A REDE VIA'RIA D O CONVENTO ESCALABITANO

VASCO GIL SOARES MANTAS

Em Portugal os estudos sobre a rede viária romana contam com uma
tradição já centenária sem que, infelizmente, se possa considerar o resultado
global dos mesmos como satisfatório1. Esta situação é ainda mais
lamentável se tivermos em conta o contributo, indiscutível mesmo que
limitado2, das vias romanas no desenvolvimento gradual do futuro espaço
português, cuja estrutura de comunicações foi durante séculos herdeira dos
traçados romanos 3 . Nào é possível, por enquanto, elaborar uma síntese
definitiva e equilibrada sobre a rede viária romana do território português,
tantos são os problemas e as lacunas que os estudos existentes ainda não
conseguiram resolver e colmatar. Julgamos, pois, que a melhor solução
consiste em abordar a problemática das vias romanas optando de
preferência pelo estudo de uma via ou de uma rede viária regional capaz de
permitir uma análise de conjunto4. Escolhemos como tema da nossa
comunicação a rede viária do convento escalabitano pela sua complexidade
e por se integrar num território cuja configuração se aproxima razoavelmente
do que hoje corresponde à região central de Portugal. Apesar de numerosas
tentativas de reconstituição dos limites administrativos romanos, das quais a
de Eugène Albertini parece ser a mais próxima da realidade5, o traçado dos
1 A síntese mais completa sobre as vias romanas de Portugal encontra-se em: Jorge Alarcão, Portugal
Romano, Lisboa, 1983, pp. 65-112 (= Alarcão, Portugal). Consultar igualmente: J. M. Bairrão Oleiro, Vias
romanas, "Dicionário de História de Portugal", IV, Lisboa, 1969, pp. 289-291.
2 Sobre este problema, não obstante exprimir uma opinião que nos parece demasiadamente crítica,
consultar: Orlando Ribeiro, Introduções geográficas a história de Portugal, Lisboa, 1977, pp. 76-83.
3 A. Teodoro de Matos, Transportes e comunicações em Portugal, Açores e Madeira (1750-1850),
Ponta Delgada, 1980, pp. 23-29. Extremadamente elucidativo a respeito da persistência dos eixos viários
antigos.
4 Como modelos para um ou outro destes estudos podemos considerar prioritariamente: J. Roldán
Hervás, Iter ab Emerita Asturicam. El camino de la Plata, Salamanca, 1971 (= J. Roldán, Plata); Pierre
Sillières, Les voies de comunication
de l'Hispanie méridionale, Toulouse, 1986 (dissertação de
doutoramento ainda não publicada). Para um estudo baseado sobretudo nas fontes convencionais é útil
analisar: F. Pallí Aguilera, La vía Augusta en Cataluña, Barcelona, 1985.
5 Eugène Albertini, Les divisions administratives de lEspagne Romaine, Paris, 1927, p. 103; O.
Ribeiro, pp. 84-85.
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confins do convento escalabitano, dependente da colónia de Scallabis,
situada junto a Santarém 6 , sofre ainda de muitas incertezas. Tambén a data
da criação dos três conventos jurídicos lusitanos suscita dúvidas, embora
provavelmente seja posterior à reforma administrativa de Augusto que levou
à criação da província de Lusitânia, entre 16 e 13 a. C.7. Os limites que
propomos para o convento escalabitano estão perto dos que foram
considerados por Bosch-Gimpera e Aguado Bleye8. A sul do Tejo alargamos
o território do convento apoiados em Ptolomeu 9 , no traçado das vias e na
repartição dos miliários de Probo da estrada Olisipo-Scallabis-Emerita 10; a
fronteira oriental acompanharia am parte o rio Côa, pertencendo os
territórios dos Lancienses e dos Igaeditani seguramçnte ao convento
emeritense11.
A rede viária do convento escalabitano foi condicionada no seu traçado
geral pelas características geográficas da região, embora sem prejuízo dos
objectivos estratégicos e económicos que estiveram na base da sua criação
por Augusto 12 , decerto utilizando largamente velhos caminhos indígenas cuja
existência se deduz da facilidade com que se deslocavam os bandos
lusitanos e os exércitos republicanos. Como grande parte do território do
convento é acidentado, as vias foram obrigadas a procurar as passagens
mais fáceis nas zonas montanhosas, a seguir os vales dos rios e a contornar
as áreas mais difíceis, desde que desprovidas de interesse militar ou
económico' 3 . As comunicações foram facilitadas pela navegabilidade e
favorável orientação dos rios mais importantes enquanto que o excelente
porto de Olisipo (Lisboa) garantiu a regularidade das relações marítimas,
directas ou através dos centros portuários da Bética14, factores que não
deixaram de influir no estabelecimento da rede viária. A lenda de Santa Iria,

