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Prefácio

Comemora-se este ano o trigésimo aniversário 
da classificação da Área Arqueológica do Freixo 
como Monumento Nacional.
Com os seus 50 hectares este monumento, cuja ges-
tão está a cargo da Direção Regional de Cultura do 
Norte, constitui uma das maiores extensões de área 
classificada a merecer esse estatuto no nosso país.
Como se a sua enorme dimensão não constituísse, 
por si só, uma garantia de afirmação no panorama 
português do património cultural classificado, a 
Área Arqueológica do Freixo soube afirmar-se 
também por outras vias.
O projeto de investigação, formação, gestão, di-
namização e valorização patrimonial que aqui foi 
implementado desde 1980 sob a liderança de Lino 
Augusto Tavares Dias, permitiu desde logo afirmar 
as ruínas romanas de Tongobriga e a aldeia histórica 
de Santa Maria do Freixo como as duas realidades 
patrimoniais – distintas mas complementares – 
mais relevantes do espaço classificado.
A elas acresce uma vasta extensão de terrenos  
que foram sendo adquiridos pelo Estado e que, 
além de constituírem uma fonte inesgotável de 
conhecimento científico pela imensa riqueza ar-
queológica que os seus solos encerram, consti-
tuem também – fruto do trabalho de permanente 
manutenção e tratamento dos cobertos vegetais 
– imensos espaços de lazer ao serviço de todos.

A qualificação patrimonial da Área Arqueológica do 
Freixo foi ainda mais além através de um conjunto 
de intervenções arquitetónicas contemporâneas 
que permitiram, para além de albergar os diferen-
tes serviços ligados à investigação e formação, 
alargar o conjunto de equipamentos culturais ao 
serviço da comunidade.
Entre eles permitimo-nos realçar o Auditório e o 
Centro Interpretativo, ambos construídos ainda 
na primeira década do século XXI, mas só agora 
verdadeiramente postos à disposição de todos, 
mercê da execução de um projeto que em boa 
hora juntou, como parceiros e co-promotores, a 
Direção Regional de Cultura do Norte e a Câmara 
Municipal de Marco de Canaveses e que contou 
com financiamento comunitário para o efeito.
Eis-nos, pois, perante um momento de vital im-
portância na vida deste sítio: depois da inegável 
afirmação das suas ruínas arqueológicas no con-
texto da comunidade científica nacional e inter-
nacional, a abertura da exposição permanente do 
Centro Interpretativo de Tongobriga irá permitir 
acrescentar uma nova dimensão à sua existência. 
Estamos, finalmente, em condições de narrar 
uma história, dando sentido aos achados ar-
queológicos que, deste modo, passam a estar 
integrados num discurso coerente que permite 
a apreensão do seu significado.      

António Ponte
DIRETOR REGIONAL DE CULTURA DO NORTE



Para uns, o romano 

seria uma fonte de admiração. 

Transformar-se num deles, 

seria uma legítima aspiração pessoal.

Para outros, uma inaceitável negação 

da sua identidade. 

Para outros ainda, apenas 

uma estranha forma de vida.

Para todos, em duas ou três gerações, 

seria uma realidade.

Em menos de um século, todas as resistências

e inércias seriam vencidas.

E, do nascimento à morte, 

todas as etapas da vida 

estariam impregnadas de romanidade.



viver 
ORGANIZAR A VIDA
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a vida
Rui Morais

Com certo humor referiu Eça de Queiroz, numa 
série de notas intituladas “Cozinha Arqueoló-
gica” (1893), que uma das mais interessantes 
manifestações que revelam o génio de uma 
raça é a sua cozinha! 
Vivendo ao ritmo do sol e das estações, os roma-
nos faziam por norma três refeições. Por volta 
da terça ou quarta hora, isto é, pelas 8 ou 9 ho-
ras da manhã, os romanos tomavam um frugal 
pequeno-almoço (iantaculum), que consistia em 
pão embebido em vinho ou untado com alho e sal, 
podendo, os mais abastados, acrescentar-lhe 
algum queijo, ovos, frutos secos, uvas, azeitonas 
ou outros acompanhamentos. 
Por volta do meio-dia, que coincidia com o final da 
sexta hora, os romanos faziam uma pausa para 
comer algo mais consistente, mas raramente 
comiam pratos quentes feitos em casa. Apro-
veitando este período de descanso, comiam ra-
pidamente em casa ou nas tabernae ou popinae 
mais próximas (os restaurantes de “fast food” 
dos romanos). Nesta segunda refeição (pran-

dium ou cibus meridianus) podiam comer alguns 
legumes, peixe seco, ovos, aves de capoeira, sal-
sichas, fruta fresca ou seca e vinho. Mas, regra 
geral, apenas comiam o estritamente necessário 

