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MENSAGEM DO
PRESIDENTE
O património cultural de um povo é, nas suas
múltiplas expressões, a massa moldadora da
sua identidade. Do domínio do imaterial,
aparentemente invisível, ao material, é a
diversidade dos seus bens que lhe confere a
sua especificidade, a sua singularidade.
Arreigadas à sua memória coletiva, num ímpeto
de necessidade de satisfação intrínseca, as
comunidades cada vez mais se procuram a si
próprias.
Compete aos poderes políticos locais preservar,
valorizar, divulgar e dar a fruir às suas populações
e àqueles que demandam os territórios o seu
património cultural. Lega-se às gerações
vindouras uma herança reforçada e um caminho
de desenvolvimento cultural, social e económico.
Consciente da obrigação, do dever e do direito
em agir proativamente e em função destas
premissas, este executivo tem vindo a
desenvolver políticas consistentes de gestão
do património que passam pela recuperação,
salvaguarda, pesquisa, inventariação,
divulgação e promoção.

Estas intervenções envolvem uma multiplicidade
de técnicos especialistas e de práticas peculiares
que determinam grande empenho financeiro
por parte da Autarquia. É o recurso ao mecenato
empresarial e aos fundos comunitários que as
tem viabilizado.
Foi através de uma candidatura ao programa
PRODER que a autarquia pôs em marcha a
requalificação e valorização patrimonial e
turística das ruínas romanas da Quinta da
Raposeira, beneficiando de uma comparticipação
de 60% num investimento de 150.000€.
De facto, tirante a rápida, fugaz e longínqua
intervenção arqueológica de finais do século XIX,
foram feitas, a partir de 1983, e por mais de uma
década, escavações na Quinta da Raposeira,
tendo colocado à vista estruturas várias.
Votado, durante anos, a uma mera manutenção
de sítio arqueológico, os recentes trabalhos de
valorização patrimonial permitiram interpretar
este conjunto arquitetónico como sendo uma
estalagem romana.
Com a Estalagem Romana da Raposeira criámos

condições para que os mangualdenses se
revejam neste resgatado pedaço da história
do seu território, que se identifiquem, que se
enriqueçam cultural e socialmente.
Também o turismo cultural encontra mais um
forte motivo de permanência nesta terra que
sempre soube ser hospitaleira e acolhedora.
Esta obra que hoje laudamos constitui,
indubitavelmente, a marca d’água de um
processo que almejamos continuar pelo futuro.
Gostaria de louvar, em meu nome pessoal e do
executivo, todos aqueles que tornaram
possível, direta e indiretamente, esta obra
que em tudo contribui, e contribuirá, para o
desenvolvimento integral do homem e do
território mangualdenses.
João Azevedo
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
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A IMPORTÂNCIA
DO PATRIMÓNIO
CULTURAL
Âncora de memórias, referência de identidade,
legado que se herda e a legar, testemunho
material e imaterial da ação humana, o
património cultural manifesta, continuamente,
a sua existência nos vários territórios. É, por
isso mesmo, um ativo intrinsecamente presente
e transversal na vida das comunidades.
Jamais o património se ausentará da sua
condição de legado a herdar. Esta herança,
tacitamente outorgada a todo o ser humano,
torna-nos herdeiros. Todos nós somos
herdeiros! Nunca ao herdeiro assistirá a
possibilidade de expulsar de si próprio essa
condição inata. Todavia, esta herança não é
passiva: herda-se o bem, mas com ele todo o
conjunto de direitos, mas de igual modo,
deveres e obrigações. Apresentando-se, na
maior parte das vezes, em fragmentos, em
pedaços, fingidamente “morto”, o património
cultural interpela o herdeiro a que o torne
vivo, a que o capitalize, a que o reinvente.