6 A identificação de Scallabis c o m a actual cidade de Santarém constitui u m problema ainda nao
totalmente resolvido: António Tovar, Iberische Landeskunde,
II, Baden-Baden, 1976, pp. 264-265; Alarcão,
Portugal, pp. 78-79. Provavelmente a cidade era constituida por dois núcleos distintos, u m militar e u m civil,
separados.
7 Jorge Alarcão / Robert Etienne, Le Portugal a l'époque augustéenne,
"Symposion de Ciudades
Augusteas", Saragoça, 1976, pp. 174-175.
8 P. Bosch-Gimpera / P. Aguado Bleye, Historia de España (dir. Menéndez Pidal), II, Madrid, 1935, pp.
376-377.
9 Ptolomeu atribui Caetobriga
(Setúbal) aos Turdetanos e o Barbarium
Promontorium
(Cabo
Espichel) aos Lusitanos: Geogr., II, V. Os limites romanos terão persistido durante o domínio muçulmano,
pelo menos até ao século X: A. Borges Coelho, Portugal na Espanha Arabe, I, Lisboa, 1971, p. 4 1 .
10 Durante o governo deste imperador foi reparada a via Olisipo-Scallabis-Emerita,
entre Lisboa e Ponte
de Sôr, c o m o testemunham os miliarios: Lisboa: Clementino Amaro, Casa dos Bicos. A cidade e a
Arqueologia,
"Trabalhos de Arqueologia", 3, 1986, p. 152; Santarém: J . Manuel Garcia, Em torno de
Scallabis. "Santarém. A cidade e os homens", Santarém, 1977, p. 75; Ponte de Sôr: José d'Encarnacao,
Inscrições Romanas do Convento Pacense, I, Coimbra, 1984, p. 727, n.Q 668 ( = IRCP).
1 1 Alarcão, Portugal, p. 19. 55. A Vettonia poderá corresponder ao convento emeritense: J. Roldán
Hervás, "Fuentes Antiguas para el estudio de los Vettones. Zephyrus, XIX-XX, 1968-1969, p. 99. Julgamos a
fundação de Civitas Igaeditanorum (Idanha-a-Velha) acompanhou de perto de dedução da Colonia Norba
Caesarina (Cáceres).
12 Alarcão/Étienne, Portugal agustéenne, p. 177-179.
13 Características comuns a toda a rede viária hipânica: Pierre Sillières, "La colonisation du Sud de
l'Espagne": Histoire et Archéologie. 67, 1982, p. 85-86.
14 São raros os testemunhos directos da navegação comercial entre Lisboa o e Itália, onde o Testaccio
até agora apenas Forneceu uma marca relacionada c o m u m armador olisiponense (CIL II 5019; CIL XV 3894
3896). Grande parte dos produtos exportados, todavia eram transbordados nos portos da Bética: Estrabão, III,
2, 6; Plinio, N.H., XIX, 4.
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ou Irene, cujo corpo teria descido o Nabão e o Tejo até Santarém, poderá
reflectir a existência de navegação fluvial antiga entre Sellium (Tomar) e a
capital do convento, Scallabis 15.
Não existe qualquer trabalho de síntese que se ocupe exclusivamente da
rede viária do convento escalabitano e muitas das monografias publicadas
são de fraca qualidade, ficando muito aquém do excelente trabalho realizado
no começo deste século sobre um troco da via Olisipo-Bracara, por F. Alves
Pereira16. A copiosa obra publicada por Mário Saa vale apenas pelas
informações arqueológicas que contém 17 ; as hipóteses indicadas por G.
Arias para a rede viária que nos interessa também não correspondem aos
resultados da investigação mais recente18.
As fontes escritas úteis para a reconstituição do traçado das vias do
convento escalabitano são pouco numerosas e por vezes bastante obscuras.
As mais importantes são as de tipo itinerário, no caso que nos interessa
representadas pelo Itinerário de Antonino e pela Cosmografia do Anónimo
de Rauena 19, cujos títulos hispânicos foram bem recopilados por J . M.
Roldán Hervás20. A Geografia de Ptolomeu, em parte elaborada a partir de
itinerários viários21, e o Livro IV da História Natural de Plínio, o Antigo 22 , são
também de grande interesse.
As fontes epigráficas, apesar de relativamente numerosas, nem sempre
são fáceis de interpretar: constam essencialmente de miliários, cerca de 80 23 ,
e de algumas raras incripcões de teor viário. Muitos dos miliários
conservados encontram-se ilegíveis e outros são anepígrafos; quase todos
foram deslocados do local de implantação primitivo e a sua repartição é
muito desigual, concentrando-se nas vias principais ou em troços limitados.
Basta recordar que 25 % dos miliários do convento escalabitano pertencem
à via Olisipo-Bracara e que, destes, 6 foram encontrados en Conimbriga.
Aqui se achou igualmente a única inscrição consagrada aos Lares Viales
proveniente do território protuguès entre o Douro e o Tejo, a qual constitui
um bom índice da importância da cidade como centro viário. Trata-se de
uma árula em calcário (20,5 x 11,5 x 5 cm.) na qual apenas se pode ler:
15 O culto de Santa Iria remontará ao século VII. A referência no Antifonário de Leão permite recuar a
identificação de Santarém c o m Scallabi Castro ao século XI. A lenda divulgou-se sobretudo a partir do século
XIV: Avelino de Jesus de Costa, Santa Iria e Santarém, Revista Portuguesa de Histórica, XIV, 1974, p. 1-16.
