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UNIDADE DE ARQUEOLOGIA 

Nota Previa 

Conclufdos treze anos sobre 0 infcio do processo de Salva
mento de Bracara Augusta. num contexto em que persistem equf 
vocos e remedeios. e se perfilam inesperadas amear;:as sobre os 
solos onde jazem os vestfgios da cidade romana. a Unidade de 
Arqueologia considerou oportuno divulgar um documento de sfn
tese sobre a hist6ria do projecto. e sobre os diversos vectores que 0 

constituem. incluindo questoes de ordem jurfd ica e urbanfstica . 
A esse documento. que const itui a primeira parte do artigo. 

juntamos um breve balanr;:o dos conhecimentos actuais sobre Bra
cara Augusta. baseado essencialmente num trabalho divulgado nas 
Actas do I Col6quio de Arqueologia Urbana (Setubal-1985). Como 
essas Actas tiveram uma circular;:1:Io restrita. limitada aos meios 
mais especializados. entendemos que se justifica. com alguns acer
tos. divulgar novamente a breve sfntese af inserida. 

A divulgar;:1:Io simultanea dos problemas com que se debate a 
salvaguarda de Bracara Augusta . e dos conhecimentos ja adqu iri
dos pod era contribuir para estimular . quer a sociedade. quer as 
autoridades centra is e locais . no sentido de apoiarem com maior 
eficacia este prOJecto . 

3 



. 

l 

' 

4 

Manuela Delgado I Manuela Martins I Francisco Sande Lemos 

1 - Bracara Augusta · 

A primeira incursao militar romana no Noroeste da Pen insula 
Iberica efectuou-se em 137 a.c., tendo as legi6es comandadas por 

Decimo Junio Bruto atingido 0 rio Lima . No entanto, s6 na epoca de 
Augusto a presenya romana se tornou permanente . Aquele Impera

dor, que dirigiu directamente as campanhas de pacificayao da Ibe
ria, fundou no Noroeste da Peninsula tres c idades: Lucus Augusta 
(actual Lugo); Asturica Augusta (Astorga) e Bracara Augusta 

Implantada no centro de uma regiao densamente povoada, 
pelo menos desde a Idade do Ferro, Bracara Augusta desenvol
veu-se como p610 comercial e n6 rodoviario Primeiro foi sede do 
Conventus Bracaraugustanus, territ6rio que tinha por limites a 
Oeste 0 Oceano Atlantico; a Sui 0 rio Douro; a Leste as Serras da 
Coroa, Nogueira e Bornes; e a Norte um conjunto de relevos que se 

estende entre 0 rio Verdugo e a serra de S. Mamede. Posterior mente 
tornou-se mesmo capital da Galaecia, provincia que albergava todo 
o Noroeste da Hispania. 

A importancia de Bracara persistiu nos alvores da epoca 
medieva : assim, e a sede do Reino Suevo, no sec . V, ate ao saque 
prepertado pelos visigodos em 466. 

Durante os seculos seguintes e apesar das invas6es arabes que 
a terao atingido, Braga transformou-se em centro religioso, 
iniciando-se a hist6ria do Arcebispado de Braga, cuja evoluyao se 
confunde com a da propria urbe. Mau grado est a funyao urbana e 
regional que logrou conservar , Braga medieval e menos extensa do 
que a antiga cidade romana, cujas ruinas au servem de alicerces 

aos ediffcios medievos ou sao sepultadas sob os terrenos cultiva
dos que envolvem 0 burgo . 

2 - .Hist6ria das Ruinas 

Desde 0 Renascimento que se conhecem referencias escritas 
as ruinas de Bracara Augusta. 0 Arcebispo de D . Diogo de Sousa , 
que fez abrir novos horizontes no desenvolvimento urbano de 
Braga, reuniu no Campo de Sant'Ana uma colecyao de mais de uma 
dezena de marcos miliarios romanos 1 . No sec . XVII , D. Rodrigo da 
Cunha inclui na «Hist6ria Ecclesiastlca dos Arcebispos de Braga» 
um capitulo, onde se refere a fundayao romana da cidade e as 

ruinas de ediffcios da epoca. No seculo seguinte, outro religioso, 
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Contador de Argote. versando materias relativas a antiguidades. 

lamenta a incuria dos seus contemporaneos. que deixavam ao 
abandono os vestigios e as estruturas monumentais da antiga capi

tal romana. 

Apesar da actividade cultural que conheceu. na Braga liberal do 

seculo XIX sucederam-se destrui~6es pontuais. que no entanto 

afectam mais a fisionomia medieval da cidade do que as estruturas 

romanas. soterradas nos quintais que envolviam a urbe oitocentista 2 

Durante a primeira metade do nosso seculo. a capital do Minho 

pouco cresceu. Esobretudo a partir dos anos cinquenta e sessenta 

que se esbo~a uma nova fase de expansao . As quintas envolventes 

sao adquiridas ou expropriadas . Projectam-se pianos de urbaniza

~ao que incidem. entre outras areas. sobre a zona chamada Alto da 
Cividade ou Colina de Maximinos. 0 nome de Santos da Cunha . 

dinamico Presidente da Camara. surge ligado a promo~ao do sec

tor construtivo que canaliza e aplica os dinheiros da recente emi

gra~ao para a Fran~a e para a Alemanha . Sob as pas dos bulldozers 

surgem. a cada momento. as casas. e os obJectos da epoca romana. 

Nas colunas do Diario do Minho e do Correio do Minho. diver

sos bracarenses ilustres insurgem-se contra a destrui~ao dos valo
res do passado. Entre eles. 0 C6nego Arlindo Ribeiro da Cunha. Tais 

protestos nao parecem comover as autoridades. No limiar dos anos 

setenta. a avalanche construtiva parece imparavel e sao aniquilados 

preciosos monumentos como a Casa do Po~o. residencia com 

mosaicos e belissimos panos de muros (SOUSA & OLIVEIRA 1982). No 

entanto. s6 em 1973 surge a primeiraproposta de cria~ao de uma 
zona hist6rico-arqueol6gica de protec~ao ao patrim6niocultural de 

Braga. 

A zona de protecc;;ao. bem definida. e comunicada a Camara 

Municipal. por oficio (1974). Contudo. a Comissao Administrativa 

que na altura gere aquela autarquia ignora a disposiC;;ao legal e 
procede a loteamentos no interior do perimetro protegido. 

Em contra partida. diversos cidadaos cada vez mais alarmados 

com as destruic;;oes sucessivas. e a indiferenc;;a da autarquia 
reunem-se. constituindo em 1976 uma Comissao. a C.O .D.E.P. 

(embriao da futura A.S.PA). e pressionando as entidades locais e 0 

Governo. para que seja posto cobro aos loteamentos e para que se 

inicie 0 Salvamento de Bracara Augusta. 
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3 - A CriaC80 do Campo Arqueol6gico de Braga 

De {acto. 1976 e 0 ana fulcra I para 0 Salvamento de Bracara 
Augusta. Henrique Barreto Nunes publicou em 1978 um calendario 
das principais eta pas. que achamos oportuno transcrever: 

«- 13 de Janeiro: Temendo que as destruic;oes. recentemente 
efectuadas possam ser irremediaveis. quatro funcionarios da Uni
versidade do Minho (Dr . Barreto Nunes. Dr. Mendes Atanazio . Dr. 
Artur Norton e Arqt O Cameira). enviam um telegrama de alarme ao 
M.E.I.C. Simultaneamente. dando cumprimento a um despacho do 
Reitor da Universidade do Minho. e apresentado pelo primeiro dos 
citados funcionarios um relatorio acerca da "Situac;ao da Arquelo
gla Bracarense». da qual e trac;ada uma larga panoramica. ilustrada 
com plantas e fotografias. Igualmente enviado ao M .E.I.C .. que 
atraves da Junta Nacional de Ed ucac;ao inicia 0 processo de protec
c;ao das ruinas. 

- 3 de Fevereiro : Constituic;ao da C.O .D.E .P. (Comissao de 
Defesa e Estudo do Patrimoniol. que inicia uma campanha de sen
sibilizac;ao e alarme sobre a importancia de vestigios arqueologicos 
da Colina de Maximinos e sobre 0 perigo da sua eminente 
destruic;ao. 

- 23 de Fevereiro: Numa reuniao da Universidade do Minho e 
elaborado um documento contendo dez soluc;oes de importancia 
capital para 0 processo ulterior - numa delas e cometida aUniversi
dade do Minho a organizac;ao de um Campo Arqueologico. 

- 26 de Marc;o: Por iniciativa da e.O .D.E .P. e com a colabora
c;ao da Universidade do Minho. realiza-se no Salao Medieval desta 
Universidade um Coloquio sobre 0 tema «Um Futuro para 0 Passado 
de Braga». dirigido pelo Professor Doutor Jorge de Alarcao. que 
pro poe a criac;ao de um posto de arqueologo equiparado a assis
tente . para vir dirigir as escavac;oes em Braga. 

- 12 a 17 de Abril: 0 Professor Doutor Jorge de Alarcao dirige 
uma campanha de sondagens arqueologicas na Colina de 
Maximinos. 

- 25 de Abril: 0 relatorio desta campanha sublinha a impor
tancia dos achados e propoe. em conclusao. a contratac;ao de um 
arque610go para vir dirigir os trabalhos de escavac;ao. 
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- 12 de Maio Publicacao no "Di,hio da Republica» de um 
diploma. criando um Grupo Executivo Intermi nisterial. encarregado 
de elaborar urn estudo conjunto sobre a situacao criada em Braga. 
pela descoberta dos vestigios arqueol6gicos. 

