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A Citânia de Briteiros 

A Citânia de Briteiros é um dos locais mais emblemáticos da Cultura Castreja do Noroeste. 

Tendo sido um dos primeiros arqueosítios a ser escavados, nos primórdios da Arqueologia 

portuguesa, por Francisco Martins Sarmento, é, ainda hoje, um ponto de referência científico 

para o estudo da Idade do Ferro em geral, e para o estudo do povoamento proto–histórico e da 

romanização do vale do Ave, em particular. Com uma extensão total de cerca de 24 hectares 

intra–muros, a área visitável está limitada a 7 hectares, correspondente aos sectores 

descobertos, quer por Martins Sarmento, quer por Mário Cardozo, em sucessivas campanhas de 

escavação. A Citânia foi cortada, em parte da sua extensão, na encosta nascente, na zona das 

duas últimas linhas de muralha, por uma Estrada Nacional, rasgada nos anos 30 do século XX. 

Por este motivo, os visitantes entram na área interior do povoado quando circulam pela 

estrada, estando as ruínas da zona habitacional da vertente leste em contacto com os limites da 

mesma. 

Este castro apresenta um sistema defensivo de três ordens de muralha descentradas, a que 

acresce um novo alinhamento no istmo de acesso ao esporão, a Nordeste, reforçado por dois 

fossos cortados na rocha. As ruínas visíveis localizam–se na zona da acrópole e na encosta 

nascente. Conservam–se várias dezenas de unidades domésticas da Idade do Ferro e da fase 

da Romanização, enquadradas por uma estrutura proto–urbana tendencialmente ortogonal. Os 

eixos principais definem quarteirões, que se subdividem em núcleos habitacionais familiares. 

Das estruturas domésticas ressaltam as casas circulares com cuidado aparelho helicóidal e com 

vestíbulo, bem como os magníficos pátios lajeados. No cimo do monte observam–se as duas 

reconstruções de Martins Sarmento. A sudoeste da acrópole, junto da primeira muralha, 

encontra–se a «Casa do Conselho», estrutura circular de 11 metros de diâmetro, à qual se 

encosta, no seu interior, um banco corrido. Esta casa terá sido a provável sede de governo da 

pequena cidade. Destaca–se, também, o templo cristão medieval, primitiva capela de S. 

Romão, com uma necrópole de inumação anexa, indicadores de uma fugaz reocupação da Alta 

Idade Média.  

Uma das imagens de marca da Citânia é o balneário, descoberto na década de trinta, quando 

da construção da referida estrada. Localiza–se no interior da segunda muralha, no sector 

Sudeste do povoado, e era alimentado por uma extensa canalização em pedra que, partindo de 

uma nascente situada no extremo nordeste da acrópole, descia a rua principal da Citânia, 

recolhendo também águas pluviais e alimentando uma fonte artificial. A estrutura do balneário 

conserva–se quase intacta, com a fornalha, a câmara de sauna, o vestiário, ou antecâmara, e o 

pátio exterior lajeado, bem como alguns elementos da cobertura. De referir a pedra formosa, 

decorada, que se mantém in situ entre a câmara de sauna e o vestiário. Na Citânia havia um 

segundo balneário mais imponente que o descoberto em 1930. Dele apenas se conhece a Pedra 

Formosa, que possui uma exuberante decoração. 



A Citânia começou a ser escavada por Martins Sarmento em 1875, que seguiu campanhas de 

escavação anual em grande escala, que incidiram sobretudo na zona da acrópole. Mais tarde, a 

Sociedade Martins Sarmento prosseguiu as escavações intensivas do local, entre as décadas de 

30 e a de 60 do século XX, quase sempre dirigidas por Mário Cardozo. A partir dos anos 70 

realizaram–se acções de restauro e consolidação de estruturas. O subsolo da Citânia seria 

estudado, de novo, em 1977/1978 por Armando Coelho Silva e Rui Centeno, da Universidade 

do Porto e, mais recentemente, em 2002 e 2005, por Francisco Sande Lemos, da Universidade 

do Minho. Juntamente com Sanfins, Briteiros constitui o melhor exemplo, de valor didáctico, 

para a percepção dos grandes povoados que integravam a área sudoeste da Cultura Castreja. 



Justificação da visita 

A citânia de Briteiros é um sítio arqueológico da Idade do Ferro, situado no alto do monte de 

São Romão, na freguesia de São Salvador de Briteiros. É uma citânia com as características 

gerais da cultura dos castros do noroeste da Península Ibérica. Destaca-se de outros sítios 

semelhantes por ser o povoado castrejo português mais emblemático e extensamente 

escavado. 

No geral, os castros representam um dos recursos mais expressivos do património arqueológico 

da faixa atlântica do Noroeste Peninsular, correspondente ao Norte de Portugal e à Galiza. Pelo 

seu lado, a Citânia de Briteiros possui um extenso povoado proto-histórico, de grande 

notoriedade e visibilidade, onde se podem observar numerosas ruínas: ruas, bairros, unidades 

residenciais, casas circulares e rectangulares, bem como três circuitos de muralhas. A Citânia de 

Briteiros é um Monumento Nacional, e como tal deve projectar-se como um espaço educativo e 

de cultura, pelo que se pretende também contribuir para a valorização e divulgação do 

património arqueológico castrejo 

Tendo em conta a breve explicação atrás formulada da Citânia de Briteiros, a visita a este local 

arqueológico permitirá que os alunos contactem in loco com vestígios históricos variados, 

caracterizar os aglomerados populacionais pré-romanos e perceber a importância da 

romanização enquanto elemento longínquo estruturante. 



Organização 

� Alunos: 10 (2 alunos do 3º ano e 8 alunos do 4º ano) 

� Data: 20 de Novembro de 2007 

� Hora de saída da escola: 9,30 horas 

� Hora de chegada à escola: 12 horas 

� (Nota: O horário proposto não tem qualquer implicação no horário da turma) 

� Transporte: a cargo da Junta de Freguesia 

� Preço a pagar pelos alunos: 1,50€ (para pagar a entrada na Citânia de Briteiros e no 

Museu) 

� Adultos que acompanham a visita:  professor da turma    

      professora de apoio sócio-educativo 

� Material:  Grelhas de observação 

Máquina fotográfica 

Material de escrita 

Caderno 

   Gravador 



Competências a desenvolver 

� Valorizar e divulgar o património arqueológico nacional; 

� Reconhecer características próprias de povoados pré-romanos; 

� Identificar alguns contributos da romanização para o desenvolvimento das raízes 

civilizacionais portuguesas; 

� Desenvolver capacidades organizativas e metacognitivas pelos alunos. 

 

Actividades 

Como preparação da visita: 

� Elaboração de pequeno guião orientador da observação (ver anexo). 

Na sequência da visita, realizar-se-ão as seguintes actividades: 

� Elaboração de texto colectivo sobre a visita; 

� Elaboração de apresentação em Power Point sobre a visita de estudo realizada; 

� Utilizando material variado, representar plasticamente uma maquete da Citânia de 

Briteiros, na área de Expressão Plástica; 

� Colocação destes trabalhos no blog da turma. 

 

Avaliação 

A avaliação da sequência de actividades atrás enunciada, basear-se-á nos seguintes factores: 

1. Participação nas actividades; 

2. Elaboração de relatório final do projecto a apresentar pelo professor; 

3. Ficha de apreciação da visita a preencher pelos alunos; 

4. Preenchimento de pequeno questionário anónimo pelos Encarregados de Educação. 

Nota: os documentos referidos em 3. e 4. constam em anexo a este projecto. 


