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Patrim6nio arqueol6gico e primitiva ocupayao do territ6rio do 

concelho de Vila Verde 

Manuela Martins 

Universidade do Minho 

1. Breve historiografia da investiga~ao 

No territ6rio hoje ocupado pelo concelho de Vila Verde sao conhecidos abundantes e diversificados 

vestigios arqueol6gicos que testemunham as primeiras etapas da sua ocupac;;ao, dataveis da Pre-Hist6ria 

Antiga e Recente, da Proto-Hist6ria e da epoca romana. 

Esses vestigios comec;;aram a ser identificados e referenciados no seculo XVIII, sendo as noticias 

mais antigas referidas nas Mem6rias Paroquiais de 1758.Trata-se, contudo, de informac;;oes muito 

sumarias e genericas relativas a sitios e monumentos, sendo de destacar, ainda, a escassez das mesmas 

no que concerne ao territ6rio de Vila Verde. Basicamente podemos encontrar, nas citadas Mem6rias, 

breves referencias a torres , fortes e castelos, na sua maio ria designados por castel os de Mouros, os 

quais c orrespo n dem, invariavelmente , a sitios hoje identificados como castros. 

Alguns dos castros mais importantes do concelho de Vila Verde sao referidos, tambem, em 

obras eruditas do seculo XIX, designadamente, na "Corografia Portuguesa e topografica do Reyno de 

Portugal " (Costa 1868-1869), na obra "Portugal Ant igo e Moderno" (Leal 1874) e no "Minho Pitoresco", 

(Vieira 1886-1887). Muitas das referencias sumarias relativas aos povoados castrejos presentes naquelas 

obras foram repetidas nos in fcios do seculo XX ern pub!icac;;oes de cariz etnogrEifico e arqueol6gico , 

entre as quais destacamos as "Religioes da Lusitania" (Vascon celos 1897; 1905; 1913) . 

Se os vestigios do passado mais remoto nao escaparam aatenvao dos parocos e dos eruditos 

dos seculos XVIII e XIX seria, contudo, necessario espera; pel as primeiras decadas do seculo seguinte 

para vermos emergir urn interesse mais destacado pelo patr'im6nio arqueol6gico de Vila verde, mais 

concretamente sobre os castros, sftios que ocuparam os interesses de homens como Albano Belino, 

ou Jaao Fontes, ao ultimo dos quais devemos 0 primeiro trabalho sobre a estac;;ao de S. ":Ll liao, nas 

proximidades de Caldelas, publicado 1916. A referida estac;;ao nao e outra senaa 0 povoado de S. Juliao, 

pertencente a varias freguesias do concelho de Vila Verde, mas durante muito tempo designado e 

conhecido por S. Juliao de Caldelas. Para reforc;;ar tal designac;;ao contribuiu 0 empenho do Padre Joao 

de Freitas, paroco de Caldelas, que realizou as primeiras escavac;oes naquele importante povoado, 

durante a decada de 30 do seculo XX, cujos resultados se conservaram ineditos ate 1971 , altura em 

que foram publicados, a titulo p6stumo. Mu itos dos materiais recolhidos por Joao de Freitas naquelas 

escavac;oes, realizadas sem qualquer metodologia cientifica, como era ,alias, habitual na epoca, foram 

integrados na colecc;8.o do Museu Pio XII de Braga, onde acabariam por ser misturados com outros 
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provenientes do proprio sit io de Caldelas , em Amares, onde Joao de Freitas realizou escavac;:6es de 

uma necropole romana e fez varias recolhas de objectos romanos, erradamente atribuidos ao povoado 

de S. JUliao. 

Se e um facto que as escavac;:6es do castro de S. Juliao inauguraram a arqueologia no territorio 

do actual concelho de Vila Verde, elas nao suscitarcr1 todavia, continuidade de trabalhos por parte 

de outros arqueologos, senao a partir dos inicios da decada de 80, quando eu propria iniciei escavac;:6es 

naquele importante povoado (Martins 1988), no ambito das investigac;:6es sobre 0 povoamento proto

historico e romano do Vale do Cavado, concluido em 1987 (Martins 1990). Foi, igualmente, no mesmo 

ambito que se realizaram as primeiras escavar;;6es no povoado do Barbudo, entre 1983 e 1985 (Martins 

1989). 

