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Uma estrategia para 0 patrirnonio bracarense: 
a cria<;ao de urn Parque Cultural Europeu 

m jeito de homenagem 

Ao longo de muitos anos de convivencia com 0 Professor Doutor Lucio Craveiro 

da Silva tive oportunidade de constatar 0 grande interesse que possuia pela 

arqueologia, em particular por tudo aquilo que dizia respeito a descoberta de 

Bracara Augusta . Tendo side um dos impulsionadores do Projecto de Salva

mento de Bracara Augusta ele foi tambem um dos seus especiais apoiantes, 

enquanto responsc3vel pelos designios da Universidade do Minho e da Unidade 

de Arqueologia , entidade que assegurou, desde 1977, a direc~ao daquele Pro

jecto. 0 seu interesse portodas as realiza~6es daquela Unidade manifestava-se 

na sua permanente presen~a em todas as conferencias que davam noticia das 

descobertas arqueol6gicas que iam sendo efectuadas, mas a sua solidarie

dade e preocupa~ao com 0 destino da Unidade de Arqueologia e do Projecto 

de Bracara Augusta transcenderam amiude tais iniciativas . 

• Presidente da Unidade de Arqueo logia. Professora Catedratica do Institu to de Ciencias 

Sociais da Universidade do Minho . 

.. Assessor da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho. 
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De facto , a ele recorremos muitas vezes para tentar salvar 0 patrimonio arqueo

logico de Braga , em momentos em que este se encontrou mais ameayado. 

Fosse atraves de oficios ou memorandos, fosse atraves da sua influencia junto 

de outras entidades, fosse por simples palavras de incentivo, transmitidas em 

momentos de desanimo, 0 Professor Lucio Craveiro da Silva sempre apoiou as 

iniciativas dos responsaveis da Unidade de Arqueologia no sentido de manterem 

a lideranya do Projecto , condiyao que sempre entendeu necessaria para se 

garantir a salvaguarda do patrimonio de Braga. Na verdade, 0 seu interesse 

pela arqueologia nao era apenas fruto de uma curiosidade cientffica e cultural, 

que alimentava 0 seu espirito avido de conhecimento , aliceryando-se antes 

numa consciencia critica e precisa sobre a importancia que a Arqueologia eo 

patrimonio possuem na sociedade actual. 

Nos ultimos anos pOde 0 Professor Lucio observar os avanyos da investigayao 

arqueologica em Braga e contribuir dentro das suas possibilidades para pro

mover a sua divulgayao publica. Por isso se congratulou com a conclusao do 

estudo das termas, com a identificayao do balneario pre-romano da Estayao de 

Caminhos de Ferro, com a descoberta do teatro romano, com a reabilitayao da 

Fonte do Idolo, ou com a publicayao de monografias cientificas que corporaza

ram 0 esforyo da Unidade de Arqueologia em produzir conhecimento util sobre 

o patrimonio bracarense. Por isso, tambem, foi-Ihe grato apoiar a iniciativa de 

promover a divulgayao dos sitios arqueologicos escavados ao longo dos anos, 

atraves do uso das novas tecnologias, que permitiu a criayao do Projecto de 

viagem virtual a Bracara Augusta. 

Certos de que 0 interesse do Professor Lucio Craveiro da Silva pelo patrimonio 

correspondia a um sentir estruturado e humanista pelos valores do passado, 

que entendia como alicerces para uma sociedade mais solidaria, e-nos grato 

apresentar neste livro de homenagem uma modesta contribuiyao que se for

maliza numa proposta de criayao de um Parque Cultural Europeu em Braga. 

Tratando-se de uma intenyao, nao isenta de dificuldades, mas que se alicerya 

nos principios que sempre defendeu de conhecer e divulgar 0 passado de Braga 

e da regiao, estamos seguros que a sua reacyao a esta pro posta seria de 

natural encorajamento e de grande satisfayao, pois ela rep resenta , na pratica, 

o corolario da aCyao desenvolvida pela Unidade de Arqueologia ao longo das 

ultimas tres decadas. 

Uma estrategia para 0 patrimonio braca 
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Por isso, esperamos que a proposta que aqui se apresenta fac;:a justic;:a ao 

homem que foi 0 Professor Lucio Craveiro da Silva . Pela sua inteligencia e invul

gar cultura , pelo seu grande humanismo e sentido de fidelidade as inst ituic;:6es 

e as pessoas, qualidades que nele se aliavam a uma enorme simplicidade e a 

uma incontornavel bondade. 

Em tempos de incerteza crescente sobre os caminhos da vida universitaria a 

que tanto se dedicou , de dificuldades multiplas para concretizar grandes ou 

I, pequenos projectos, que nao se revejam num retorno economico imediato, 

sentimos a falta das suas sabias palavras, do seu sentido de justic;:a e do seu 

pragmatico optimismo quanto ao futuro. 

Que a memoria da sua sabedoria nos ilumine, que a lembranc;:a da sua humil

dade nos torne mais tolerantes, que a sua dedicac;:ao as causas e as pessoas 

nos anime a continuar a pugnar pelo que julgamos certo apesar dos dificeis 

tempos em que nos movimentamos. 

