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Bracara Dives, capital da Callaecia 
F anclsvo Sa .., Len v-

o tftulo desta conferencia - Bracara Dives, capital da CalJaecia - eo ponto de 

abertura para as ideias que pretendemos apresentar 1. A expressao Bracara 

Dives encontra-se num texto classico do seculo IV d, C., texto redigido em 

forma poetica por um letrado de Burdigala (Bordeus), de nome Auso nio, e que 

se intitula Clare Urbis , 0 que pode ser traduzido como "As cidades ilustres". 

Quanto a Braga, 0 autor cita-a do seguinte mocio: "quaeque fini pelagi jactat 

Bracara Dives", 0 que pode ser lido , em versao livre, do seguinte modo: "junto 

as praias do mar Bracara orgulha-se da sua prosperidade (ou riqueza) ". 

Robert Etienne (1966, 319-332) atribui a um exagero poetico a referencia a 

Bracara como cidade maritima. Todavia, se repararmos com atenyaO, a 

distancia entre Braga e 0 litoral, tomada em linha recta, nao chega a 25 

qullometros (21 Km ) 2, ou seja cerca de um dia de marcha normal a pe (vin te 

e cinco quil6metros = cinco horas) . Por outro lado , a poucas dezenas de 

quil6metros da urbe de Augusto , ficam as desembocaduras dos rios Cavado 

(21 Km), Ave (26 Km) e Douro (39 Km). as quais a cidade estava ligada por 

via terreslre e trafego fluvial. 0 Cavado e navegavel ate Areias de Vilar (a 11 
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Km de Braga). 0 Ave ate as Caldas das Taipas (a 9 Km da cidade). Nao sendo, 

de facto , um porto de mar a cidade bracarense dispunha de faceis acessos as 

rotas marftimas atlanticas que, na epoca, eram percorridas por um trafego 

intenso. 

Por esses tempos, quando Ausonio compunha 0 seu poem a, Bracara Augusta 

era circundada por uma poderosa linha de muralha, com torre6es semicircu

lares, tal como a descreve Jeronimo Contador de Argote (nas primeiras 

decadas do seculo XVIII) e demonstraram os recentes trabalhos arqueologi

cos efectuados em diversos locais: no extremo norte da antiga Quinta do 

Fujacal (sob a responsabilidade de Jose Manuel Freitas Leite) 3; no limite da 

Se com a rua do Souto e na rua Paio Mendes (da responsabilidade de Luis 

Fontes) 4; e junto a Avenida da Imaculada Conceigao (Rodovia), onde a 

equipa do Gabinete de Arqueologia da Camara Municipal de Braga (dirigida 

por Armandino Cunha) localizou os alicerces de um poderoso torreao . Alias , 

o tragado desta muralha recorta-se , com nitidez, nos fotogramas aereos dos 

anos 40 e 50, resultantes dos voos da "Royal Air Force" (RAF) e da "United 

States Air Force" (USAF). 

A muralha (do Baixo Imperio) teria um perimetro de 2 200 metros. Quanto a 

area da cidade, calcula-se que se estendia por cerca de 44 hectares, intra

muros, embora estejam ja identificados diversos conjuntos erguidos fora da 

muralha. 

Estava, pois, entre as maiores cidades da Hispania (Legio-Leon: 19 hectares; 

Emerita-Merida: 49 hectares; Caesar Augusta-Saragossa: 60 h) e era, sem 

duvida, a maior cidade da fachada ocidental atlantica da Peninsula , pois 

estima-se que Lucus Augusti ocupava 34 hectares, enquanto Olisipo, cujo 

perimetro da epoca romana ainda esta mal definido, nao alcangava tal 

superficie. Scalfabis, sede de um vasto convento, que ia do Tejo ao Douro , 

era, ao que parece, uma cidade pequena, por certo menor do que Olisipo, a 

qual, no entanto, estava sob a sua dependencia jurfdica. 