Consequentemente, garantir a perpetuidade
do património cultural, ou seja, caucionar a
continuidade de nós próprios, é, pois, um
imperativo ético.
As maneiras novas de entender o património
cultural compreendem modelos de gestão
que visam a sua preservação, mas também a
fruição das suas múltiplas funcionalidades e
usos pelas populações. Em sintonia com a
evolução conceptual de património cultural, a
gestão, enquanto prática técnico-científica,
possuidora de um quadro teórico próprio,
desenvolve, hoje, um conjunto de tarefas que
liga, de forma íntima, os bens patrimoniais e o
homem.
Num primeiro momento, a gestão centrava-se
essencialmente nas atividades de identificação,
estudo, inventariação e restauro, tendo como
objetivo fundamental a salvaguarda e a
conservação de uma herança destinada às
gerações futuras. É-lhe subjacente a visão
social do património cultural, explorando o
seu uso sociocultural e de difusor de cultura.
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A procura de bens patrimoniais pelo turismo
cultural tem motivado uma gestão orientada
para a fruição daqueles, abrindo portas a formas
diversas de os rentabilizar, isto é, de lhes retirar
– e potenciar – todo o tipo de proveitos, desde
os culturais aos económicos, diretos e/ou
indiretos. Esta gestão, fomentando o usufruto
do património – após as ações de restauro e de
patrimonialização/musealização –, estabelece
estratégias de captação de públicos que
desencadeia desenvolvimento económico,
através da criação de emprego nesses
equipamentos e nas atividades paralelas, como
a restauração, a hotelaria, os transportes, a
venda de produtos locais.
É na conjugação destas figuras que a gestão da
atualidade redescobre os melhores usos para
o património cultural, ou, como melhor dizem
Ballart e Tresseras, a gestão assume-se como
“o conjunto de práticas programadas com o
objectivo de conseguir uma óptima conservação
dos bens patrimoniais e um uso dos mesmos
adequado às exigências sociais contemporâneas”.
Estabelece-se, assim, uma aliança entre a missão
de custódia e salvaguarda e as estratégias de
exploração do uso económico dos bens
patrimoniais que propicia a que estes sejam
simultaneamente geradores de desenvolvimento
integral e sustentável do homem e dos territórios.

Sendo, então, o património um recurso à
disposição do cidadão para lhe retirar
benefícios da sua multiplicidade de usos, à
gestão junta-se a atividade de programação
cultural. Esta, enquanto conjunto de
atividades lúdico-pedagógico-culturais, visa o
envolvimento das pessoas com o património.
É a programação que torna atrativa, dinâmica
e viva a relação do homem com o património.
Devida e estruturadamente orientada,
diferenciando, por isso, a oferta de atividades,
a programação cultural servirá as várias
sensibilidades das populações locais, estudantis,
e as advindas do turismo cultural.
Restaurar pelo restauro, conservar pela
conservação, são, em si só, práticas redutoras
de uma gestão que conduz o cidadão à pura
contemplação da ruína. O caminho a seguir
obriga à devolução do património cultural ao
seu criador: o homem. O trilho é o da vivificação
do património.
António Tavares
Arqueólogo (gestor programador do património cultural/CMM)
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COMO TUDO COMEÇOU

Abrangia uma larga área a poente do Monte
Senhora do Castelo, sabendo-se desde 1889
que apareciam testemunhos de ocupação
romana nos terrenos das quintas da Raposeira,
Fonte do Púcaro e Campas, considerando as
breves pesquisas levadas a cabo por Alberto
Osório de Castro, naquele ano. A partir daí,
nada mais se fez para trazer à realidade a
história do local.
Por volta de 1982 começou a germinar em
Mangualde a ideia de se construir uma avenida
que ligaria o Mercado Municipal ao escadório
da Senhora do Castelo, rasgando a denominada
Citânia da Raposeira. A esse tempo encontrava-me
empenhada em fortalecer a Associação Cultural
Azurara da Beira (ACAB), recém-criada por
cidadãos de Mangualde, e a lutar pela sua
afirmação. A Arte, a História, a Arqueologia e o
Património Cultural do País e do concelho
sempre foram os alvos de investigações que
fui desenvolvendo ao longo da minha vida,
empenhando-me permanentemente na sua
defesa e promoção. Prevendo-se a concretização

do projeto daquela via, fiquei profundamente
preocupada com a muito provável destruição
de bens arqueológicos por desconhecimento da
sua localização. Assim, como vice-presidente
da ACAB, envidei todos os esforços no sentido
de se desenvolver um programa de pesquisas
com apoio estatal que permitisse sondagens
arqueológicas em vários locais. Foram estes
trabalhos que permitiram a descoberta das
ruinas que agora se podem observar, já
finalmente restauradas. Foram 12 árduas
campanhas de escavações (1986 a 1998) focadas
naquele sítio. No entanto, sabemos que a área
de ocupação romana é bastante mais vasta,
tendo-se obtido muitas evidências quando
houve necessidade de se fazerem sondagens
prévias em vários locais destinados a construção.
Infelizmente as pesquisas não tiveram
continuidade. Por isso mesmo, a História da
origem de Mangualde deu apenas um passo
muito pequenino.
Clara Portas
Diretora do Campo Arqueológico da Raposeira
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A ESTALAGEM ROMANA DA RAPOSEIRA
Recuemos no tempo cerca de 2000 anos. Qual
seria a imagem que nos proporcionaria então
a área entre a atual cidade de Mangualde, a
Raposeira e a Senhora do Castelo? De que forma
é que poderemos esboçar essa paisagem de
outrora com base nos vestígios identificados
hoje pela arqueologia? Esse instante não será
fácil de captar, mas alguns indicadores surgem
como pistas de investigação a explorar,
permitindo mesmo aproximarmo-nos do que
seria esse outro mundo que não é o nosso mas
que está na origem de muito daquilo que marca
o quotidiano das nossas vidas.
Antes de mais, podemos afirmar que a área
arqueológica da Raposeira é, por enquanto, a
mais importante que se conhece no concelho
de Mangualde com vestígios da época romana.
A área com materiais arqueológicos à superfície
é vasta. Quem percorrer estes terrenos, desde
o sopé ocidental e meridional do Monte da
Senhora do Castelo até à Ribeira da Lavandeira,