Pensar e planear 0 futuro do patrimonio bracarense constitui uma obrigac;:ao 

de varias instituic;:6es, detentoras de poder ou responsaveis pelo mesmo. A 
Unidade de Arqueologia e a Universidade do Minho cabem, pelas respon

sabilidades que sempre assumiram nesta area, a liberdade de reflectirem e 

perspectivarem esse mesmo patr imonio como estrategia de desenvolvimento 

sociocultural para a reg iao de Braga. E esse 0 desenvolvimento natural do 

trabalho ate agora realizado pela Unidade de Arqueologia . Eessa a visao que 

sabemos que seria apreciada pelo Professor Lucio. Eesse 0 nosso contributo 

nesta homenagem. Ousar pensar 0 futuro. 

Manuela Martins 
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1 
Introduyao 

As cidades tem hoje que pensar-se a longo prazo, porque 0 problema do seu 

desenvolvimento e estrutural, projectando-se, nao no tempo curto, mas sim na 

media e longa durac;:ao. Por outro lado, nesta epoca de globalizac;:ao, para alem 

das fronteiras concelhias e regionais, importa projectar os espac;:os urbanos 

em termos nacionais e internacionais. 

Fundada ha mais de 2000 anos, Braga possui importantes testemunhos da sua 

evoluc;:ao no tempo longo, ilustrando a transformac;:ao historica da sociedade e 

das relac;:6es estabelecidas com 0 meio envolvente, resultantes da complexa 

actuac;:ao de forc;:as sociais, economicas e culturais, externas e internas. Por 

isso, Braga pode afirmar-se como cidade historica viva, como centro gerador 

de uma paisagem cultural dinamica, como obra conjugada da interacc;:ao entre 

a sociedade e a natureza. 

Contudo, nao devemos confundir valores historico-culturais com conserva

dorismo, ou com tradic;:6es cristalizadas no tempo, adversas a mudanc;:a e a 
modernizac;:ao dos espac;:os, processos inevitaveis na construc;:ao das paisagens, 

sejam elas urbanas ou rurais. 0 que se defende e 0 recurso, serio e informado, 

ao patrimonio, como alavanca de desenvolvimento, como alicerce da cidadania 

e como suporte da auto-estima necessaria ao dificil empreendimento que e 
construir 0 futuro. 

2 
A identidade cultural de Braga 

Existem dois atributos que constituem, desde sempre, patrimonio unico de 

Braga: 0 estatuto de cidade, a urbs Bracara, 0 mais antigo municipio do actual 

territorio portugues, que remonta a data da sua propria fundac;:ao , por Augusto, 

h3 mais de dois mil anos e 0 estatuto. de capital religiosa crista do Noroeste 

Uma estrategia para 0 patrim6nio brae 
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Peninsular que acumulou com a capitalidade provincial da Galecia romana, 

desde finais do seculo III, reforyado com a afirmayao da cidade como capital 

do reino suevo sob a aCyao do bispo Martinho Bracarense. 

Com a organizayao alto-medieval do territorio, Braga reafirmou 0 seu papel 

de centro urbano estruturador do territorio e 0 estatuto de diocese metropolita, 

"Primaz das Hespanhas", fixando-se na memoria nacional como a "Cidade dos 

Arcebispos" . 

A antiguidade da sua catedral constitui mesmo, no imaginario colectivo, uma 

referencia fundacional , quase mitica, pois , em Portugal, de qualquer coisa 

antiga diz-se, com propriedade, que "e mais velha que a Se de Braga". 

Os dois atributos que caracterizam a cidade , pela sua solid a fundamentayao 

hist6rica, e independentemente dos desvios ideologicos que sempre acom

panham as leituras historicas, constituem-se como valores culturais que sao , 

desde h;3 muitos seculos, consubstanciais a identidade de Braga. 

patnmonlo arqueologlco e 

rquitectonico bracarense 


Tanto as ruinas da cidade romana , como os testemunhos arquitectonicos dos 

templos cristaos antigos e da cidade medieval, sao a expressao material da 

autenticidade, originalidade e qualidade dos atributos culturais da cidade de 

Braga, representando recursos patrimoniais de grande valor, que importa 

conservar, estudar, valorizar e divulgar. 

Sabre a cidade romana de Bracara Augusta possui-se hoje um conhecimento 

significativo (Martins 2004; 2009), conservando-se importantes nucleos de 

ruinas, ja valorizados ou em via de 0 serem, destacando-se, entre outros: 

as termas eo teatro do Alto da Cividade (Martins 2005; Martins et alii 2006); 
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parte significativa de um quarteiraa da cidade ramana , situada a .oeste do 

Campa das Carvalheiras (Martins 1997-98); as ruinas de uma casa ramana e 

da muralha medieval, na cave da sede da junta de freguesia da Se; as ruinas 

descabertas na catedral que cruzam um tempa langa desde a epaca ramana 

ate a reedificar;:aa tarda-gotica da capela-mar (Fantes et alii 1997-98); a fante/ 

santuaria rupestre da Fante do idola , na rua da Raia (Lemas 2002; Elena et alii 

2008); a domus ramana da Seminario de Santiaga (Martins 2000); 0 balneario 

pre-romana da Estar;:aa (Lemas et alii 2002). 

