luís de Sousa, D. João de Mascarenhas, pai de Fernão Martins de Mascare-
nhas, faleceu em 1578 na Batalha de Alcácer Quibir. A sua mulher, D. Aldonsa de Mendon-
ça, depois da morte do marido recolheu ao Convento onde, segundo este cronista, viveu 
ainda mais 35 anos, tendo assim morrido em 1613 (Sousa, 1866).

Depois da morte de D. João de Mascarenhas, sucedeu-lhe no cargo de alcaide-mor o seu 
filho D. Fernão Martins de Mascarenhas, à altura ainda menor de idade.

É a D. Fernão Martins de Mascarenhas que, entre outras obras na vila e no Convento, se 
deve a construção da Cripta do Convento da Saudação.

D. Fernão casou duas vezes. A primeira com D. Maria de Lencastre que faleceu em 1607 
e a segunda com D. Catarina de Lencastre falecida em 1616. 

Existe inclusivamente uma descrição dos acontecimentos que antecederam a morte de 
D. Catarina, contada pelo pároco da Igreja de Santa Maria do Bispo, Matriz de Montemor-
-o-Novo. Na tarde de 16 de novembro de 1616, encontrava-se na vila o bispo do Algarve 
D. Fernão Martins de Mascarenhas, tio do alcaide-mor, de passagem e a caminho de 
Lisboa onde iria tomar posse no cargo de inquisidor-geral. Segundo Luís Rodrigues Seco, 
pároco da Matriz, havia já “muitos dias que o Senhor Dom Fernão Martinz seu sobrinho 
o estava esperando nesta Villa, com muito alvoroço seu e de toda a terra, e chegando 
a casa do dito Senhor Dom Fernão Martinz que he o Castello desta Villa o reçebeo toda 
a terra com muita alegria e forão acompanhar todos os principais e lhe repiquarão os 
sinos e o relógio e se tangeram charamelas e a Senhora Donna Caterina, molher do dito 
Senhor Dom Fernão Martinz desejando avia muitos dias de ver ao dito Senhor bispo e 
recebendo-o com toda alegria e estando no estrado fallando com o dito Senhor bispo 
despois de terem ceado, se recolheo a dita Senhora e sendo no dito dia as oito horas da 
noite lhe deu hua perplexia e loguo lhe tolheo a falla e dentro de meia hora deu a alma 
a Deus, que foi o mais espantoso e lastimoso caso que se vio” (Fonseca, 1993).

Dois dias depois D. Fernão Martins de Mascarenhas faz um contrato com as freiras do 
Convento, comprometendo-se a fazer no coro baixo da igreja uma “caza d’abobada” ou 
carneiro para seu jazigo e de seus familiares (Fonseca, 1993).
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A CrIPtA DA IGrEjA Do ConVEnto DA sAuDAção

A Cripta foi assim construída abaixo do Piso 0 do mosteiro, constituído pela igreja, 
coro baixo e sacristia, como vimos para servir de jazigo à família Mascarenhas. Alguns 
membros da sua família encontrar-se-iam já sepultados no coro baixo. Entre eles encon-
travam-se, segundo Fr. Luís de Sousa, a mãe de D. Fernão Martins, D. Aldonsa e muito 
provavelmente a sua primeira mulher, D. Maria, falecida em 1607.

No contrato que D. Fernão Martins celebrou com as freiras do Convento refere-se que 
ficariam colocados “sobre seus poiares, os corpos dos ditos defuntos” e que “a serventia 
pera o dito carneiro ser(i)a por bacho da grade do dito coro, junto à qual grade se por(i)
a uma pedra grande, a qual servir(i)a de porta pera o dito carneiro” (Fonseca, 2009).

Ficou ainda acordado que entre as grades do coro alto e do coro baixo seriam colocadas 
as armas do alcaide-mor e de sua casa (Fonseca, 2009).

Esta lápide ainda se encontra entre as duas grades dos coros. No entanto, e tendo em 
conta as ligações da família Mascarenhas com a família távora, a lápide foi totalmente 
picada aquando do processo que levou à morte dos távoras e de D. José de Mascarenhas, 
duque de Aveiro e último alcaide-mor da vila, pelo que não é possível reconhecer qual-
quer inscrição. Sabemos apenas que possuía caracteres dourados e que continha os no-
mes das pessoas enterradas na cripta e quem tinha mandado fazer esses enterramentos.

Para além desta lápide sem qualquer leitura, existe uma segunda lápide numa das pare-
des laterais do coro-baixo, igualmente picada, mas cujo conteúdo foi possível decifrar. 

EStA OBRA MANDOV FAZER
A SVA CVStA DOM FERNAO MIZ

MAZ POLA D(e)V[A]SÃO Q.TEM. A E
StA SANtA.CASA. HE P
OR SER EStE HO SEV IA

ZIGO HE DE SEVS  DE.SEN
DENtES FESE NA ERA

DE 1617 ANOS

(Esta obra mandou fazer à sua custa D. Fernão Martins de Mascarenhas, 
pela devoção que tem a esta santa casa e por ser este o seu jazigo 

e de seus descendentes. Fez-se na era de 1617 anos)  

Lápide anepígrafa entre o coro 
alto e o coro baixo

 Lápide do coro baixo 

Reconstituição da inscrição do 
coro baixo (Pedro Carpetudo)
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Inicialmente pensava-se que esta lápide pudesse estar relacionada com a sepultura de 
D. Aldonsa que sabemos estava aqui colocada antes de se iniciar a construção da crip-
ta. Verificou-se contudo que esta é uma lápide comemorativa das obras de construção 
da cripta e muito possivelmente da empreitada de pintura a fresco do coro baixo, que 
segundo vários autores deve ter sido realizada entre 1616 e 1620, pelo pintor eborense 
José de Escobar (Barbosa, 1998), o que condiz com a data da inscrição.

O acesso à Cripta é feito através de uma grande laje de mármore, com quatro argolas, 
na nave da igreja, junto à grade do coro baixo. Esta laje dá, por sua vez, acesso a um 
lanço de escadas que termina na cripta. 

Na sua obra acerca da ordem de S. Domingos, Fr. Luís de Sousa descreve pormenorizada-
mente a Cripta. Segundo ele, D. Fernão Martins “contratou com o mosteiro tomar o coro 
debaixo pera jazigo seu e dos seus; e profundou-o tanto por todo que, lançando-lhe uma 
abóbada até o andar que de antes tinha, que também é o mesmo da igreja, ficou formada 
uma grande sala subterrânea, que melhor merece este nome que o de carneiro. Correu-lhe 
em roda um poial alto de pedraria pera assento das essas ou caixões dos defuntos. A entrada 
ordenou com acertado conselho, que ficasse da banda de fora. É na igreja, em meio de um 
lageado de boa pedraria, que toma toda a largura da igreja; onde se vê no meio uma fermo-
sa campa, presa de quatro argolas de bronze grossas e fortes: a qual, levantada, descobre 
uma larga e bem lançada escada, que desce e vai demandar uma porta que abre na sala, 
porta grande e firme, lavrada de boa madeira e seguramente fechada. Entre as grades de 
um e outro coro fica um letreiro entalhado em pedra muito alva e fina, que com caracteres 
dourados declara cujo é o enterro e quem o mandou fabricar” (Sousa, 1966).