A par destas escavac;:6es foram inventariados todos os castros e vestigios romanos conhecidos 

no concelho , tendo por base as referencias documentais e trabalhos de prospecc;:ao sistematica, 

realizados nos anos 80 (Regalo 1986) . 

A importancia dos resultados obtidos nas escavac;:6es de S. Juliao, onde foram documentados 

vestigios de um povoado do Bronze Final (Martins 1985), que precedeu 0 da Idade do Ferro, justificou 

a continuac;:ao das escavac;:6es entre 1989 e 1996, retomadas por Ana Bettencourt (2000a), no ambito 

do seu projecto de investigac;ao sobre 0 povoamento da Pre-Historia Recente do vale do Cavado 

(Bettencourt 1999). Aquela investigadora realizou, tambem, um levantamento detalhado de sitios e 

materiais da Idade do Bronze (Bettencourt 2000b) tendo, igualmente, inventariado os monumentos 

megaliticos do concelho (Bettencourt 1999). 

Foi ainda na decada de 90 do seculo passado que foi desenvolvido pela Unidade de Arqueologia 

da Universidade do Minho um ProJecto de investigac;:ao financiado pel a eX-cINICT que procurou estudar 

a Ecologia e 0 povoamento da regiao do vale do Cavado, tendo em vista caracterizar as primitivas 

formas de paisagem contemporaneas da ocupac;:ao humana. Foram entao feitos estudos palinologicos 

e edafologicos na Serra do Bustelo, ao mesmo tempo que se realizavam estudos antracologicos e 

paleocarpologicos de S. Juliao e outros locais do Vale do Cavado, cujos resultados foram publicados 

por varios investigadores. 

Em jeito de sintese, e para finalizar este breve historial das investigac;:6es relativas as primitivas 

formas de ocupac;:ao do territorio do actual concelho de Vila Verde, podemos afirmar que, apesar das 

mesmas nao terem passado despercebidas aos eruditos e curiosos dos seculos XVIII , XIX e primeira 

metade do seculo XX, serJa necessario aguardar pelos anos 80 do seculo XX para que efectivamente 

se iniciassem estudos arqueologicos sistematicos na regiao , tendo par base prospecr;;6es, escavac;:6es 

e estudos paleoambientais , todos eles realizados pel a Unidade de Arqueologia da Universidade do 

Minho. 

Na verdade, muito embora a identificac;:ao dos sitios e monumentos mais significativos constitua 

o resultado do trabalho de muitos investigadores e amadores de ArqueologJa e Historia, ao longo dos 
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ultimos cento e cinquenta anos, foram as prospecr;oes e inventarios realizados posterionmente a 1980 

que permitiram referenciar numerosas estar;oes, em particular para os periodos da Pre-Hist6ria Recente, 

Romanizar;ao e Idade Media, os rnais ignorados ate en:ao . Para alem destes trabalhos de prospecr;ao, 

que permitiram cartografar numerosos sitios arqueologicos, cabe destacar as escavar;oes e estudos 

que foram realizados no ambito de projectos de investigar;ao, que permitiram uma interpretar;ao mais 

consistente do povoarnento do actual concelho de Vila Verde, com destaque, naturalmente para a 

ocupar;ao dos povoados fortificados. 

Ecom base nos resultados das investigar;oes referidas que tentaremos apresentar as expressoes 

melhor conhecidas do povoamento antigo do territorio de Vila Verde, ainda que conscientes de que 

aquilo que se sabe representa uma palida imagern do muito que ainda ha por investigar. 

2. Povoamento pre-hist6rico 

2. 1. Monumentos mega/lticas 

As mais antigas expressoes da ocupayao humana do territ6rio de Vila Verde estao representadas 

por monumentos megaliticos que se conservam em varias areas do concelho. Segundo 0 ultimo 

levantamento, efectuado em finais dos anos 90 do seculo XX, estao referenciadas 54 mamoas, distribuidas 

por quase todas as freguesias do concelho (Bettencourt 1999). No entanto, convem sublinhar que muitos 

monumentos megaliticos, implantados em chas montanhosas de media altitude, tem vindo a ser 

destruidos pela florestayao recente, enquanto que outros, construidos em vertentes, ou mesmo nos 

vales, foram sacrificados pel os trabalhos agricolas e pela ocupayao intensiva dos mesmos, pelo que 

a meia centena de monumentos identificados constitui, certamente, uma amostra modesta da ocupayao 

pre-hist6rica do territ6rio. 