Existem ainda zonas da cidade cam elevada potencial arquealogica, sem ruinas 

actualmente visiveis , mas ande se presume, cam fundamenta dacumental, que 

existem importantes vestigias. Entre autras paderiamas referir a existencia de 

edificar;:6es em tada a centro historico, 0 fara ramana que devera situar-se no 

Largo Paulo Orosia e areas adjacentes (Martins 2004) , a pravavel .ocorrencia 

de vestigias da muralha romana na lada sui da rua de Cruz de Pedra, no con

vento da Regenerar;:aa e nos largos de Santa Cruz e de Sao Joao da Sauto 

(Lemos et alii 2002 ; 2007) , ou a mais que hipotetica existencia de ruinas do 

anfiteatra ramana , que se situava a paente da actual rua da Caires (Marais 

2001 ; Martins 2004) . 

Da cidade medieval de Braga possui-se igualmente um bam canhecimento, 

canservanda-se praticamente quase tada a malha urbana da fase final desse 

periodo. Entre os nucleas de ruinas e valores arquitectonicas conservados e 

valarizados destacam-se as que se relacianam com a cerca e a castelo que 

defendiam a cidade e cam a sede episcopal: Tarre de Menagem, Torre da pos

tigo da Porta Nova , Torre de Santiaga, Se Catedral de Braga, Par;:o Episcopal 

e Largo da Praya Velha . Embara nao acessiveis ao publica , canservam -se 

troyas da cerca medieval na Rua das Biscainhas, na Rua da Anja (no interior 

da cerca da Seminaria de Santiaga) e na Rua de Saa Marcas (Lemas et alii 

2002 ; Ribeira 2008). 

Dos templos cristaa antigas tambem se possui infarmar;:aa significativa: Saa 

Martinha de Dume (Fontes 1990; 1991-92; 2006) , Saa Frutuasa de Mantelios 

(Fontes 1992; 2009), Santa Marta das Cortir;:as e Se de Braga (Fantes et alii 

1997-98), estando os dois primeiras monumentas referenciados camo exem

plares peninsulares unicos de arquitectura crista antiga. 
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o patrimonio arqueologico e arquitectonico bracarense, especial mente 0 que 

respeita aarquitectura crista antiga, e internacionalmente reconhecido e apon

tado como um valorcultural singular, autentico e de grande significado historico. 

A selecyao dos sitios / monumentos acima referidos, para integrayao num pro

jecto global e articulado de valorizayao, por serem os que actualmente possuem 

caracteristicas mais qualificadas, nao significa, todavia, qualquer desvalori

zayao de outros locais e vestigios ja conhecidos, ou tao pouco que se possa 

abrandar a salvaguarda do subsolo da cidade ou a paisagem correlacionada. 

Pelo contra rio, a manutenyao das aCyoes de salvamento e de estudo e um 

processo crucial para continuar a recolher dados necessarios aactualizayao 

dos conhecimentos, prevenindo 0 achado de outros vestigios com potencial 

interesse cientifico e patrimonial , actuat;:ao consignada nos principios da Carta 

de Malta, assinada por Portugal. 

futuro para 0 passado: 

Parque Cultural Europeu para Braga 


Ehoje amplamente reconhecido que 0 patrimonio arqueologico e arquitecto

nico , enquanto recurso susceptivel de valorizayoes multiplas, constitui uma 

mais-valia estrategica para qualquer pais ou regiao que se queira desenvolver 

e afirmar como sociedade de conhecimento. 

Neste sentido , 0 estudo, conservayao e valorizayao dos testemunhos arqueo

logicos e arquitectonicos romanos e medievais de Braga deve constituir-se 

como um factor estruturante do desenvolvimento economico e cultural futuro 

da cidade de Braga. 

Tal estrategia deve ser suportada por um projecto especifico de investimento no 

patrimonio, que possa identificar-se com uma politica de preservayao, estudo, 

valorizayao e divulgayao do patrimonio bracarense e que envolva directamente 
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os diversos agentes economicos , as escolas e a universidade, as organizac;:oes 

de defesa do patrimonio, os museus e as entidades da tutela. 

A concretizac;:ao desse projecto exige a criac;:ao de uma estrutura de gestao 

comum , integradora, para estudo, conservac;:ao , valor izac;:ao e difusao do patri

monio de Braga, que possa garantir uma adequada promoc;:ao desse importante 

recurso. Tal estrutura devera associar instituic;:oes locais e nacionais, designa

damente, a Universidade do Minho, a Camara Municipal de Braga, a Mitra eo 

Cabido Bracarenses, a Associac;:ao Comercial de Braga, a Regiao de Turismo, 

os Museus D. Diogo de Sousa e Pio XII, olnstituto de Gestao do Patrimonio 

Arquitectonico e Arqueologico, I.P., os Ministerios da Ciencia, Tecnologia e 

Ensino Superior e da Cultura, 0 Instituto do Comercio Externo de Portugal. 