16 F. Alves Pereira, "Geographia protohistorica da Lusitânia. Situação conjectural de Talabriga. O
Archeologo Português. XII, 1907, pp. 129-158.
17 Mário Saa, As grandes vias da Lusitânia. O Itinerário de Antonino Pio, I-Vl, Lisboa, 1956-1967.
18 G. Arias Bonet, Portugal a la vista, "El miliario extravagante", 10, 1965, pp. 228-238.
19 Sobre as várias edições destas obras: Raymond Chevallier, Les voies romaines. Paris, 1972, pp.
247-248.
20 J . Roldán Hervás, Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio de las vias romanas en la
Península Ibérica, Valladolid, 1975.
21 O sistema de coordenadas ptolemaico revela-se, naturalmente, errado. Todavia, se considerarmos as
distancias entre pontos conhecidos verificamos que correspondem de forma significativa às distancias
indicadas pelo Itinerário, c o m o sucede no caso da distância entre Sellium e Bracara que Ptolomeu indica
c o m o sendo de 148 milhas enquanto o Itinerário refere u m total de 150: C. Mueller, Claudi
Ptolomaei
Geographia, I, Paris, 1883, pp. 128-142.
22 Plínio, Naturalis Historia, IV (trad. H. Rackham, Loeb, 2), London, 1969.
23 Não existe corpus dos miliários do território português entre Tejo e o Douro, os quais se aproximam
numericamente dos existentes a norte do Douro (Martins Capela, Miliários do conventus
bracaraugustanus
em Portugal, Porto, 1895) e ultrapassam largamente os da região a sul do Tejo (IRCP, I, pp. 719-736).
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LARIBV[S] / [V]IALIB(us) / [...]24. Quanto ao culto de Mercúrio julgamos
poder relacionar com a dinâmica da estrada as inscrições encontradas em
Inflas (Fornos de Algodres, CIL II 425) e a da importante estacão termal
romana de S. Pedro do Sul 25 .
O Itinerário de Antonino apenas refere no território escalabitano a via
Olisipo-Scallabis-Bracara
e troços mais ou menos longos das vias entre
Olisipo e Emérita: Wess. 416, 4-417, 1; 418, 7-419, 6; 419, 7420, 7; 420,
8-422, 1 (Olisipo-Bracara). Todas elas, com excepção da via que seguia o
vale do Tejo por Tubucci, ocorrem igualmente, com algumas variantes, no
Anónimo de Ravena: IV. 43: 307, 1-307, 5; IV. 45: 316, 1-316, 8.
A interpretação deste itinerários está repleta de dificultades pois que
muitas das estacões neles incluídas aguardam ainda identificação, problema
particularmente grave para as vias de ligação de Lisboa com Mérida, a partir
da travessia do Tejo. O critério que presidiu à elaboração das diferentes
listas de estacões não é muito claro: atendendo à irregularidade das
distâncias entre as mansiones, que varia entre X e XL milhas, julgamos que
foi orientado pela preocupação de indicar as cidades mais importantes
assim como os entroncamentos viários e os locais junto aos grandes rios a
transpor.
As fontes medievais são tambén muito utéis quando associadas a testemunhos antigos, permitindo recuperar traçados varios obliterados, através de
referências nos cartulários26, nas crónicas ou em escritos corográficos, como
os de Edrisi27. Assim, por exemplo, o relato da campanha de Almançor
contra Santiago de Compostela não deixa dúvidas quanto à utilização da via
Mérida-Braga, por Viseu, que o chefe muçulmano, vindo de Coria, alcançou
por alturas de Belmonte, tendo no retorno tomado o ramal norte da referida
via, por Lamego 28 ; a indicação do caminho seguido por Afonso Henriques
quando em 1147 se dirigiu a Santarém para atacar a fortaleza concorda
com a existência de uma estrada romana entre Collipo (S. Sebastião do
Freixo) e Scallabis, por Pernes29.
A documentação moderna não é menos importante, destacando-se uma
abundante literatura de viagens, numerosas obras de antiquários, nem
sempre isentas de fantasia, e verdadeiros roteiros viários, inspirados pelos da
antiguidade. Indicaremos apenas alguns exemplos significativos. É o caso do
relato das viagens empreendidas na Península por Claude de Bronseval, em
1532 e em 1533, que, entre muitas outras informações de interesse,
confirma a existência de marcos miliários entre Ponte de Sôr e o Tejo, o que
garante a autenticidade das notícias consideradas suspeitas de André de
24 Robert Etienne / Georges Fabre, Fouilles de Conimbriga,
II, Epigraphie et Sculpture, Paris, 1976,
pp. 32-33, n.º 12, pl. III.
25 D. de Pinho Brandão, "Insricões romanas do Balneum da Lafões", Beira Alta, XVIII, (3-4), 1959,
pp. 234-248.
26 Para a região que nos interessa é especialmente elucidativa a consulta de: J. Inêes Vaz, "Contributo
dos documentos medievais para a prospecção itàlico". Actas das Jornadas do Grupo de Arqueologia e Arte
do Centro. Coimbra, 1979, pp. 181 197.
27 Edrisi, Description de l'Afrique et de l'Espagne (trad. R. Dozy / M. J . de Goeje), Leiden, 1968 2 .
28 Ben Idhari. Bayan al-Mugrib, in: Sánchez-Albornoz, La España Musulmana,
I, Madrid, 1974, pp.
479-483.
29 "Scriptores", Portugaliae Monumenta Historica, I, Lisboa, 1856, p. 94.