passando pela Quinta da Raposeira, Fonte do
Púcaro e Campas, poderá encontrar restos
dispersos desta antiga ocupação. O olhar
treinado do arqueólogo conseguirá identificar
estes vestígios singelos que, a espaços, numa
courela cultivada ou entre matos e giestas, se
vão mostrando. Pedaços de tijolo que sabemos
identificar como telha romana, restos de escória
reveladores de antigas fundições, pedras
facetadas que ergueram uma antiga parede
ou que configuram uma mó, testemunham
também essa intensa ocupação de outrora.
Mas também relatos de agora em torno do
achado imprevisto de potes e moedas ou ainda
de sepulturas – a História também se encontra
na memória. Estes vestígios, descobertos ainda
quando se rasga o chão ou se repara no material
reaproveitado num muro, sugerem mesmo que
toda esta área, nas imediações de Mangualde,
terá sido ocupada em época romana por uma
mancha extensa de casario, ainda que
aparentemente descontínua.

Mas este povoamento romano não surgiu do
nada. Embora rompa com a estratégia de
ocupação anterior, adaptando-se às exigências
de uma nova época, encerra algumas
permanências, tendo na origem um primitivo
cenário que não se apaga por completo face
ao domínio romano.
O monte da Nossa Senhora do Castelo terá
sido um povoado amuralhado em época
proto-histórica. Ter-se-á mantido como lugar
habitado durante a época romana, como
revelam algumas das cerâmicas, moedas e
pedras almofadadas que aí se encontraram.
Talvez então fosse designado como Castellum
Araocelum, se aqui localizarmos o povoado
referido numa inscrição romana encontrada em
S. Cosmado. Mas também nos parece provável
que, a partir da mudança de era, este castro
tenha deixado de assumir a importância que
até então tinha conhecido. Algumas famílias
nativas, descendentes dos seus anteriores
ocupantes, poderão ter aí mantido as suas
habitações. No entanto, ao tempo do imperador
Augusto, sobretudo a partir dos primeiros
anos do séc. I d.C., o grosso da sua população
ter-se-á transferido e instalado no sopé deste
monte, dispersando-se por quintas e casais
que gravitariam, como veremos, em torno do
sítio da Raposeira, beneficiando também da

proximidade em relação a duas estradas
romanas que cruzavam este espaço. Em época
romana, portanto, ter-se-á assistido a uma
alteração substantiva das formas de ocupação
e exploração deste território, refletida também
na deslocalização do seu principal centro
populacional, doravante situado nas terras
baixas que têm como principal pano de fundo,
carregado de memórias, o monte da Senhora
do Castelo.
O sítio romano da Raposeira parece ser um de
vários sítios desta época situados entre o atual
núcleo urbano central de Mangualde e a
Senhora do Castelo. Vestígios romanos
dispersos observaram-se na Quinta do Prazo,
Tojal d’Anta, Fonte do Púcaro, Quinta do
Albuquerque e Lavandeira. Embora quase
sempre pouco expressivos à superfície, estes
restos de outro tempo parecem denunciar a
presença de pequenos grupos de casas e
casebres de habitar, com anexos para gado e
para recolha dos produtos da cultura, espaçados
entre si e à vista uns dos outros, ligados e
confortados pelos laços sociais de vizinhança.
Poderia ser, de algum modo, um conjunto de
famílias que foi formando um povoado
descerrado, crescendo progressivamente em
torno da Raposeira e ao longo das estradas
romanas.
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Este é o cenário que poderemos esboçar para
esta área em época romana. Mas como
interpretar especificamente as ruínas
observáveis na Quinta da Raposeira? Os achados
arqueológicos efetuados até ao momento no
local não permitem uma resposta inequívoca.
Estes achados, porém, fornecem várias pistas
que, tendo também em conta a localização do
sítio, nos conduzem à hipótese que consideramos
mais plausível.