- 18 de Maio : Elaborado 0 primeiro relat6rio do Grupo 
Executivo. 

- 22 de Maio: Com a colaboracao de 5 estudantes do Servico 
Civico sao iniciados os trabalhos arqueol6gicos na Colina de 
Maximinos. 

- 15 de Junho : Relat6rio Final da Comissao Executiva que 
inclui um rela,t6rio-proposta de Francisco Alves. segundo 0 qual um 
grupo minimo de quatro pessoas. contratadas. seria indispensavel 
para poder desempenhar 0 papel que Ihe fora atribuido. Sao ja 
indicados os nomes propostos. 

- 7 deJulho: 0 " Diano da Republica» publica um diploma que 
consagra a criaCao do Grupo de Apoio Tecnico as escavacoes 
arqueol6gicas de Maximinos. que comeCara a funcionar em 
Outubro . 

- 30 de Julho : PublicaCao no " Diario da Republica ». de um 
diploma limitando as areas " non edificandi » do Campo Arqueol6 
gico (propostas feitas pelo Grupo Executivo Interministerial-. 

- 15 a 30 de Outubro: Salvamento de urgencia no Lote 9 da 
Rua qe S. Sebastiao. onde apareceram estruturas arqueol6gicas 
cinco metros abaixo do terreno ja nivelado. 

- Novembro: Trabalho de salvamento de urgencia do Lote 47 
da Rua dos Bombeiros Voluntarios. onde apareceu no perfil dos 
caboucos uma taca de vidro esmagada «in situ» e quase intacta. e 
abundante ceramica. 0 alargamento desta zona veio a revelar-se do 
maior interesse. com a descoberta de vestigios de var ias habita
caes. lajeadas. e possiveis niveis de ocupacao sobrepostos. Foi 
decidida a aquisicao deste terreno para 0 dominio publico e reser
vado ao Campo Arqueol6gico. 

- 19 de Novembro : Passagem do Ministro de Administracao 
Interna. Coronel Costa Bras. no Campo Arqueol6gico: «Os valores 
arqueol6gicos serao defendidos e preservados. Se for preciso 
recorrer a dernoli<;oes. havera demoli<;oes; se for necessario expro
priar. havera expropria<;oes». (A Capital de 20 de Novembro). 
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- 20 de Novembro : Passagem do Prime iro Min istro. Dr . Mario 
Soares. no Campo Arqueol6gico : «Nao se constru i ra ma is em Braga 
sobre ruinas romanas ». 

- 24 de Novembro: Relat6rio geral dos trabalhos efectuados. 
enviado pelo Grupo de Apoio Tecnico as escava<;oes de Maximinos 

e apresentado ao Governo em 28 de Novembro. em anexo as suas 
propostas para desbloqueamento da situa<;ao. 

- Jane iro (1977) : 0 Campo Arqueol6gico. ate entao sob a 

gestao da Junta D istrita l. passa a ser gerido pela Univers idade do 
Minho. pelo que. provisoria m ente. passa a constitu ir uma un idade 
aut6noma dependente da Reitoria . 

4 - Escavacoes efectuadas entre 1977 e 1989 

OCampo Arqueol6gico de Braga. criado em 1976 para or ientar 
o Salva m ento de Bracara Augusta . desenvolve-se sobretudo a partir 
de 1977 : 

1977 - 1) - Escava<;oes de emergencia nos fundos de um 
predio da Rua Damiao de G6is (fig . 1. n ~ 1) . 

2) - Escava<;oes num lote de terreno na mesma Rua (a 
Sudoeste). E posto a vista um conjunto residencial romano. que 
proporciona abundante e significativo esp61io (fig . 1. n.D 2). 

3) - Escavac;:oes sistematicas no topo Norte da area 
vedada da Co lina de Maximinos: e identificada uma conduta de 
agua e uma residencia romana . designada por Casa da Bica (fig. 1. 
n ~ 3) . 

4) - Inic iam-se os trabalhos no topo Sui da mesma 
Colina. sendo descoberto 0 hipocausto de um edificio termal 
romano (fig . 1. n ~ 4). 

5) - A equipa francesa do Centro de Recherches 
Geophysiques de Garchy realiza sondagens de resistividade elec

trica em diversas areas ond,:) se supoe existirem rufnas. em particu
lar nos terrenos na posse de particulares . 

1978 - 1) - Efectuam-se amplas escava<;oes na area a Oeste 

do Hospital de S. Marcos. a fim de testar os resu ltados das sonda
gens geoffsicas . As escava<;6es confirmam os tra<;ados propostos 

no relat6rio frances. verificando-se que no subsolo de terrenos de 

cu lt ivo existentes entre a 
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cultivo existentes entre a Rua de S. Geraldo ou Pelamas e 0 ediffclo 
do Hospital se conservam rufnas romanas, provavelmente um 
bairro residencial (fig . 1, nO 5) 

2) - Sao ampliadas as zonas de trabalho abertas na 
Colina de Maximinos. As sondagens no topo Sui poem a descoberto 
um grande ediffcio, provavelmente Termas Publicas . Se af a cons

trucao tivesse sido permitlda , como estava previsto , teria side des
trufda sem recurso, uma das Termas Publicas de Bracara Augusta 
(fig. 1, nO 4) . 

3) - Sao realizadas Inumeras pequenas e pontuais 
intervencoes de emergencia , em diversos pontos da cidade. 

1979 - 1) - Eefectuado 0 primeiro salvamento de sepulturas 
romanas, a partir de um achado ocasional na Rua do Caires, a 
Sudoeste da Colina de Maximinos (fig. 1, n? 6) . 

2) - Desenvolvem-se as escavacoes no ediffcio ter
mal da Colina de Maximinos , sendo locaiizado um segundo nucleo 
de salas quentes (hipocaustos) , tratando-se assim de Termas 
Duplas, com uma parte do edificio reservado ao sexo masculino e 
outra ao sexo feminino (fig. 1, nO 2) 

3) - Efeito um corte transversal no tabuleiro superior 
da Colina de Maximinos. Sao postas a vista novas estruturas, e 
sobretudo, e descoberto um habitat da /dade do Bronze , que subsis
till, parclalmente, sob os alicerces das construcoes romanas. 0 
habitat consiste em covas abertas no saibro. com ceramica feita a 
mao. negra, brunida e carenada. A aquisiCao dos terrenos . pelo 
Estado, tinha permitido nao so preservar ruinas romanas. mas tam
bem vestigios de uma epoca mais recuada , que ninguem imaginava 
ai existirem (fig. 1, n .O 8). 

4) - Continuam a efectuar-se salvamentos de emer
gencia , motivados por questOes pontuais (abertura de valas para 

saneamento. cabos telefonicos ou electricidade, etc.) . 

1980 - 1) - Desenvolve-se em profundidade e em extensao a 
escavaCao das Termas . Sao postos a vista hipocaustos da fase 
in icial; sao localizadas novas estruturas, nomeadamente canaliza
coes, rest os de uma piscina, e os muros-limite do edificio, a Norte e 
a Leste (fig . 2) . 

2) - Realiza-se a escavaCao da parte da necropole 
romana da Rua do Caires . que vai ficar coberta pela nova via rapida . 

9 
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Assim. e registado um novo conjunto de sepulturas. ainda que 
relativamente pobre em esp61io (fig. 1. nO 6) 

3) - Uma segunda campanha de escava<;:oes. na necr6
pole da Rua do Caires. incide sobre um terreno onde se projectava 
erguer uma torre. para habitaeao. Registam-se sepulturas. seme
Ihantes as detectadas nas escavaeoes de salvamento 1979 e na 
primeira campanha de 1980 (fig. 1. nO 7). 

4) - Realizam-se salvamentos pontuais. 

1981 - 1) - Prosseguem as escavaeoes das Termas. visando 
principalmente. resolver problemas. especificamente cientificos. 

2) - Concluem-se as escavaeoes da necr6pole da 
Rua do Caires. 

3) - Realizam-se diversos salvamentos. nomeada
mente na area do antigo Convento dos Remedios. on de e encon

trada uma sepultura romana selada. com significativo esp6lio. entre 
o qual objectos femininos de adorno (fig 9. nO 9). 

1982 - 1) - Construeao de uma cobertura sobre as Termas. 
para proteceao contra a chuva (0 Minho e uma das regioes mais 
pluviosas da Europa Ocidental) . 

2) - Eorganizado um sistema de guardas. que asse
gura a vigilancia permanente sobre a area vedada da Colina de 
Maximinos. incluindo. como e 6bvio. as Termas. 

3) - Aceoes de limpeza na Colina de Maximinos. 
englobando a manuteneao permanente da area do edificio termal. 

4) - Escavaeoes pouco conclusivas na Zona dos 
Granjinhos. a Sui da Fonte do Idolo (fig. 1. nO 10) . 

5) - Escavaeoes no quintal do edificio inicialmente 
destinado ao Museu de D. Diogo de Sousa (fig. 1. nO 11) 

6) - Interveneoes de emergencia na Rodovia. a Sui da 
cidade. aquando da abertura de uma vala para canos de sanea
mento que trouxe a luz do dia um conjunto de sepulturas romanas 
construidas com tijoleira e tel has (fig. 1. nO 12). 

7) - Iniciam-se escavaeoes sistematicas no terreno 
fronteiro ao Largo de S. Paulo. designado por Cardoso da Saudade. 