Os monurnentos rnegaliticos representados no concelho encontram-se, ou isolados, ou em 

agrupamentos de duas ou tres mamoas, ou ainda agrupados em necropoles, implantadas ern chas 

montanhosas. No concelho de Vila Verde merece destaque a concentrayao destes monumentos na cha 

montanhosa da Serra do Bustelo, repartida por varias freguesias , na qual se inserem 36 dos 54 

monumentos identificados na totalidade do territ6rio de Vila Verde. 

Muito embora possam ter sido erguidos entre 0 V e 0 II milenios a.C., a cronologia destes 

monumentos na regiao em analise eainda bastante incerta, pois sao raros os monumentos escavados, 

desconhecendo-se, ainda, quais os povoados que albergariam as populayoes que os edificaram. Eles 

constituem, todavia, os mais antigos testemunhos da presenya de comunidades agro-pastoris neste 

territ6rio, sendo hoje generalizadamente admitldo 0 seu significado polissemico. 

Oe facto, sendo segura que representavam expressoes de arquitectura funeraria, estes 

monumentos ergu iam-se em locais que podiam eventual mente definir a periferia dos territ6rios das 

comunidades, certamente, ainda, parcialmente itinerantes, pOis a explorayao agricola dos solos seria 

rudimentar, conduzindo a um rapido esgotamento dos seus ,·ic'trientes. Oeste modo, as comunidades 
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teriam necessidade de se deslocar num espa<;:o mais ou menos alargado, acabando por retornar aos mac 

locais anteriormente ocupados e trabalhados. Esta itinerancia podera explicar a ausencia de vestlgios nos 

de povoados associ ados a estes monumentos, po is 0 investimento feito nas constru<;:oes habitacionais do II 

deveria ser reduzido, sendo provavel a utiliza<;:ao de cabanas feitas de materiais pereciveis, cujos 

vestigios arqueologicos, para alem de dificeis de detectar, podem ter desaparecido por efeito da erosao. de oc 

Estes monumentos representam, por isso, importantes marcas de territorialidade das comunidades mais 

que, a pouco e pouco, se foram ligando a territ6rios especificos, dos quais se apropriaram atraves das povo; 

sepulturas dos seus antepassados. 

o unico monumento megalitico escavado no concelho de Vila Verde e a mamoa 10 de Chao 1986; 

da Cheira, integrada na necropole da Serra do Bustelo. A sua escava<;:ao permitiu documentar a estrutura signifi 

do monumento, constituida por um cairn de pedras e terra, encerrando um tumulo, cujos esteios se 

encontravam muito arrasados. A viola<;:ao do monumento em epoca indeterminada apenas perm itiu Idade 

documentar algum escasso espolio associado, com destaque para um pequeno fragmento de ceramica invest 

e alguns utensilios liticos. A data de radiocarbono disponivel, obtida a partir de carvoes pertencentes deste 1 

a um solo sobre 0 qual assentava 0 monumento, permite situar a sua constru<;:ao nos finais do V milenio Porou 

/ inicios do IV milenio a.C., 0 que documenta a sua antiguidade, tambem confirmada pel os materiais que inl 

encontrados (Bettencourt 1991-92). do pov 

constn 

2.2. Entre a Pre-Hist6ria Recente e a Proto-Hist6ria fortifice: 

Avan<;:ando no tempo havera que referir outras expressoes da ocupa<;:ao do territorio. Embora 

sejam reduzidas as evidencias de povoados ocupados anteriormente ao I milenio a.C., sabemos que povoac 

as popula<;:oes que habitaram a regiao entre os III e II milenios a.C. se instalaram em cabe<;:os, colinas ocupac 

e esporoes, locais onde mais tarde foram erguidos alguns dos povoados fortificados conhecidos na sondag 

regiao. No entanto, a ocupa<;:ao mais antiga destes povoados, em geral bastante destruida pelas de mad 

reocupa<;:oes posteriores, so e identificavel atraves de escava<;:oes, como demonstra 0 caso do povoado 1989; 1 

de S. Juliao, onde os trabalhos arqueol6gicos permitiram referenciar materiais que podem ser atribuidos 

aos 111 / II milenios a.C. (Bettencourt 2000a). docume 

Tambem os conhecimentos relativos aocupa<;:ao da Idade do Bronze, ou seja, ao II milenio em S . J 