Esta mancha de casario romano, composta por
casais e quintas (e até por uma ou outra villa),
estendia-se para outras zonas deste território,
seguindo de perto o percurso das vias. Outros
vestígios desta época encontram-se na Quinta
da Igreja, situada nas imediações da igreja matriz
de Mangualde, mas também na Quinta da
Calçada, em Cubos, em S. Cosmado ou mesmo
junto à aldeia de Paços, onde se descobriu uma
inscrição dedicada a Júpiter, deus máximo do
panteão romano. Assim sendo, a concentração
de vestígios que se verifica nesta zona acabará
por estar na origem e explicar a própria formação
de Mangualde – talvez mesmo o núcleo original
de Mangualde, centrado em torno da sua igreja

matriz, se tenha desenvolvido a partir de uma
anterior villa romana que, durante a antiguidade
tardia, continuou a ser importante, porventura
por ter incorporado então um pequeno templo
paleo-cristão.
No restante território concelhio outros núcleos
romanos são conhecidos, perfazendo atualmente
cerca de 40 sítios, o que revela a ocupação
rural intensa deste território há cerca de 2000
anos. Mas muitos outros haverá e poderão
entretanto ser descobertos, quer mediante
prospeções arqueológicas programadas, quer
através de achados fortuitos ou ocasionais,
quer ainda durante o acompanhamento de
obras, quando se intervém no subsolo.

Com efeito, é provável que este lugar corresponda
ao que os Romanos designariam de mansio ou
mutatio, ou seja, estaremos em presença de
uma estalagem romana, de natureza pública ou
oficial, situada junto ao cruzamento de duas
importantes estradas imperiais. Como pousada
ou estação de muda seria tanto um lugar de
pernoita como de paragem breve a meio de
um percurso, onde os cavalos recuperavam
forças e os viajantes poderiam relaxar o corpo
nas termas e o espírito na taberna. Tratar-se-ia,
portanto, de uma estação de muda que prestava
apoio, sobretudo, aos correios e transportes
da administração imperial que circulavam pelo
cursus publicus.
A investigação arqueológica permite-nos ainda
afirmar com segurança que este lugar terá sido
construído há cerca de 2000 anos, talvez ainda

ao tempo do primeiro imperador de Roma
(Octávio César Augusto), coincidindo com o
momento em que a rede viária e a organização
administrativa romana se estrutura
verdadeiramente.
E, com base nos alicerces que subsistem e no
seu desenho em plano, como podemos
imaginar e reconstituir hoje este edifício? No
primeiro corpo edificado talvez estivesse a
área de serviços. Uma cozinha ampla, revelada
pelo lastro em tijolo de uma lareira, destaca-se
entre outros aposentos reservados à família (que
tomaria conta deste lugar) e aos seus criados.

Alguns dos compartimentos apresentavam
pavimentos em tijoleira. Outros seriam
simplesmente em terra batida. Fragmentos de
grandes potes de armazenamento (dolia)
sugerem também a presença de um recanto
para armazenagem. Por sua vez, descobertas
avulsas de certos objetos acabam por denunciar
algumas das práticas que teriam aqui lugar – entre
elas, a fiação e a tecelagem, testemunhadas,
respetivamente, pelos cossoiros e pesos de
tear achados em escavação; ou então,
simplesmente, revelam que alguém, no séc. II
d.C., terá ocultado entre pedras um conjunto
de moedas que, por alguma razão, nunca reaveu.
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Entre estes dois edifícios situavam-se as termas,
marcadas pelo seu espaço aquecido e água
sempre corrente. O balneário da Raposeira é
relativamente pequeno. Encontrar-se-á
dimensionado de acordo com a escala de
necessidades do local. Mas apresenta várias das
características construtivas que identificam
claramente as termas romanas, refletindo os
seus espaços algumas das etapas exigidas pelo
ritual do banho entre os Romanos. Para além
da eventual presença de um pequeno vestiário
(apodytherium) e de uma sala por onde corria
água fria (frigidarium) assume aqui particular
relevo um espaço central, aquecido, estruturado
em função de uma ampla banheira cheia de
água quente (caldarium).
Este primeiro corpo edificado abria-se para um
pátio interior. Do lado oposto, em frente, corria
um outro bloco de instalações. Seria neste,
possivelmente, que os hóspedes pernoitariam.
Também aqui a presença de caixas de escada
sugerem um primeiro andar sobradado, pelo
qual se distribuíam pequenos quartos de
dormir (cubicula). Nas traseiras desta área
telhada, por sua vez, um outro pátio aberto,
mais amplo e porticado, acolheria, no final de
uma jornada de marcha, os animais de carga
(cavalos e bois), assim como os nativos ou
forasteiros que os conduziam – seria também
algures em torno deste pátio que se situariam
os estábulos (stabula).