A porta de madeira de que Fr. Luís de Sousa fala no texto não existe atualmente e não são 
visíveis nas paredes quaisquer sinais dessa mesma porta que pode nem sequer ter existido.

Quanto à laje de mármore com quatro argolas, encontra-se ainda in situ, constituindo 
a única entrada de acesso à Cripta.

A Cripta revela-se assim como um espaço retangular com dois poiais de cada lado que 
acompanham as paredes finalizando num poial largo onde se depositaram 5 caixões. 
Existia ainda um sexto caixão depositado no poial lateral direito.

A seguir à deposição do último caixão, em 1674, a cripta deve ter ficado largos anos sem 
ser aberta. 

Lage de entrada na Cripta

Local onde se encontraria a porta 
de madeira descrita por Frei Luís 
de Sousa
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Existem nas paredes diversos registos da entrada de pessoas no interior deste espaço. O 
mais antigo data de 1830 e regista a entrada de, entre outras pessoas, o padre do mos-
teiro. Em 1946, quando o edifício era já ocupado pelo Asilo Montemorense de Infância 
Desvalida (AMID) entraram na Cripta o Padre Serafim Tavares, Prior da Matriz, António 
Varela Romeiras e Joaquim Soeiro, ambos diretores do Asilo. Juntamente com estes 
entraram mais seis pessoas, cujos nomes se encontram registados na parede lateral 
esquerda da Cripta.

Ao longo das paredes são visíveis outras inscrições embora sem datas ou nomes de pes-
soas associadas.

Em 2006 foi decidido abrir-se a Cripta de modo a apurar o que existia no seu interior e 
o seu estado de conservação. Verificou-se que todas as sepulturas se encontravam bas-
tante vandalizadas sendo visível muito espólio osteológico disperso ao longo dos poiais 
e no pavimento da cripta.

Em 2008 o município decidiu iniciar os procedimentos para se proceder à escavação 
integral dos restos que se encontravam na Cripta de modo a evitar eventuais vandali-
zações e a destruição dos poucos vestígios que, aparentemente, se encontravam in situ 
e, como já foi dito anteriormente, evitar a escavação da cripta em contexto de obra.

A EsCAVAção ArquEoLóGICA

Uma escavação arqueológica em contexto funerário obriga sempre à adoção de uma 
série de metodologias e procedimentos diferentes de uma escavação em contexto nor-
mal, sendo nestes casos a intervenção obrigatoriamente dirigida quer por arqueólogo 
quer por antropólogo, tendo os trabalhos estado a cargo da signatária Manuela Pereira 
(arqueologia) e de Zélia Rodrigues (antropologia).

Aquando do início da intervenção, foi efetuado um registo fotográfico exaustivo e por-
menorizado de toda a Cripta e do espólio osteológico que se encontrava disperso. Antes 
de se iniciar a intervenção arqueológica e antropológica procedeu-se à recolha de todo 
o espólio osteológico e arqueológico que se encontrava disperso pela Cripta e fora da 
área das sepulturas.

Apesar de durante o processo de escavação se terem identificado algumas fibras de 
tecido, não foi possível verificar se os defuntos possuíam as vestes normais ou se eram 

Inscrição de 1946

A Cripta antes da intervenção
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enterrados com mortalha. Em algumas sepulturas podiam ainda observar-se negativos 
dos tecidos na cal embora não seja possível verificar o tipo de indumentária.

Após uma primeira observação, verificou-se que todos os indivíduos foram inumados em 
decúbito dorsal, no interior de um caixão de madeira, de que se conservaram alguns ele-
mentos, nomeadamente pegas, pregos, dobradiças, etc. Da madeira propriamente dita 
restavam fragmentos de muito pequena dimensão. Visto tratar-se de matéria orgânica a 
madeira decompõe-se muito mais facilmente. A decomposição da madeira foi também 
facilitada pela deposição de cal no seu interior, que tinha duas funções. Por um lado, 
tratando-se de cal virgem, promovia uma decomposição mais rápida dos corpos e, por 
outro, evitava os maus cheiros próprios dos corpos em decomposição. 

A cal encontrava-se solidificada preservando-se não só o negativo do caixão como também 
os negativos dos corpos inumados, e pequenos vestígios da mortalha ou outras vestes.

Todas as inumações estão identificadas através de inscrições esgrafitadas na parede exa-
tamente por cima de cada uma das sepulturas. Foi-nos assim possível saber antecipada-
mente alguns dados sobre os indivíduos que se estava a intervencionar, nomeadamente 
o seu nome, género e idade aproximada à data da morte, uma vez que como vimos 
anteriormente trata-se de uma família influente e para a qual existem diversos registos 
históricos que nos relatam acontecimentos relacionados com os seus elementos.

SEPULtURA 1

A sepultura 1 corresponde ao túmulo de D. Pedro, presumivelmente filho de D. Fernão 
Martins de Mascarenhas e da sua segunda mulher (Fonseca, 2009) e o último da família a 
ser depositado na Cripta. Daí a sua sepultura se encontrar já depositada num dos poiais 
laterais pela falta de espaço que se verificava no poial principal. Segundo a inscrição 
parietal acima da sepultura este indivíduo faleceu em 1674.

De entre todas as sepulturas aqui depositadas, esta era aquela que se encontrava em me-
lhor estado de conservação, estando ainda preservado o negativo da estrutura original do 
caixão através da cal depositada no seu interior. Parte do esqueleto apresentava-se igual-
mente coberta com cal, o que deve ter contribuído para a sua preservação. De facto, este 
indivíduo era aquele que se encontrava também melhor conservado, com grande parte das 
peças ósseas in situ, sobretudo ao nível do dorso e parte dos membros inferiores. O crânio, 
tal como em todos os restantes enterramentos, havia já sido removido.

Pormenor do negativo do crânio 
na sepultura 2

Inscrição de D. Pedro - indivíduo 1
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Verificava-se também, mesmo na fase anterior à escavação, o negativo do corpo no 
interior da estrutura de cal.

No espaço entre a cal e a parede foi ainda possível recolher duas pegas em ferro que se 
presume pertencerem ao caixão de madeira que continha o indivíduo desta sepultura.

Esta foi a única sepultura que revelou espólio arqueológico consistente e associado ao 
enterramento, nomeadamente vários objetos metálicos de que falaremos adiante, no-
meadamente fragmentos de insígnia, uma pulseira, esporas e o guarda mão de uma 
espada. 