222

A rede uiaria do Convento

Escalabitano.

Resende e Bernardo de Brito30. O mesmo relato contribui para fixar o
traçado da via Olisipo-Emerita, por Scallabis e Abelterium, e do ramal que
a ligava a Sellium, por Tancos. Outra obra de interesse é a que Francisco
de Holanda redigiu em 1571 propondo reformas urbanísticas para Lisboa e
na qual refere duas pontes seguramente romanas: a da Ribeira de Sacavém
e uma outra sobre o Tejo a montante de Abrantes31, que bem pode
corresponder à ponte citada por Edrisi, entre Alcântara e Santarém32.
Quanto aos roteiros destacaremos apenas dois: o de Juan de Villuga,
publicado em 1546, inclui alguns itinerários integrando troços de vias
romanas 33 ; outro é o Roteiro terrestre de Portugal, elaborado por João
Baptista de Castro e publicado em 174824.
Intrumento indispensável e dos mais eficientes para a recuperação do
traçado das vias antigas é a cobertura fotográfica aérea vertical, em
particular a que foi executada pela Forca Aérea Americana em 195835,
constituindo para muitos sectores em que a paisagem sofreu alterações
drásticas nos últimos anos o único documento disponível para o estudo da
rede viária. Por outro lado, a análise dos fotogramas evidencia a presença de
estacões viárias: é o caso das ruínas de lerabriga36, indiscutivelmente
situadas perto de Alenquer, entre Paredes e Sete Pedras (USAF 1958 n.º
3263).
Outro meio à disposição do investigador, a ser utilizado com prudência,
é a toponímia. Todavia, alguns topónimos associados a vias romanas
oerecem garantia de antiguidade 37 . Arracefe, derivado do árabe al-rasif,
alude comprovadamente à via romana construída em agger38; também a
designação Estrada Mourisca, por vezes nome de povoação subentendendo
o primeiro termo, testemunha a passagem de uma via romana, como no
caso da via Olisipo-Bracara, a norte do Mondego 39 . Outro elemento
toponímico interessante, tanto quanto sabemos ainda não relacionado em
Portugal com antigos caminhos, é o radical massa, de provável origem
árabe 40 : ocorre com frequência na proximidade de grandes vias ou mesmo
no seu trajecto (Maçãs do Caminho: Maçaínhas de Belmonte; Macinhata do
Vouga; Macieira de Alcoba). Nalguns raros casos foi possível referenciar
30 Claude de Bronseval, Peregrinatio Hispanica (Introdução, trad. e notas de Dom Maur Cocheril), II,
París, 1970, pp. 501-503; André de Resende, De Antiquitatibus Lusitaniae, I, Coimbra, 1593, p. 166; Frei
Bernardo de Brito, Monarchia Lusitana, Lisboa, II, 1609, f. 96.
31 Francisco de Holanda, Da fábrica que falece à cidade de Lisboa, Lisboa, 1984, pp. 26-27.
32 Edrisi, p. 229.
33 Pero Juan de Villuga, Repertorio de todos los caminos de España, Madrid, 1951, pp. 31-34.
34 João Baptista de Castro, Roteiro terrestre de Portugal, Lisboa, 1748. Este roteiro conheceu várias
edições, sendo a última de 1844.
35 Excelente cobertura na escala 1 /25.000 que referiremos pela indicação USAF seguida do número do
fotograma.
36 Alarcão, Portugal, p. 78.
37 Tendo em contra o parentesco linguístico é de grande interesse a consulta de A. Rodríguez
Colmenero, La red viaria romana del sudeste de Galicia, Valladolid, 1976, pp. 19-25.
38 Olivier Aurenche, Dictionnaire ilustré multilingue de l'architecture du Proche Orient Ancien, Lyon
1977, p. 275; F. Bandeira Ferreira, "Algunos topónimos indicativos de monumentos arqueológicos", Boletim
das Bibliotecas, Arquiuos e Museus de Lisboa, 1, 2, 1985, p. 637.
39 F. Alves Pereira, AP, XII, pp. 149-151.
40 M. Tarradell, "Nuevo miliario de Chilches y notas sobre vías romanas y toponimia", Papeles del
Laboratorio de Arqueología de Valencia, IX, 1973, p. 94.
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topónimos mais significativos, designando vestígios viários particularmente
importantes, como sucede com um troco da via Emerita-Bracara entre
Valhelhas e Taberna designado Estrada do Rei Herodes 4 1 . O topónimo
Tremês, nome de uma povoação a norte de Santarém, poderá conservar a
memória de um caminho secundário42.
Analisaremos de seguida os principais eixos viários conhecidos com
alguma certeza, quase todos relacionados com as grandes estradas ligando
entre si a capital provincial, Emerita, as capitais conventuais, Bracara e
Scallabis, e a cidade de Olisipo 43.
A grande estrada Olisipo-Bracara pode considerar-se como o equivalente
ocidental da via Emerita-Asturica. Todavia, ao contrario desta, cuja unidade é
garantida pela numeração contínua dos miliários desde Mérida44, aquela era
constituída por três secções distintas: Olisipo-Scallabis;
Scallabis-Cale;
CaleBracara. Destas três secções apenas as duas primeiras se desenvolviam
em território escalabitano. O primeiro troco coincidia com o traçado de três
das vias de ligação de Lisboa com Mérida: num caso até lerabriga, em dois
outros seguramente até Scallabis. Perto de Alverca juntava-se à estrada u m
deverticulum vindo de Lisboa por Frielas, onde se achou um fragmento de
miliário tardio 45 . Não muito longe de Ierabriga situava-se o traiectus de uma