Os trabalhos poem a descoberto um complexo nucleo de estruturas 
e proporcionam abundante esp6lio. em que se destaca um pequeno 

«tesouro» de moedas rom 
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"tesouro » de moedas romanas do sec. IV (fig . 1. n.D 13). 

8) - iniciam-se sondagens na Zona a Sui do Hospital. 
na area onde a tradic;:ao aflrma estar sepultado um troc;:o de muralha 
romana (fig . 1. nO 14) 

1983 - 1) - Prosseguimento dos trabalhos no terreno desig
nado Cardoso da Saudade . 

2) - Continuac;:ao das sondagens na zona da muralha 
de Bracara Augusta. nos terrenos a Sui do Hospital de S Marcos. 

3) - Sondagens com caracter pontual no edificio 
termal romano do Alto da Civldade ou Colina de Maximinos. 

4) - Inicio dos trabalhos arqueol6gicos no miolo do 

quarteirao a Oeste do Campo das Carvalheiras. delimitado pelas 
ruas de Visconde Pintela. Cruz de Pedra. Marchantes e do Mata
douro . Descobrem-se assim os primeiros indicios de uma rua 
romana e de construc;:6es do sec . I da era de Cristo (fig 1. nO 15). 

5) - Abertura de sondagens na cabeceira da Se de 
Braga. na Rua de Nossa Senhora do Leite. Para alem de vestigios de 

niveis romanicos. incluindo tumulos. descobre-se a base de um 
amplo edificio do sec. Ida nossa era. que podera ser um templo ou 
um mercado (fig. 1. n.D 16). 

1984 - 1) - Prosseguimento dos trabalhos nos terrenos a Sui 
do Hospital de S. M arcos. na area da muralha. 

2) - Alargamento das escavac;:6es na Zona das Carva
Iheiras . Comec;:am a desenhar-se os contornos de um bairro 
romano. 

1985 - 1) - Edada particular importancia a Zona das Carva
Iheiras. Descobre-se um cruzamento de ruas e edificlos anexos. 

venficando-se que as remodelac;:6es tardias mantem os alinhamen
tos do sec. I. 

2) - Trabalhos de limpeza na area vedada da Colina 
de Maximinos . 

1986 - 1) - Continuac;:ao dos trabalhos da Zona das Carva
Iheiras. 

2) - Prosseguem os trabalhos de manutenc;:ao e lim
peza na Colina de Maxlminos. 0 edificio termal e visitado pelo 

publico. nomeadamente pelos alunos de muitas escolas da cidade e 
da regiao . 

11 



12 

Manuela Delgado / Manuela Ma rtins / Francisco Sande Lemos 

2. -Insula- romana da Zona das Carva lheiras 

(Fat de Manuel Santos) 

3) - Sao retomados os traba lhos na cham ada Zona 

77 A. na Rua Oami ao de Gois. Pretende-se identificar as caracteris

ticas desta area sud oeste da cidade romana . 

4) - Iniciam-se sondagens nos terrenos onde subsis

tem as rufnas das cava iaricas do antigo Quartel da Cavalaria. na Rua 

dos Bombeiros Voluntarios. Nesta area pretende-se construir 0 

Museu de D. Diogo de Sousa. pe lo que se torna necessario ve rifi car 

a espessura dos solos. e as ca ra cteris t icas das ru fnas romanas af 

existentes (fig . 1. nO 17). 

5) - Em desaterros realizados pro ximo da Rua Nova 

de Santa Cruz. que dava safda para Nordeste. e descoberto um 

marco miliaria. que pe\o seu posicionamento devera assina\ar a 
milha I da via romana entre Bracara Au gus ta e Acqua Flaviae (fig. 1. 

n .a 18). 

1987 - 1) - Prosseguem as sondagens na Zona dita das 

Cavalaricas. 

2) - Efectuam -se trabalhos de limpeza e escavac6es 

pontuais no Claustro do Seminario de Santiago. nas ruinas roma

nas af existentes . em col 

Santos (fig 1. nO 19) 

3) - Na Car 

cipio Inici ou desaterros ~ 

estacionamento . destruir 

entanto. 0 salvamento. i 
escavar e re gis tar o itenta 

3. Necr6pole romana tardia da Cal 

(Fat. de Manuel Santos) 

4) - A pedidc 
cidade principia m escavac;: 

pelas Ruas Gualdim Pais (fi 

gas. Rua Al onso He nr lque 
apurar a viabilidade de can ' 

5) - Reallzam

1988 - 1) - Pros seguE 

Zona das Carvalhelras 

2) - Concl uen 
Pais . 
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nas ai existentes. em colaborac;;ao com 0 Sr . Conego Luciano dos 
Santos (fig . 1. nO 19) 

3) - Na Cangosta da Palha. sem previo aviso. 0 muni
cipio Iniciou desaterros para construir um parque subterraneo de 

estacionamento. destruindo dezenas de sepulturas romanas . No 

entanto. 0 salvamento . imediatamente realizado permitiu ainda 

escavar e reglstar oitenta tumulos (fig 1. nO 20) . 

3. Necr6pole romana lardia da Cangosta de Palha 
(Fa/. de Manuel Santos) 

4) - A pedido do Gabinete do Centro Historico da 

cldade prlncipiam escavac;;6es no miolo do quarteirao formado 

pelas Ruas Gualdim Pais (fig 21). Rua Paio Mendes . Rua das Cha

gas. Rua Afonso Henriques e Rua Frei Caetano Brandao. a tim de se 

apurar a viabilidade de construir um parque de estacionamento 

5) - Realizam-se sondagens na Zona das Carvalheiras. 

1988 - 1) - Prosseguem de forma alargada as es cavac;;6es da 
Zona das Carvalhelras . 

2) - Concluem-se as sondagens na Zona Gualdim 
Pais . 
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3) - Uma equipa do Departamento de Geoclencias da 

Terra da Universidade de Aveiro efectua levantamentos de resistivi

dade electrica e electro-magnetica . na Zona das Cavalaric;:as. na 

.area adjacente as Termas do Alto da Cividade . e no Claustro da 

Biblioteca Publica de Braga . 

4) - Inicia-se a escavac;:ao sistematica do Claustro da 

Biblioteca Publica. revelando as primeiras sondagens uma sequen

cia estratigrMica que se estende da epoca romana ate a Idade 

Moderna (fig . 1. n .o 22) . 

1989 - 1) - Prosseg uem os trabalhos na Zona das Cava lari

c;:as . configurando-se um importante edificio romano. 

2) - Continuam as escavac;:oes do Claustro da Biblio

teca Publica de Braga 

3) - 0 Servic;:o Regional de Arqueologia da Zona 

No rte efectua uma intervenc;:ao de emergencia no interior da Se 

Catedral. no transepto. pondo a descoberto muros romanos de 

excelente aparelho (fig. 1. n .o 23). 

4 . Muro romano do sec. I descoberto na Zona dos Granginho5 

(Fat de Manuel Santos) 

4) - Realiz! 
aparelho (sec 17). na are, 

ao efectuarem-se terrapl 

parque subterraneo de e . 

5) - Sao ab 
ras com 0 obJectivo de mE 

e os l imites de uma «insu 

5 - Questoes Jurfdi 

Neste dominio. as pr 

ao Dr . Rigaud de Sousa. q 

zona de protecc;;ao ao patr 

Os limites seriam: a Sui da 

Norte 0 Campo da Vinha; a 

de Maximinos. A area pro~ 
medieval. 

A iniciativa de Rigaud ( 
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homologada. por despach( 

de Novem bro de 1974. 

Apesar de ter sido COlT 
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Em 1976. verificada a 
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4) - Realizou-se 0 registo de um muro de excelente 
aparelho (sec 17). na area a sudoeste da Fonte do idolo. descoberto 
ao efectuarem-se terraplanagens destinadas a constru<;ao de um 
parque subterraneo de estacionamento (fig. 1. nO 24) 

5) - Sao abertas novas valas na Zona das Carvalhei
ras com 0 obJect ivo de melhor estabelecer 0 tra<;ado da rua romana. 

e os limites de uma " insula ». 

5 - Ouestoes Juridicas 

Neste dominio, as primeiras dillgencias efectuadas devem-se 
ao Dr. Rigaud de Sousa, que em 1974 propoe a delimita<;ao de uma 
zona de protec<;ao ao patrimonio historico-arqueologico de Braga 
Os limites seriam : a Sui da Rodovia; a Este a Avenida da Liberdade; a 
Norte 0 Campo da Vinha; a Oeste a Rua da Cruz de Pedra e a rotunda 

de Maximinos . A area pro posta inclui , assim. as cidades romanas e 
medieval. 

A iniciativa de Rigaud de Sousa obtem 0 parecer favoravel da 2.a 

Subsecr;;ao da Junta Nac ional de Educar;;ao. e a zona de protecr;;ao e 
homologada. por despacho do Senhor Ministro da Educa<;ao. de 27 
de Novembro de 1974. 

Apesar de ter sido comunicado por offcio. aCamara Municipal 
de Braga , a zona de protec<;ao nao e respeitada pela autarquia. que 

15
autoriza loteamentos, sem previo pa recer da Direc<;ao-Geral do 
Patrim6nio Cultural] 

Em 1976. verificada a inoperancia daquela disposi<;ao legal, e 

publicado um conJunto de legisla<;ao (Despachos conJuntos do 
MAl., M.O.P" M.H .U.C. e M.E .I.C .. de 30 de Junho de 1976 e 7 de 
Julho; Decreto n.D 640/76 , de 30 de Julho). definindo medidas 

cautela res e empenhando diversos Ministerios, no desbloquea
mento da situar;;ao urbanistica e cultural. criada pela destrui<;ao 
macir;;a das ruinas de Bracara Augusta. 