As restantes sepulturas encontravam-se todas no grande poial construído para o efeito 
ao fundo da Cripta, como se pode observar na foto abaixo.

SEPULtURA 2

A sepultura 2 pertence a D. Fernão Martins de Mascarenhas (indivíduo 2) que ordenou a 
construção da Cripta. Esta sepultura encontrava-se quase totalmente destruída, sendo 
ainda visível parte do negativo da zona do crânio. A área onde estaria o restante corpo 
encontrava-se totalmente vandalizada, sendo visíveis muitos ossos descontextualizados 
ao lado da estrutura do caixão definida pela cal.

Acima da cabeceira pode observar-se uma inscrição parietal referente ao seu sepultamento:

S.D.F.MIZ.M.

(Sepultura de D. Fernão Martinz de Mascarenhas)

Ao lado, na parede lateral, e em escrita cursiva pode ler-se a data da sua morte – 1618.

O estado de conservação desta sepultura antevia uma destruição total de todo o espólio 
osteológico e/ou arqueológico nela depositado. De facto apenas se encontravam in situ 
alguns dos ossos do braço direito e da mão esquerda. Os restantes ossos tinham sido na 
sua quase totalidade removidos do seu contexto original e depositados ao lado do caixão. 

O facto de a maioria dos enterramentos possuir a parte superior do corpo (tronco e crâ-
nio) removido ou muito descontextualizado está relacionado certamente com a procura 
de objetos preciosos aquando das diversas entradas que ocorreram na cripta.  

Sepultura 1 antes da intervenção

Sepulturas 2 a 6 antes da 
intervenção

Sepultura 2 antes da intervenção
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É de crer que as classes mais elevadas da sociedade, como é claramente este o caso, se 
fizessem acompanhar, na sua última morada por objetos de adorno (colares, anéis, pul-
seiras, brincos, etc.) ou por moedas que, segundo a crença, pagariam a sua entrada no 
céu. Estes objetos eram depositados no tronco, crânio e membros superiores dos corpos 
e o que se observa nos enterramentos da cripta é que são claramente estas as áreas que 
se encontram pior representadas.

Como esta era a personagem mais importante aqui inumada, seria também, presumivel-
mente, aquela que poderia possuir mais objetos de adorno, pelo que assumimos que a 
destruição quase completa da estrutura da cal e a remoção dos ossos possa estar rela-
cionada com a procura de possíveis objetos preciosos. 

A vandalização dá-se sobretudo na sua parte central, restando apenas uma pequena 
parte, à direita do corpo, aparentemente intacta. Foi exatamente neste local que en-
contrámos aquele que viria a ser o achado mais emblemático desta intervenção – a es-
pada que acompanhou D. Fernão Martins de Mascarenhas no túmulo, mas que pertencia 
a D. João de Mascarenhas. O facto da espada se encontrar desviada para o exterior da 
estrutura de cal que definia o caixão parece ter sido aquilo que a salvou da vandalização 
e remoção.

Este ligeiro desvio para fora da estrutura original do caixão pode estar relacionado com a 
decomposição prematura da madeira do caixão, numa altura em que a cal não se encontrava 
ainda totalmente solidificada originando assim o seu afastamento da posição original. 

Aquando da sua remoção do local a lâmina encontrava-se intacta, não se verificando 
sinais de fratura. No entanto, o estado de decomposição do metal não permitiu verificar 
a olho nu se existiam ainda alguns vestígios da bainha. O punho encontrava-se intacto, 
embora a sua guarda em laço se encontre fragmentada em dois locais.

Apesar de esta espada ter sido identificada no corpo de D. Fernão Martins de Mascare-
nhas, sabe-se que não lhe pertencia mas sim a seu pai – D. João de Mascarenhas, uma 
vez que acima da inscrição que assinala a sua sepultura aparece uma segunda inscrição 
apenas com abreviaturas e com um esquema de uma espada. trata-se de uma inscrição 
que faz referência à espada através de uma esquematização com várias letras associadas 
pertencentes às iniciais das palavras de uma frase. 

EStA (esquema de espada) E.DO. S.D.I.S.P.

F. Ē AFRICA

Posicionamento da espada no 
contexto da sepultura

Espada in situ
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Segundo a leitura de Jorge Fonseca pode ler-se nesta inscrição a frase:

“Esta espada é do senhor D. João, seu pai. 
Faleceu em África”

Embora a inscrição parietal indique que esta espada pertencia a D. João de Mascarenhas 
e de sabermos que D. João foi um dos nobres que morreram na batalha de Alcácer Qui-
bir, não consideramos razoável a hipótese desta espada alguma vez ter saído do país. 
Alguns dos nobres deverão ter levado consigo para África objetos de valor simbólico e é 
possível que alguns deles possam até ter regressado. Esta era certamente uma espada 
de enorme valor simbólico para a família Mascarenhas, mas era também um objeto de 
elevado valor monetário, pelo que não seria certamente levado para o campo de batalha 
e muito menos regressaria mais tarde intacto. Parece assim tratar-se de um objeto de 
família que passou de pai para filho e que D. Fernão Martins de Mascarenhas optou por 
levar consigo para o túmulo.

SEPULtURA 3

A sepultura 3 pertence, ao que tudo indica, a D. Paula. Contudo na genealogia da família 
Mascarenhas consultada não foi identificado ninguém com este nome para o período de 
tempo em que a Cripta é utilizada. Poderá, todavia pertencer a uma irmã ou a uma filha 
de D. Fernão Martins de Mascarenhas que por algum motivo não aparece na documen-
tação. Colocamos ainda a hipótese de se tratar de uma freira professa no mosteiro com 
ligações à família Mascarenhas.

No espaço pertencente a esta sepultura apenas foram identificados ossos em conexão 
pertencentes a um recém-nascido, para além de vestígios da madeira de caixão que até 
poderão pertencer a um dos caixões laterais. Apesar do espaço existente ser suficiente 
para acomodar a sepultura de um adulto, este enterramento pode ter pertencido a um 
recém-nascido da família que viveu o tempo suficiente para ser batizado e para lhe ser 
atribuído um nome, mas que, por ter morrido pouco depois do nascimento, não aparece 
nos registos genealógicos familiares.

SEPULtURA 4

Esta sepultura pertence a D. Catarina de Lencastre (indivíduo 4), segunda mulher de D. 
Fernão Martins de Mascarenhas, que faleceu em 1616, e cuja morte se encontra descrita, 

Inscrição com referência à espada
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como vimos anteriormente, num dos livros de óbitos da Matriz de Santa Maria do Bispo. 
Segundo esse documento D. Catarina faleceu na sequência de uma “perplexia”. Apesar 
de não haver referência no documento, D. Catarina encontrava-se, à data da morte, em 
avançado estado de gestação, pelo que essa “perplexia” pode ter estado relacionada com 
a gravidez.

