Citânia de Briteiros
OVER

Vanaf het tweede millennium v. Chr. werd het Iberisch Schiereiland bevolkt door gemeenschappen die georganiseerd
waren in stammen en die leefden op de hooggelegen delen van het land, aangeduid als "castros" (soort terpen).
Doordat er op verschillende plaatsen dit soort woongemeenschappen ontstonden in de streek van het huidige Minho
tot aan het Spaanse Galicië en Asturiën, kan gezegd worden dat er een "castro-cultuur" was die zijn hoogtepunt
beleefde in de 2e eeuw voor Christus. Citânia de Briteiros was daar één van de belangrijkste voorbeelden van.
Doordat deze “citânias” op hooggelegen land lagen, kon de bevolking zich goed verdedigen tegen indringers en
ongewone bewegingen in het landschap overzien. Dit is ook de reden dat, zelfs na de romaniseringen, enkele
gemeenschappen pas in de 5e eeuw n. Chr. zijn verdwenen toen het schiereiland door de Noord-Europese volkeren
werd binnengevallen.
Op enkele kilometers van Guimarães gelegen, op de heuveltop van Monte de São Romão boven de prachtige vallei
van de Rio Ave, ligt Citânia de Briteiros, die elke bezoeker zal verrassen. Vanwege de schoonheid van het landschap
maar ook vanwege de overblijfselen uit protohistorie. Op deze plaats zijn nog duidelijk tekenen te zien van de
organisatie van een "stad", met straten beschermd door een aantal muren waarbinnen de woningen lagen met
rechthoekige of ronde vormen in kleine wijken. Ook zijn er veestallen gevonden. Eén van de belangrijkste
monumenten binnen deze Citânia werd in 1930 ontdekt toen men bezig was met de opgraving van de weg die naar
de heuvel leidt. Er werd een crematorium gevonden waarbij de gevel van de oven bestaat uit een vijfhoekige steen
met een incisie van twee swastika’s met gebogen lijnen, met een halfronde opening bestemd voor het inbrengen van
een lichaam.
De eerste wetenschappelijk studies zijn door Dr. Francisco Martins Sarmento gedaan die vanaf 1875 talrijke
belangrijke overblijfselen heeft verzameld en ze heeft onderbracht bij het Museu Sociedade Martins Sarmento in
Guimarães.
Contactgegevens
Monte de São Romão 4800 Guimarães
http://www.guimaraesturismo.com/pages/154/?geo_article_id=119
Website:
http://citania.csarmento.uminho.pt/default.asp?language=2
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