Como é que então se aquecia esta sala, mesmo
em pleno e rigoroso inverno? Sob o pavimento,
na cave, uma área de fornalha (praefurnium)
aquecia a água mas também o ar – e o ar
quente circulava por baixo do chão e pelo
interior das paredes graças quer ao chamado
sistema de hipocaustum e de suspensurae
(constituídos aqui por toscos pilares de granito
que sustentavam o chão da sala aquecida),
quer à caixa-de-ar que compunha o núcleo das
paredes (fruto da utilização das designadas
tegulae mamatae).
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Tal obrigava a uma manutenção constante
deste espaço. Seria necessária a presença de
criados para manter limpos os aposentos,
providenciando por um lado, que a água limpa
corrente não faltasse e, por outro, que a água
suja fosse devidamente escoada através das
canalizações em pedra que ainda podemos
observar no local. Mas seria também
imprescindível alimentar o fogo com lenha
que ia sendo guardada na cave. Assim sendo, o
funcionamento diário das termas requeria
atenção constante e acabava por ser algo
dispendioso. Exigiu, logo à partida, um
investimento relativamente considerável
aquando da sua edificação: tanto pela cuidada
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seleção de alguns materiais utlizados na
construção e revestimento de chãos e paredes
(o designado opus signinum, por exemplo,
empregue enquanto argamassa impermeável),
como pelo desenho de uma rede de canalizações,
formadas por canais graníticos que cruzam
esta zona, tendo como origem nascentes
particularmente caudalosas.
O que hoje resta destas termas não permite a
sua clara leitura. Não se conseguem identificar
alguns dos elementos que lhe possam conferir
total sentido. Reconstruções ou remodelações
em época romana e, sobretudo, destruições
posteriores, acabam por dificultar a sua

interpretação. Mas conservam ainda o essencial
para que, em desenho, se ensaie a sua
reconstituição, mostrando-se assim como seriam.
Alguns dos materiais recolhidos aquando da
sua escavação (referimo-nos, por exemplo, à
chamada terra sigillata de tipo itálico – uma
louça fina de servir à mesa, importada e
fabricada possivelmente na península itálica),
também sugerem que as termas terão sido
construídas logo aquando da fundação deste
lugar, talvez nos primeiros anos do séc. I d.C.
O espaço das termas que se observa na Raposeira
será um dos que caracterizará melhor a presença
romana neste local – no mundo romano a ida
às termas (balnea) era não só uma forma de
higiene pessoal mas também um hábito social,
na medida em que o espaço termal era lugar de
encontro e descanso. Servia, acima de tudo,
para afugentar o cansaço e debelar as maleitas
e seria sobretudo frequentado, no final de uma
árdua jornada de viagem, por todos aqueles
que por aqui passavam ao serviço de Roma.
Conversas em dia, histórias contadas, negócios
fechados, também tiveram lugar nos diferentes
compartimentos que compunham estas termas,
pelos quais corria tanto água fria, como água
quente. Em suma, nestas termas da Raposeira
também se revelava o modo de vida romano –
um modo de vida sofisticado.
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Não muito distante destas termas, no exterior
do espaço edificado, podemos ainda observar
um curioso poço quadrangular, forrado de
alvenaria – seria um ponto de captação de
água, provavelmente mediante o sistema da
picota, também usado pelos Romanos.
A oeste de toda esta área edificada, a cerca de
200 m, as escavações revelaram um outro
edifício mais pequeno. Cinzas e carvões e,
sobretudo, a grande quantidade de escória de
ferro descoberta nesse espaço parecem
denunciar a presença de uma oficina de ferreiro.
Para fugir a fumos e odores e evitar risco
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maior de incêndio, esta oficina foi construída
suficientemente afastada da área habitacional.
Neste espaço, funcionalmente importante num
sítio interpretado como estalagem viária, os
objetos de ferro eram forjados ou obtidos por
martelagem. O ferreiro trabalharia na bigorna
todo o tipo de objetos de uso quotidiano,
temperando-os ao mergulhá-los em água e
reaquecendo-os sucessivamente na forja:
desde as cavilhas às alfaias agrícolas, passando
pelas ferraduras, pelos aros de ferro e outros
apetrechos aplicados nos carros puxados por
cavalos e bois, passariam pelas mãos
experimentadas dos ferreiros da Raposeira.