A figura de Parque Cultural, nos termos da proposta de criac;:ao de uma 'Carta 

para os Parques Culturais Europeus', desenvolvida no ambito do projecto 

COST Action A27 - Understanding Pre-Industrial Landscapes, LANDMARKS, 

configura-se, enquanto estrutura de gestao, como uma soluc;:ao apropriada a 

realizac;:ao da estrategia acima referida. 

Uma vez que a figura de Parque Cultural nao existe na actual legislac;:ao 

portuguesa, a qual apenas admite 0 conceito de Parque Arqueologico , seria 

necessario proceder a criac;:ao de um Parque Arqueologico , nos termos da lei 

nacional , 0 qual possuiria uma estrutura difusa, que integraria diferentes sitios 

e monumentos espalhados pela cidade e pelo territorio envolvente, alguns 

dos quais ja classificados como Monumentos Nacionais ou como Imoveis de 

Interesse Publico. 

o Parque Arqueologico de Braga I Parque Cultural Europeu (PAB/PCE) seria , 

assim, uma estrutura de gestao aqual caberia coordenar projectos de interven

c;:ao, de acordo com programas plurianuais de desenvolvimento, orientados por 

objectiv~s bem definidos, validados por um conselho cientifico de reconhecida 

competencia e com mecanismos de avaliac;:ao que permitissem valorar ou 

corrigir os resultados obtidos. 

A coordenac;:ao cientifica da referida estrutura deveria ser assegurada pela Uni

dade de Arqueologia da Universidade do Minho, entidade que detem a massa 

critica e correspondentes competencias em materia de saber especializado, 

em todos os dominios da disciplina a ~ 
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em todos os dominios da disciplina arqueologica. No entanto, a participac;:ao na 

estrutura de gestao de instituic;:6es da administrac;:ao central afigura-se funda

mental, porque 0 patrim6nio em causa, ou esta classificado, ou e classificavel 

como nacional, devendo, portanto, contar com 0 esforc;:o contributiv~ do pais. 

oobjectiv~ principal da estrutura de gestao sugerida seria 0 desenvolvimento 

de projectos integrados de estudo , conservac;:ao e valorizac;:ao do patrimonio, 

coordenando , designadamente, a elaborac;:ao de pianos de salvaguarda (valo

rizayao arquitect6nica e paisagistica), a realizac;:ao de estudos arqueologicos, 

aconservac;:ao das ruinas, a produc;:ao e edic;:ao de informac;:ao, a organizac;:ao 

de eventos cientificos e a divulgac;:ao e promoc;:ao dos valores patrimoniais 

bracarenses, atraves da sua integrac;:ao em diferentes circuitos nacionais e 

internacionais, que asseguraria um necessario marketing de qualidade. 

Apossibilidade de integrar um conjunto seleccionado de sitios e monumentos, 

cobrindo uma ampla cronologia , desde 0 periodo pre-romano ate a epoca mo

derna, num Parque Arqueologico I Parque Cultural, representa um importante 

contributo para dar coerencia ao diversificado patrimonio da cidade e da sua 

regiao. Com efeito, a concepc;:ao de Parque ultrapassa largamente a visao 

singular dos sitios ou monumentos, permitindo articula-Ios numa estrutura que 

possa reflectir 0 original percurso historico de Braga . 

rede do Parque Arqueologico de Braga I 

Parque Cultural Europeu 


o Parque Arqueologico de Bragal Cultural Europeu (PAB/PCE) constituiria, 

assim, uma estrutura relacionada com a investigac;:ao, a protecc;:ao e a gestao 

cultural integrada de um conjunto inicial de 15 sitios e monumentos , seleccionados 

pela sua representatividade em termos historicos e pelo seu valor cientifico e 

cultural , sem prejuizo de outros que pudessem vir a ser associados. 



264 Manuela Martins / Luis Fontes 

Dez sitios e monumentos atribuidos a diferentes contextos cronol6gicos e cul

turais situam-se na area urbana de Braga. Os outros cinco, correspondentes 

a diferentes cronologias, distribuem-se pela envolvente da cidade, situando-se 

todos no concelho . 

Localizay3o dos nucleos que integrariam 0 PAs/peE 

Uma estrategia para 0 patrim6nio bra, 

Cidade de Braga 

1 
ucleo arquel6glco da Es 

Balneario p e-romano 
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foi identificado no ambito de um 
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no, uma sala de vapor e uma sal a 

a partir de um patio lajeado. Corr 

encontravam-se enterrados. 

A parte conservada do monument 

paredes existe informay3o relativi 

Perspectiva do balneario pre-romano 
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Cidade de Braga 

1 
Nucleo arqueloglco da Estac-;ao da CP 

8alneano pre-romano 
Propr,pdad e ges 80 (j REF-ER mil ~ I' ddo err' areiJ de w ulalYaoe ut ntF ) 

Nucleo arqueologico formado por um monumento de tradir;:ao indfgena que 

foi identificado no ambito de um acompanhamento arqueologico realizado 

pela Unidade de Arqueologia aquando da remodelar;:ao da actual estar;:ao de 

caminhos-de-ferro de Braga, em 2000 (Lemos ef alii 2003). 

o monumento funcionava como balneario ritual, sendo composto por um for

no, uma sala de vapor e uma sala intermedia com bancos corridos, acessivel 

a partir de um patio lajeado. Com excepr;:ao deste, todos os outros espar;:os 

encontravam-se enterrados. 