Conimbriga, sede de civitas, ocupava apenas 9 hectares, 0 que e normal 

considerando 0 seu estatuto secunda rio. 
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5 Bracara Dives. capital da Callaecia 

No tempo em que Ausonio evocava Bracara Dives, esta urbe ja tinha sido 

designada capital da Callaecia pelo imperador Diocleciano (finais do sEkulo 

III, entre 284 e 288) (TRANOY 1981,402-403), ou seja com uma vasta area 

sob a sua jurisdiyao, reunindo ao seu territerio inicial os conventos de Lucus 

Augusti e Asturica Augusta, bem como parte do de Clunia . As outras provin

cias da peninsula eram a Lusitania, com sede em Merida; a Baetica, com sede 

em Cordoba; a Cartaginensis, com sede em Cartagena; e, final mente, a 

Tarraconensis, com capital em Tarragona, as duas ultimas urbes situadas na 

costa mediterranea da Peninsula Iberica. 

Fundada ex-novo pelo imperador Augusto, apes 0 termo das suas campanhas 

de pacificac;:ao do Noroeste, provavelmente cerca de16/15 a.C. (LE ROUX 

1994,231), como alcanc;:ou Bracara Augusta 0 estatuto de grande cidade da 

Peninsula, em poucos seculos? 

As condic;:6es geograficas eram favoraveis: foi implantada no amago de uma 

regiao fertil, abundante em agua, com solos espessos, a igual distancia do 

curso final dos dois rios que drenam uma vasta area do Noroeste, 0 Minho e 

o Douro, a meio caminho entre 0 litoral aberto ao tratego maritimo e as 

montanhas interiores, com grandes potencialidades silvo-pastoris. 

No conventus de Bracara situavam-se importantes frentes de explorac;:ao 

mineira. 0 aura era extraido na Serra de Santa Justa (Valongo), a sui e na da 

Padrela (Vila Pouca de Aguiar) a leste (ambas jazidas primarias com elevados 

indices de minerio, por tonelada). A norte, para alem do aura - explorado no 

leito dos rios, periodicamente desviados para 0 efeito, como revela 0 Monte 

Furado, no vale do rio Coura - 0 estanho era abundante, tal como na area do 

Barroso (a no rdeste). 

Por outro lado, se os recursos naturais eram numerosos a regiao nao era 

menos populosa. De acordo com Plinio, que escreveu no sEkulo I, de Bracara 

dependiam 24 populi e 285 000 habitantes. Entre tais povos destacavam-se 

os Bracari, que viviam em grandes povoados como a Citania de S. Juliao; 0 

Monte Redondo; Santa Marta da Falperra; 0 Castro das Eiras; 0 Monte das 

Caldas; 0 Castelo de Barbudo, para apenas citar os mais conhecidos. 
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o nome Bracara Augusta simboliza uma profunda alianya entre 0 Imperio 

Romano e as elites dos Bracari. A epigrafia votiva e funeraria documenta a 

importancia desses indigenas na magistratura e no sacerd6cio, sabendo-se 

que pelo menos um dos Bracari (Q. Pontius Severus) alcanyou 0 estatuto de 

flamen (sacerdote do culto imperial) em Tarragona, cidade que durante 0 Alto

-Imperio foi a capital da Hispania (MARTINS E DELGADO 1989/ 1990, 21). 

Todavia , a cidade nao se limitou a uma alianya polftica-religiosa com Roma, 

mas abriu as suas portas a comerciantes, ou a personagens oriundas de 

outras partes da peninsula , como Celica Franta, provavelmente oriundo da 

Meseta, de Arcabriga (embora nao seja possivel identificar se trata de uma 

cidade da zona de Bi/bitis, na Celtiberia, ou do sui da Lusitania, ainda que a 

menyao adivindade Tangaaponte para a segunda hip6tese) (TRANOY 1981, 

284-285). Cetica Franta mandou esculpir 0 conhecido santuario da Fonte do 

Idolo. 

A construyao da nova urbe iniciou-se logo na epoca de Augusto. As obras 

atrafram numerosos trabalhadores , oriundos dos povoados adjacentes, como 

documenta a Arqueologia , at raves da recolha de inumeros fragmentos de 

ceramica micacea indigena, dita castreja , que alias era produzida em Bracara. 

Tambem testemunham essa lase os moldes de s itula encontrados nos 

terrenos onde esta 0 Museu D. Diogo de Sousa (MARTINS 1988, 23-33) e, 

mais recentemente, no logradouro do antigo Albergue Distrital (ineditos). 