antes da nossa era, so muito lentamente vem sendo ampliados. Na verdade, sabemos por investiga<;:oes interca 

recentes que a ocupa<;:ao da Idade do Bronze conheceu expressoes de povoamento diferenciadas, qual pa 

quer no alto de cabe<;:os, quer em zonas de vale. No concelho de Vila Verde estao referenciados alguns comunic 

locais onde se encontraram ceramicas da Idade do Bronze, em zonas baixas, como acontece no Lugar 

da Igreja, em Sabariz, em local de vertente , com cota media de 60 m. Tambem na Quinta do Pa<;:o, na 

freguesia de Ponte de S. Vicente, situ ada acota de 100/105 m, foram encontradas ceramicas de tradi<;:ao 

calcolitica, misturadas com outras claramente romanas (Bettencourt 2000b). conheci 

Testemunhos inequivocos da ocupa<;:ao do terri to rio durante a Idade do Bronze sao os dois referenci 
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machados de bronze conhecidos, sen do um de alvado e outro de talao sem aneis, este ultimo encontrado 

nos barreiros, da Veiga de Cabanelas, no sftio de Retortas, na freguesia de Prado, datavel da 28 metade 

do 11° milenio a.C. (Bettencourt 1999). 

Para alem daqueles achados, que representam apenas a ponta do iceberg de um testemunho 

de ocupayao que precede a emergencia dos castros, a reclamar estudos mais aprofundados, os vestfgios 

mais expressivos de ocupayao da Idade do Bronze do concelho de Vila Verde estao documentados no 

povoado de S. Juliao e no castro do Barbudo. 

As multiplas escavayoes realizadas no povoado de S. Juliao, entre 1981 e 1985, (Martins 1985; 

1986; 1988) e, posteriormente, na decada de 90 (Bettencourt 2000a), permitiram identificar uma 

significativa e importante ocupayao da Idade do Bronze. 

De facto, S. Juliao nao s6 corresponde ao povoado escavado com a ocupayao mais antiga da 

Idade do Bronze ate hoje documentada num castro do NO peninsular, como tambem e aquele cuja 

investigayao disponibilizou um significativo conjunto de evidencias relativas a organizayao espacial 

deste tipo de povoados, dispondo por um vasto conjunto de datayoes radiometricas (Bettencourt 2000a). 

Por outro lado, as escavayoes desenvolvidas permitiram obter registos bem conservados das cabanas 

que integravam 0 povoado, que se localizava na parte mais alta do monte. A sequencia estratigrafica 

do povoado documenta a sobreposic;:ao de varios solos de cabanas que foram sendo sucessivamente 

construidas umas sobre as outras. As escavayoes revelaram, tambem, evidencias de varias fases de 

fortificac;:ao do povoado do Bronze Final que antecedeu a ocupayao da Idade do Ferro. 

As escavayoes realizadas no castro do Barbudo permitiram documentar, igualmente, que este 

povoado foi ocupado no Bronze Final, nos inicios do I milenio a.C. Muito embora a totalidade da area 

ocupada naquele periodo nao tenha sido identificada, pois as escavayoes assumiram 0 caracter de 

sondagens, foram documentadas ceramicas semelhantes as de S. Juliao e vestfgios de uma estrutura 

de madeira carbonizada, que documentam a existencia de construc;:6es com materiais pereciveis (Martins 

1989; 1990). 

Os trabalhos arqueol6gicos realizados nos povoados de S. Juliao e do Barbudo permitiram 

documentar a pratica da metalurgia e a presenc;:a de objectos exotic os (estes ultimos evidentes sobretudo 

em S. Juliao), facto que permite integrar os povoados referidos e a regiao em causa nos circuitos de 

intercambio a distancia que caracterizaram genericamente este perfodo da ocupac;:ao do territ6rio, 0 

qual parece definir um momenta importante no processo de sedentarizayao e territorializac;:ao das 

comunidades da Idade do Bronze Final (Martins 1995). 

3. A ocupa~ao proto-hist6rica 

Alguns dos locais ocupados no Bronze Final persistiram na Idade do Ferro dando origem aos 

conhecidos castros ou citanias, como aconteceu no caso de S. Juliao e do Barbudo. No entanto, estao 

referenciados no concelho de Vila Verde outros povoados fortificados , alguns dos quais ja conhecidos 
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desde 0 sEkulo XVIII., mas que nao foram objecto de qualquer escavar;ao (Martins 1990). 