De facto, aquando da escavação desta sepultura, foi possível identificar um feto (indivíduo 
7) de aproximadamente 38 semanas de gestação sobre o abdómen do individuo adulto. 
Apesar de o feto possuir a cabeça na posição correta para o nascimento acreditamos, fa-
zendo fé na descrição do óbito, que a morte de D. Catarina não ocorreu durante o parto.

Em termos de conservação este era o enterramento que melhor se encontrava com 
grande parte das peças ósseas in situ, encontrando-se ausente apenas o crânio e um ou 
outro osso.

Não foi identificado qualquer espólio arqueológico associado a este enterramento.

SEPULtURA 5

Esta sepultura pertence à primeira mulher de D. Fernão Martins de Mascarenhas – D. 
Maria de Lencastre (indivíduo 5) que faleceu em 1607.

Deste enterramento apenas há a destacar a identificação, entre o local onde estariam os 
fémures (não identificados), de um segundo feto (indivíduo 8) com cerca de 4 meses de 
gestação. A identificação deste feto entre os membros inferiores do indivíduo 5 poderá 
estar relacionada com fenómenos pós-mortem de decomposição dos tecidos que provo-
caram a expulsão do feto.

tendo em conta que D. Maria faleceu em 1607 e a cripta só foi construída em 1617, é 
muito provável que este caixão, tal como aconteceu com o que continha os restos mor-
tais de D. Aldonsa, se encontrasse depositado no Coro-baixo do Convento da Saudação. 

Assim, quando se deu a trasladação do caixão poderá ter ocorrido quer a deslocação do 
feto quer inclusivamente a deslocação dos dois fémures que se encontram ausentes no 
esqueleto do indivíduo adulto. Consideramos menos verosímil a hipótese da expulsão 
do feto ainda em vida devido à sua localização no contexto da sepultura do indivíduo 
adulto.

Pormenor do enterramento 4 e 
feto in situ
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Depois do levantamento de todas as peças ósseas deste indivíduo verificava-se ainda os 
negativos de parte do corpo e das vestes do defunto na cal, pelo que optámos por man-
ter a cal que definia a sepultura in situ.

SEPULtURA 6

A sepultura 6 pertence a D. Aldonsa de Mendonça (indivíduo 6), mãe de D. Fernão Mar-
tins de Mascarenhas. Segundo Fr. Luís de Sousa (Sousa, 1866, pp.514), D. Aldonsa após 
a morte de seu marido, D. João de Mascarenhas na famosa batalha de Alcácer Quibir, 
recolheu ao mosteiro onde acabou por falecer, sendo o seu caixão depositado, a pedido 
da própria, no Coro-baixo, de onde saiu quando a Cripta ficou concluída.

tal como nas restantes sepulturas, também a sepultura de D. Aldonsa se encontrava em 
muito mau estado no que respeita à conservação de peças ósseas, devido quer ao van-
dalismo a que foi exposta, quer certamente à trasladação do caixão do coro-baixo para 
a Cripta. Neste caso apenas as peças ósseas do membro inferior direito se encontravam 
em conexão, bem como algumas zonas do tronco, não existindo outros dados relevantes 
a acrescentar.

o EsPóLIo ArquEoLóGICo

Como vimos, apenas dois dos enterramentos possuíam espólio arqueológico associado. 
Por coincidência ou não estes dois enterramentos pertenciam aos únicos elementos mas-
culinos inumados na cripta. Os elementos femininos, em maioria na cripta, não foram 
inumadas com espólio associado ou esse mesmo espólio foi saqueado aquando das intru-
sões ocorridas na mesma.

As sepulturas 4 e 5 pertencentes respetivamente a D. Catarina e D. Maria, ambas mu-
lheres de D. Fernão Martins de Mascarenhas, apresentavam uma boa representação das 
peças ósseas do tronco, pelo que não deverá ter acontecido qualquer remeximento. 
O tronco da sepultura 6 pertencente a D. Aldonça encontrava-se já muito descontex-
tualizado não sendo assim possível determinar se existia ou não espólio associado ao 
enterramento.

Nas necrópoles da Idade Média e também da Idade Moderna, como é este o caso, é muito 
comum identificarem-se moedas no interior das bocas ou das mãos dos defuntos, que 
serviam para pagar a entrada no céu, numa tradição cristã mas com origens na Grécia 
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Antiga. Em nenhum dos enterramentos foi encontrada qualquer moeda. Importa tam-
bém salientar que nenhum dos crânios dos indivíduos inumados na cripta foi identificado 
in situ, pelo que não é de excluir a hipótese da existência de moedas.

Outro dado importante que nos pode dar algumas informações acerca da forma como 
os corpos eram inumados é a quase inexistência de alfinetes. Os alfinetes são os obje-
tos mais abundantes nas necrópoles medievais e modernas do exterior das igrejas, ou 
seja onde era enterrada a maioria da população. A existência de grande quantidade de 
alfinetes aponta claramente para inumações com mortalha constituída por um simples 
lençol cujas pontas eram juntas com alfinetes. Na cripta foram identificados um total de 
12 alfinetes, quase todos junto às inumações mas fora de contexto o que pode provar a 
existência de inumações com a indumentária do quotidiano. Se para os elementos femi-
ninos inumados na cripta não temos quaisquer dados relativos à indumentária utilizada 
na morte e por isso podemos até afirmar que um ou mais corpos foi sepultado em morta-
lha, o mesmo já não acontece para os dois elementos masculinos da cripta.

Quer D. Pedro de Mascarenhas, quer D. Fernão Martins de Mascarenhas possuíam objetos 
associados que comprovam uma deposição com indumentária própria da nobreza e da 
cavalaria portuguesa do século XVII.

SEPULtURA DE D. PEDRO DE MASCARENHAS

tal como vimos anteriormente a sepultura atribuída a D. Pedro encontrava-se relati-
vamente bem preservada em termos de peças ósseas in situ. O tronco e braços encon-
travam-se em bom estado de conservação, os fémures estavam ausentes, as tíbias e 
fíbulas estavam fragmentadas e todos os ossos do pé encontravam-se em conexão. Foi 
exatamente nestas zonas em melhor estado de conservação que foram identificadas 
algumas das peças mais interessantes deste enterramento, pressupondo-se assim que 
muito outro espólio poderia ter sido identificado se não tivessem existido remeximentos 
e intrusões nesta e noutras sepulturas.