Sob 0 dominio dos imperadores que se sucederam a Augusto (a dinastia 

Julio-Claudiana) 0 surto construtivo manteve-se e ter-se-a ampliado na 

dinastia seguinte , ados Flavios , quando se operaram importantes remodela

yoes, embora man tendo os eixos iniciais (SE/NW) . 

Obedecendo aos canones classicos , com um trayado geometrico regular, 

provavelmente organizada em m6dulos habitacionais de 120 pes (insula das 

Carvalheiras e dados ineditos das escavayoes do ex-Albergue Distrital) , 

Bracara Augusta ocupava, nas Ultimas decadas do seculo I d.C., uma extensa 

area e possuia grandes edificios publicos ja exumados como as Termas do 

Alto da Cividade e um possivel mercado a Norte, junto ao actual Largo do 

Payo (GASPAR 1985, 51-125). 
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o crescimento da vida urbana, bem como 0 aprofundamento da romanizagao 

de todo 0 espago do Noroeste (incluindo as montanhas interiores) exigi ram 

mesmo a abertura de uma nova grande via estatal entre a costa e a Meseta, 

entre Bracara Augusta e Asturica Augusta. E a Via Nova, a Geira, com um 

tragado que parece ter sido desenhado a compasso , com habeis solug6es de 

engenharia , a fim de cruzar as montanhas e unir as depress6es tectonicas 

intermedias, como 0 trogo que do Vale do Cavado alcanga a "Baixa-Limia", em 

apenas trinta e oito milhas romanas (BAPTISTA et alii 1995; LEMOS e 

BAPTISTA 1995/96 , 113-134). 

No seculo II, num perfodo de tranquilidade (Pax Romana), a importancia de 

Bracara aprofundou-se. A sepultura do Largo Carlos Amarante, de uma dama 

bracarense do seculo II , com um espolio que congrega vasos de ceramica 

fina , frascos de vidro e adornos em ouro, um dos quais um rico alfinete do 

cabelo de marfim revestido a ouro , e, por si so, um evidente testemunho da 

prosper idade de Bracara Augusta (DELGADO 1984, 179-196). 

Nao se notam, alias , nos registos arqueologicos, sinais da crise que sacudiu 

o Imperio Romano no seculo III. 

A elevagao de Bracara a sede do governo da Ca/laecia esta bem documen

tad a do ponto de vista arqueologico. Enquanto que, noutras cidades do 

Imperio, se regista uma retirada das residencias urbanas para as vi/lae, pelo 

contrario, as escavag6es de Bracara Augusta revelaram obras particulares de 

grande f6lego, designadamente a construgao de ediffcios com alicerces 

poderosos e dotados de caracterfsticas especfficas . Referimos, entre outros 

exemplos, as rufnas residenciais descobertas nos terrenos a noroeste do 

Museu de D. Diogo de Sousa (MARTINS e DELGADO 1988, 79-93 ; e dad os 

ineditos); os conjuntos de muros exumados nas escavag6es do logradouro do 

ex-Albergue (dados ineditos); os resultados dos trabalhos arqueologicos 

efectuados na rua do Anjo; no interior da Cerca do Seminario de Santiago; e 

na rua de Janes S 

No seculo IV Bracara e uma dinamica urbe, sede metropolitana, polo difusor 

do cristianismo , com jurisdigao religiosa sobre um vasto territorio. 
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o fim do Imperio Romano nao quebra 0 poder urbano de Braga. Ao abrigo das 

suas fortes muralhas os Suevos instalam um reino e multiplicam expedir;:6es 

em direcr;:ao ao Sui, atacando cidades de grande e pequena dimensao como 

Emerita em 446 (MACIEL 1996, 277) ou Conimbriga em 468 (MACIEL 1996, 

278). Esta ultima nunca recuperou do golpe desferido e foi parcial mente 

abandonada, 0 que alias preservou para 0 futuro os seus bel os monumentos. 

A instabilidade provocada pel as acr;:6es dos Suevos, levou 0 poder romano 

remanescente a aliar-se aos Visigodos. Da-se assim, em 455, 0 saque de 

Braga, descrito por Idacio, bispo de Chaves (TRANOY 1974). 