As medidas legislativas tiveram uma eficacia real . Os diferentes 
servi<;os estatais designados na lei. asseguram: 

- a criar;;ao de uma Unidade de Arqueologia, no ambito da 
Universidade do Minho, sendo contratados para 0 efeito arque610
gos, na categoria de Tecnicos Superiores ; 

- a aquisi<;ao, por troca, dos terrenos ja com infra-estruturas 
de urbaniza<;ao (Colina de Maximinos); 

- a concessao aUniversidade do Minho das verbas necessa
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rias 	para as explorac;:iSes arqueologicas previstas; 

- a resoluc;:ao parcial de problemas urbanisticos pendentes . 

No entanto. as disposic;:iSes legais. os despachos conjuntos ou 

decretos baseados na lei dos solos. enfermavam de um caracter 

provisor io que obrigou a reformulac;:iSes e prorrogac;:iSes sucessivas 

(Decreto-Lei nO 99 -A/77 de 30 de Julho; Decreto nO 65/78 de 8 

de Julho). as vezes nem sempre faceis de obter. devido as mudanc;:as 

entretanto verificadas. na constituic;:ao dos governos. 
Por outro lado. 0 caracter rigido das disposic;:iSes legais previs

tas no quadro da defesa do patrimonio cultural (medidas de classi

ficac;:ao) nao aconselhavam seguir esta via . 

Procurou . assim. 0 entao responsavel pela Unidade de Arqueo

logia da Universidade do Minho (Francisco Alves) propor nova legis

lac;:a o. mais completa e mais flexivel. Foram pois Iniciadas. em 

1980. uma serie de reuniiSes. que culminaram num ante-proJecto 

de Decreto-Iei. que foi entregue pessoalmente pelo Senhor Gover

nador Civil de Braga ao Senhor Secretario de Estado da Cultura. Dr. 

Braz Teixeira. em Marc;:o de 1981. Note-se que 0 ante-proJec·o 

mereceu 0 consenso do Governo Civil. da Camara Municipal de 

Braga. do novo responsavel pela Unidade de Arqueo logla da Uni
versidade do Minho (Francisco Sande Lemos) e do representante da 

Direcc;:ao-Geral dos Monumentos Nacionais. Arquitecto Rosado 
Correia. 

o referido ante-proJecto. apesar da urgencia da sua apreciac;:ao 
superior. teve um andamento lento atraves das diversas etapas 

burocraticas e apenas foi a sessao da Comissao Nacional Provisoria 

de Arqueologia. em Julho de 1981 . Com ligeiras alterac;:iSes. 0 texto 

mereceu parecer favoravel daquela entidade consultiva . Sob 0 

parecer da CN.P.A.. 0 Senhor Secretario de Estado da Cultura. Dr. 

Gomes de Pinho. emitiu um despacho de concordancia. remetendo. 

no entanto. 0 prOjecto do Decreto-Lei para a Assessoria Jurid ica do 

Instituto Portugues do Patrim6nio Cultural. a fim de ser melhorado. 

em termos juridicos. 

A Auditoria Juridica do I.P.P .C elaborou assim um novo pro

jecto. que no entanto nao obteve 0 acolhlmento favoravel dos 

representantes do podGr local. encontrando-se neste momento 

todo 0 processo bloqueado. 

Entretanto. foi publicada a classificac;:ao das Termas do Alto da 

Civldade. como Monumento Nacional (Decreto-Lei nO 1/86 de 3 de 

Janeiro de 1988) e os vestigios da muralha roman a classificados 

como Imovel de Interesse 
Carvalheiras. foi iniciado 0 

de Interesse Publico. 

Posterior mente . em 11 
Portaria (214/88). assinac 
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como Imovel de Interesse Publico. Quanto as rufnas da Zona das 
Carvalheiras . foi iniciado 0 processo de classifica<;ao como Imovel 
de 'Interesse Publico . 

Posterior mente. em 11 de Abril de 1988, foi estabelecido por 
Portaria (21.4 / 88). assinada pela Senhora Secretaria de Estado da 

Cultura umil Zona Especial de Protec<;ao das Termas . 
Nestes termos pode considerar-se que 0 enquadramento Jurf

dico das ruf,nas de Bracara Augusta tem apenas protec<;oes pon

tuais. carecendo de uma solu<;ao generica 4 

Dado que a Lei de Bases do Patrimonio contempla 0 aspecto 
particular do patrimonio arqueologico urbano. seria indlcado no 
amb1ito dos decretos-regulamentares, elaborar um. para 0 caso 
especffico de Bracara Augusta. 

6 Asp~ctos Urbanfsticos 

6.1 - A publica<;ao em 1976 das medidas cautela res criou. 
de imediato. uma serie de problemas a nivel urbanistico. A fim de os 
solucionar. foi criado 0 Grupo Tecnico para 0 Desbloqueamento da 
Zona Arqueologica de Braga (Despacho conJunto de 28 de Abril de 
1976). integrando representantes de diversos servi<;os. e presidido 
pelo Governador Civil de Braga. 0 GAT.D.ZAB. desenvolveu uma 
ac<;ao dina mica. conseguindo resolver questoes pendentes. nomea 17 
damente a aquisl<;ao por troca dos terrenos da Colina de Maxlmi
nos. para os quais Ja estavam autorizados loteamentos e licen<;as de 
constru<;ao . 

Paralelamente , 0 texto da Lei publicada em 1976 preconizava a 
elabora<;ao de um projecto de urbaniza<;ao para a zona arqueolo
gica de Braga . De tal tarefa foi incumbido 0 Senhor Arquitecto 
Antonio Meneres que atraves de frequentes contactos com a Uni
dade de Arqueo logia. pode recolher os elementos indispensaveis 
para uma caracteriza<;ao generica das areas em questao. em term os 
arqueologicos . Nomeadamente. foi fornecida aquele arquitecto 
uma planta de Braga, a escala de 1 :2000. com a localiza<;ao de 
todos os antigos achados. sondagens e zonas de escava<;ao. com 
uma indica<;ao sumaria do significado arqueologico de cada local. 
incluindo os relativos a necropoles romanas. 

Foi igualmente proporcionado ao Arquitecto Meneres um 
exemplar do Relatorio elaborado pela equipa francesa do Centre de 

Recherches Geophysiques da Garchy. bem como 0 relatorio das 
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escavac;;oes efectuadas na area a Oeste do Hospital de S. Marcos. 

Para alem destes documentos, foram facultadas ao urbanista todas 

as explicac;;oes complementares necessarias atraves de reunioes 

conjuntas, a seu tempo ocorridas em Braga e no Porto. 

l\Jo entanto, 0 prOjecto nao obteve 0 parecer favoravel do G.A.T.

lAB., em 1983. 
Posteriormente, a Camara Municipal de Braga ensaiou atraves 

dos seus proprios servic;;os, elaborar um novo projecto de urbaniza

c;;ao, que nao chegou contudo a ser terminado. Novamente os 

arqueologos forneceram todos os dados considerados necessarios. 

A definir;ao do planeamento urbanistico para a zona da cidade, 

em CUjO subsolo jazem os vestigios arqueologicos da cidade 
romana e tao importante como a elaborar;ao de um Decreto-Lei 
protegendo a area, e eurgente. 

Por outro lado, dadas as implicac;;oes culturais e arqueologicas 

do plano de urbanizac;;ao, as directivas af preconizadas devem em 

nosso entender, ser apreciadas, tambem, pelos orgaos competen

tes do Instituto Portugues do Patrimonio Cultural. 

6.2 - 0 bloqueamento da construc;;ao na zona arqueologica 

de Braga nao parece ter afectado 0 crescimento da cidade. Ora, se 

ja se passaram treze anos (11976-1989). sobre as medidas cautela

res relativas a lona Arqueologica de Braga, 0 que parece ser 0 

tempo suficiente para avaliar as repercussoes. 

Pelo contrario, a preservacao dos espac;;os onde se conservam 

rufnas no subsolo, pod era contribuir eficazmente para 0 equilfbr i10 

de Braga como centro urbano, mediante a criac;;ao de zonas verdes, 

parques infantis, zonas de lazer para a terceira idade, percursos de 

interesse arqueologico e arquitectonico. 

A oferta de Braga, em termos culturais e turfsticos, esta muito 

abaixo das suas potencialidades. Toda a area onde se conservam 

rufnas da cidade romana, nao e apenas interessante como tal, mas 

enquadra-se num ambiente historico-paisagfstico que e absoluta

mente indispensavel conservar. Construir sobre as rufnas romanas 

nao e apenas ferir camadas arqueologicas, e tambem alterar 0 perfil 

da cidade antiga. 

7 - Projecto Cientifico 

7.1 - Durante cinco seculos, Bracara Augusta foi 0 centro 

dum vasto territorio que corresponde hoje ao Norte do nosso pafs, 

com excepc;;ao de parte do 
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com excep<;:ao de parte do Distrito de Bragan<;:a. 

Independentemente do seu valor monumental.. as ruinas de 
Bracara Augusta constituem, por isso, uma preciosa reserva cienti

fica e historica, cuja investlga<;:ao e conserva<;:ao se considera 

inadiavel . 

