
 

 

 

 

 
 

O ex-libris do Património romano em Portugal são as ruínas de Conímbriga. 

Neste aglomerado populacional é possível aprender muito sobre a herança romana em Portugal uma 

vez que todo o aglomerado construído revela importantes aspectos, relacionados ou não com a água. 

Mas se Conímbriga é tão diversa na tipologia dos achados, existem outras jazidas onde apenas 

algum ou alguns dos tipos de construções estão à vista. 

Se quiséssemos analisar o saber deixado pelos romanos em Portugal seria possível encontrar 

construções de diferentes tipos: 

 Cidades e Villas 

 Arcos triunfais, Muralhas e Pórticos de acesso 

 Templos e Altares 

 Coliseus, Anfiteatros, Hipódromos 

 Vias e calçadas (com ou sem marcos miliários) 

 Barragens, Azenhas e Pontes e Aquedutos 

 Cisternas, Fontanários, Termas e Banhos (públicos ou privados) 

 Portos fluviais e Embarcadouros marítimos 

 Instalações industriais de Salga de Peixe (Cetárias) 

Poderíamos, se assim o pretendêssemos, coligir os exemplos de cada um destes items, mas, no 

nosso caso concreto, dedicar-nos-emos sobretudo aos últimos por se relacionarem com a água e os 

rios. 
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Em concreto, os romanos, de origem mediterrânica, valorizavam muito a água e preocupavam-se 

com a sua poupança (recurso escasso), com a sua eficiência (agronómica) e com a sua utilização 

como via de comunicação, para além de por exemplo a empregarem como estabilizador térmico e 

contribuinte para o conforto climático das estruturas construídas. 

Se tomarmos como exemplo as Pontes (que  permitem a união entre as gentes que os rios separam) 

 

Ponte de Piscais 

 

Ponte de Ponte de Lima 

Ponte do Prado 

Ponte romana de Quelfes 

Ponte romana sobre a ribeira de Monforte 

Ponte romana sobre a ribeira de Odivelas 

Ponte romana sobre o rio Brenhas 

 

Ponte antiga sobre o Rio Gilão 

Ponte sobre o rio Tua 

Ponte de pedra sobre o rio Tuela 

Ponte de Rubiães 

Ponte do Barão 

Ponte da Barbeita 

Ponte de Gimonde 

 

Ponte romana de Longroiva 

Ponte de Segura  

Ponte de Vila Formosa 

Ponte Velha de Vizela 

Ponte romana de Miróbriga 

 

Ponte romana de Tôr  

 

 

Ponte de Trajano  

Ponte da Mizarela 

 

Ponte da Cavada Velha 

Ponte antiga de Cheleiros 

Ponte da Carvalha – Sertã  

 

 



Poderemos entender as principais características das pontes romanas. 

 

Vale a pena destacar 

a existência de um 

acabamento exterior 

de grande qualidade, 

com um enchimento 

interno mais ou 

menos grosseiro, um 

arco de volta 

perfeita com uma 

pedra de fecho e 

claras preocupações 

com a drenagem. 

 

As azenhas ou moínhos de água eram utilizados para 

diferentes fins, mas ganham particular interesse por 

exemplo os existentes para serrar madeira ou pedra: 

 

Os Romanos também eram especialistas em construir 

barragens para represar a água, gerir o seu uso e 

garantir o abastecimento ao longo do ano. 

 

 

Barragem romana de Nossa Senhora da Represa em Vila Ruiva 

 

Barragem romana de Belas 

 

Aquedutos  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Barragem_romana_N_S_Represa.JPG
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Barragem_romana_N_S_Represa.JPG


Podemos verificar semelhanças das metodologias construtivas nos restantes tipos de construções 

embora por exemplo os tanques e cisternas tivessem um especial cuidado no acabamento de 

impermeabilização, com argamassas muito resistentes que chegaram até aos nossos dias. 

Alguns portos e embarcadoiros eram assentes em criptopórticos. 

Banhos (públicos ou privados) 

 

Instalações industriais de Salga de 

Peixe (Cetárias) 

 

 

Embarcadouros marítimos e Portos fluviais 

 

Fontanários  Cisternas  

Atividade 

Vamos tentar descobrir que património romano existe nas imediações do local onde vivemos ? 
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