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 REQUERIMENTO Número      /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: Deterioração e destruição do Castro de Fiães, concelho Santa Maria da Feira 

 
Destinatário: Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

O Castro de Fiães localiza-se no monte de Santa Maria, Freguesia de Fiães, concelho de Santa Maria 

da Feira. Supõe-se que aqui se localizaria a cidade celta de Langobriga, capital dos Turduli Veteres e 

que este mesmo local, depois de tomado pelos romanos, figure no itinerário Antonino. 

No início do séc. XX este local foi alvo de estudo e de publicações pela Universidade do Porto. No 

passado – décadas de 60 e de 70 – foram feitas escavações e exumados vários materiais e tesouros 

do local. Já nos anos 80 colocou-se a descoberto uma muralha que refletia a existência de um Castro 

fortificado – à semelhança  do de Romariz, situado ali perto. 

Atualmente este imóvel encontra-se ainda em vias de classificação, mas está já num estado 

avançado de destruição. Todo o trabalho de exploração perdeu-se por ação do tempo e por ação do 

desordenamento urbanístico: o licenciamento para o funcionamento de uma pequena pedreira, assim 

como o licenciamento para a construção de uma moradia no centro do monte de Santa Maria, 

destruiu uma parte integral do terreno onde se situava este importante património castrejo. 

Algo subsiste, no entanto, se bem que engolido por silvas e agora recoberto por terra. Se nada for 

feito de imediato, o pouco que resta será predado pela pressão imobiliária e pelo abandono a que foi 

colocado. 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o 

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Instituto de Gestão do 

Património Arquitetónico e Arqueológico as seguintes questões: 

1. Tem conhecimento da situação em que se encontra o Castro de Fiães? 

2. Por que razão foram abandonadas as explorações neste local e porque razão se encontra este 

imóvel ainda “em vias de classificação”? 

3. Serão tomadas medidas para retomar as explorações iniciadas no passado e todas as medidas 

necessárias para salvar e preservar o que resta daquele que foi, no passado, uma das cidades 

celtas mais importantes da região? 
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4. Que medidas serão tomadas para que o que resta deste local não seja engolido pela pressão 

imobiliária? 

 

Palácio de São Bento, 31 de outubro de 2013. 

 

O deputado 

        Pedro Filipe Soares 