para recuperar as forças, sem cerimónia e mui-
tas vezes sozinhos, aproveitando as sobras do 
dia anterior. Estas refeições não estruturavam 
o tempo romano de cada dia. 
O grande acontecimento, para o seu estômago, 
é esperar o fim da tarde, depois de um banho 
repousante nas termas da cidade. Pela décima 
hora, um pouco antes do pôr-do-sol, por volta das 
4 horas no inverno e das 6 horas no verão, era a 
vez da cena (equivalente ao nosso jantar). A cena 
pertencia, portanto, ao tempo do otium, do lazer. 
Dependendo do grau de riqueza, esta refeição po-
dia ser mais ou menos consistente. Começava-se 
com os acepipes, alimentos para degustar (gus-

tatio), normalmente frios e acompanhados com 
vinho adocicado com mel (mulsum). O segundo 
prato, ou prato principal (fercula), era composto 
por vários pratos distintos que podiam ser sete 
ou mais, e que consistiam em carnes assadas 
ou cozidas (aves de capoeira, porco, lebre, java-
li, cordeiro e vitela), peixe ou mariscos. Por fim, 
era a vez das sobremesas (mensas secundae), 
que não eram constituídas necessariamente por 
doces, podendo ser fruta da época. Os romanos 
mais opulentos podiam celebrar banquetes lu-
xuosos, como aquele parodiado no Satyricon de 
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Petrónio, mas os mais modestos contentavam-
-se com um pedaço de pão, um punhado de azei-
tonas, um prato de feijão com bacon, nabos ou 
uma espécie de papa de trigo (puls). Esta fru-
galidade estava naturalmente dependente das 
circunstâncias económicas… 
Na mesa dos romanos usavam-se diferentes loi-
ças em cerâmica, maiormente fabricadas nas 
proximidades, pois certamente mais baratas do 
que aquelas importadas ou das baixelas em vidro 
e metal. Estas loiças podiam ter várias funções, 
pois podiam ser usadas na mesa, na cozinha ou 
para armazenar alimentos. São também teste-
munho das práticas culinárias e das tradições 
culturais das populações. 
A análise das receitas apresentadas num ma-
nual de um mestre culinário romano chamado 
Marcus Gavius Apicius, De re coquinaria, permi-
te constatar que a maior parte dos alimentos, 
preparados com base na tríade olla-caccabus-

-patina (pote-marmita-prato), são acompa-
nhados por molhos variados. Com efeito, es-
tas receitas parecem revelar que os romanos 
preferiram alimentos com texturas suaves, e 
mesmo os alimentos fritos em azeite eram pos-
teriormente incorporados num molho antes de 
serem consumidos.

Mas, no mundo romano, a conservação dos alimen-
tos era fundamental. Alguns produtos menos pere-
cíveis podiam ser mantidos por mais tempo dentro 
de contentores, como ânforas e grandes talhas 
(dolia), conservados em salmoura ou mesmo em mel. 
Numa sociedade eminentemente agrícola, como 
aquela que vivia na cidade romana de Tongobriga, a 
produção agropecuária devia ser notável. A maioria 
dos seus habitantes estaria certamente dedicada a 
estas atividades e em menor medida a um ofício ar-
tesanal ou ao comércio. De entre os produtos mais 
consumidos constavam certamente os vegetais e 
as ervas, como, por exemplo, lentilhas, grão-de-

-bico, espargos, alcachofras, alho-porro, couve, co-
gumelos, hortelã, salsa, cominho, tomilho, funcho, 
fenacho, angélica, hortelã, alho… Em particular os 
romanos adoravam um fruto que hoje ocupa uma 
posição secundária na nossa alimentação: os figos. 
Esta dieta seria complementada pelo consumo 
ocasional de peixe fresco ou em salmoura (garum, 

oxygarum, liquamen, muria, allec) e por carne ob-
tida através da criação de animais domésticos e 
da caça. Mas, mais do que os alimentos consu-
midos, a diferença entre o gosto romano destas 
populações e o atual está no modo como eles con-
dimentavam os alimentos usando e misturando 
sabores fortes e adocicados nos mesmos pratos. 

Embora representando apenas uma minoria do 
conjunto da população, os consumidores urbanos 
que não se dedicavam à agricultura concentra-
vam-se no forum da cidade, local de encontro e 
de trocas de produtos (negotium). Estas relações 
comerciais desempenhavam um papel fundamen-
tal para garantir o abastecimento da população 
de bens essenciais. A maior parte dos produtos 
comercializados eram certamente produzidos na 
região. De entre os produtos transformados, o pão 
estaria na base da alimentação. A sua confeção 
era realizada em casa. Nas escavações têm vin-
do a ser encontrados restos de moinhos (catillus, 
parte móvel, ou meta, parte fixa), testemunho da 
importância desta atividade na cidade. 
Um dos principais problemas com que se deba-
tiam numa cidade como Tongobriga era onde e 
como armazenar os produtos destinados a serem 
comercializados. Para esse efeito era necessário 
contar com edifícios especificadamente usados 
para o efeito, os horrea. 
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