A interpretação deste lugar da Raposeira como
estalagem viária é aquela que consideramos
mais credível. Mas não é a única possível. As
suas características singulares e a ausência de
outros vestígios mais esclarecedores tornam
possíveis outras interpretações. Com efeito,
alguns investigadores têm interpretado o sítio
como villa – ou seja, como rica casa de campo
de um senhor que exploraria uma propriedade
(fundus) com dimensões consideráveis. Outros,
consideraram a hipótese de representar parte
do quarteirão de um vicus – isto é, de um
aglomerado populacional com algumas
características urbanas. Outros ainda poderão
considerar que a ausência de pavimentos em
mosaico ou de colunas a rodear átrios abertos
ajardinados lhe conferem uma dimensão
rústica mais compatível com a ideia de quinta
ou granja. De todo o modo, ainda que estas
hipóteses sejam compreensíveis, se articularmos
todos os indicadores conhecidos consideramos
mais plausível interpretar as ruínas da Raposeira
como “estação de serviço”, localizada num
importante entroncamento de estradas
romanas, em torno da qual se foi desenvolvendo
um povoado descerrado.
Como antes referimos, a passagem e, sobretudo,
o cruzamento de duas estradas imperiais nas
imediações da Raposeira explicarão não só a
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natureza deste sítio como a importância da
ocupação romana de toda esta zona a norte
do atual centro urbano de Mangualde. Uma
das vias tinha como ponto de partida Viseu
(Vissaium, capital de civitas em época romana),
situada a cerca de 12 milhas (uma milha romana
corresponde a c. de 1480m); a segunda calçada,
até aqui chegar, percorreria quase 30 milhas
desde uma outra cidade, também capital de
civitas, cuja localização hoje coincide com
Bobadela (concelho de Oliveira de Hospital) –
ambas as distâncias se ajustam ao espaçamento
habitual destas estações de muda em época
romana. A via oriunda de Viseu prosseguia
depois em direção à Serra da Estrela (e às
outras civitates, como as dos Lancienses e dos
Igaeditani, que se encontravam para além da
serra), passando antes por Almeidinha, Serra
da Baralha, Cassurrães e Abrunhosa-a-Velha
(onde se conhecem 3 marcos miliários,
indicativos das distâncias em relação à cidade
mais próxima), para depois fazer a travessia do
Mondego e entrar no atual território de
Gouveia, galgando a Estrela pela calçada dos
Galhardos, em Folgosinho. A via proveniente
de Bobadela, por sua vez, entroncava na
anterior e prosseguia em direção às capitais
das civitates dos Aravi (Marialva, Mêda),
Meidubrigenses (Numão, Vila Nova de Foz Côa)
e Arabrigenses (talvez com sede em Paredes da
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Alinhamentos dos muros
Entradas dos compartimentos
Condutas

oriundas de paragens muito distantes (algures
em torno do Mediterrâneo – mare nostrum),
mas também novas ideias e novos modos de
saber fazer que darão corpo a um novo mundo
em formação.

Beira, São João da Pesqueira) que, mais a norte,
anunciavam outros territórios para além do
Douro – esta outra estrada, antes de chegar à
zona da Lavandeira / Raposeira, passaria por
Espinho, Santa Luzia, Santo Amaro, Mata dos
Condes (ou por Espinho, Pinheiro de Baixo,

Ançada, Mata dos Condes) e, já em pleno centro
urbano de Mangualde, pelo atual Largo Pedro
Álvares Cabral.
Era esta a rede de estradas principais construídas
neste território há cerca de 2000 anos. Por estas
circularam gentes e mercadorias, por vezes

Em termos de quadro administrativo geral, o
atual concelho de Mangualde integrava a
província da Lusitania (com capital em Emerita
Augusta – Mérida, Espanha) e o conventus
scalabitanus (com capital em Scallabis –
Santarém). Mas era perante Vissaium (Viseu)
que respondia diretamente. Com efeito, Viseu
durante o domínio romano assumia-se como

importante capital de civitas (possivelmente
seria a sede da civitas interanienses), com
jurisdição administrativa e fiscal direta sobre a
população que habitava estas terras
mangualdenses. Desde logo, os impostos
devidos ao Império, calculados de acordo com
os teres e haveres de cada um, eram cobrados
a partir de Viseu. Era aí que se localizavam os
serviços administrativos e fiscais de então. Era
no forum dessa cidade que se reuniam os
magistrados (ordo decurionum) encarregados
de gerir a causa pública (res publica), regulando
assim as atividades da população (populus) que
vivia neste territorium.

