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Projecto de Salvamento e Estudo de 
Bracara Augusta -1998 1 

Manuela Martins 
Francisco Sande Lemos 

Nota previa 

Em 1995 , na sequencia da tom ada de posse do Governo socialista, foi criado 

o Ministerio da Cultura , dotado com uma estrutu ra organica especifica , na 

area do patrimonio cultural. Posteriormente foram criados dois organismos: 

um com estatuto de Instituto Publico, 0 IPPAR (Insti tuto Portugues do Patri

monio Arquitectonico); outro 0 IPA (Instituto Portugues de Arqueologia), di

recC80 de servicos autonoma, directamente dependente do Ministro da tutela. 

Ap6s 0 lancamento do IPA foi solicitado ageneralidade dos arque610gos que 

enquadrassem a sua actividade em projectos de investigaC8o, formalmente 

expressos_Pedia-se, tambem . que os projectos ja existentes, aprovados pelo 

ex-IPPC/IPPAR fossem reformulados, considerando que os textos " .. . apre

sent ados anteriormente a 1998 deixam de ter validade., _n 2 . 

Oeste modo, a direcC80 cientifica do projecto de Bracara Augusta enviou ao 

IPA 3 um projecto devidamente actualizado, 0 que alias se justificava plena

mente considerando a crescente dinamica dos trabalhos 4 _ 
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o projecto de salvamento e estudo de Bracara Augusta, tal como muitos 

oulros, designadamente os que se candidataram a financiamento no ambito 

do PNTA, foi apreciado por uma comissao, nomeada por despacho ministe

rial, comissao que integrou cinco arque610gos independentes do IPA 5. 

Distribufdos os processos pelos diferentes re latores, efectuou-se uma reu

niao conjunta, onde os pareceres respeitantes a cada projecto foram aprecia
dos em conjunto. 

De acordo com 0 oficio do IPA, datado de Junho de 1998 6 0 projecto de 

Bracara Augusta foi aprovado. 

o documento subsequente e, pOis , 0 texto basi co e com valor legal, segundo 

o qual se desenvolve 0 estudo da cidade romana que deu origem a Braga. 

S6 por este motivo justificava-se a sua publicayao. 

Mas, tambem, porque a sua divulgatyao, permite a um publico mais vasto 

conhecer a estrutura do projecto, a sua hist6ria, as suas principais linhas de 

actividade, os resu ltados jei alcanyados e os objectiv~s priori tarios. Para a 

comunidade arqueologica e para todos aqueles que acompanham mais de 

perto 0 salvamento da urbe romana, ou para os que se interessam pela 

hist6ria da Arqueologia e documento importante. 

Para efeitos de publicac;:ao na revista Forum, 0 texto fo i cuidadosamente 

revisto, embora nos tenhamos limitado a pequenas co rrecty6es , elim inando 

erros de sintaxe e ortograficos, alterando algumas discordancias, ou virgulas, 
mal colocadas. 

Por outro lado, inserimos algumas notas de rodape, que nao constavam do 

documento Inicial e que 0 actuallzam. Por exemplo, alguns mestrandos 

conclufram, entretanto, as suas leses, 0 que eassinalado, bem como outros 
aspectos considerados uteis. 

Em suma, com a publicayao do projecto nesta revista tanto os arque610gos, 

como 0 publico em gera!, passam a dispor de uma pe~a assencial para a 

compreensao do modo como sa desenvolve 0 universo do estudo de Bracara 

Augusta. 
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Introduc;ao 

o Projecto de Salvamento de Bracara Augusta nasceu em 1976. na sequen

cia de uma iniciativa governamental destinada a salvar e preservar a zona 

arqueol6gica de Braga, ameac;ada de destruiy80 pela expans80 urbanistica 

de Braga que, nas decadas de 60 e 70, atingiu os terrenos da Colina de 

Maximinos correspondentes a praticamente metade da area ocupada pela 

antiga cidade romana. 

Constituindo 0 primeiro projecto de Arqueologia Urbana no nosso pars viveu, 

naturalmente. momentos comp lexos e dlferenciados decorrentes de multiplas 

dificu ldades de ordem jurldica, institucional e financeira. Tais dificuldades 

viriam a impor diferentes estrategias e ritmos de interven«80 arqueol6gica na 

cidade de Braga. 