Por isso, as expressoes mais caracterfsticas da ocupar;ao da Idade do Ferro no concelho de 

Vila Verde estao representadas no povoado de S. Juliao, onde foram escavadas duas extensas plataformas 

da vertente sui, nas quais se encontram as tipicas casas redondas com vestibulos e patios lajeados, 

sendo de destacar que algumas del as foram transformadas em casas amplas, ocupadas posteriormente 

a mudanr;a da era, ou seja, em pleno momenta da romanizar;ao do territorio (Martins 1988). 

Para alem do abundante material ceramico caracterfstico da Idade do Ferro da regiao, presente, 

quer em S. JUliao (Martins 1988; Bettencourt 2000a), quer no povoado do Barbudo (Martins 1989), 

conhecem-se, tambem, artefactos feitos em bronze e em ferro, sendo de destacar, neste ultimo material, 

as falcatas que constituem importante testemunho da metalurgia do ferro . 

Testemunho da importancia do povoado de S. Juliao no contexte da ocupar;ao proto-historica 

da regiao e a estatua de guerreiro galaico, encontrada nos entulhos das terras de escavar;ao realizadas 

nos anos 30 do seculo XX pelo Padre Joao de Freitas, cuja remor;ao permitiu a identificar;ao deste 

magnifico exemplar de escultura de tradir;ao indfgena, mas executado ja nos alvores da romanizar;ao, 

documentando, talvez, 0 processo de afirmar;ao das elites dos castros perante a administrar;ao rom ana. 

A inscrir;ao lavrada no escudo refere 0 nome do guerreiro, ou chefe, Malceino, filho de Dovilo. A 

iconografia deste exemplar e sem duvida uma das mais ricas entre os exemplares de guerreiros 

conhecidos no Norte de Portugal, registando as classicas tunica e saio, profusamente ornamentados, 

bem como as armas caracterfsticas dos personagens representados nesta estatuaria (Martins e Silva 

1984). 

Estao referenciados cerca de 10 castros no territorio abrangido pelo concelho de Vila Verde. 

No entanto, nem todos eles oferecem 0 mesmo tipo de implantar;ao dos ja referidos povoados de S. 

Juliao e Barbudo, cujo posicionamento testemunha a sua importancia em termos de controlo da regiao 

(Martins 1990). 

Na verdade, e possivel admitir que os diferentes povoados da Idade do Ferro, ocupando 

caber;os ou remates de esporoes, com diferentes altitudes, definam uma hierarquia na ordenar;ao do 

povoamento da Idade do Ferro, eventual mente associada a uma estrutura funcional diferenciada, que 

podera traduzir diferentes nfveis de importancia socio-economica dos mesmos em term os regionais 

(Martins 1990; 1995). 

Qs povoados de S. Juliao e Barbudo encontrar-se-iam, sem duvida, entre os mais importantes, 

atendendo a sua posir;ao de destaque na paisagem e aos amplos territorios que parecem controlar. 

Qutros povoados importantes deveriam ser 0 castro de Penedos da Portela, na Portela das Cabras, 

situado num monte com 453 m de altitude e 0 Castro de Santos Ilus, ou Santo Isidoro, na freguesia 

de Escariz, que conserva ainda hoje evidencias de tres lin has de muralhas, situando-se a uma altitude 

de 235 m. 

Qutros povoados ocupam colin as com altitudes medias, estando mais proximos dos vales. 
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Esse e 0 caso do castro de Castelhao, na freguesia do Barbudo, com fossos e restos de fortificac;;oes, 

com cota de 200 m, do povoado do Lugar do Reduto, na freguesia de Dossaos, com rest os de 

fortificac;;oes, implantado a uma cota de 250m, 0 qual e conhecido desde 0 sec. XIX (Vieira 1886-87), 

do Castro de Santa Engracia, em Geme, muito destruido, com cota de 217 m, do castro de Sta Helena, 

em Turiz, parcial mente destruido por uma pedreira, mas conservando, ainda, rest os de taludes defensiv~s, 

com cota de 170 m. 

Existem ainda povoados de baixa altitude, ocupando cabec;;os em pleno vale que julgamos 

associados a intensificac;;ao da agricultura de vale, tipificados pelo povoado de S. Sebastiao, na freguesia 

de Atiaes, com cota de 100 m, pelo povoado do Lugar de Gaiao , em Cabanelas , com cota entre 60/70 

m, e pelo povoado de Outeirinho, em Vila Verde, com cota de 74 m. 