No aro de influência desta civitas, entre outro
casario disperso, encontrava-se a estalagem
romana da Raposeira, cujas ruínas observáveis
são hoje, no concelho de Mangualde, um
elucidativo testemunho de uma nova era ou
de um tempo novo que se iniciou há cerca de
2000 anos e que transportava consigo um
conjunto amplo de novidades que de forma
bem vincada marcaria todo o curso da história
que se seguiu.
Pedro C. Carvalho
Arqueólogo. Professor da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra
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A REQUALIFICAÇÃO
E VALORIZAÇÃO

A requalificação e valorização das ruínas romanas
da Raposeira, desenvolvida pela Arqueohoje
ao longo de 2013, teve por objetivo travar o
estado de degradação e abandono, ao qual o
sítio tinha sido votado nos decorrentes anos
após os sucessivos trabalhos de escavação que
colocaram a descoberto todo o complexo de
edifícios e estruturas arqueológicas que o
caracterizam.
Neste âmbito, a presente intervenção visou um
conjunto de ações de conservação e restauro
das estruturas existentes, bem como a
divulgação e dinamização do sítio,
proporcionando ao visitante uma visão
abrangente do modus vivendi das “gentes”
que, no passado, ocuparam este território,
deixando um legado riquíssimo, materializado
numa concepção arquitectónica rigorosa e
criteriosa.
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Dotado de uma importância patrimonial ímpar,
o sítio chegou até aos nossos dias já bastante
danificado e destruído, consequência de mais
de mil anos de ações do Homem, tais como a
remoção e reaproveitamento dos elementos
pétreos pertencentes aos seus edifícios e os
trabalhos agrícolas realizados já em épocas mais
recentes, num momento em que todo sítio se
encontrava soterrado e diluído na paisagem.
As estruturas que se mantiveram preservadas
são, sobretudo, os alicerces das paredes das
diferentes edificações, apenas com o edifício
das termas melhor conservado, os vários
sistemas de condutas que canalizavam ou
escoavam as águas e ainda a estrutura de um
poço para a captação de água. Neste panorama,
alguns dos compartimentos, que dividiam
áreas funcionais dentro de cada corpo edificado,
encontravam-se incompletos pela destruição,
absoluta em alguns dos casos, das paredes
que os delimitavam.
O abandono das ruínas, após as últimas escavações
arqueológicas, motivou ainda a sua contínua
degradação provocada, sobretudo, pela acção
dos agentes climáticos, bem como a propagação
de vegetação rasteira, que determinou o
desmoronamento paulatino de alguns dos
seus muros e estruturas associadas.
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Alteamentos e fixação de elementos pétreos soltos
Reintegrações de lacunas
Vãos de circulação
Condutas

A abordagem para a recuperação e salvaguarda
no presente projeto contemplou intervenções
arqueológicas pontuais em áreas contíguas às
estruturas a restaurar e nunca escavadas, o que
permitiu completar alguns dos dados obtidos
nas escavações mais antigas. Colocando-se a
descoberto novos alicerces, ou mesmo as
próprias valas de fundação, definiram-se os
limites dos compartimentos, o que determinou
as atuais ações de conservação e restauro
implementadas.

30

Os trabalhos de restauro foram, pois,
concretizados de acordo com as técnicas
construtivas dos aparelhos originais, tendo em
conta os critérios de estabilidade, legibilidade
e reversibilidade. Com o recurso dos elementos
pétreos graníticos disponíveis no local,
procedeu-se às reintegrações de lacunas e
alteamentos das estruturas originais, não se
ultrapassando a cota máxima das que se
encontravam em melhor estado de conservação,
bem como o reposicionamento e fixação dos
elementos pétreos soltos e em risco de
desmoronamento. Nos casos em que a ausência
de estruturas murárias era total, mas que os
dados arqueológicos confirmaram a existência
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de um muro, optou-se por recriar integralmente
o pano murário, proporcionando ao visitante
uma visão integral desta implantação
arquitectónica bem como da dispersão e
articulação das várias divisões.
Para conceber uma distinção visual do paramento
recriado em restauro com o paramento original,
definiu-se o preenchimento de juntas, com
argamassa à base de cal hidratada, contemplando
apenas as zonas alteadas e reintegradas.
Uma vez que as estruturas se encontravam
preservadas ao nível dos alicerces, a grande
dificuldade desta intervenção prendeu-se com

a localização dos pontos de entrada e respectivos
vãos de circulação entre compartimentos,
optando-se por demarcar, nas ações de restauro,
as entradas identificadas no registo arqueológico,
bem como a recriação de algumas delas para
retratar ao visitante os espaços de circulação.
Neste sentido, os pavimentos, pelos quais os
seus habitantes circulavam, apresentavam-se
praticamente destruídos, sendo possível recriar
apenas o pavimento do caldarium e tepidarium,
no complexo termal, com a colocação de placas
cerâmicas com dimensões e características
idênticas às originais.
No espaço em apreço, o visitante encontrará
todo um suporte informativo e didático com a
colocação de sinalização, onde poderá encontrar
o conjunto de informações sobre o sítio e dos
espaços que o caracterizam.
Carla Santos e Joaquim Garcia
Arqueóloga e técnico de conservação e restauro da
ArqueoHoje, Ldª
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ABSTRACT