Tendo tido como filosol ia inicial uma estrategia de salvamento, que envolveu 

iniciativas legislativas e um amplo trabalho arqueologico de salvamentos e 

emergencias, bem como de prospecyoes geofisicas destinadas a delimitar a 

area da velha Bracara Augusta, 0 projecto viria a evoluir, na decada de 80, 

integrando uma maior componente de investiga«ao, centrada, sobretudo, no 

estudo do urbanismo, da arquitectura e do espolio. No entanto, e devido a um 

conjunto de conjunturas desfavoraveis, a componente de estudo cientffico 

teve que ser sistematicamente secundarizada em face da prioridade dos 

salvarnentos e emergencias, que nunca deixaram de pressionar os responsa

veis do projecto. 

Vinte e do is anos volv idos sobre 0 lanqamento do projecto de Bracara Augusta 

este mantem caracteristicas muito proprias, que 0 diferenciam claramente de 

qualquer outro projecto de Arqueologia Urbana no nosso pais. De facto, ele 

e0 unico projecto de interven«30 urbana que sempre possuiu uma direcy30 

cientifica coerente e unica, dependente de urna Universidade, assegurando, 

na pratica, que as interven«oes arqueol6glcas em Braga nunca fossem 

consideradas um mere registo do subsole ameaqado pela construq30, mal 

grade ter side essa a tendencia e fi losofia de interven«30 que viria a irnpor-se 
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nos novos projectos de Arqueologia Urbana no nosso pais. Por essa razao 0 

projecto de Bracara Augusta conseguiu manter, ao longo do seu dificil 

percurso, uma grande integridade e coerencia, enquanto projecto misto, de 

salvamento e de estudo, facto que garantiu a preserva~ao e organiza~ao dos 

regislos e a sua facil man ipula~ao para qualquer Irabalho cien tifico. Por outro 

lado, foi a existencia de uma direc9ao cientifi ca unica e 0 caracter misto do 

projeclo que permitiram, na realidade, que as ruinas de Bracara Augusta nao 

viessem a ser sistematicamente sacrificadas ao creseimento urbano, como 

aeonteeeu em muitos cidades hist6ricas onde as inte rvenyoes urbanas foram 

e sao consideradas um mero problema de salvamento. Mal grado todas as 

dificuldades burocratieas e algumas destrui90es inuteis, determinadas pela 

inoper~nc ia dos servic;:os competentes, designadamente do ex-IPPC, Braga 

pode hoje orgulhar-se de possuir um dos patrim6nios arqueol6g icos urbanos 

melhor conservado, ainda que nao completamente valorizado, por falta de 

financiamento apropriado, a par de uma area de reserva arqueol6gica , 

classiflcada como zona non aedifieandi. 

Explicitam-se. de segulda, 0 contexte de criac;:ao e desenvolvimento do 

Projeeto de Bracara Augusta, os seus objectivos gerais , os resultados ja 

atingidos, a equipa e a programa~ao de interven~6es para os proximos tres 

anos. 

2 
Historial do Projecto 

2.1 
Enquadramento jurfdlco 

A intervenc;:ao do I Governo Constitucional no salvamento de Braeara Augusta 

aeabaria por traduzir-se, logo em 1976, na promulga~ao de leis aplas a 

proteger as areas arqueol6gicas de Braga, previamente definidas, e na 

eriac;:ao de uma equipa permanente, capaz de acorrer a situac;:oes de emer
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gElncia. Foram enUio criados um Grupo Executlvo Intermlnisterial 7 , encar

regado de elaborar um estudo de conjunto sobre a situac;ao dos terrenos 

arqueol6gicos de Braga e 0 Campo Arqueologico de Braga, que passou a 

intervir de forma activa em salvamentos e emergElncias, dentro da area 

urbana. 

As acc;oes conjugadas do Grupo Executivo e do Campo Arqueol6gico permi

tiram, ainda em 1976, a publicac;ao de um conjunto de medidas legislativas 

empenhando diferentes Ministerlos - tendentes a salvaguardar os vestfgi

os da cidade romana e, simultaneamente, a desbloquear a situac;ao de 

impasse no desenvolvirnento urbanistico, criado pela presenc;a de ru lnas em 

varias zonas da cidade. 

Aquelas medidas legislativas possibilitaram: 

- a definic;ao de uma Zona de Protecc;ao Especial , com validade por um ana 

(Dec. Lei 640/76 de 30 de Julho de 1976), alterada em 1977 (Dec. Lei 65/ 

/77 de 30 de Julho) e valida, ainda em 1978, pel a publ icac;ao do Dec. Lei 

65/78 de 8 de Julho; 

a criac;ao da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, que se 

responsabi lizou pela direcc;ao tecnica e cientifica das escavac;6es em 

Braga; 

- a atribuic;ao aquela Unidade de verbas para manutenc;ao de urna equipa 

que assegurasse as necessarias escavac;oes; 

a aquisic;ao, por troca, dos terrenos da Colina de Maximinos, onde se 

situ am hoje as ru(nas da Termas romanas e se situava a charnada "Praia 

das Sapatas", area que viria a ser arrasada, em 1991. 