4. A Romaniza~ao 

Muitos dos castros referidos foram romanizados, ou seja, continuaram a ser ocupados 

posteriormente ao dominio romano da regiao, que se exerceu sob 0 controlo da cidade de Bracara 

Augusta, fundada na epoca de Augusto, provavelmente em torno do ana 16 a.C., para desempenhar 

o papel de capital de convento juridico, uma das divisoes administrativas das provincias romanas em 

que foi dividida a Hispania. 

Por iSso, e necessario pensar 0 processo romanizador da regiao de Braga, na qual se integra 

o territ6rio de Vila Verde, em func;;ao do protagonismo desempenhado pel a cidade de Bracara Augusta, 

a unica fundada por Augusto no actual territ6rio portugues a norte do Douro. Para alem das func;;6es 

administrativas, religiosas e juridicas da cidade ela foi tambem p610 de dinamizac;;ao econ6mica da 

regiao, difundindo pmdutos e novos habitos de vida que lentamente se espalharam pela regiao, alterando 

os comportamentos das comunidades indigenas. Por outro lado, era a partir de Bracara Augusta que 

se fazia a conexao da regiao com outras cidades da Hispania, at raves da rede viaria (Martins 1990; 

1996). 

Atendendo ao conhecimento que possufmos sobre a romanizac;;ao dos povoados indfgenas 

parece aceitavel considerar que apenas se terao conservado aqueles cuja localizac;;ao era estrategica 

para a protecc;;ao dos vales e das zonas de passagem entre as diferentes bacias, que viriam a constituir, 

na sua maior parte, nos trajectos das principais vias que foram construfdas a partir de Augusto. 

Se os castros romanizados constituem uma sobrevivencia de um modele de povoamento 

indfgena, durante 0 dominio romano, este viria, contudo, a alterar profundamente a fisionomia paisagistica 

da regiao. De facto, a fundac;;ao Bracara Augusta, actuou como agente modelador de uma nova paisagem 

social e econ6mica, cujas marcas se deixam adivinhar atraves de numerosos vestigios, designadamente, 

de (villae) , unidades associadas a uma nova forma de explorac;;ao individual da terra e de povoados 

abertos, conhecidos pelo nome de vici , a maior parte dos quais localizados nos eixos das principais 

vias (Martins 1996). 
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Sao numerosos os vestfgios atribuiveis a epoca romana detectados no territorio do concelho inti 

de Vila Verde, entre os quais se contam ceramicas, moedas, vestfgios arquitectonicos e inscric;;oes 

funerarias, algumas das quais ostentando os nomes de provaveis possessores. No entanto, a localizac;;ao Rei 

de muitos dos sitios com testemunhos da presenc;;a romana, quase sempre em zonas de vale e meia ron 
encosta, torna muito diffcil 0 seu reconhecimento e caracterizac;;ao sem escavac;;ao. 

o territorio de Vila Verde foi atravessado na sua parte ocidental par uma importante via romana, dat 

a via XIX do Itinerario de Antonino, que ligava Bracara a Lucus Augusti. 0 trac;;ado da via est a documentado cere 

por 4 miliarios aparecidos em Prado e suas imediac;;oes, em Oleiros, donde procede um miliario de rom 

Valentiniano e em Marrancos onde foi encontrado um miliario de Tiberio, na igreJa paroquial de Arcozelo con 

(Martins 1990). Aug 

A concentrac;;ao de miliarios em Prado, todos eles referindo a milha 4, a partir de Bracara 

Augusta, sendo um de Augusto, outr~ de Tiberio, outro de Tito e Domiciano e outro de Adriano, dela 

documenta a importancia deste local de passagem do rio Cavado, onde supomos ter existido um vicus, expr 

atendendo a concentrac;;ao de vestfgios romanos nas cercanias da actual povoac;;ao, designadamente, de C 

na Igreja Nova, com achados de anforas e moedas, documentadas desde 0 seculo XIX e no Lugar do emr: 
Barreiro, onde foram encontradas tegulas. A importancia do local como sitio de passagem acresce a ao Ic 

sua riqueza em argila, cuja explorac;;ao esta documentada por analises que documentam ser esta uma pass 

das zonas que fornecia a materia prima necessaria a produc;;ao de grande parte da louc;;a romana de com( 

fabrico local, presente em Bracara Augusta. Sabemos que alguma dela foi produzida na propria cidade, 

com argila ariunda de Cabanelas, mas e muito provavel que nas imediac;;oes de Prado se situassem, aindE 

tambem, oficinas de ceramica de construc;;ao, a qual seria transportada para a cidade at raves da via perm 