2000 years ago, in Roman times, the area of
the current municipality of Mangualde, in
administrative terms, became part of the
province of Lusitania (with the capital in
Emerita Augusta – Mérida, Spain) and
Conventus Scalabitanus (with the capital in
Scallabis – Santarém).
However they had to answer directly to
Vissaium (Viseu). Indeed, Viseu, in Roman
times, was an important civitas (likely seat of
the civitas of the Interanienses) with
administrative jurisdiction and direct tax on
the people who inhabited these lands. The
taxes owed to the Empire were calculated
according with the belongings and assets of
each and collected from Viseu. It was in the
forum of this city that the magistrates in
charge of managing the public cause met (res
publica), thereby regulating the activities of
the population (populus) who lived here.
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It was also from Viseu that several imperial
roads left, linking it to other Roman towns
nearby - two of these roads that connected
the Roman towns of the region would
intersect near Raposeira. The Roman ruins of
Raposeira are, in the municipality of
Mangualde, a plain testimony of an era that
began about 2000 years ago and brought a
wide range of innovations that marked well
the course of history that followed.

How to interpret the set of observable ruins
here at Quinta da Raposeira?
It is likely that this place corresponds to what
the Romans designated as mansio or mutatio,
in other words, we are in the presence of a
roman inn, either public or official, located
near the intersection of two major imperial
roads. Therefore it would have been a
changing station that provided support mainly
to the postal service and transport of the
imperial administration. Archaeological
investigation allows us to affirm that this
place, where the travelers stayed overnight or
simply rested, was built about 2000 years ago,
perhaps even in the time of the first emperor
of Rome, Octavian Caesar Augustus.
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How can we imagine this building today? In
the first part built, was the area of services,
with one or two kitchens and other rooms,
reserved for the family (who took care of this
place) and their servants. On the other side of
the courtyard, was another building where the
guests stayed overnight; between these two
roofed areas, was the spa with its heated
space and current water. At the back of this
area was another larger and open courtyard,
with porticoes, which was used for the beasts
of burden. In the background stood a walled
town of protohistoric origin that still
continued inhabited during roman times – the
hill of Our Lady of the Castle.
The location of this site Raposeira at the
junction of two roman roads helps to explain
its interpretation as a support station for
whom transited through these routes linking
the roman city (civitas) of Vissaium (Viseu) to
other neighbors.
This probable roman inn, built in the early first
century AD, was probably equipped with the
necessary facilities for the performance of its
function as a rest and supply area. It had a
thermal area, kitchens and bedrooms,
warehouses and stables and even a forge
(wisely built a little away from the other
buildings). This would, therefore, be a place to

stay overnight or for short stops during a
travel, where horses could recover and
travelers could relax their body at the spa and
their spirit in the tavern.
The thermal area observed in Raposeira is one
of the places that best characterize the
Roman presence at this location – above all, it
reflects a form of personal hygiene but it is
also a place of meeting, entertainment and a
social habit, deeply rooted in the roman
society.
This thermal area was mainly used to ward off
fatigue and overcome ailments and it would
mostly be frequented at the end of a difficult
journey by all those who were passing through
in the service of Rome. This was also a place
for conversations, telling stories and closing
deals in the different compartments of the
spa in which both cold and hot water ran. In
short, in this spa of Raposeira was revealed the
roman way of life – a sophisticated way of life.
This resort Raposeira was relatively small. It
was dimensioned according to the scale of
local needs. It presents, however, some of the
key design characteristics that clearly identify
the roman baths and its spaces reflecting
some of the steps required for the ritual bath.
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In addition to the presence of a small dressing
room (apodytherium) and a room where cold
water ran (frigidarium) assumes particular
importance a central heated compartment,
with a large bathtub filled with hot water
(caldarium).
How did the Romans heat up this room, even
in harsh winters? Under the pavement, in the
basement was the area of the furnace
(praefurnium) which warmed the water and
also the air. The hot air circulated under the
ground and the inner walls due to the
hipocaustum and suspensurae system
(represented here by crude granite pillars
which supported the floor) or the empty space
between walls that composed its core (the
result of the use of tegulae mamatae). The
daily operation of the spa ended up being
somehow ‘expensive’, given the continuing
need for firewood, and also forcing the
construction of a complex system of pipes
(also present in Raposeira) for an uninterrupted
supply of water.
Pedro C. Carvalho (síntese)
Fernando Correia (tradução)
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