Todavia , a Indefini<;:aojuddica e urbanistica de Bracara Augusta 

e da sua Zona Arqueologica tem constituido um serio obstaculo ao 

desenvolvimento da investiga<;:ao, dado que a ocorrencia sistema

tica de interven<;:oes de urgencla, os prazos limitados e as pressoes 

das entidades construtoras (publicas ou privadas), a que estao 

sUjeitos os investigadores e as equipas de traba l'ho da Unidade de 

Arqueologia da Universidade do M inho e do Museu D. Diogo de 

Sousa, nao tem permitido uma programa<;:ao das pesquisas ade

quadas a objectivos de ordem estritamente cientifica . cultural e de 

conserva<;:ao do patrimonio. Se e urgente, por conseguinte, definir 

os term os do regime jurfdico e urbanfstico da Zona Arqueologica de 

Braga, nao emenos urgente desenvolver um " ProJecto de Investiga

<;:ao de Bracara Augusta » que, por forp da sua reconhec ida impor

tancia, se torne . ele proprio, um factor determinante na correcta 
defin ,i<;:ao daquele regime 

7 .2 -

factores : 

Esteprojectodeveserdeterminadoporcincoordensde 

a) - A eVldencia de uma ocupa<;:ao remota, cUJos 

limites precisos e real significado se desconhe

cem ainda. 
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b) - A necessidade de inserir Braga 

arqueologicos circundantes. 

nos contextos 

c) - A existencia na cidade actual. de areas livres ou 

de acesso viavel onde sera possivel proceder a 

escava<;:6es, com v ista aprospec<;:ao sistematica 

da antiga cidade romana . 

d) - A obrigatoriedade de intervir onde e sempre que 

trabalhos urbanos ponham a descoberto estru

turas antigas 

e) - 0 compromisso de tratar e estudar 0 espolio em 

termos da sua utiliza<;:ao nao apenas como dado 

cientifico, mas tambem como instrumento peda

gogico e cultural. 
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Nao consideramos aqui a investigayao directamente relacio

nada com os dois primeiros factores acima referidos, por conslde

rarmos que ele devera ser objecto de projectos individualizados, 

embora em necessaria correlayao com 0 de Bracara Augusta, os 

quais implicam intervenyoes na Colina de Maximinos, Castro 

Maximo, Santa Marla da Falperra, Dume, S. Frutuoso, para so referir 

os sitlos mais Importantes 

7.3 - 0 projecto de estudo de Bracara Augusta, que contem

pia os tres ultimos facto res acima menclonados, visa quatro objec

tlVOS principais 

a) - Tentar reconstruir 0 urbanismo da antiga cidade 

romana e lou par a descoberto os vestrgios dos 

seus principais ediflcios. 

b) - Determinar, uma vez por todas, se Bracara 

Augusta possuia ou nao uma muralha e, em 

caso afirmativo, definir 0 seu trayado e 

cronologia. 

c) - Tratar 0 respectivo espolio (registo, restauro, 

identificayao), com vista a sua utilizayao como 

dado cientifico e instrumento pedagogico

-cultural. 

d) - Fazer 0 estudo sistematico de ceramica comum 

local e regional, proveniente da Bracara Augusta. 

o primeiro destes objectivos Implica escavayoes sistematicas, 

necessariamente programadas, em fun y80 de um previo estabele

cimento de zonas-chave de intervenr;ao, as quais foram defi·nidas 

pela analise do significado arqueologico e do posiclonamento 

topografico de todos os achados e escavayoes produzldos em 

Braga ate hOje 

7.4 - Infelizmente, as pressoes urban,isticas impedem que 0 

projecto exposto possa ser aplicado de uma forma rigorosa. Assim, 

as linhas de aCyao estritamente cientiflcas tem, que aguardar ou 

funcionar para lela mente as aCyoes provocadas por pressoes urba

nisticas. Mesmo as pr6p ~ ias intervenyoes que visam objectivos 

estritamente de conhecimento, tem de ser articu l1adas com as opor

tunidades que sao oferecidas por obras de construyao de melho

ramentos urbanos. 
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8 - Aspectos de Conservacao 

Neste capitulo ha a considerar duas ordens de problemas dis

tintos. As questoes que se colocam quanto a conservac;;ao das 

estruturas ou ruinas e os aspectos rel'acionados com 0 tratamento 
dos obJectos recolhidos ou resultantes de escavac;;oes ou de acha

dos ocasionais. 

Quanto a este segundo aspecto. 0 funcionamento de um Labo

rat6rio de Tratamento e Restauro de Ceramica. no quadro do Museu 
Regi,onal de D. Diogo de Sousa. tem permitido que as numerosas 

series de materials recolhidos seJam devldamente registados. 

acondicionados e restaurados. quando S8Ja caso disso . 
No que concerne a conservac;;ao das ruinas. a prlmeira dificul

dade advem das condlc;;oes cilmatericas do Mmho. De facto . 0 

Noroeste de Portugal e uma das regioes mals pluviosas da Europa 

Ocidental . A este factor negativo vem Juntar-se a natureza litol6gica 

da rocha. que serviu de materia prima para a construc;;ao romana : 0 

granito. Assim. 0 elevado indlce de meteorisaC;;ao do granito. aliado 

aforte pluviosidade. faz com que as estruturas postas a descoberto 

seJam Impiedosamente destruidas . num processo que pode durar 
poucos anos. 

Este contexto implica uma politica cuidadosa de escavac;;oes . 

Antes de se par a descoberto muros antigos e absolutamente 
necessario preyer a sua cobertura. ou mesmo 0 entulhamento das 21 
valas abertas . quando as verbas disponiveis nao seJam suficientes. 

Grac;;as ao apoio financeiro da Direcc;;ao-Geral dos Monumen

tos Nacionais e do I PP.C . fOI possivel erguer. sobre as termas 

romanas da Colina de Maximinos uma cobertura metalica. com 

caracteristicas simples que permite nao s6 a observac;;ao das ruinas. 

mas tambem 0 prossegulmento dos trabalhos. mesmo sob a chuva. 

No entanto. 0 alargamento do estudo do edificio termal . na direcc;;ao 

Sui . depende da garantia preVia de verbas . para ampliar a cobertura . 

Outra estrutura romana que exige um programa adequado de 
protecc;;ao e a Fonte do [dolo. Apesar de ser um monumento muito 

conhecido . quase um ex-libris de Braga Antiga. e apesar de inume

ros protestos. que se quebram na indiferenc;;a das autoridades 

camararias e do poder central. a Fonte do [dolo nao esta protegida. 
nem contra as intemperies. nem dos actos de vandalismo. 

Um obJectivo imediato. neste caso. deve ser : 

- assegurar a vigilancia diaria do monumento em causa; 
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1. Fonte do Idola 

(Fa t. de Manue l Santos) 

- proJectar um sistema de cobertura desmontavel. para os 

periodos pluviosos e para as geadas . 

22 Qutros dois nucleos. 0 da Zona das Carvalheiras e do Semlnario 

de Santiago deveriam merecer projectos pr6prios de consolida<;ao 

e restauro . 
No que concerne as rUlnas que estao a ser postas a vista na 

Zona das Cava lari<;as . 0 seu futuro depende d o projecto do Museu 

que al va i ser instalado . 
Independentemente das solu<;6es espec lficas de conserva<;ao 

que venham a ser adoptadas em cada caso . a valoriza<;ao dos 

diversos conJuntos como testemunhos parcelares duma unica 

cidade. e da sua hist6ria. s6 pode ter exito se for articulada com um 
plano de urbaniza<;ao que tenha em primordial aten<;ao 0 vector 

cultural desta area de Braga . 

9 - Aspectos Museol6gicos e de DivulgaCBo 
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Bracara Augusta tem produzido obJectos Se podemos vislumbrar 
em D. Diogo de Sousa uma primeira preocupac;;ao em constituir 
uma colecc;;ao de pec;;as arqueologicas (os marcos miliarios do 
Campo de Sant'Ana) . e um facto que apenas no seculo XIX se 
venfica uma tendencia crescente para constituir um fundo museo
logico com os obJectos que vaG surgindo . Textos publicados em 
Jornais de Braga e as actas camararias sinalizam essa tendencia . a 
quai. no entanto. nao se concretiza. limitando-se a edilidade a 
manter a colecc;;ao de miliarios. entretanto transferldos para 0 Largo 
das Carvalhe iras . Acontece mesmo que as pec;;as reunidas por 
Albano Bellino . apos a sua morte. vaG para fora. para Guimaraes 
(Museu da Sociedade Martins Sarmento) e para Lisboa (Museu 
Nacional de Arqueologia e Etnografia)5. 

So em 1918 a cidade consegue fundar um Museu. onde se 
acumula um acervo de pec;;as arqueologicas. de arte sacra e outros . 

No entanto. 0 Museu Nacional de D. Diogo de Sousa. velha 
aspirac;;ao de Braga. nao alcanc;;a nas decadas seguintes uma 
dimensao minima. acabando por ser desalojado em 1973. pela 
Universidade do Minho . 

AcriaC;;ao do Campo Arqueol6gico de Braga. em 1976. veio par 
de novo a quesUio do Museu. A recolha diaria . nas escavac;;oes. de 
dezenas de fragmentos de ceramica e de outros objectos permitiu a 
acumulac;;ao. em poucos anos. de um fundo museol6gico de apre
ciaveis dimensoes 6 

A revitalizac;;ao do Museu Regional de D. Diogo de Sousa. ope
rada em 1980. pretendeu resolver. entre outras questoes. este 
aspecto do Salvamento de Bracara Augusta . 

No entanto. serias dificuldades tem sido levantadas a instala
C;;80 fisica do Museu. 