Sobre as costelas do indivíduo foram identificados um conjunto de elementos que julga-
mos poderem fazer parte de uma insígnia ou brocado metálico. Tratava-se de finíssimos 
fios metálicos de cor azulada, entrançados entre si, formando uma espécie de cota. 
Associados a estes fios foi ainda possível identificar algumas fibras têxteis. O facto de 
se tratar de materiais muito frágeis e de muito pequena dimensão, não nos permitiu, 
mesmo depois do restauro, chegar a uma conclusão final quanto ao seu aspeto ou função 
original. Contudo, a sua localização junto ao peito do defunto, a sua manufatura fina, 

A Cripta após o final dos trabalhos
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quase aparentando trabalho de filigrana e o facto de serem constituídos por uma liga 
de cobre e prata leva-nos a colocar a hipótese, ainda que sem qualquer paralelo, de se 
tratar de uma insígnia relativa à sua condição social ou militar.

O antebraço esquerdo continha aquilo que, à primeira vista, parecia uma grossa pulseira 
metálica. Depois do restauro verificou-se que se tratava de facto de uma fina pulseira/
bracelete constituída por três fios de ferro entrançados, junto dos quais se encontrava 
um espigão e um outro objeto igualmente em ferro.

tratando-se de um objeto em ferro acreditamos que esta não seria uma peça ornamen-
tal mas sim um acessório com uma utilização prática relacionada com o quotidiano do 
indivíduo.   

Os pés deste indivíduo possuíam ainda totalmente in situ um par de esporas metálicas que 
certamente estariam ligadas às botas de montar que, por serem de couro e se deteriorarem 
mais facilmente, entretanto desapareceram. Aquando da limpeza destas esporas foi ainda 
possível verificar a existência de vestígios do couro que amarrava as botas às esporas. Pos-
suem perfil em U com hastes curvadas e no final de cada haste subsistem ainda dois orifícios 
de forma circular que serviriam para aplicação das correias de ligação às botas. A extremi-
dade anterior é composta por uma pua onde se fixa uma estrela giratória de cinco pontas, 
elemento característico das esporas do século XVII e que servia para controlo do cavalo.

Apesar de existir muita pouca bibliografia sobre este tipo de material e para esta época 
específica, foi possível encontrar um paralelo para estas esporas no Paço dos Duques de 
Guimarães;

Por se tratar de uma liga de ferro, ambas as esporas sofriam de um nível de corrosão 
relativamente elevado, embora em laboratório tenha sido possível a sua estabilização 
e conservação.

Para além destes materiais que foi possível identificar ainda em contexto de escavação, 
foram também encontrados outros fragmentos metálicos, totalmente descontextualiza-
dos (encontravam-se junto dos pés de D. Pedro), mas que ainda assim foram enviados 
para laboratório. Verificou-se posteriormente que estes fragmentos pertenciam à parte 
superior de uma espada, cuja lâmina tinha entretanto desaparecido. O guarda-mão é 
em ferro com um grau de corrosão elevado, verificando a desintegração de algumas 
partes. É contudo possível verificar que se trata de uma espada inserida na tipologia das 
espadas de copo de tigela atribuídas ao século XVII. A tigela possui rendilhado metálico 
na extremidade e na parte superior, sendo ainda visíveis vestígios do quartão anterior e 

Pulseira no antebraço esquerdo 
e insígnia sobre as costelas

Espora com restos de couro
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posterior, bem como o arranque do guarda-mão. Não foram recuperados quaisquer ves-
tígios da lâmina, que deve ter sido levada quando se deu a vandalização da sepultura. As 
espadas eram normalmente colocadas junto ao corpo do individuo e uma vez que estes 
fragmentos foram encontrados junto aos pés, torna-se claro que houve remeximentos 
do corpo de que resultou a ausência da lâmina da espada e fratura do seu guarda mão. 

Existem paralelos para este tipo de espada em vários museus portugueses, possuindo o 
Museu de Évora uma boa coleção destas espadas de copo de tigela. 

Como vimos, este foi o indivíduo com mais espólio associado e todo esse espólio – possí-
vel insígnia, esporas, espada - aponta claramente para um cavaleiro nobre com impor-
tância suficiente para ser sepultado na cripta da família e com os objetos pessoais rela-
cionados com o seu estatuto social. A cronologia dos materiais arqueológicos associados 
condiz claramente com a data da morte inscrita na parede sobre o corpo.

SEPULtURA DE D. FERNÃO MARtINS DE MASCARENHAS

Como vimos anteriormente o enterramento de D. Fernão Martins de Mascarenhas era 
aquele que se encontrava em pior estado de conservação com muito poucas peças ósseas 
em conexão. tratando-se do fundador da Cripta do convento, alcaide-mor da vila e a pes-
soa mais importante aqui sepultada, seria certamente o túmulo que teria um espólio mais 
rico e numeroso associado. Os remeximentos que este túmulo sofreu tiveram certamente 
como objetivo o saque dos materiais aqui depositados. Esse objetivo foi conseguido com 
exceção de uma espada depositada do lado direito do corpo. A sobrevivência da espada 
deve estar relacionada com uma ligeira deslocação do objeto para fora da área tumular 
e que deve ter acontecido aquando da desintegração do caixão de madeiras. Quando isso 
aconteceu a espada e a cal à sua volta deslocaram-se ligeiramente para a direita e passa-
ram despercebidos aos saqueadores.

Pela sua raridade em contextos funerários a descoberta desta espada constitui por si só 
um achado singular. O contexto específico em que é encontrada – na mão de uma das 
principais figuras da nobreza portuguesa, com uma inscrição parietal que indica a sua 
posse original - fazem dela um achado excecional. 

Em termos tipológicos pode ser integrada nas chamadas rapieiras. A rapieira é um tipo 
de espada utilizado ainda durante a Idade Média, mas é nos séculos XVI e XVII que se 
torna especialmente popular sobretudo em Portugal, Espanha e Itália. A sua lâmina com-
prida e fina fazia dela um objeto de cariz cerimonial e de ostentação social, sendo por 
vezes também utilizada em duelos. Esta não era, assim, uma espada de guerra. 

Guarda mão de espada 

Espada de D. João de Mascarenhas
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Quando foi encontrada não foi possível verificar-se o material em que era trabalhada 
embora aparentasse ser toda construída em ferro. A espada apresentava a zona da lâmi-
na sem fraturas aparentes, embora fosse evidente que o metal se encontrava bastante 
alterado. Apesar do punho se encontrar ainda envolto pelos ossos da mão esquerda, exis-
tiam alguns fragmentos de metal que poderiam pertencer a elementos do guarda-mão. 

tendo em conta as condições de segurança da cripta e tratando-se de um objeto tão 
especial e cujo estado de conservação inspirava alguns cuidados, foi necessário adotar 
alguns procedimentos para que a espada saísse do local intacta e envolta na cal que a 
suportava. Assim a cal que suportava a espada foi consolidada através da microinjeção 
de uma resina acrílica apropriada e a espada foi coberta com um filme de polietileno 
de baixa densidade e espuma de poliuretano expandida de forma a fixar a espada sem 
colocar em causa a estabilidade dos metais.  A área que se pretendia levantar foi depois 
preenchida com uma estrutura de madeira feita à medida, debaixo da qual se inseriu 
uma fina chapa metálica que nos permitiu separar a cal do pavimento. A construção 
desta caixa e o seu enchimento com a espuma de poliuretano permitiu-nos efetuar o 
transporte da espada entre a Cripta e os Laboratórios do Museu Nacional de Arqueologia 
sem que existisse qualquer oscilação ou movimento da espada o que poderia por em 
causa a sua integridade.