A parte conservada do monumento foi integrada na cave da estar;:ao, em cujas 

paredes existe informar;:ao relativa ao monumento e respectiva funr;:ao. 

Perspectiva do balneario pre-romano Enquadramento do monumento 
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2 
Nucleo arqueol6gico da Fonte do Idolo 

Santuano pre-romano e romano 

(Mo"lume"t Nacional Decreta de 6 de JlJn~ de 1910) 


IPropn.dade do Estado sob gflstao mup.iclpal nluseaLz~d_ 


dotado e Infra-es'rutu~ 5 de apOio aos visitant 5) 

A Fonte do Idolo e conhecida desde 0 seculo XVIII. Trata-se de um santuario 

/ fonte rupestre de origem pre-romana, dedicado a deusa indigena Nabia, 

que estaria ligado a cultos aquaticos e da fertilidade. Foi monumentalizado 

nos inicios da fundar;:ao da cidade por um imigrante chamado Celico Fronto, 

natural de Arc6briga, que mandou executar as esculturas e as inscrir;:oes 

visiveis na frente do santuario. Um estudo recente (Elena et alii 2008) 

permitiu verificar que 0 penedo sagrado foi envolvido por uma parede de 

silharia, tendo a escultura principal sido enquadrada por uma edicula. Os 

descendentes do imigrante renovaram 0 monumento construindo um lago 

em frente afachada da fonte , mandando lavrar uma inscrir;:<3o que assinalou 

a sua intervenr;:ao, talvez realizada em epoca flavia . 

Trata-se de um monumento unico no seu genero, cuja leitura epigrafica 

suscita ainda alguma controversia, considerado a j6ia da coroa dos santua

rios rupestres peninsulares. 

Perspectiva da Fonte do idolo Proposta de restitui<;:30 da fachada da Fonte 

Uma estrategia para 0 patrimonio bracarE 
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2005). A escavar;:ao do edificio, rE 

Universidade do Minho, foi concl 
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o teatro , descoberto em 1999, e 

e estudo, tendo sido possivel ide 

estra , da cavea e da scaena , qu 

(Martins et alii 2006). 

Neste nucleo arqueol6gico pode 

dataveis do periodo suevico-visi 

ram partes do teatro . 

Perspectiva da parte central das term 
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o arqueologlco da Colina da Cividade 

s pu .Ilea e teatr roman 
ert N ('I n, lOr to n 1 dE d J, nt.lIlO 

e otado d 

Este nucleo compreende actual mente um conjunto de dois edificios publicos 

romanos, datados entre finais do seculo 1/ in icios do II, situ ados perto do local 

onde se localizava 0 foro administrativo da cidade de Bracara Augusta. 

Um dos edificios corresponde a umas term as publicas, que sofreram varias 

remodelayoes, tendo sido abandonadas nos finais do seculo IV (Martins 

2005). A escavayao do edificio, realizada pela Unidade de arqueologia da 

Universidade do Minho, foi concluida em 1999, estando valorizado para 

acesso aos visitantes. 

oteatro, descoberto em 1999, encontra-se ainda em fase de escavayao 

eestudo, tendo sido possivel identificar, ate ao momento, parte da orcha

estra , da cavea e da scaena, que era rematada a norte por uma basilica 

(Martins et alii 2006). 

Neste nucleo arqueol6gico podem ainda ser observadas outras estruturas 

dataveis do periodo suevico-visig6tico que se sobrepuseram, ou reutiliza

ram partes do teatro. 

Perspectiva da parte central das termas Panoramica do apodyterium 
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4 
Nucleo arqueologlco da Escola Velha da Se 

Casa romana e ITlUrallla m dIe al 
Pr . • ed.ld ' ge~l de mu :::II za 

Formada por um conjunto de ruinas atribuiveis ao periodo romano e medie

val, esta area arqueologica situa-se no interior de um quarteirao do Centro 

Historico de Braga, sendo acessivel por uma das principais arterias da 

cidade: a R. Afonso Henriques. 

As escavagoes ai realizadas, em 1999, pelo Gabinete de Arqueologia 

da Camara Municipal de Braga, permitiram descobrir parte de uma casa 

romana , datada do seculo I, limitada a nascente por um portico . A casa 

sofreu uma importante remodelagao em finais do seculo III / inicios do 

IV, sendo beneficiada com a construgao de um balneario, tendo a area 

do portico sido integrada na habitagao A construgao da cerca medieval 

destruiu parte da habitagao, sendo igualmente visivel no local um torreao 

da muralha do seculo XI V 

Pela natureza dos vestigios conservados este nucleo arqueol6gico permite 

compreender a evolugao do espago urbano de Braga entre a epoca romana 

e a actualidade. 