das vias que conduziam à capital lusitana, com um ramal ao longo da
margem esquerda do rio e outro, menos importante, descrevendo uma
curva em direcção à zona de Ponte de Sôr, provavelmente por Coruche46.
Talvez esta particularidade explique, considerando válida a teoria dos
acusativos sem preposição desenvolvida por G. Arias47, o facto de estacão
seguinte, Scallabis, vir indicada em acusativo no Itinerário. A via OlisipoBracara continuava pela margem direita do Tejo em direcção a Vale de
Santarém, dirigindo-se directamente à Alcáçova, com toda a probabilidade o
Praesidium Iulium referido por Plínio48. A distância indicada pelo Itinerário
entre lerabriga e Scallabis não corresponde a u m traçado directo entre as
duas cidades, a menos que deva ser corrigida como XXVII em vez de XXXII.
E m frente a Santarém situava-se o traiectus mais importante da via para
Mérida, que seguia por Almeirim e Alpiarça, onde foram referenciados
numerosos miliários (IRCP 665, 666, 678; CIL II 4643). Um dos troços
prosseguia ao longo do rio para Tubucci (perto do Tramagal?) e Ad
4 1 Designa u m troço da via Emerita-Bracara
de que restam numerosos miliários: A. Ricardo Belo, Dois
marcos miliários
romanos, inéditos, do troço Centum Cellae-Valhelhas,
da uia militar romana
MéridaViseu-Braga, "Arqueologia e História", (8. a Série), 1 1 , 1964, pp. 129-142.
42 J . André, Les noms latins du chemin et de la rue, "Revue d'Etudes Latines", 1950, pp. 111-113.
43
M. Cary, The Geographical
Background
of Greek and Roman History, Oxford, 1950, pp. 237-238.
Julgamos que Olisipo eclipsou Scallabis c o m o centro urbano podendo ter desempenhado funções de
capital conventual.
44 J . Roldán, Plata, p. 20, 65.
45 Pedro de Azevedo, "Miscelianea, O Archeologo Português. XIII, 1908, p. 20.
4 6 Provavelmente a travessia fazia-se no vau do Escaroupim: Suzanne Daveau, "Géographie historique du
site de Coruche, étape sur les itinéraires entre Evora et le Ribatejo", Revista da Facultade de Letras. Lisboa.
( 5 a Série), 2, 1984, p. 116, 124.
47 G. Arias Bonet, El Miliario Extravagente, 2, Paris, 1963.
48 É provável que a fortaleza romana tenha ocupado o lugar da Alcáçova, mas o traçado urbano de
Santarém, ao contrário de opiniões divulgadas nos últimos anos, pouco tem de romano: Vasco Mantas,
Arqueologia
urbana e fotografia aérea: contributo para o estudo do urbanismo antigo de Santarém, Évora
e Faro, "Trabalhos de Arqueologia", 3, 1986, pp. 17-21.
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Fraxinum, a 64 milhas de Scallabis 49; o mais importante seguia depois de
Alpiarça directamente para Ponte de Sôr, por Vale de Cavalos, Perna Seca (a
Parva Seca de Bronseval) e Mestas, com provam os miliários e diversas
referências quinhentistas50.
O Itinerário aponta 32 milhas entre Scallabis e Sellium, cidade
definitivamente localizada em Tomar51, o que corresponde à distância em
linha recta entre Santarém e Tomar. A via afastava-se do rio, passando nas
imediações de Torres Novas, donde ganhava Tomar (CIL II 4959, 4960).
Daqui seguia para Conimbriga, situada junto à aldeia de Condeixa-a-Velha52.
A sudeste da cidade o traçado da via permanece muito nítido, associado a
vestígios de centuriação; a sua antiguidade é garantida por um miliario de
Décio, indicando a milha VIII, a partir de Conimbriga53. A existência de um
traçado paralelo, denunciado por numerosos topónimos e traços de
calçadas na zona de Ansião, é altamente provável. Julgamos que a
indicação da distância entre Tomar e Conimbriga transmitida pelo Itinerário
deve ser corrigida de XXXIIII para XXXVII. Em Conimbriga conserva-se um
magnífico viaduto com encostes construídos em pedra e abóbada de berço
em tijolo, atingindo 6,7 m. de altura até ao tabuleiro, que tem 8,9 m. de
largura; o arco tem 2,9 m. de vão e 4,9 m. de altura até ao fecho da
abóbada (fot. 1). Sobre este viaduto passava a estrada que se dirigia a
Aeminium (Coimbra) e a que se dirigia a Olisipo pela zona costeira. Esta
tocava em Collipo54, atingia a costa em Alfeizerão, outrora porto de mar
(USAF 1958 n.º 3610), e seguia para Eburobrittium 55, deixando a oriente as
serras de Candeeiros e de Montejunto. Miliários em Soure e em Alfeizerão,
bem como raros vestígios da estrada, testemunham este traçado 56 ; a via
continuava por Torres Vedras e Dois Portos para Lisboa, por Frielas, com
uma variante para lerabriga e outra até à costa, pelo vale do Sizandro.
De Conimbriga a estrada para Braga seguia para Aeminium 57, onde
passava o Mondego numa ponte aparentemente situada no mesmo local da
ponte Medieval, provável reconstrução da ponte primitiva, como sugere o
traçado da via pela Baixa coimbrã, recuperado através da fotografia aérea58.
A estação seguinte, Talabriga, não está ainda devidamente localizada.
Situava-se perto do rio Vouga, que a via atravessava junto ao Cabeço do
Vouga, talvez implantação do Oppidum Vacca referido num dos manuscritos de Plínio59. Como o Itinerário indica 40 milhas entre Aeminium e
Talabriga, as suas ruínas devem procurar-se zona deAlbergaria-a-Nova, onde
49