Todavia, nada indica que a cidade sofreu profundamente com 0 ataque de 

Teodorico II, 0 chefe dos Visigodos. 0 reino suevo apenas termina em 585 

(MACIEL 1996, 280). 

A Arq ueologia e a Hist6ria demonstram que Bracara continuou a ser um 

importante centro urbano As rotas comerciais nao foram afectadas pelas 

perturbar;:6es politico-militares. De facto, a Arqueologia documenta uma 

intensa importar;:ao de lour;:a de mesa do Norte de Africa (a chamada Terra 

Sigillata Clara). Encontraram-se, mesmo, materiais oriundos do Medio Orien

te (ceramicas foceana e cipriota), datados dos seculos V e VI (DELGADO 

1988,35-49). 

Nos arredores de Braga em Dume, no seculo VI , fundou S. Martinho uma 

basilica (FONTES 1990, 147 -169) e um con vento anexo , onde , no scriptorium, 

os monges copiavam os textos antigos. Em Braga realizaram-se em 561 e 572 

dois concilios. 

No seculo seguinte destaca-se 0 munus episcopal de S. Frutuoso que 

mandou erguer nos arredores da urbe uma esplendida capela sepulcral, 

inspi rada nos modelos classicos romanos de temp los com capelas martiriais. 

(FONTES 1989). 

Quando, a partir do secu lo VIII os letrados maometanos, que acompanham os 

exercitos invasores, se referem a cidade descrevem-na como opulenta e 

destacam as suas linhas de muralha. 
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Nos seculos VIII e IX a fronteira entre os universos maometano e cristao 

oscilou entre 0 Dour~ e 0 Mondego. 0 bispo de Braga considerou prudente 

abrigar-se a Norte, sob a sombra protectora das muralhas de Lugo, ou mais 

longe ainda em Mondoiiedo. Mas, nao perde os seus !ftulos, nem as suas 

propriedades. 0 nucleo urbano de Braga manteve-se , 0 que esta demons

trado, tanto documental como arqueologicamente. 0 chamado Paroquial 

Suevico (Oivisio Theodomiri), bem como os textos incorporados no Censual 

do bispo D. Pedro e no Liber Fidei revelam que a organizayao eclesiastica 

tambem subsistiu, tal como a textura rural envolvente. 

Tanto assim e que, no seculo XI, Bracara e Santiago de Compostela disputam 

arduamente a primazia religiosa e as reliquias dos Santos Martires. 

Mais tarde, no seculo XII , Braga surge intimamente ligada a formayao do 

Con dado Portucalense, do reino de Portugal e a sua expansao para sui (na 

conquista da cidade de Lisboa D. Afonso Henriques e D. Joao Peculiar, bispo 

bracarense, combatem lado a lado) (MATTOSO 1993, 75). 

Os documentos escritos sao esc ass os para revelar a historia de uma cidade 

que exerceu uma funyao primordial na fachada atlantica ocidental da Penin

sula e no Noroeste Peninsular, ao longo de mais de doze seculos. Os 

existentes ja foram objecto de interpretayoes cruzadas ou pouco mais podem 

esclarecer. 

Pelo contrario os arquivos da terra, os vestlgios materiais conservados no 

sub-solo, sao mais extensos e numerosos. 0 seu estudo progressivo trara 

novas interpretayoes ou iluminara 0 teor dos documentos escritos ja conhe

cidos. 

Ao instituir 0 Salvamento de Bracara Augusta 0 I Governo Constitucional 

presidido por Mario Soares, inaugurou a Arqueologia Urbana em Portugal e 

salvou do aniquilamento certo a historia de uma das grandes cidades da 

Peninsula Iberica. 

A soma de 21 anos de intervenyoes sistematicas da Unidade de Arqueologia 

da Universidade do Minho, em colaborayao com 0 Museu D. Diogo de Sousa 
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(revitalizado para 0 efeito em 1981) e, desde 1992, em articulayao com 0 

Gabinete de Arqueologia da Camara, permitiu reunir uma massa informativa 

de grandes dimens6es, um vasto patrimonio cientifico e museologico. 

A historia deste projecto de Arqueologia Urbana e irregular. Neste momenta 

esta em velocidade de cruzeiro . Mas em qualquer oceano existem baixios ou 

rochas, por vezes quase invisfveis . Por este motive 0 timoneiro nao deve 

adormecer ao leme, ou distrair-se 0 vigia na gavea. 