Todavia, a legislaC;ao acfma referida enfermava dum caracter provis6rio que 

obrigava a reformulayoes e prorrogac;oes anuais, as quais cedo se revelaram 

diffceis de obter, entre outros motivos, pelas entao constantes mudanc;as de 

Governo. De qualquer modo, ate 1979, a referida legislac;ao foi reformulada 

e prorrogada por sucessivos decretos-Iei e, assim, salvaguardada uma area 

bastante significativa da antiga cidade romana. 
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A partir de 1980 tal area ficou totalmente desprovida de protec~ao legal por 

nao ter vol tado a se r pro rrogado 0 Dec. Lei que criara a Zona de Proteccao 

Especial (ZPE). 

Para obviar a esta conjuntura de eminente risco e com base no conhecimento 

entretanto adquirido sobre a distrib ui~ao das rurnas de Bracara Augusta, a 

Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho iniciou, em 1980, uma 

serie de reunioes, que culminaram na elaboraCao de urn ante-projecto de 

Decreto-Lei que criaria uma Zona Arqueol6glca de Braga, com a respectiva 

legislaCao cautelar, protegendo 0 subsolo. Este ante-projecto mereceu a 

aprovacao de varias entidades, incluindo da propria Camara de Braga, tendo 

sido entregue, em 1981 , ao Secreta ri o de Estado da Cu ltura, Dr. Braz 

Teixeira. 0 texto , aprovado com ligeiras alte ra~oes pela Comissao Nacional 

Provisoria de Arqueologia, mereceu um despacho de concordancia do Secre

tario de Estado da Cultura, que 0 remeteu it Assessoria Jurfdica do IPPC. 0 

novo projecto, elaborado por aquela instancia, com base no anterior e apenas 

concluido em 1984, nao viria, contudo, a obler 0 acolhimento favoravel da 

autarquia, 0 que bloqueou, por completo. a criacao de uma legisiacao cautelar 

para os terrenos arqueol6gicos de Braga, abrangidos por Pianos Urban fslicos 

datados dos anos 50 e 60 , os quais nao tinham em conta a riqueza do subsolo 

arqueologico de Braga. 

Em 1984, por pressao da CMB junto do IPPC e por despacho do Ministro da 

Cultura chegou a ser proposta a compra de lotes na Colina de Maximinos, 

atraves da DirecCao Geral do Patrim6nio do Estado. chegando mesmo a ser 

fe ita uma avaliacao dos mesmos. Paradoxalmente. esta aval ia~ao nao teve 

qualquer seguimenl o, nem 0 ex-IPPC rna is se preocupou com os terrenos 

arqueol6gicos de Braga. 

A ausencia de legislayao protectora, a inexistemcia de um novo plano de 

urbanizacao e a transferencia de boa parte dos terrenos arqueol6gicos. 

anteriormente na posse da banca nacional izada, para particu lares, acabou 

por fazer vingar 0 Plano de Urban iza<;:ao datado de 1965, 0 que signifi cou. na 

pratica, uma ameaca sistematica para os vestigios ainda conservados da 

cidade romana de Bracara Augusta. 
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Na impossibilidade de se proteger uma area arqueologica extensa e 

consequente, os responsaveis pelo projecto de Bracara Augusta decidiram 

prop~r a classifica-;:ao dos vestrgios ja escavados, como forma de salvaguar

dar 0 seu enquadramento. Nesta iniciativa se insere a classifica-;:ao, como 

imoveis de interesse publico, das rU lnas das Carvalheiras, de um tro-;:o da 

muralha romana na Quinta do Fujacal e a classificac;:ao como Monumento 

Nacional das Termas do Alto da Cividade, pelo Dec. Lei 1/86 de 3 de Janeiro. 

A definic;:ao de uma area de protec-;:ao especial a este ultimo monumento 

tardou dois an os a traduzir-se em diploma legal, vindo finalmente a materia

lizar-se pela Portaria 214/88 de 11 de Abril. Na pratica, a definigao desta area 

de protecgao constituiu 0 unico meio de salvaguardar parte do rico subsolo 

arqueol6gico da Colina do Alto da Cividade, falhadas que toram todas as 

anteriores iniciativas. Tornava-se, contudo, indispensavel regulamentar esta 

area de protecyao. Mais uma vez, a regulamentac;::ao proposta pelos arqueo

logos tardou a ver a luz do dia. Tres longos anos passaram ate que a Portaria 

861191 consignasse. final mente, dentro do per(metro especial de protecc;::ao 

das Termas Romanas, uma Zona de Construc;::ao Condicionada e uma Zona 

non aedlficandl. 

