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         3ª visita – Espaço-Museu do Rabaçal  -  Penela 

Na continuação do programa “Espaços de História e Memória” a Al-Baiäz foi, no passado sábado, 

dia 15 de Dezembro, até ao Rabaçal, concelho de Penela. Aqui visitou o Espaço-Museu onde está 

patente a exposição permanente “Villa 

romana do Rabaçal: era uma vez …” 

organizada com o património 

encontrado nas escavações da Villa.  

Para uma melhor compreensão da 

presença romana no local, os materiais 

recolhidos estão organizados em seis 

temas principais: a pedra; o metal; a 

cerâmica; o vidro; o homem; um 

espaço inacabado…  

Os presentes ficaram encantados com 

os materiais expostos, desde os 

materiais do uso diário aos mais 

simbólicos  e pelas explicações dadas 

pela guia, Dr.ª Ana Luísa Mendes, que 

nos permitiu ficar a saber como viviam 

estes nossos antepassados. 

Após a visita ao Espaço-Museu os 

presentes dirigiram-se à Estação 

Arqueológica onde puderam observar 

a Villa romana onde há cerca de três 

décadas decorrem os trabalhos de 

investigação arqueológica sob a batuta 

do Dr. Miguel Pessoa. Como estamos 

próximos da entrada da estação do Inverno, a guia brindou os visitantes com a observação do painel 

de mosaicos romanos representando esta estação do ano. 

Resta-nos agradecer à guia pela simpatia e conhecimentos transmitidos, ao Dr. Miguel Pessoa por 

ter trazido à luz do dia tão importante património, o que nos permitiu ficar a saber mais sobre quem 

nos antecedeu e ao Municipio de Penela que, em boa hora, teve a sensibilidade de apoiar este 

projecto que veio valorizar a região.   

Próxima visita, 19 de Janeiro de 2013, 10 às 12 horas, Museu da Casa Rego Vasconcelos  – Almofala de Cima, 

Agúda – Figueiró dos Vinhos 