Tal como em 1976, vamos tentar que em 1998 e 1999 sejam dados novos 

passos qualitativos: 

- no reforyo do trabalho de campo; 


- na informatizayao dos dados; 


- na catalogayao dos materiais; 


- no estudo do urbanismo; 


- na analise dos ediffcios; 


- na divulgayao mediatica dos conhecimentos. 


Nao foi suficiente salvar 0 que restava da urbe. Agora, que ja existe um 

consenso indiscutfvel sobre 0 valor do sub-solo da cidade, e urgente revelar 

a dimensao do projecto de Bracara Augusta, a nfvel nacional e europeu, bem 

como desenvolve-Io nas suas multiplas vertentes. 
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Notas 

1 Nota Previa : 

Nao nasci, nem fui criado em Braga, pelo que nao me move uma particular relac;:ao afectiva 
com a cidade. Tambem 0 estudo de Bracara Augusta nao e a obra da minha vida. Qutros 
trabalhos realizei , dos quais me orgulho. Assim, nestas paginas se des taco a importancia 
de Braga , como cidade hist6rica, nao e por razoes pessoais ou por exagero e fantasia . 

Mas, porque, suspeito que muitas das chaves para a compreensao da hist6ria milenar de 
uma parte da Peninsula se encontram no estudo intensi vo da arqueologia de Braga e do seu 
territ6rio restrito e amplo. 

De facto , em 1977, fui contratado pela Universidade do Minho, com a finalidade de colaborar 
no Salvamento de Bracara Augusta. Nesse mesmo ano, alguem me preveniu, embora de 
forma indirecta que era uma tare fa ingrata. Mas, por caracter, tal como os detectives dos 
romances , sou persistente e teimo em desvendar os misterios . Sem ser um adepto ferveroso 
das teorias conspirativas, nao ignoro que muitos desejariam que esse caminho, 0 da 
descoberta de Bracara Augusta, nao fosse aberto ou ficasse nebuloso. Qutros , entre os 
quais a direcc;:ao cientifica do projecto, acreditam e lutam, diariamente, para que 0 

conhecimento da cidade roman a e medieval avance, mesmo que as resistencias se 
avolumem. 

Devo, alias , acrescentar que 0 conhecimento divulgado nesta conferencia nao e 0 resultado 
de uma investigac;:ao solitaria, mas 0 produto do trabalho de uma vasta equipa. 

2 Medidos sobre a carta 1 :250 000 dos SCE (Servic;:os Cartograficos do Exercito), assim 
como os restantes val ores adiante indicados. 

3 Arque610go da Universidade do Minho. 

4 Arque610go da Universidade do Minho. 

5 Conjunto de escavac;:oes ineditas, cUJos resultados serao divulgados nos pr6ximos dois 
anos , da responsabilidade da direcc;:ao cientifica do projecto Bracara Augusta. 

Bibliografia 

A bibliografia sobre Bracara Augusta eja muito numerosa. Listas pormenori

zadas podem ser encontradas em : 

MARTINS, Manuela (1997) - Bracara Augusta: a memoria de uma cidade, 

Cadernos de Arqueologia, 11,8-9, Braga, pp. 177-195. 

NUNES, Henrique Barreto (1996) - Para a Hist6ria do Salvamento de Bracara 

Augusta, 3, Bibliografia (1634-1996). Mfnia, "I, 4, Braga, pp. 147

-165. 

Para tais listas remetemos os leitores mais interessados. 
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Fig. 2  Escava~6es no interior da cerca do Seminario de Santiago: 
rua tageada e pilar de p6rtico do Baixo Imperio. 

Fig 3 - Anfora de garum encontrada na escava9ao de uma taberna do sec . IV 
que abria para 0 decumanus maior de Bracara Augusta. 
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Considerac;6e~ 

Real Fabrica d 
colecc;ao do M 

e .... 

Fig . 4 - Anfora do Baixo Imperio, recolhida nas escavac;:6es do ex-Albergue Distrital . 

Fig. 5 - Placa de azeviche negro com a gravac;:ao do crismon, recolhida num nivel 
habitacional do sec . VIVI em escavaC;;6es na rua do Anjo. 
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