Alarcão, Portugal, p. 80.

50

Cl. Bronseval, II, p. 637, 665-667; Francisco de Holanda, p. 27.

51
Região
52
53
54

Salete da Ponte, "Tomar. História e Geografia humanas no tempo e no espaço", Arqueologia
de Tomar, 1, 1985, pp. 18-21.
Alarcão, Portugal, pp. 90-95.
Vasco Mantas, "Dois novos miliários do território de Conimgriga ", Biblos, LX1, 1985, pp. 161-166.

na

Tovar, p. 263.

55 Tova, pp. 263-264.
56 Vasco Mantas, "Um miliario da Adriano em Alfeizerão', Conimbriga, XXV, 1986, p.
57 Alarcão, Portugal, pp. 95-97.
58 A via seguia pela Travessa dos Gatos, Praça Velha, Rua Eduardo Coelho e Rua Direita, entre o rio e a
colina ocupada por Aeminium. Sobre a antiga ponte, cujos restos dos pegões voltam a ser visíveis no leito
do rio Mondego, consultar: A. Filipe Simões, Escritos Diversos, Coimbra, 1888, pp. 10-14.
59 F. Alves Pereira, AP, XII, p. 145; Alarcão, Portugal, pp. 98-99.
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os restos de calçada são importantes 60 ; u m pouco mais a norte, em I l ,
encontrou-se u m término augustal e u m marco miliário de Tibério indicando
a milha XII (fot. 2), seguramente relacionada com Lancobriga61.
Esta
estação corresponde ao castro de Fiães da Feira62, localização concordante
com a distância de 13 milhas que a separava da passagem do Douro junto
a Gaia, que julgamos poder identificar com o Ceno Oppido do Anónimo de
Ravena. Os vestígios arqueológicos e um miliário de Braga (CIL II 4748)
levam-nos a localizar Cale no Porto63, o que coincide com a teoria dos
acusativos: Calem. Como o troço Cale-Bracara pertence à Tarraconense
não analisaremos aqui.
O segundo grande eixo viário do convento escalabitano era constituído
pela via Emerita-Bracara, dividida em duas a partir do Alto Mondego. Vinda
de Cáceres atravessava o Tejo na ponte de Alcântara para em seguida
percorrer o território dos Igaeditani, no qual se encontrou u m miliário de
Augusto, conferindo significativa antiguidade à via64. A estrada continuava
por Penamacor, Meimoa, Caria e Belmonte, onde a importante ruína de
Centum Celas (fot. 3), perto de Colmeal da Torre, poderá estar relacionada
com uma mansio da via65. Prosseguindo por Ribeira do Colmeal, Lameiras,
Velhelhase Barreias66, a estrada atravessava o Mondego em Taberna,
continuando por Videmonte em direcção a Linhares e Cabra, onde tornava a
passar o Mondego, para se dirigir a Viseu por Abrunhosa-a-Velha, Mangualde
e Roda. Viseu, caput civitatis cujo nome romano se ignora, deve ser
considerado como o principal eixo viário entre o Tejo e o Douro 67 . De Viseu
a via seguia para o Baixo Vouga entroncando com a estrada Olisipo-Bracara
na zona de Cabeço do Vouga, depois de passar por Moselos, S. Pedro do
Sul, Vouzela, Reigoso, Benfeitas e Talhadas. A junção com a estrada vinda
de Aemium fazia-se decerto a sul do Vouga, para aproveitar o mesmo local
de passagem do rio. Para todo este itinerário abunda a documentação 68 . De
S. Pedro do Sul partia u m deverticulum
que, pela zona de Manhouce,
conduzia a Lancobriga.
Quanto ao ramal que seguia do Alto Mondego em direccão ao Douro o
seu traçado carece de um estudo sistemático. Provavelmente utilizaria um
60 Gen. João de Almeida, Roteiro dos monumentos militares portugueses, 11, Lisboa, 1946, p. 19.
61 Fernando de Almeida, "Marcos miliarios da via romana Aeminium-Cale", O Arqueólogo
Português,
(2.ª Série), 3, 1956, pp. 111-116.
62 C. A. Ferreira de Almeida / Eugénio dos Santos, " O castro de Fiães", Revista de Faculdade de
Letras, Porto, 2, 1971, pp. 147-168; 3, 1972, pp. 207-214.
63 Alarcão, Portugal, pp. 99-100. Podemos ainda citar a referência, que nos parece decisiva, da tomada
de Cale por Perpena: Cales ciuitas est Campaniae... est et in Gallaecia, quam Sallustius captam a Perpena
commemorat: Servius, Ad. Aen., VII, 728.
64 Alarcão / Etienne, Portugal augustéenne, p. 177. O miliário, proveniente de Alcazofes, encontra-se em
muito mau estado.
65 A Ricardo Belo, " O problema da Torre Centum Cellae de Belmonte", Arqueologia
e História,, (8. a
Série), 12, 1966), pp. 23-24. A arquitectura do edifício e a sua proximidade de uma fronteira incitam-nos a
atribuir-lhe uma função official.
66
Un miliário de Tácito achado e m Barreias indica a milha IV, contada a partir de u m terminus que bem
pode ser o dos Lancienses Oppidani. não longe de Centum Celas: E. Jalhay, "Inscrições romanas do Museu
da Guarda", Brotéria, I, 1950, pp. 560-564.
67 J. Inês Vaz, "Introdução ao estudo de Viseu na época romana", BeiraAlta, XIII, 4, 1983, pp. 730-746
(=lnês Vaz, Viseu). Talvez o nome romano da cidade fosse Vise: Tovar, p. 256.
68 Alarcão, Portugal, pp. 105-106; 110-111. Não existe estudo satisfatório desta importante via.
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troço comum para depois passar o Mondego na zona de Infias (CIL II 425)
prosseguindo para norte em direcção ao vale do Távora, por Aguiar de
Beira, deixando a ocidente a serra da Lapa e contornando a serra de Leomil
por Caria (CIL II 4643), Rua (CIL II 4641) e Tarouca. A partir desta zona
desceria directamente ao Douro por Lamego, enquanto a estrada principal
continuava por Balsemão, local de achado de um marco demarcatório que
Hübner considerou como um marco miliário (CIL II 6199), e Cárquere,
atingindo o Douro na área de Porto Antigo, perto de Caldas de Aregos, onde
atravessava para se dirigir a Braga. É provável que um ramal prosseguisse
ao longo do rio até Castelo de Paiva, atravessando aí o Douro: a estrada está
testemunhada por uma inscrição de Adriano num grande penedo, em S.
Paio de Fornos (CIL II 6211). Ainda em relação com a via Emerita-Bracara
existiu uma estrada de traçado muito incerto, partindo da via principal na
zona de Barreias para, por Maçaínhas de Baixo (Guarda) e Argomil, se dirigir
a Marialva, identificada como a Civitas Aravorum (CIL II 429), e Ranhados,
talvez a Meidubriga de Plínio69, donde desceria ao Douro; um ramal ligava a
Civitas Arauorum com a Cioitas Baniensis, já na margem direita do Douro.
Infelizmente, a rede viária da vasta região repartida pelas ciuitates referidas
na inscrição do arco da ponte de Alcântara (CIL II 760), de que uma parte
não pertencia ao território escalabitano, é ainda muito mal conhecida70.
Outra via importante partia de Coimbra em direcção a Bobadela, que foi
splendidissima
civitas (CIL II 397) sem que lhe conheçamos o nome
romano 71 , prosseguindo depois por Assamassa para Gouveia entroncando
na via Emerita-Bracara: miliários em Bobadela e Eiró72. Desta via saía uma
estrada que ganhava o Mondego por Tábua, continuando depois por S. João
de Areias e Santa Comba Dão para passar a norte da serra do Buçaco e
atingir a via Olisipo-Bracara na zona de Mealhada. De Bobadela partia outra
via para o Mondego: atravessava o rio na Várzea Negra e seguia por
Tondela, Guardão, onde se achou um término augustal (AE 1954, 88),
Macieira de Alcoba e ponte do Alfusqueiro73, entroncando depois na via que
de Viseu se dirigia ao Baixo Vouga. A inscrição da ponte sobre Mondego
(fot. 4), conservada numa casa da Póvoa de Midões74, foi cravada num
pequeno bloco de granito (36 x 158 cm.), datando a construção do ano 80:
IMP(eratore). TITO.VIII.CO(n)S(ule) / PONTEM AE DIFICAVIT / SEVERVS.
TVITULI.F(ilius).
A sudeste de Viseu há vestígios importantes de uma via que, por
Alcafache e Espinho, poderia seguir para o Mondego e daí para a serra da
69 A. Blanco Freijeiro, El puente de Alcântara en su contexto histórico, Madrid, 1977, pp. 35-36.
70 Alarcão, Portugal, pp. 105-109.
71 Tovar, p. 259. Escavações recentes demonstram que o primeiro desenvolvimento urbano corresponde
ao período augustano com uma fase de nítida expansão no último quartel do século I: CIL II 397, 401, 402.
72 Regina Anacleto, Bobadela Epigráfica, Coimbra, 1981, pp. 75-76. Trata-se seguramente de um
miliário de Licínio; Moreira de Figueiredo, "Subsídios para o estudo da viação romana das Beiras", Beira Alta,
12, 1953, pp. 57-58 (indicado como de Paco da Serra).
73 Onde subsistem vestígios da ponte antiga: João de Almeida, Roteiro, II, p. 31.
74 Esta incrição, considerada falsa por Hübner (CIL II 50*), provem indubitavelmente da Várzea Negra
onde um documento de 1169 refere a existência de uma ponte em ruínas: Livro Preto da Sé Coimbra, fl. 29
(Torre do Tombo); A. Nogueira 'Gonçalves, "Lápide de uma ponte romana em Póvoa de Midões", Diário de
Coimbra, n.º 7211, 1952, pp. 16-17.