XIX. saber 

Dos treze locais com vestigios da epoca romana referenciados no concelho de Vila Verde cabe pecu, 

destacar quatro deles por terem fornecido tesouros monetarios. Um desses tesouros, datado do Alto os no 

Imperio foi encontrado em Moure, outros dois, atribuidos ao Baixo Imperio, foram encontrados em porqu 

Barroco, na Leira da Cachada, em Gondiaes e na encosta do monte do Barbudo. Um outro tesouro, detalt" 

de conteudo indeterminado, composto por moedas de prata, foi encontrado em Portelinha, na Portela 

das Cabras. 

Abundantes no territorio de Vila Verde sao os achados de aras que testemunham novas formas 

de homenagear os deuses e os homens, sobretudo os que morriam. 

De dois locais distintos sao oriundas duas aras sem inscric;;ao. Uma procede de Santiago de 

Francelos, em Prado e outra de Nevogilde, encontrando-se am bas no Museu Pio XII de Braga (Martins 

1990). Mais importante se afigura, contudo, a inscric;;ao funeraria encontrada na Portela da Penela 

(Portela das Cabras), dedicada a Quinto Apronio ou Apia Flavo, que morreu com 75 anos e que era 

cidadao romano. Este facto, pode indicar a existencia no referido local de uma villa romana, explorada 

por alguem que deveria possuir, tambem, atendendo ao seu estatuto , uma casa na cidade e que 
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integraria a aristocracia da regiao (Martins 1996). 

Outros locais forneceram vestfgios que sugerem, pela sua natureza, outras hipoteticas villae. 

Referimo-nos, concretamente, a Turiz e a Marrancos, onde foram encontrados elementos de arquitectura 

roman a, cuja utilizac;;ao e comum neste tipo de habitac;;ao rural. 

Ao olharmos a distribuic;;ao dos achados romanos do terri to rio de Vila Verde, conhecidos ate a 
data, torna-se evidente que a maior parte deles se concentra no territorio ocidental do concelho, nas 

cercanias da via que atravessava a regiao. Este tipo de dispersao colhe a sua razao de ser no facto da 

romanizac;;ao dos territorios integrados no mundo romano seguirem 0 chamado "principio do transporte", 

constatado noutras areas do vale do Cavado, atravessadas pelas numerosas vias que salam de Bracara 

Augusta. 

Na verdade, as vias constituiram importantes eixos de romanizac;;ao do territorio, sendo atraves 

delas que se difundiam produtos e habitos, mas, tambem, a nova lingua, 0 latim e as novas formas de 

expressao arquitectonica e religiosa caracteristicas da civilizac;;ao romana. Por sua vez, por facilidade 

de circulac;;ao, tera sido ao longo dessas vias que se estabeleceram as quintas que abasteciam a cidade 

em produtos alimentares, difundindo 0 modelo das caracteristicas villae romanas, tendo igualmente sido 

ao longo das vias que surgiram os vici, aglomerados terciarios que serviam de apoio a circulac;;ao, a 
passagem dos rios e que desempenharam um importante papel economico, funcionando muitos deles 

como mercados e centros de produc;;ao artesanal. 

o territorio de Vila Verde parece ter um pouco de tudo isto, pois 0 trac;;ado da via XIX, infelizmente 

ainda mal investigado, tera constituido um importante elemento difusor de novos tipos de habitat, 

permitindo a emergencia de um vicus em Prado e de varias villae nas proximidades da via. No entanto, 

sabemos que, ao Ion go dos seculos da ocupac;;ao romana da regiao, as unidades de explorac;;ao agro

pecuaria penetram no interior dos territorios anteriormente ocupados pelas comunidades castrejas. Se 

as nossos conhecimentos nao documentam esse processo no territorio de Vila Verde e certamente 

porque muito havera ainda para investigar, sendo, por isso, indispensavel proceder a prospecc;;6es mais 

detalhadas. 
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