Depois do restauro foi possível verificar que, para além do ferro, existiam também me-
tais preciosos nesta espada. O punho é constituído por um entrelaçado de fios muito 
finos de prata que circundam a espiga interior. 

Em uma das faces do talão apresenta um banho de ouro onde é possível verificar uma 
imagem de um escudo com uma flor no seu interior. É possível que se trate de um brasão 
familiar contudo na bibliografia consultada não nos foi possível encontrar paralelos para 
esta imagem. O pomo, o guarda-mão e as três contraguardas são em ferro. A lâmina é 
em ferro mas apresenta ainda vestígios de matéria orgânica pertencente muito prova-
velmente à bainha que seria de couro. 

trata-se assim claramente de um objeto cerimonial de grande valor sentimental com o 
qual D. Fernão Martins de Mascarenhas se fez sepultar.

Existem vários paralelos para esta tipologia de espada em alguns museus portugueses, 
com destaque para o Museu de Évora, ou o Paço dos Duques em Guimarães. trata-se 
contudo de exemplares com uma cronologia mais recente e sem os metais preciosos 
incorporados que o exemplar da Cripta de Montemor possui.

Pormenor do punho em prata

Pormenor do talão
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outro EsPóLIo DIsPErso

Para além dos materiais que referimos anteriormente e que foram encontrados em co-
nexão com os enterramentos, foram ainda encontrados outros objetos dispersos pela 
cripta, ou resultantes da crivagem da cal que saía da escavação das sepulturas. 

A grande maioria dos objectos identificados são metálicos e estão relacionados com a cons-
trução dos caixões, nomeadamente pregos, cavilhas, dobradiças e pegas. Foram também 
identificados 10 alfinetes e um colchete que pertenceriam às vestes utilizadas pelos defuntos.

Importa referir que todo o espólio arqueológico exumado da Cripta foi conservado e res-
taurado nos Laboratórios do Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa.

ConCLusõEs

Apesar de todos os enterramentos aqui intervencionados se encontrarem em muito mau 
estado de conservação, com muitos remeximentos e mais de metade das peças ósseas 
descontextualizadas, os resultados desta intervenção superaram em muito as primeiras 
expectativas que tínhamos aquando do início da intervenção.

O espólio identificado, apesar de constituir certamente uma pequena parte daquele que 
originalmente aqui estava depositado, é único quer pela sua tipologia, raridade, mas 
sobretudo pelo contexto em que foi encontrado. 

O facto de termos abundante documentação histórica sobre quem mandou construir a 
cripta e a sua família, quando e porquê, aliado ao facto de sabermos o nome das pessoas 
que ali estavam sepultadas, as datas da morte e num dos casos o dia e hora da morte 
e as circunstâncias em que ocorreu, fazem da cripta um caso excecional ao nível da 
arqueologia e da antropologia moderna. 

Como vimos anteriormente os únicos paralelos que temos quer para as espadas quer para 
as esporas encontram-se em Museus, são peças mais recentes e são na sua grande maio-
ria resultado de doações, ou seja são peças sem qualquer contextualização histórica, 
o que torna o espólio de Montemor ainda mais importante e a sua exposição e fruição 
pública ainda mais urgente. 

O Município de Montemor-o-Novo está a trabalhar no sentido de que o espólio da Cripta 
dos Mascarenhas possa ser exposto condignamente salvaguardando sempre a sua integri-
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dade, tendo em conta que se trata de peças bastante frágeis e que têm que estar acon-
dicionadas em equipamento específico que não interfira com a sua estabilidade física e 
a salvo de variações térmicas prejudiciais ao equilíbrio químico dos metais.
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InVEntárIo Do EsPóLIo2

n.º de Inventário: 0001

Designação: Espada  de tipo rapieira

Descrição: Identificada em conexão com o enterramento 2, pertencente a D. Fernão 
Martins de Mascarenhas. Espada com lâmina em ferro de secção lenticular com 1 metro 
de comprimento. O punho possui 27cm de comprimento e apresenta um entrelaçado de 
finos fios de prata. O ricasso apresenta banho de ouro com um possível brasão que não 
foi possível identificar. O pomo é de forma oval com botão circular em ferro, guarda-mão 
e três contraguardas de secção circular e em ferro. Apresenta ainda o quartão posterior;

n.º de Inventário: 0002

Designação: Brocado

Descrição: Vinte fragmentos de brocado em fios metálicos finos enrolados em forma de 
“S”. O fio é em liga de cobre, com vestígios de prata e fibras têxteis naturais, possivel-
mente linho. todos os elementos encontram-se muito oxidados e em frágil estado de 
conservação;

n.º de Inventário: 0003

Designação: Brocado

Descrição: conjunto constituído por 12 sacos com fragmentos muito pequenos de broca-
do em muito mau estado de conservação

n.º de Inventário: 0004

Designação: Fragmento de caixão

Descrição: Fragmento de madeira de caixão com um comprimento máximo de 14.9 cm 
e largura máxima de 7.7 cm. Numa das faces da madeira foram encontrados vestígios de 
couro e de fibras têxteis. Possui sete tachas metálicas incorporadas em liga de cobre e 
de cabeça semi esférica;

n.º de Inventário: 0005 

Designação: tacha

Descrição: Tacha metálica, em liga de cobre pertencente a caixão. Foi identificada 
junto à Sepultura 3. Possui cabeça circular com um diâmetro de 9 mm e corpo de secção 
quadrangular com um comprimento de 1.8 cm;
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n.º de Inventário: 0006

Designação: tacha

Descrição: Tacha metálica, em liga de cobre pertencente a caixão. Foi identificada 
junto à Sepultura 3. Possui cabeça circular com um diâmetro de 9 mm e corpo de secção 
quadrangular com um comprimento de 1.5 cm;

n.º de Inventário: 0007

Designação: tacha

Descrição: Tacha metálica, em liga de cobre pertencente a caixão. Foi identificada jun-
to à Sepultura 2. Possui cabeça circular com um diâmetro de 8.5 mm e corpo de secção 
quadrangular com um comprimento de 1.5 cm;

n.º de Inventário: 0008

Designação: Alfinete

Descrição: Alfinete em liga de cobre, identificado junto à sepultura 2. Apresenta cabeça 
esférica com espessura de 1 mm e corpo cilíndrico com comprimento de 2.7 cm;

n.º de Inventário: 0009

Designação: Alfinete

Descrição: Alfinete em liga de cobre, identificado junto à sepultura 2. Apresenta cabeça 
esférica com espessura de 1 mm e corpo cilíndrico com comprimento de 2.5 cm;

n.º de Inventário: 00010

Designação: Alfinete

Descrição: Alfinete em liga de cobre, identificado junto à sepultura 6. Apresenta cabeça 
esféria com espessura de 1 mm e corpo cilíndrico com comprimento de 2.5 cm;

n.º de Inventário: 0011

Designação: Alfinete

Descrição: Alfinete em liga de cobre, identificado junto à sepultura 6. Apresenta cabeça 
esférica com fio metálico enrolado em espiral com espessura de 1 mm e corpo dobrado 
e cilíndrico com comprimento de 2.5 cm;