Pormenor do mosaico encontrado no 
corredor da casa . (Foto do GACMB) 

Perspectiva do hipocausto. (Foto do GACMB) 

Uma estrategia para 0 patrimonio bracarl 
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()v I de mt 


propn da · f' 
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romana, delimitado por quatro rua 

de outras casas 

o conjunto residencial original CO 
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para onde abriam lojas instalada~ 

Edificada no seculo I, a habitaga 

seu abandono no seculo V, uma 
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IV 0 quarteirao sofreu profundas 

caracteristicas de domus (Martir 

Perspectiva das ruinas das Carvalheir< 
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leo arqueologlco das Carva~helras 

sa romana e < rr C'tmen os 
v I d~ II If" S Publ d 7 JlJlh 

'lltJs 8hz 

Neste nucleo conserva-se um significativ~ conjunto de ruinas correspon

dentes a uma habitar;:ao que ocupa a totalidade de um quarteirao da cidade 

romana, delimitado por quatro ruas, em cujos limites sao visiveis vestigios 

de outras casas. 

oconjunto residencial original corresponde a uma casa de atrio (atrium) e 

peristilo (peristy/ium), com porticos a ladear as fachadas viradas as ruas, 

para onde abriam lojas instaladas no piso terreo , 

Edificada no seculo I, a habitar;:ao conheceu varias remodelar;:6es ate ao 

seu abandono no seculo V, uma das quais contemplou a construr;:ao de 

um balneario, nos inicios do seculo II. Nos finais do seculo III/inicios do 

IV 0 quarteirao sofreu profundas alterar;:6es, tendo a casa perdido as suas 

caracteristicas de domus (Martins 1997-98; Martins 2000b). 

Perspectiva das ruinas das Carvalheiras Reconstituic;ao virtual da 13 Fase da casa 

Reconstitui c;ao virtual da fachada oeste 
da casa na 2 3 Fase 
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6 
Nucleo da Se Catedral 

EdlflCIOS Roma 10 e Tempi en tCiO Antigo e Medluval 

nto t-..aclcflClI Dc reto . . 10; 

10 Cc3bldo Br rense 
l~ aD ISI'l.lnlE> 

Construida num local onde se admite terem existido edificios romanos que deram 

lugar, nos seculos IV-V, a um primeiro templo cristao de planta basilical, a Se 

de Braga e a mais antiga catedral portuguesa . Edificio monumental, de solida 

construc;:ao granitica, conserva grande parte do projecto arquitectonico romanico, 

ja delineado aquando da restaurac;:ao da diocese de Braga, em 1089, ao tempo 

do Bispo D. Pedro . Na igreja de tres naves e cabeceira, com cinco capelas, 

destacam-se as decorac;:6es esculturadas do portal axial e da dita "Porta do 

Sol", cujas gramaticas decorativas ilustram 0 chamado romanico bracarense, 

que se desenvolveu durante 0 seculo XII (Fontes et alii 1997-98). 

oespolio do Tesouro da Catedral integra inumeras pec;:as de grande interesse, desde 

sarcofagos paleocristaos a pec;:as de ourivesaria e arte sacra medieval e moderna. 

Perspectiva da S8 Catedral Reconstitui<;:ao das fases construtivas 

Uma estrategia para 0 patrimonio b 
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Perspectiva e pormenor da parte me( 
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7 
Deleo histonco do P8yO Episcopal 

I=dfrfCIO Medieval 
6vel de Interesse Publico Deerel n 47508 de 12 dt: Janeiro de 1 67} 

roprr dade do ESlado ~ob \:jesteo 08 Unlversldad do Minh e 
lado d in'ra-estru ura d~ apolo aos visilanlesl 

Virado ao jardim de Santa Barbara, conserva-se a ala medieval do payo epis

copal bracarense, obra dos seculos XIV e XV, atribuida aos arcebispos D. 

Gonyalo Pereira e D. Fernando da Guerra. 

Construfdo sobre restos da cidade romana extra-muros , reaproveitando mesmo 

silharia almofadada de edificayoes romanas, 0 Payo Episcopal e uma edifi

CayaO s6bria, com aparencia de fortificayao, destacando-se pela solidez do 

aparelho regular de blocos granfticos e pelos vaos de janelas em arco ogival 

mainelado. 

Perspectiva e pormenor da parte medieval do Pac;;o Episcopal 
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8 
Nucleo hlstonco do Castelo 

Torre Medieval 

t'I Jun 0 de 1 1 
I 

d mu 

Do castelo medieval de Braga, demolido nos inicios do seculo XX, conserva-se 

apenas a imponente torre de menagem. Foi edificado no decurso do seculo 

XIV, por iniciativa conjunta dos arcebispos bracarenses e da coroa portuguesa, 

situando-se no extremo nordeste da cidade, junto a porta do Souto. 

A torre de menagem, construida em solido aparelho de blocos graniticos bern 

esquadrados, muitos dos quais ostentam siglas de canteiro, apresenta soluc;:oes 

arquitectanicas de estilo gatico, como sejam a porta ogival e as varandas com 

matacaes. 