227

Vasco Gil Soares Mantas

Estrela ou para Bobadela, como julgamos mais provável. Mais obscuro é o
traçado da estrada que ligava Tondela a Viseu, por Sabugosa e Fail. A
existência de uma estrada entre Viseu e o Douro, por Castro Dairé, é uma
hipótese muito provável, a favor da qual é possível invocar os importantes
vestígios de calçada junto a ponte de Almargem, no Vouga75.
Uma grande via, ainda pouco estudada, vinha de Alfaiates, na região de
Sabugal, continuando por Alagoas, Santo Estevão (CIL II 4638=ILER 1928),
Salgueiro, Capinha, Alpedrinha, Atalaia e Tinalhas em direcção ao vale do
Tejo, por Castelo Branco ou seguindo aproximadamente o itinerário de Juan
de Villuga para Tancos 76 , se é que não se desviava para atingir o Tejo na
zona de Mouriscas, na margen oposta a Aritium Vetus (Alvega). Outra
estrada ligava a via Olisipo-Bracara, no seu troço entre Sellium e
Conimbriga, com o vale do Tejo junto a confluência deste rio com o
Ocreza. Passava o Tejo na Amieira, seguindo por Evendos, Chão de Codes,
Amêndoa, Vila de Rei, Martinelo, na margem direita do Zêzere, Carril e Rego
da Murta, onde entroncava com a referida via. Esta estrada, para além de
uma toponímia significativa, conta com vestígios de calçada perto de
Amêndoa e com um fragmento de miliário anepígrafo conservado inédito no
Museu Arqueológico de Santarém e proveniente de Martinelo77. Foi por este
caminho que se fez a trasladação do cadáver da aragonesa Rainha Santa
Isabel, em 1336, de Estremoz para Coimbra78.
Para terminar esta algo complicada enumeração de caminhos romanos,
longe de corresponder a uma carta rigorosa da rede viária escalabitana,
referiremos ainda: a estrada que ligava Sellium a Collipo, por Ourém,
referenciada através da presença de numerosas estações arqueológicas ao
longo do traçado 79 ; uma estrada de Lisboa para ocidente, acompanhando o
aqueduto romano até Belas e daí prosseguindo para as grandes pedreiras de
Pêro Pinheiro e Montelavar, com possível continuação para noroeste 80 .
Finalmente, na margem esquerda do Tejo, partia de Cacilhas a via em
direcção a Mérida, por Évora: seguia por Equabona (Coina-a-Velha), a 12
milhas, ficando a estação seguinte, Caetobriga (Setúbal) já no território
pacense.
A tipologia construtiva das vias romanas varia consideravelmente. O
número de sondagens efectuadas em restos de estradas seguramente
romanas é muito limitado, problema agravado pelo facto de existirem muitas
calçadas medievais e modernas tidas como romanas, o mesmo se passando
com as pontes. Basta recordar que os pegões que se levantam na margem
sul do Tejo, perto de Abrantes, considerados frequentemente como ruínas
de uma ponte romana, não passam dos restos de uma ponte de barcas
75 Inês Vaz, Viseu, pp. 740-743.
76 Juan de Villuga, pp. 33-34.
77 É um pequeno fragmento de coluna viária (39 x 26 cm.), recolhido junto a margem direita do
Zêzere.
78 Não se conhece em pormenor o itinerário seguido, que pensamos ser o que propomos: Marqués
Crespo, Estremoz e o seu termo regional, Estremoz, 1950, pp. 129-130.
79 A existencia desta estrada foi já admitida há alguns anos: Alarcão, Portugal, p. 88.
80 Como sugere a densidade do povoamento romano na zona e alguns restos de antigos caminhos:
Estácio da Veiga, Antiguidades de Mafra, Lisboa, 1879, pp. 50-55.
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lançada sobre o rio durante operações contra o exército napoleónico81.
Todavia, é evidente que muitas das estradas referidas neste trabalho foram
construídas de uma forma que está longe de corresponder ao modelo que a
maioria dos manuais se compraz em divulgar, sendo raros os troços em
agger identificados até ao presente. Mesmo os revestimentos lageados não
terão sido vulgares, reservados aparentemente para as passagens mais
difíceis, acessos a pontes e troços junto a povoações importantes; nalguns
casos o leito da estrada assentava directamente na rocha, afeiçoada para o
efeito.
Outra característica que foi possível verificar frequentemente reside na
existência de longos troços rectilíneos interrompidos por bruscas mudanças
de direcção, normalmente para aproveitar o relevo ou evitar as passagens
mais difíceis: a fotografia aérea vertical da viaOlisipo-Bracarajunto ao lugar
da Póvoa, 17 quilómetros a sudeste de Conimbriga (USAF 1958 n.º 227)
ilustra perfeitamente a referida característica (fot. 6).
Quanto à história da rede viária do convento escalabitano a maioria das
informações foram obtidas através dos miliários. Por eles sabemos que a
execução de grande parte dos trabalhos viários parece ter incumbido às
civitates do território, ainda que a iniciativa partisse da administração
imperial85. Com efeito, as capitais regionais surgem como outras tantas
capita viarum, uma vez que não há um ponto único para contagem das
distâncias, mesmo nos grandes eixos viários. Nenhum dos miliários
conservados refere o ponto de chegada da via e apenas um, considerado
suspeito por Húbner (CIL II 442*), indica provavelmente a distância até ao
rio Vouga. Sempre que foi possível controlar no terreno a informação
fornecida pelo miliário verificou-se a utilização da milha romana normal de
1480 metros: provam-no, por exemplo, o miliário de Adriano de Moselos, a 6
quilómetros de Viseu, indicando a milha IV; ou o de Décio achado em
Alcalamouque, a 12 quilómetros de Conimbriga, indicando a milha VIII86. Os
textos da mesma série de miliários são idênticos, ainda que possam divergir
na paginação, como sucede como os marcos de Calígula de Coimbra e da
Mealhada (CIL II 4639, 4640). As indicações a propósito da realização de
trabalhos viários são raras: apenas em miliários de Adriano se encontra a
referência refecit, como num dos arredores de Alenquer (CIL II 4633), e
fecit, de que o único testemunho ocorre num miliário de Alfeizerão87.
Independentemente dos miliários existem algumas inscrições rupestres que
se podem relacionar com trabalhos viários efectuados por pequenas
comunidades. Uma das mais interessantes encontra-se em Numão e alude a