0006 . 0008 . 0009
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n.º de Inventário: 0012

Designação: Colchete macho

Descrição: Colchete macho constituído por fio com espessura de 1mm em liga de cobre 
e estanho. Possui corpo de secção circular e comprimento máximo de 1.2 cm. Foi iden-
tificado junto à sepultura 4;

n.º de Inventário: 0013

Designação: Alfinete

Descrição: Alfinete em liga de cobre, identificado junto à sepultura 4. Apresenta cabeça 
esférica com fio metálico enrolado em espiral com espessura de 1 mm e corpo cilíndrico 
com comprimento de 3.5 cm;

n.º de Inventário: 0014

Designação: Alfinete

Descrição: Alfinete em liga de cobre, identificado junto à sepultura 1. Apresenta cabeça 
esférica com fio metálico enrolado em espiral com espessura de 3 mm e corpo cilíndrico 
com comprimento de 4.4 cm;

n.º de Inventário: 0015

Designação: Alfinete

Descrição: Alfinete em liga de cobre, identificado durante a limpeza das escadas de 
acesso à cripta. Apresenta cabeça esférica com fio metálico enrolado em espiral com 
espessura de 1 mm e corpo cilíndrico com comprimento de 3.3 cm;

n.º de Inventário: 0016

Designação: Alfinete

Descrição: Alfinete em liga de cobre e prata, identificado durante a limpeza das escadas 
de acesso à cripta. Apresenta cabeça esférica com espessura de 1 mm e corpo cilíndrico 
com comprimento de 3.2 cm;

n.º de Inventário: 0017

Designação: Alfinete

Descrição: Alfinete identificado junto à sepultura 1, com cabeça esférica com 1 mm de 
diâmetro e corpo cilíndrico e 3.5 cm de comprimento;
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n.º de Inventário: 0018

Designação: Alfinete

Descrição: Alfinete em liga de cobre, identificado junto à sepultura 4. Apresenta cabeça 
esférica com fio metálico enrolado em espiral com espessura de 1 mm e corpo cilíndrico 
com comprimento de 3.5 cm;

n.º de Inventário: 0019

Designação: tacha 

Descrição: Tacha de caixão identificada junto à sepultura 7. Possui cabeça circular com 
8.5 mm de diâmetro e corpo de secção circular com 1.6 cm de comprimento;

n.º de Inventário: 0020

Designação: Conjunto de 3 tachas

Descrição: Conjunto de três tachas de caixão encontradas no sedimento junto à espada 
da Sepultura 2. Possuem cabeça circular e corpo de secção quadrangular.

n.º de Inventário: 0021

Designação: Pulseira 

Descrição: Conjunto composto por seis fragmentos de pulseira que se encontrava a en-
volver os ossos do braço esquerdo do enterramento 1 a pulseira é composta por vários 
fios metálicos em ferro entrelaçados;

n.º de Inventário: 0022

Designação: Prego

Descrição: prego metálico encontrado junto à sepultura 1. Possui corpo de secção qua-
drangular com um comprimento de 7 cm e uma espessura máxima de 5mm. A cabeça 
encontra-se ausente;

n.º de Inventário: 0023

Designação: Prego

Descrição: Prego metálico identificado junto à sepultura 4. Possui corpo de secção qua-
drangular com um comprimento de 4.3 cm e espessura máxima de 5 mm. A cabeça é de 
forma circular embora se encontre deformada. Possui diâmetro de 1 cm;
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n.º de Inventário: 0024

Designação: Prego 

Descrição: Prego metálico identificado junto à sepultura 4. Possui corpo de secção qua-
drangular com um comprimento de 6 cm e espessura máxima de 5 mm. A cabeça é de 
forma circular embora se encontre deformada. Possui diâmetro de 2.4 cm;

n.º de Inventário: 0025

Designação: Prego

Descrição: Prego metálico identificado junto à sepultura 1. Possui corpo de secção qua-
drangular com um comprimento de 7 cm e espessura máxima de 6 mm. A cabeça é de 
forma circular embora se encontre deformada. Possui diâmetro de 1.4 cm;

n.º de Inventário: 0026

Designação: Prego

Descrição: Prego metálico identificado junto à sepultura 1. Possui corpo de secção qua-
drangular com um comprimento de 7.8 cm e espessura máxima de 4.4 mm. Não possui 
cabeça;

n.º de Inventário: 0027

Designação: Prego 

Descrição: Prego metálico identificado junto à sepultura 7. Possui corpo de secção qua-
drangular com um comprimento de 4.2 cm e espessura máxima de 6 mm. Não tem bico. 
A cabeça é de forma circular com o que parece ser um pin de fixação no topo. A cabeça 
possui diâmetro de 1.7cm;

n.º de Inventário: 0028

Designação: Prego

Descrição: Prego metálico identificado junto à sepultura 7. Possui corpo de secção qua-
drangular com um comprimento de 4.4 cm e espessura máxima de 5 mm. Não tem bico. 
A cabeça é de forma circular e possui diâmetro de 1.8 cm;

n.º de Inventário: 0029

Designação: Prego

Descrição: Prego identificado junto de um conjunto de ossos dispersos. Possui corpo de 
secção quadrangular com um comprimento de 6.4 cm e uma espessura de 5 mm. Não 
possui cabeça nem bico;
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n.º de Inventário: 0030