De facto. as ruinas de Bracara Augusta e as colecc;;oes de 
obJectos provenientes de achados ou escavac;;oes. constituem um 
potencial com elevado interesse pedag6gico. cultural e mesmo 
turistico . 

Apesar dos responsaveis pela Unidade de Arqueologia e do 
Museu D. Diogo de Sousa procurarem manter em surdina este 
vector do processo - pois tem consciencia do estado actual das 
ruinas e do seu desenvolvlmento - ha uma press80 crescente. por 
parte das escolas . que pretendem efectuar visitas guiadas as ruinas . 

Paralelamente. aumenta 0 numero de visitantes isolados. ainda 
que nao haJa placas. nem quaisquer outras sinalizac;;oes . 

Esta tendencia traduz um reconhecimento implicito. por parte 
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de um vasto publico. do interesse do prOJecto de Bracara Augusta . 
Contudo. a falta de apoio dos poderes central e local. para 0 

desenvolvimento deste vector ilude as expectativas crescentes . 
Neste quadro e indispensavel que 0 Museu Regional de D. 

Diogo de Sousa. dependente do Instituto Portugues do Patrimonio 

Cultural. seJa condignamente instalado. nao so como espar;:o de 

divulgar;:ao. mas tambem como laboratorio de restauro e deposito 
de espolio 7 

10 - Bracara Augusta - Balanco dos Conhecimentos 

10.1 - Braeara Augusta 

Embora este texto incida excluslvamente sobre Bracara 

Augusta (nao incluindo. portanto . os resultados que sobre a epoca 

medi,eval proporcionaram varias escavar;:6es). entendemos nao ser 

legitimo passar em branco os dados que permitem constatar a 

existencia de niveis de ocupar;:ao pre-romanos. na area onde viria a 

ser implantada a futura capital da Galaecia. 

Assim. na Colina de Maximinos ou Alto da Cividade detectou-se 

em 1980 um conJunto de covas abertas no saibro. Numa destas 

covas. subJacente ao alicerce de um muro romano no sec. I. foi 

recolhido 0 perfil completo de um vasa de ceramica manual. care
24 

nado. tipo Alpiarr;:a. Dado que as sondag ens efectuadas nesta area 

foram muito limitadas. pouco e possivel adiantar sobre 0 tipo e 

significado desta evidencia de ocupar;:ao. 

Tambem nas camadas mais profundas de valas abertas. na 

Colina de Maximinos e na area das Carvalheiras. tem sido recolhi

dos muitos fragmentos de ceramica castreJa. em particular na 

ultima citada. onde aquela ceramica se concentra em covas abertas 

no saibro. 

A tecnica aplicada pelos construtores romanos de Bracara 

Augusta que se preocuparam em implantar os alicerces dos editl 

cios do sec. Ina rocha firme. muitas vezes afeir;:oada para 0 efeito. 

aliada a necessidade de nive!arem a rocha para a preparar;:ao dos 

respectivos pavimentos. teve como resultado a destruir;:ao de even

tuais estruturas da Idade do Ferro. cuja existencia e legitimo admitir. 

dada a abundancia e 0 tipo de ceramicas encontradas . 

10.2 - Candie/anal/sma geagrilf/ea da fundar;aa 
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As circunstancias hist6ricas da fundac;:ao de Bracara 
Augusta sao conhecidas. 

o seu posicionamento geogrMico nao e tao claro como se 

pretende. De facto. a urbe romana nao foi implantada no vale do 
Cavado. mas exactamente num ponto de confluencia entre aquela 

bacia hidrogrMica e a do Ave. e na area de transic;:ao entre as altas 

montanhas do Minho interior e as colinas que se estendem ate ao 

litoral. 
Este posicionamento parece revelar uma intenc;:ao geo

-estrategica. baseada num conhecimento profundo do territ6rio: 
Bracara Augusta abria-se para 0 litoral. para as bacias do Ave e do 

LHc;:a. para os vales do Cavado e do Minho; para as serras Amarela. 
do Geres. da Cabreira. Barroso e Alvao , que fecham em anflteatro 0 

espac;:o de Entre-Douro-e-Minho. 
A rede de vias confirma e concretiza as potencialidades 

desta posic;:ao geogrMica. 

10.3 - Arqui(ectura 

Apesar das vicissitudes que tem afligido 0 estudo de Bra
cara Augusta, escavac;:6es anteriores a 1976 e trabalhos posterio

res permitiram isolar algumas unidades, que passamos a referir: 

10 .3 . 1 - Termas romanas da Colina de Maximinos ou 
Afro da Cividade 

As termas romanas da Colina de Maximinos principiaram a 

ser escavadas em Agosto de 1977. tendo sido entao detectados os 
hipocaustos tardios. Durante anos sucessivos , desde 1977 a 1980. 

a area inlclal foi progressivamente alargada, estando actual mente a 

descoberto uma area de cerca de 800 m2 Os limites Nordeste e 

Leste do edificio foram Ja determinados, faltando localizar os res
tantes. Desde 1980e ate esta data. apenas se efectuaram interven

c;:6es pontuais na area anteriormente escavada, com 0 obJectivo de 

tentar solucionar problemas especificos de ordem cronologica e 
arquitectonica Nao esta previsto, para ja. 0 prosseguimento dos 

trabalhos para Sui e para Poente. uma vez que 0 clima muito chu
voso de Braga e pouco favoravel a conservac;:ao de estruturas 

arqueologicas. Por isso se protegeu a area escavada com uma 
cobertI,Jra provisoria. a qual. pelas suas caracteristicas. permite a 

visita das ruinas . 

A interpretac;:ao dos edificlOs termais romanos nao e facil. 
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em consequencia das necessarias obras de repara~ao e nao raras 
altera~c5es a que foram sUJeitos durante a sua vida utii. Acontece 
tambem que das suas salas quentes subsistem muitas vezes apenas 
os solos dos hipocaustos, com abatimento dos pavimentos de utili
za~ao, 0 que torna diticil determinar a respectiva articula~ao No 
caso das termas da Colina de Maximinos, estas dificuldades sao 

agravadas pelas destrui~c5es resultantes de valas antigas abertas 
para roubar pedra, e recentes, para instala~ao de saneamento . 

Pelas suas dimensc5es, eram estas umas termas publicas, 
provavelmente duplas, dada a existencia de dois nucleos indepen

dentes de salas aquecidas, sem aparente liga~ao entre si. 
Nao sabemos ainda definir 0 circuito interne do editicio, 

nem interpretar os compartimentos anexos, a norte, talvez os mais 
perturbados pelos remeximentos acima referidos. 

Julgamos, todavia, conhecer os principais momentos cro
nol6gicos da utiliza~ao deste im6vel, como edificio termai. Assim 

o estudo do esp61io proveniente das primeiras camadas de 
nivelamento, imediatamente sobrepostas a rocha (ja que os 
muros mais antigos nela implantados nao apresentavam 
valas de funda~ao). permite-nos concluir que este editicio 
foi construido na segunda metade do seculo I d.C. e utili
zado, talvez, sem altera~c5es muito significativas, mas com 
evidentes trabalhos de limpeza, ate finais do seculo III. 

o estudo do material proveniente do entulhamento dos 
hipocaustos contemporaneos dos muros mais antlgos, e da 
espessa cam ada de prepara~ao do solo de opus slgnlnum 
que cobriu dOls deles, esta ultima incluindo varias moedas 
de Divo Claudio, evidencia a profunda remodela~ao que 
estas Termas sofreram, em finais do seculo III d .C. : 

a area total das Termas foi entao substancialmente redu
zida, tendo sido abandonadas as salas quentes situadas a 
Sui. sobre as quais foi construida uma rua empedrada. 
Igualmente a sala quente localizada no extremo Norte foi 
abandonada, pO'is que passou a ser utilizada como zona de 
praefurnium; 

toda a zona a Leste passou a ser ocupada por uma vasta 
sala, cUJO pavimento, em opus signinum, se estendia por 
uma superficie de cerca de 96 m2 , enquanto que sobre os 
solos das piscinas a oeste, e construida uma zona de hipo
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caustos tardios. com reutilizac;:ao de restos de colunas: 

o espolio proveniente dos entulhamentos dos hipocaus

tos tardios . incluindo uma quantldade significativa de slgil 

lata hispanica tardia e de sigillata clara parece indicar que 0 


edificio foi abandonado como conJunto termal, no decorrer 

do sec. V d.C. 


10.3 .2 - Domus de Sanliago 

Os vestigios romanos, ainda hOje visiveis no interior do 
claustro do Seminario de Santiago, foram postos a descoberto no 

Inverno de 1966, no decurso de obras de restauro. logo apos a 
devoluc;:ao definitiva do edificio a Igreja. Grac;:as ao empenho do 
Conego Luciano dos Santos, Reitor do referido Seminario. as ruinas 
foram poupadas e feitas escavac;:5es. tendo sido recuperados e 

removidos restos de mosaicos. por uma equipa do Museu Mono
grafico de Conimbriga. 

o conjunto revelado corresponde ao peristilo de uma 

Domus. cUJos restantes compartimentos se estendem sob os ali 
cerces dos diversos corpos do Seminario, 0 que impede 0 alarga
mento da area escavada e a compreensao da relac;:ao do peristilo 

com parte de um hipocausto encontrado a Nordeste. De acordo 
com 0 espolio escolhido, este edificio parece ter sido construido na 
segunda metade do seculo I d.C.. tendo sofrido remodelac;:5es 

tardias . 