Perspectiva e pormenor da Torre de Menagem 

Uma estrategia para 0 patrim6nio brael 
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Perspectiva e pormenor da Torre de S 
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cleo da Torre de Santiago 

ICIO M dleval 
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t da .: infra-f!strut "as d ap 10 aos v s!a tes 


A imponente Torre de Santiago, situada sobre a porta do mesmo nome, por 

onde entrava quem vinha do Porto, incluindo os peregrinos que se dirigiam a 

Santiago de Compostela, foi edificada no decurso do seculo Xv. 

Asua construc;;ao, em cantaria granitica primorosamente aparelhada, deveu-se 

arazoes estritamente defensivas , determinadas pela necessidade de proteger a 

porta, como revela a circunstancia de ter sido implantada no exterior da muralha 

preexistente, nao possuindo parede do lado interior. Na face nascente abria-se 

a entrada em arco ogival, cerrada com porta de eixos e grade de guilhotina. 

Perspectiva e pormenor da Torre de Santiago 
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10 

Nucleo da Praya Velha 


Espa90 ledlev 
(E= pa b 

Aberta pelo arcebispo D. Diogo de Sousa junto a "porta nova", que mandara 

rasgar na muralha , para ai se realizar 0 mercado do peixe e dos legumes, esta 

pequena prat;:a de inicios de Quinhentos conserva ainda a ambiencia medieval 

da organizat;:80 dos espat;:os intra-muros. 

No can to sudoeste recebe a mais estreita rua de Braga, a rua da V iolinha , que 

mantem 0 trat;:ado medieval original , no lado poente co inciden te com a face 

in terna da mural ha da cidade . 

Perspectiva da Pral(a Velha 

Perspectiva da 

Rua da Violinha e da 

face da muralha medieval 

que a limita a sudeste 


Uma estrategia para 0 patrimonio brae, 
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Monumentos localizados em torno 
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centro da freguesia de Dume. 

o nucleo arqueologico de Dume ( ~ 
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Perspectiva do balneario da villa roma~ 
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cleo arque I QI d.' Dume (Sao Mar mho) 

Monumentos localizados em torno da igreja paroquial, devendo ser conside

rados como conjunto integrado em paisagem semi-urbana , correspondente ao 

centro da freguesia de Dume. 

onucleo arqueologico de Dume (S. Martinho) situa-se cerca de 2 Km a norte 

da cidade de Braga, na bordadura esquerda do vale do Cavado. 0 enquadra

mento paisagistico do local conheceu profundas mudanr;:as , configurando-se 

agora como uma sucessao de espar;:os residenciais, entre espar;:os agrarios, 

inserindo-se Ja no perimetro urbano da cidade de Braga. 

Perspectiva do balneilrio da villa romana 
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As ruinas da basilica sueva localizam-se sob a actual igreja paroquial, no centro 

da freguesia . Mandada construir pelo rei suevo Charrarico, cerca do ana 550, 

foi consagrada a Sao Martinho de Tours e elevada a sede episcopal , por volta 

de 558, por Sao Martinho Dumiense, que fundou um mosteiro anexo, adaptando 

a estrutura de uma antiga villa romana (Fontes 1987; 1990; 1991-92; 2006). 

Nos finais do seculo XI, ap6s a reconstru<;:ao da igreja primitiva , foi executado 

o tumulo esculturado, dito de Sao Martinho, uma das mais notaveis pe<;:as de 

escultura funeraria pre-rom{mica (Fontes 2006). 

Tumulo dito de S. Martinho 

Planta restituida da basilica sueva e proposta de reconstituiyao tridimensional 

Uma estrategia para 0 patrimonio bra 
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Perspectiva do conjunto monumental 
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unto monumental de Sao F-rutuoso e Sao FranCISco Real 

Convento arruinado (defende-se a seu restauro e adaptac;:ao para que ai fique 

instalada a sede do Parque Cultural, com centro de documentac;:ao e dotado de 

infra-estruturas de apoio aos visitantes, sob gestao da Universidade do Minho). 

Conjunto monumental que deve considerar-se associado a paisagem envol

vente, em fase de transformac;:ao de rural em urbana (deve incluir 0 peri metro 

da Quinta Pedag6gica de Real). 

Perspectiva do conjunto monumental 



278 Manuela Martins I Luis Fontes 

o mausoleu de Sao Frutuoso foi mandado edificar pelo bispo Frutuoso de Braga, 

cerca do ana 665, para abrigar a sua sepultura , junto ao mosteiro de Sao 

Salvador de Montelios (Fontes 1989: 1992; 2009) . Localiza-se num pequeno 

outeiro denominado Montelios, nos arredores da cidade de Braga. Mau grado 

a proxim id ade da frente urbana, 0 lugar, enquadrado pelo conjunto composto 

pela igreja e mosteiro de Sao Francisco e pelas casas rurais pr6ximas, conserva 

ainda alguma ambiencia da sua implantayao rural original. 

o mausoleu tera sido reconstrufdo na Alta Idade Media , no contexto da orga

nizayao asturo-Ieonesa do territ6rio e acompanhando, provavelmente, a imple

mentayao do culto de Sao Frutuoso. Integrada nas ampliayoes posteriores do 

convento de Sao Francisco , a pequena capela viria a ficar emparedada entre 

as alas do convento, caindo no esquecimento . 