81 J. Candeias da Silva, "Os "Mourões" do Rossio de Abrantes", Conimbriga, XXIV, 1985, pp. 177-185.
82 Pierre Silliêres, "Deux nouvelles bornes de la voie Ebora-Pax Iulia", Conimbriga, XXIII, 1984, p. 63.
83 Inês Vaz, Viseu, p. 741; Vasco Mantas, Miliários, p. 164.
84 O texto do miliário é o seguinte: IMP. / CAESAR.DIVI / TRAIANI.PAR / THICI.F.DIV.NE /
RUAE. NEPOS TR / AIANVS.AVG.PO / NT.MAX.POT / V COS.III.FE[CIT].
85 F. Patrício Curado, "Inscrição rupestre de Numão", Ficheiro Epigráfico, 11, 1985, n.º 48.
86 Pierre Silliêres, "Les milliaires du Sud de la Péninsule Ibérique", Epigraphie Hispanique: Problemes de
Méthode et d'Edition, París, 1984, p. 274.
87 The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions, (trad. Clyde Parr), Princeton,
1952, pp. 431-432: (15.3).
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construção de uma via de ligação com uma das civitates da zona, pelos
habitantes do vicus local (fot. 7). A inscrição (30 x 75 cm.) diz o seguinte:
AS(s)ANIANC(enses).VIA(m) / FECERVNT88
O estudo dos miliários permite conhecer o ritmo de construção da rede
viária do território escalabitano, embora de forma incompleta, pois só as vias
principais tiveram balizagem sistemática, enquanto que as restantes, na
melhor das hipóteses, só possuiram colunas viárias junto às cidades ou dos
limites territoriais89. O primeiro grande período de actividade construtora
corresponde aos Júlio-Cláudios, com destaque para Tibério e Cláudio,
actividade retomada por Adriano, com numerosas reconstruções, e por
Caracala. Alguns imperadores da conturbada segunda metade do século 111
deixaram miliários inesperadamente numerosos: Tácito e Probo (fot. 8). O
derradeiro período de actividade viária identificado com segurança coincide
com a Tetrarquia, prolongando-se até à dinastia constantiniana. No século IV,
com o desenvolvimento dos miliários em dativo e sem indicação de
distâncias torna-se difícil saber exactamente se testemunham trabalhos
viários ou atitudes políticas, como monumentos honoríficos. Todavia, como
os miliários anteriores não eram levantados, pelo menos sistematicamente, e
como os encargos de manutenção das vias recaíram progressivamente,
sobre as cidades e sobre os particulares90, podemos considerar os trabalhos
viários em si mesmos como uma forma de homenagear o imperador, nas
mesmas condições da oferta do ouro coronário91, pelo que estas coluna
viárias devem ser contadas entre os verdadeiros miliários.
As vias romanas despertaram sempre a admiração e o entusiasmo dos
homens de todas as épocas, a começar por aqueles que as consideraram
construídas por demónios ou feiticeiros, quer pela esmagadora envergadura
da tarefa executada, quer por constituírem um irrecusável símbolo da
grandeza de uma cultura para unidade da qual tanto contribuíram ao
alargarem o conceito de pátria para além do rio ou da montanha que corta
o horizonte: E não pudera eu crer esta coisa se quando parti de Lisboa
indo a Roma, logo em Sacavém não achara a via romana e a ponte
quebrada no Rio, e nas charnecas de Montargil, ali onde chamam as
Mestas, as calçadas de scilice, e em Castela nos barcos d'Alconete e na
antigualha de Capara, e depois em Aragão, Lérida e Catalunha; e depois
em França na cidade de Nimes, onde está o famosíssimo anfiteatro e
memórias dos antigos; e depois em o foro de Júlio em Provença e em
Antibo e nos Alpes e porto de Ligúria e Toscana, sempre achando a
mesma calçada que achei saindo de Lisboa até entrar em Roma92.

88 Ferdinand Lot, La fin du monde antique et le début du moyen age, Paris, 1968, p. 103.
89
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Fot. 1. Viaduto de Conimbriga. Eleva-se junto a muralha tetrárquica e sobre ele passa o caminho que conduz a
aldeia de Condeia-a-Velha.
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Fot. 2. Miliário de Ul. A inscrição foi-lhe recentemente avivada com tinta. Datado de 23/24 é o mais antigo
miliário da via Olisipo-Bracara.
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Fot. 3. Ruínas de Centurn Celas. Do edifício, robustamente construído, conserva-se apenas o núcleo central, o que lhe valeu a
designação de Torre.
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Fot. 4. Inscrição c o m tabula ansata conservada num muro de Póvoa de Midões comemorando a construção de uma ponte sobre o
Mondego no ano 80.
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Fot. 5. Troço de via, com cerca de 400 m de extensão e 4,5 m de largura, chamado Estrada do Almargen, ao
quilómetro 160 da estrada Viseu-Lamego.
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Fot. 6. A via Olisipo-Bracara

junto ao lugar da Póvoa, a sudeste de Conimbriga. A um longo alinhamento sucede uma brusca viragem
para noroeste.
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Fot. 7. Inscrição rupestre de Numão referindo a construção de uma estrada vicinal entre o vicus dos Assaniancenses e uma das vias
da região.
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Fot. 8. Miliário de Probo encontrado e m Lisboa na Casa dos Bicos e que marcava o início do troco
c o m u m das vias Olisipo-Bracara e Olisipo-Emerita.
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