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Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património

No Trilho do Património Cultural
ESPAÇOS De
De HISTÓRIA e MEMÓRIA
1ª visita – villa romana de Santiago da Guarda - Ansião

A Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património iniciou, no passado sábado, 20 de Outubro, o seu
programa “Espaços de História e Memória” dedicado aos espaços museológicos da região, com uma
visita à villa romana de Santiago da Guarda no
concelho de Ansião.

Este património, outora residência dos Condes de
Castelo Melhor, foi classificado como Monumento
Nacional em 12 de Setembro de 1978. Foram seus
proprietários a família Vasconcelos Ribeiros e Sousas
do Prado, Condes de Castelo Melhor, como
anunciava o Brasão de Armas existente.

Construído junto da antiga estrada romana que
ligava Sellium a Conimbriga, é constituído por uma
torre medieval e um paço fortificado do séc. XVI/XIX, sendo actualmente, um dos raros edifícios
manuelinos que ostenta a vieira, símbolo da sua
função de apoio do Caminho Português de
Santiago.

Este complexo monumental, apesar de
classificado, continuou votado ao abandono até
meados da década de 90 do século XX , altura em
que a Câmara de Ansião o adquiriu.
Posteriormente apresentou um projecto de
reabilitação deste espaço e tornou-o num local de
excelência turística e de promoção do património
de Ansião e da região.

Durante os trabalhos de reabilitação (entre 2002
e 2005) foram feitas escavações arqueológicas as quais puseram a descoberto uma villa romana na
área de implantação dos edifícios, onde se podem ver excelentes painéis de mosaicos do séculos IV e
V DC.

N

o final desta visita todos estavam maravilhados pela riqueza do património existente e pelas
excelentes informações históricas prestadas pela guia, Dr.ª Cláudia Santos.
Próxima visita, 17 de Novembro, 10 às 12 horas, Museu da República e da Maçonaria – Pedrógão Grande
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