10.3 .3 - Edificio romano da Rua da Senhora do Leite 

Aproveitando a repavimentac;:ao de parte da area envol
vente da Se de Braga. foram efectuadas, durante 0 ano de 1984 
escavac;:6es no subsolo da rua que ladeia a cabeceira daquela 
igreja. 

Para alem de um conjunto de estruturas e vestigios da 
epoca medieval que incluem elementos relacionados com a primi
tiva cabeceira romanica. restos de uma necropole. e niveis de ocu

pac;:ao com ceramica bem conservada, foi descoberto um impo
nente muro romano. 

Este muro, implantado na rocha , foi identificado numa 

extensao de 13 metros e suportava uma col una . De acordo com 0 

esp6lio, data do seculo I d.C. 
Um estudo mais completo , no sentido de obter elementos 

29 



l 

l 

· 

I 

30 

Manuela Delgado / Manuela Martins / Francisco Sande Lemos 

para definir a sua fun<;:ao (templo. ou mercado?). depende de esca

va<;:oes no interior da Se (para onde 0 edificio se estende) Entre

tanto. as valas de escava<;:ao f o ram entulhadas e a rua pavimentada 

10.3.4 - Casa do P090 

A c hamada Casa do Po<;:o . situada na zona Sudoeste da 

cidade romana . foi posta a descoberto por escava <;: oes reallzadas 

em 1969. sob a orienta<;:ao de J. Aigaud de Sousa e Eduardo Oli

veira . Nessa altura desenvolvia-se a urbaniza<;:ao moderna da fre

guesia de Maximinos. com constantes destrui<;:6es de vestig ios 
romanos.o conjunto posto a vista . e depois criminosamente arra

sado. era constituido por um po<;:o. com a profundidade de 9 . 70 m. 

ocupando 0 centro de um atrio quadrangular lajeado e por compar

timentos adjacentes que fica ram por deflnir . 

Ainda que os estratos coevos da funda<;:ao nao tivessem 

sido escavados. q uer 0 tipo de aparelho dos muros. quer a recolha 

entao feita de ceramica. atribuiveis a segunda metade do seculo I 

d.C .. faz sup e r que esta sera a c ronologia mais adequada para a 

constru <;: ao do edif icio . 

10.3.5 - Zona das Carvalheiras 

As ruin as romanas da chamada Zona das Carvalheiras 

faziam parte dos bairros ocidentais de Bracara Augusta. 

Principiaram a ser escavadas em 1983. a pedido da autar

quia. a fim de ser dado parecer sobre 0 projecto de constru<;:ao de 

uma escola e de infra-estruturas desportivas. As escava<;:oes pros

seguiram nos anos seguintes. 1984 e 1 985. atraves de campanhas 

de varios meses. e foram retomadas em 1988 e 1989. com inter

ven<;:oes mais curtas 

Aqui foi posto a descoberto 0 cruzamento de duas ruas 

lajeadas. uma das quais ladeada por muros correspondendo a 

fachadas de edificios. 

Apesar das viola<;:oes muito extensas resultantes da aber

tura de valas para roubo de pedra. foi possivel obter ja al·guns 

resultados significativos. 

Assim . a analise do material proveniente das camadas de 

nivelamento da rocha e das valas dos muros mais antigos. mUlto 

dos quais apoiados na rocha afei<;:oada. permitem afirmar que eles 

foram implantados na segunda metade do seculo I. d.C .. definindo 

um prlmeiro almhamento na I 

Posteriormente. os I 

fachadas mais avan<;:adas sol 

vando 0 mesmo allnhamento. 

que se apoiam numa espess 

proveniente das valas de co 

encontrado na camada de prE 

Indica que as remodelac;oes 
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um primeiro alinhamento na direcyao Nor-Noroeste. 

PosterJormente. os ediflcios foram remodelados e novas 

fachadas mais avanyadas sobrepuseram-se as anteriores. conser

vando 0 mesmo alinhamento A rua. por sua vez. foi coberta de laJes 

que se apoiam numa espessa camada de preparayao . 0 material 

proveniente das valas de construyao dos muros mais tardlOs e 0 

encontrado na camada de preparayao para assentamento das lales. 

indica que as remodelayoes tiveram lugar nos seculos IV/ V. 

10.3.6 - Perimetro defensivo 

A muralha de Bracara Augusta tem sido um tema frequen

temente aflorado. sem que se tenha chegado. por ora. a conclusoes 

definitivas. 

Tradicionalmente. os autores tinham como certo que a 

cidade romana era definida por um perimetro amuralhado. cUIO 

trayado seria aproximadamente circular. Ha text os escritos por eru

ditos locais. ou mesmo registos de testemunhos orais que apontam 

para a existencia de torreoes e troyOS de muralha. em diversos sitios 

de Braga. 

Nas escavayoes feitas desde 1976. apenas foi detectado 

um troyO de muralha. na area chamada Quinta do FUJacal. a Sudeste 

da cidade romana. 

Nesta zona houve uma primeira intervenyao em 1977 e 

trabalhos de maior amplitude em 1982 e 1983. Num conjunto de 

varios cortes. pbs-se a descoberto uma fortificayao definida por 

dois muros opostos. limitando um espayo interior preenchldo por 

grandes blocos de granito e pedra mluda. 0 aparelho dos muros e 

de talhe e dlmensoes irregulares. Evisfvel a reutilizayao de pedra 

aparelhada e elementos arquitectonicos romanos. 

No entanto. e apesar da fortificayao em causa. ter la uma 

altura de 4.20 metros. alnda nao obtivemos dados cronologicos 

que permltam datar a sua construyao 

10.3 .7 - Necropoles 

Os dados que possuimos para 0 estudo das necropoles de 

Bracara Aug usta resultam de achados fortuitos ocorridos em obras 

anti 9 as e recentes. de I nte rve n yoes iso I ad a s. an teriores a 1 977 e de 

aCyoes de emergencia. la realizadas no ambito dochamado Campo 

Arqueologico. como e 0 caso das escavayoes feitas na necropole da 
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Rua do Caires durante os anos de 1979. 1980 e 1981 e de inter
ven<;:oes posteriores como as que se realizaram no Largo Carlos 

Amarante. em 1981. na Rodovia em 1982 e na Cangosta da Palha 

em 1987 . 
o mapa de distribui<;:ao das sepulturas nao e total mente 

elucidativo. Assim. duas interpreta<;:oes tem sido postas: 

uma primeira relaciona as necropoles ja encontradas 

com as vias de acesso a Bracara Augusta . como se 

segue: a necropole da Rua do Caires acompanharia a 
estrada para Olisipo; a da Rodovia estaria relacionada 

com 0 caminho para Emerita (por Freixo); a do Largo 
Carlos Amarante. Avenida da Liberdade e Cangosta da 

Palha com a via para Asturica Augusta (por Aquae Fla
viae); e finalmente 0 conjunto de sepulturas encontra

das em S. Victor. com a saida da via alternativa para 

Asturlca . que segue pela serra do Geres (Geira) 

uma segunda considera que as sepulturas. embora 

com nucleos de maior densidade. se estendiam em 
roda do peri metro da urbe. sem uma articula<;:ao evi

dente com as vias que dela irradiavam. 

A primeira hipotese parece ser a mals provavel. 

A obselva<;:ao dos tipos de sepulturas encontradas e res

pec tivo espolio revelam uma dicotomia com 0 que supomos ser os 
bairros mais ric os e os bairros populares de Bracara Augusta . 

De facto. os enterramentos da Rua do Caires. proxima 

daquela que e considerada zona industrial da cidade romana sao 

todas em forma de covas. muitas vezes sem qualquer cobertura e 

apresentando. geralmente. um espolio muito pobre. 
Pelo contrario. a medida que se avan<;:a para a Avenlda da 

Liberdade - nas proximidades da zona residenclal mals rica a 

julgar pela concentra<;:ao de mosaicos ai encontrados - as sepultu

ras apresentam-se em forma de caixas. cuidadosamente forradas 

de tijolos e cobertas por grandes lajes 0 espolio e sempre mals rico . 
atinglndo mesmo uma certa ostenta<;:ao . como acontece com a 

sepultura selada dos inicios do seculo II dC. descoberta em 1981 
no Largo Carlos Amarante . 

o conjunto da Cangosta da Palha revelou dezenas de 
sepulturas com tumulos cUldadosamente construidos em pedra e 

tijolo. mas destituidos de espolio votivo. e que sugere uma cronolo
gia tardia. 
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10.4 - Urbanisma 

Como Ja dissemos, consideramos prematuro adiantar 
qualquer hipotese explicativa do urbanismo de Bracara Augusta 

Limitar-nos-emos, por isso , a referir os dados ja adquiridos que 
poderao vir a constituir el ementos importantes para a definic;:ao 
desse urbanismo : 

a disposic;:ao das sepulturas Ja encontradas parece 
confirmar a existencia de quatro entradas da cidade, 
relacionadas com as vias que a punham em ligac;:ao 
como Olisipo, Asturica e Lucus. Tal disposic;ao - que 

revela a forma circular do per imetro da cidade 
parece vir tambem em apoio da existencia duma mura
Iha, da mesma forma, de que falam documentos anti

gos e testemunhos orais mais recentes . 

Algumas estruturas ate hOJe encontradas fornecem

-nos - pelas suas dimensoes - alinhamentos que, 
em bora nao sejam co incidentes, constituem Ja dados 
importantes para 0 estudo do urbanismo da cidade 
romana. Eo caso do muro encontrado na Rua da Nossa 
Senhora do Leite, da Domus de Santiago e dos muros 
das Carvalheiras, todos eles implantados na rocha 
durante a segunda metade do seculo I d.C. , e orienta
dos sui-norte . 