Redescoberto em 1897 pelo arquitecto Ernesto Korrodi 0 monumento foi sujeito 

a um discutido projecto de restauro na decada de 30 do seculo XX , orientado 

pelo arquitecto Joao de Moura Coutinho. 

Interior do mausoleu 

Uma estrategia para 0 patrimonio brace 
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Perspectiva do monte de Santa Marta 
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ayao arqueol6gica de Santa Marta da CortlyaS Esporoes 

voado fortlfl Cldo da Idade do Bronze e Ferr , roman zadO 

omonte de Santa Marta das Cortic;:as foi ocupado desde tempos pre-hist6ricos, 

ainda mal definidos, sabendo-se que conheceu uma importante ocupac;:ao da 

Idade do Bronze Final a qual se tera sucedido 0 povoado da Idade do Ferro. As 

habitac;:6es circulares, caracterist icas desta fase de ocupac;:ao, dispersam-se 

pelasplataformas do monte, cobertas por intensa vegetac;:ao arb6rea e arbustiva 

que dificulta a sua percepc;:ao e estudo. 0 povoado possuia varias linhas de 

muralhas e deve ter atingido uma razoavel extensao , sendo seguramente um 

lugar central, considerando 0 controle estrategico que 0 monte possui sobre 

uma vasta regiao. 

Perspectiva do monte de Santa Marla 
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Na plataforma superior do monte de Santa Marta das Cort igas , relevo que na 

documentagao medieval se en contra frequentemente referenciado como marco 

geografico identificador do territorio bracarense, conservam-se as ruinas de um 

importante palacio suevo-visigotico, que inclui um templo paleocristao , de nave 

rectangular e abside semicircular, datavel dos seculos V-VI (Fontes 1992; 2009). 

Planta das estruturas identificadas na plataforma superior 

Proposta de restituiyao 3D da bas ilica paleo -crista 

Uma estrategia para 0 patrim6nio brae 
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njunto Monumental do Mostelro e 
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Conjunto monumental que deve considerar-se associado a paisagem rural 
envolvente , incluindo a ZEP ja estabelecida. 

omosteiro de Sao Martinho de Tibaes localiza-se a cerca de 6 km a noroeste 
da cidade de Braga, junto a margem esquerda do rio Cavado. 

Fundado no seculo XI, 0 mosteiro foi instituido, no seculo XVI, Casa-Mae da 
"Congregar;:ao dos Monges Negros de S. Bento do Reino de Portugal", vindo 
a ser encerrado em 1833-34, no quadro da extinr;:ao geral das ordens religiosa 
em Portugal. 

Em 1992 foi solicitada aUnidade de Arqueologia a realiza<;:ao do estudo arqueo
logico do mosteiro, com 0 duplo objectiv~ de aumentar 0 conhecimento sobre 

Panoramica geral do mosteiro de Tibaes 
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a historia do sitio e do edificado e de proporcionar informac;ao a direcc;ao da 

intervenc;ao para desenvolver adequadamente os seus projectos. 

Os resultados das escavac;oes traduziram-se na descoberta de restos significativos 

dos ediffcios medievais e do inicio da Epoca Moderna, com destaque para a identi

ficac;ao do modele da igreja romanica e da "porta dos carros" do seculo XVI, tendo 

esta ultima side integrada no circuito de visita ao monumento. Foi ainda definida 

toda a sequencia das reconstruc;oes dos seculos XVI e XVII-XVIII (Fontes 2005). 

/ 

Perspectiva das escava90es 

Planta e reconstitui9ao da rase construtiva do mosteiro medieval 
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Conjunto monumental que deve considerar-se associado a paisagem rural 

envolvente, em fase de transformayao de rural em urbana. 

ocomplexo hidraulico setecentista das Sete Fontes corresponde a um sistema 

de abastecimento publico de agua a cidade de Braga, construfdo em meados 

do seculo XVIII por iniciativa do Arceb ispo D. Jose de Braganya (1741-1756). 

Mae de agua ou castelo das Sete Fontes 



, 

. 

l 

284 Manuela Martins I Luis Fontes 

Trata-se de um sistema composto por galerias subterraneas, fontes ou maes 

de agua e condutas, com uma extensao aproximada de 3.500 m, sendo 2.250 

m em galerias subterraneas e 0 restante em condutas de manilhas graniticas 

ou em tubagens de ferro. 

As estruturas mais visiveis deste sistema sao as sete fontes , ou maes de agua, 

popularmente designadas por capelas, po is sao pequenas edificayoes em alve

naria granitica , de planta circular e cobertura abobadada , nas quais se fazia 

a junyao de galerias e condutas, servindo simultaneamente como respiros e 

caixas de visita para manutenyao do sistema. 

Nas proximidades deste complexo hidraulico identificam-se vestigios de tipo

logia romana, admitindo-se que 0 conjunto setecentista possa ter-se sobreposto 

a um aqueduto dessa epoca , que abasteceria a cidade de Braeara Augusta, 

bem como as vil/ae da periferia urbana . 

Mae de agua ou castelo das Sete Fontes 
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