Designação: Prego

Descrição: Prego encontrado no chão da cripta, junto da sepultura 1. Possui corpo de 
secção quadrangular com um comprimento de 7.1 cm e uma espessura de 7.5 mm. A 
cabeça é achatada com um diâmetro de 2.5 cm;

n.º de Inventário: 0031

Designação: Indeterminado

Descrição: Fragmento metálico de forma oval, espalmada, com uma pequena haste/
pega dobrada. Foi identificado junto á pulseira da sepultura 1. Possui um comprimento 
de 2.6 cm e uma espessura de 2 mm;

n.º de Inventário: 0032

Designação: Pega

Descrição: Pega de caixão de forma triangular, identificada junto à sepultura 1. Possui 
forma triangular expandida com um comprimento de 15.8 cm e uma largura máxima de 
2.2cm. A espessura é de 7 mm. Na extremidade anterior possui uma haste de forma oval 
com um orifício ao centro onde entrava o prego; 

n.º de Inventário: 0033

Designação: Prego 

Descrição: Prego encontrado junto da sepultura 6. Possui corpo de secção quadrangular 
com um comprimento de 8 cm e uma espessura de 6 mm. A cabeça é de forma circular 
com um diâmetro de 1.7 cm;

n.º de Inventário: 0034

Designação: Prego

Descrição: Prego encontrado junto da sepultura 6. Possui corpo de secção quadrangular 
com um comprimento de 8.9 cm e uma espessura de 6 mm. A cabeça é de forma circular 
com um diâmetro de 1.5cm;

n.º de Inventário: 0035

Designação: Prego

Descrição: Prego encontrado junto da sepultura 6. Possui corpo de secção quadrangular 
com um comprimento de 7.5 cm e uma espessura de 6 mm. A cabeça é de forma circular, 
ligeiramente dobrada com um diâmetro de 1.6 cm;
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n.º de Inventário: 0036

Designação: Prego

Descrição: Prego encontrado junto da sepultura 2. Possui corpo de secção quadrangular 
com um comprimento de 6.2 cm e uma espessura de 5 mm. A cabeça é de forma circular, 
com um diâmetro de 1.4 cm;

n.º de Inventário: 0037

Designação: Prego

Descrição: Prego encontrado junto da sepultura 2. Possui corpo de secção quadrangular 
com um comprimento de 6.8 cm e uma espessura de 4 mm. A cabeça é de forma circular 
com uma ligeira deformação;

n.º de Inventário: 0038

Designação: Prego

Descrição: Prego encontrado junto da sepultura 2. Possui corpo de secção quadrangular 
com um comprimento de 7.2 cm e uma espessura de 4 mm. A cabeça é de forma circular 
com um diâmetro de 2.1cm;

n.º de Inventário: 0039

Designação: Prego

Descrição: Prego encontrado junto da sepultura 2. Possui corpo de secção quadrangular 
com um comprimento de 4.2 cm e uma espessura de 4 mm. A cabeça é de forma circular 
fragmentada;

n.º de Inventário: 0040

Designação: Indeterminado

Descrição: Fragmento de metal com corpo de secção circular e dobrado identificado 
junto da sepultura 2. Possui um comprimento de 9.2 cm e uma espessura máxima de 1.1 
cm; poderá constituir um possível fragmento ou da contraguarda ou de um dos quartões 
da espada do indivíduo;

n.º de Inventário: 0041

Designação: Madeira

Descrição: Pequeno fragmento de madeira identificado junto da sepultura 2. Encontra-
-se em muito mau estado de conservação;

0036 . 0037 . 0038 . 0039 . 0040 
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n.º de Inventário: 0042

Designação: Prego

Descrição: Prego encontrado junto da sepultura 5. Possui corpo de secção quadrangular 
com um comprimento de 10 cm e uma espessura de 7 mm. A cabeça é de forma circular 
e achatada;

n.º de Inventário: 0043

Designação: Prego

Descrição: Prego encontrado junto da sepultura 5. Possui corpo de secção quadrangular 
com um comprimento de 8 cm e uma espessura de 5 mm. A cabeça é de forma circular 
e com um diâmetro de 1.7 cm;

n.º de Inventário: 0044

Designação: Pega de caixão

Descrição: Pega de caixão em ferro encontrada junto à sepultura 1. Possui forma oval, 
corpo de secção circular e pins de fixação fragmentados. Apresenta um comprimento de 
10.4 cm, largura de 5.5 cm e uma espessura de 8mm;

n.º de Inventário: 0045

Designação: Pega de caixão

Descrição: Pega de caixão em ferro encontrada junto à sepultura 1. Possui forma oval, 
corpo de secção circular e  2 pins de fixação. Apresenta um comprimento de 9.4 cm, 
largura de 5.5 cm e uma espessura de 9mm;

n.º de Inventário: 0046

Designação: Pega de caixão

Descrição: Pega de caixão em ferro encontrada junto à sepultura 1. Possui forma oval, 
corpo de secção circular e 2 pins de fixação embora um deles se encontre fragmentado. 
Apresenta um comprimento de 9.6 cm, largura de 5.2 cm e uma espessura de 9mm;

n.º de Inventário: 0047

Designação: Dobradiça

Descrição: Dobradiça de caixão em ferro identificada junto à Sepultura 1. É composta 
por dois corpos metálicos de secção quadrangular ligados por duas cabeças circulares. 
Possui um comprimento de 11.2 cm e uma espessura de 1.9 cm;
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n.º de Inventário: 0048

Designação: Dobradiça

Descrição: Dobradiça de caixão em ferro identificada junto à Sepultura 1. É composta 
por dois corpos metálicos, um deles fragmentado, de secção quadrangular ligados por 
duas cabeças circulares. Possui um comprimento de 9.6 cm e uma espessura de 1.9 cm;

n.º de Inventário: 0049

Designação: Guarda mão de espada de tipo copo de tigela

Descrição: Guarda mão de espada em ferro identificada junto aos pés do individuo da 
sepultura 1. Possui forma semiesférica, com um rendilhado metálico na extremidade 
e na parte superior. Na parte interior possui um suporte transversal, sendo visível o 
suporte transversal que constitui o centro do quartão anterior e posterior. Possui um 
diâmetro de 11.5 cm e uma espessura de 4 mm;

n.º de Inventário: 0050

Designação: Espora

Descrição: Espora em ferro com vestígios de couro. Encontrava-se no pé esquerdo do 
indivíduo da sepultura 1. Possui forma semioval com quatro orifícios circulares, dois 
em cada extremidade onde se prendiam as cintas de amarração às botas. Numa das 
extremidades ainda se encontra um dos pinos de fixação. A extremidade anterior é 
composta por uma pua onde se fixa uma estrela giratória de cinco pontas. Possui um 
comprimento de 12.5 cm, abertura de 9.9 cm e uma espessura máxima de 1.3 cm;

n.º de Inventário: 0051

Designação: Espora

Descrição: Espora em ferro com vestígios de couro. Encontrava-se no pé direito do 
indivíduo da sepultura 1. Possui forma semioval com quatro orifícios circulares, dois em 
cada extremidade onde se prendiam as cintas de amarração às botas. A extremidade 
anterior é composta por uma pua onde se fixa uma estrela giratória de cinco pontas. Possui 
um comprimento de 13.3 cm, abertura de 9.6 cm e uma espessura máxima de 1.2 cm;

notAs
1 Arqueóloga. Câmara Municipal de Montemor-o-Novo.
2 Os créditos de todas as imagens que constam deste inventário são do Museu Nacional 
de Arqueologia.
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