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Avenida do Pelourinho  3560     Silvã de Cima, Sátão  

40.72581964106336 -7.67544686794281  

Criado em 1514 pelo rei D. Manuel, o pelourinho de Silvã de Cima ainda hoje se conserva. 

Bem direito e aprumado, o pelourinho está situado no centro de um pequeno terreiro, entre 

a via pública e os campos, que lhe servem de moldura. Este monumento, com três metros 

de altura com um único degrau tem um fuste oitavado, encimado por duas molduras que 

se definem em capitel, rematado por uma esfera. 

 

Pelourinho em Silvã de Cima 
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Rua do Pelourinho   3560 Casal do Meio, Rio Moinhos, Sátão  

40.708710354123774  -7.704087495803833 

Este pelourinho assenta numa plataforma com dois degraus e apresenta um fuste oitavado, 
sendo rematado por uma peça cúbica com colunelos nos cantos. A coluna mnolítica, de fuste 
quadrangular e esquinas chanfradas emerge em direcção ao capitel. Por remate uma bela 
estrutura com forma côncava. Trata-se de uma construção do século XVI.  

A enquadrar o pelourinho, um belo edifício, que pelas suas características e imponência, nos 
diz que era o local onde tinham assento os órgãos de administração e de justiça concelhia. 
Subindo uma escadaria entramos nos antigos Paços do Concelho. Edifício de planta longitu-
dinal, composto por dois pisos. Parte da construção é feita em cima de um arco pleno, que 
permite a passagem sob o edifício. Embora não seja um modelo único, é bastante original.  

Pelourinho em Casal do Meio  
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Junto da antiga prisão poderá ver um pelourinho.  

É constituído por três degraus quadrados, um fuste oitavado que se afeiçoa em capitel 

quadrangular e, no cimo, uma pirâmide com uma esfera. 

Pelourinho em Ladário 

3560 Ladário, Sátão  

40.6984540591139 -7.739224433898926 4 



 

 

Este pelourinho tem quatro degraus quadrangulares, 

uma coluna monolítica de base quadrada e um fuste de 

secção oitavada. No capitel, existe uma moldura circu-

lar decorada com motivos vegetalistas. Sobre o capitel 

assentam pináculos, que são peças destacáveis decora-

das com motivos vegetalistas e mascarões a meia altura 

 

Pelourinho em Castelo 

Rua do Pelourinho  3560 Castelo, Sátão  

40.809156315456704  -7.66595721244812 2 
 

 

Rua do Castelo  3560 Douro Calvo, Sátão  

40.809156315456704  7.66595721244812 

Este pelourinho com cerca de 2,5m de altura, 

Máximo símbolo da justiça concelhia, ergue-se no antigo largo do município, extinto na 

primeira metade do século XIX. Assenta numa base de dois degraus quadrados, coluna de 

secção quadrangular de esquinas chanfradas e secção oitavada a esbater-se junto ao capitel. 

Este é formado por gola cilíndrica lisa, a modo de colarinho, entre delgado afeiçoamento 

circular na parte superior do fuste e proeminente moldura plana de coroamento. Como 

remate uma esfera. 

Pelourinho em Douro Calvo 
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