As remodelac;:oes levadas a efeito nas Termas de Maxi
minos e dos edificios das Carvalheiras, durante os fins 
do seculo III d .C. e seculo IV mantiveram a orientac;ao 
dos alinhamentos anteriores. 

A concentrac;:ao de mosaicos nos Largos de S. Paulo e 
de Paulo Orosio e Seminario de Santiago, em cujo 
claustro foi posto a descoberto 0 peristilo ja referido, 

parece indicar a Zona Nordeste da cidade como uma 
zona residencial de domus, hipotese reforc;ada pelo 
tipo de sepulturas e respectivos espolios, pertencentes 
ao nucleo de necr6pole relacionado com a via para 
Aquae Flavia , mais proximo desta zona . 

Nao foi ainda confirmada a localizac;ao do Forum, no 
Alto de S. Sebastiao, como garantem documentos 

antigos. E, todavia, possivel admiti-Io, dado que este 
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lugar corresponde ao ponto mais alto da cidade. 

10.5 - Considerar;oes Genericas 

- 0 conhecimento global sobre Bracara Augusta e 

hOJe mais amplo e segura: 

- encontramos a evidencla duma ocupaC;;ao da Colina 

de Maximinos. na epoca do Bronze; 

- sao abundantes. em varias zonas da cldade. os 

achados de ceramica indlgenas da Idade do Ferro; 

- ignoramos qual a extensao da cidade na primeira 

metade do seculo I d.C. mas sabemos. com certeza. que 

ela conheceu um grande desenvolvimento na segunda 

metade do mesmo seculo; sofreu importantes remode

lac;;oes nos finals dos seculos III e IV. e no seculo V 

foram abandonadas algumas areas importantes. tais 

como as termas de Maximinos; 

- nao encontramos ainda qualquer troc;;o de muralha. 

de que falam textos antigos e testemunhos orals recen

tes Todavia. as necropoles por nos encontradas nao 

contrariam a sua existencia e confirmam 0 perf metro 

oblongo da cidade. Ja em finais do seculo II / inicios do 

seculo III d .C. 

11 - Conel us6es 

Os achados ocasionais registados ao longo dos seculos passa

dos e neste. as sondagens e escavac;;oes slstemat,icas. levadas a 

cabo entre 1976 e 1988 sao. no conjunto. suficientes para justifi

carem as seguintes conclusoes: 

1 1.1 - No subsolo de uma vasta area. situada no interior 

do perfmetro urbano de Braga. conservam-se vestfgios. estruturas e 

objectos que testemunha m sucessivas ocu pac;;oes proto-historicas. 

romanas e medievais. 

11.2 - A continua ocupac;;ao. durante milenios. dos mes

mos espac;;os. teve como consequencia frequentes revolvimentos 

dos nlveis inferiores. pelas ocupac;;oes superiores. Assim. as rUlnas 

que subsistem. particularmente as romanas. nao apresentam de 

modo algum 0 aspecto monu 

como Mir6brlga. Conimbnga 

sera pouco provavel que v 

grande impacto. embora t 

totalmente 

fornecido abundanteeslgnlf, 

lado. 0 interesse clentifleo I 

do espolio e dos solos arqu 

preciosos para 0 conheclm 

menos. a fundac;;ao da cldad 

sive) E mesmo possivel qlJ8 
referi mos. elementos para 0 

espac;;o que e hOje a cldadl 

cas cresce na proporc;:ao d 
d a s escavac;;oes Esta regra 

de Bracara Augusta. Esc 

sao. com prazos Ilmltados. 

mentos clentiflcos. devldo t 
regi stos esquem.3tlcos. 

nao 56 como um valor monu 

tudo uma reserva de conhe 

11.5 - 0 processo 

permltlu a crlac;;ao em Braga C 
hOJe j.3 transcende 0 dom 010 

Integ r a ndo Investlgac;;oes sot 

reg lao mlnhota 0 desenvolvlr 

de Arqueolog1a continua. no 

defesa e 0 estudo dos vestiglc 

11.6 - As rulnas eXI 

Bracara Augusta. tem de se 

pedag6gica e cultural de Bra~ 

que contemple a Zona ArquE 

necessarlas para 0 seu ap 

privileglado 

1 1 .7 E Indispensi 
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modo algum 0 aspecto monumental que caracteriza alguns sitios, 

como Mirobriga, Conimbriga ou Troia Pode mesmo aflrmar-se que 

sera pouco provavel que venham a ser descobertas ruinas de 

grande Impacto , embora tal hipotese nao se possa excluir 

total mente. 

Re ssalvamos, contudo, que os estratos arqueologlcos tem 

fornecido abundante e significativo espollo Destacamos, por outro 

lado, 0 interesse cientifico Incalculavel, quer das estruturas, quer 

do espolio e dos solos arqueol6glcos, que podem facultar dados 

preclosos para 0 conhecimento da historla de Braga desde, pelo 

men os, a fundac;:ao da cidade romana ate aAlta Idade Media (inclu

sive) E mesmo possive l que venham a ser detectados, como la 

referimos, elementos para 0 estudo da ocupac;:ao proto-historlca do 

espac;:o que e hOje a cidade de Braga 

11.3 - 0 valo r cientifico dos solos e estruturas arqueologi

cas cresce na proporc;:ao directa do rigor aplicado na metodologla 

das escavac;:6es. Esta regra e particularmente importante , no caso 

de Bracara Augusta . Escavac;:6es ou salvamentos feit os sob pres

sao, com prazos limitados, signiflcam sempre perda de conhec i

mentos cientiflcos, devido aaplicac;:ao de metodologlas sumarias e 

registos esquemati cos 

11.4 - Nos term os das alineas anteriores, os terrenos de 

Braga que conservam no seu subsolo ruinas, tem de ser encarados, 

nao so como um valor monumental a sal var no presente, mas sobre

tudo uma reserva de conhecimento clentifico, para 0 futuro. 

11.5 - 0 processo de Salvamento de Bracara Augusta 

permltiu a criac;:ao em Braga de uma Escola de Arqueologia, que 

hOle la transcende 0 dominio clentifico da arqueologia classica, 

Integrando investigac;:6es sobre pre-historia e proto -h istoria da 

reglao mlnhota. 0 desenvolvimento e a consol ldac;:ao desta Escola 

de Arqueologia continua, no entanto, em estreita relac;:ao com a 

defesa e 0 estudo dos vestigios da antiga cidade romana. 

11.6 - As ruinas eXlstentes e os objectos recolhldos de 

Bracara Augusta, tem de ser integrados a breve trecho na v ida 

pedagogica e cultural de Braga, merce de um plano de urbanlzac;:ao 

que contemple a Zona Arqueologi ca de Braga, com as estruturas 

necessarlas para 0 seu aproveitamento, como espac;:o civlco 

prlvileglado 

11.7 E indispensavel a instalac;:ao urgente do Museu 
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Regional de D. Diogo de Sousa em edificio proprio e adequado as 

suas func;;6es. 

11.8 - E indispensavel e urgente estabelecer os meca
nismos legais que assegurem a salvaguarda definitiva das ruinas e 

solos de Bracara Augusta. afastando todas as ameac;;as que ainda 

pendem sobre os terrenos em cUJo subsolo se conservam os vesti 

gios da antiga cidade romana. 

NOTAS 

Os marcos miliiHios reunidos por D . Diogo de Sousa. no Campo de Sant"Ana. 

estao representados no Mapa de Brauning . datado do seculo XVI (1594) . 

2 Sobre as destrui<;:oes que afectaram os monumentos da cidade medieval . ver : 

OLIVEIRA & COSTA 1987. 3-52: OLIVEIRA 1979. 164-197 : 49-65 . 

3 	 Considerando a leglsla<;:ao em vigor na epoca. que regia a salvaguarda do 

patri monio cultural, pode-se afirmar que a maioria dos licenciamentos autori 

zados pelo municipio foram Ilegais . 0 GTDZAB elaborou um mapa clrcunstan

36 ciado de todos esses licenciamentos ilegais. da correspondencla trocada 

entre a Camara Municipal e a Direc<;:ao do Patrlmonio Cultural. do estado 

caotico da gestao urbanistica do municipio, e de IOda uma sEHle de obstru<;:6es 

activas e passivas de funcionarios camararios ao processo de salvamento das 

ruinas. iniciado em 1976 . 

4 - A hlstoria pormenorizada de todas as vicissitudes por que tem passado a 

proposta de um diploma legislatlvo para a salvaguarda das estruturas e solos 

arqueologicos de 8racara Augusta. daria um documento de varlas paglnas. 

talvez elucidativo das mal has que a burocracia e 0 Imobilismo tecem. mesmo 

na chamada area do pammonlo cultural. 

5 Acerca da historia do projecto de um Museu de Arqueologla em Braga. OLl· 

VEIRA & FERNANDES 1984. 109-136: OLIVEIRA 1985. 179-194: OLlvEIHA 1986 

6 A historia mais recente do Museu de D . Diogo de Sousa, a partir de 1980, sera 

feita oportunamente , ja que a tase de instala<;:ao alnda se encontra em curso. 

pois que 0 Museu ainda nao possui sede propria 

7 - 0 prolecto das futuras instala<;:6es do Museu de D. Diogo de Sousa esta a ser 

elaborado. 
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