Esta ultima regulamentagao desencadeou os apetites construtivos sobre os 

terrenos arqueologicos de Braga, pois os proprietarios de terrenos na zona de 

construc;:ao condlcionada, possuidores de toteamentos aprovados ao abrigo 

do plano de urbanizac;::ao de 1965, solicitaram, em avalanche, autoriza-;:aes de 

construc;::ao , tendo sido brindados com a figura do "deferimento tacito", por 

fal ta de resposta em tempo devido. Toda aquela area vlria, assim, a desapa

recer irremediavelmente , sem ter sido possivel qualquer intervenc;::ao arqueo

109ica previa, que salvaguardasse, pelo menos, 0 registo da informac;::ao . 

As destruic;::oes do subsolo arqueol6gico de Braga, ocorridas nos infclos de 90, 

acabaram por ter amplo eco na comunica-;:ao social. E, se esta nao al terou 0 

posicionamento do organismo de tutela em relagao a Bracara Augusta, teve 

pelo menos a vantagem de alterar 0 postura do municipio. Assim, acabou por 

ser criado, em 1992, um Gabinete de Arqueologia no ambito do Centro 

Hist6rlco. que passou a controlar todas as situagaes de emergencia, bem 

como a acompanhar as multiplas obras que, no perimetro urbano, tem 

incidencia sobre 0 subsolo. Perante a possibilidade de ser tamMm sacrificada 
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a zona non aedificandi da Colina de Maximinos, a Camara Municipal acabaria 

por adquirir aqueles terrenos, salvaguardando-os de constru~ao . Finalmente, 

o Plano Director Municipal impes medidas cautelares a areas arqueol6gicas 

dentro do perfmetro urbano , definindo, noutros casos, algumas pequenas 

zonas de reserva arqueol6gica, onde apenas poderao ser construfdos equi

pamentos de superf fcle. 

2.2 
Enquadramento arqueol6gico 

Desde a sua criac;:ao, em 1976, a Unidade de Arqueologia da Universidade do 

Minho, atraves dos responsaveis pelo Projecto de Bracara Augusta, procu

rou , por um lado, dar resposta as multiplas situayoes de emergencia, resul

tantes da inexistencia de urn enquadramento juridico con venlente e, por 

outro , contribuir de forma activa para a sua formulayao, fornecendo ao ex

-I PPC e ao IPPAR as in formac;:6es e propostas necessarias. Esforyou-se, 

igualmente, por proporcionar a camara Municipal, bem como a outras 

entidades, os elementos indispensaveis para a criac;:ao de um Plano de 

Urbaniza~ao para a Zona Arqueol6gica, que salvaguardasse as rufnas e 

permitisse a criac;:ao de equipamentos que nao afectassem 0 subsolo. Para

lelamente, procurou estudar e divu lgar os resultados das intervenyoes que foi 

realizando. 

Considerando 0 enunciado no ponto anterior efacil perceber que 0 salvamen

to e estudo de Braeara Augusta constitufram sempre aspectos ind issociaveis 

deste Projecto, ao longo dos seus vinte e dois anos de vida. No entanto, 

sempre se entendeu que a intervenc;:ao conjunta da autarquia e do IPPCI 

I IPPAR no processo seriam sufic ientes para assegurar uma crescente dimi

nuic;:ao das intervenyoes de emergencia, facto que facil itaria, naturalmente, a 

acelerayao do estudo cientffico da cidade romana . Foi alias esse 0 esp frito 

que est eve presente na formalizayao do Projecto de Salvamento e Estudo 

de Braeara Augusta, aprovado , em 1981, pela ex-Comissao Nacional Pro

vis6ria de Arqueologia, no qual os seus entao dois responsaveis (Manuela 

Delgado e Francisco San 
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Delgado e Francisco Sande Lemos) definiam uma serie de prioridades para 

aquele estudo, designadamente no ambito do urbanismo, da arquitectura, do 

estudo das necr6poles e dos materiais . 

No entanto, a i n d efini~ao juridica e urbanfstica de Bracara Augusta e da sua 

Zona Arqueol6gica acabaria por consti tuir um serio obstaculo a um programa 

ditado por prioridades cientfficas, considerando a ocorrencia sistematica de 

intervenyoes de urgencia, os prazos limitados e as press6es das entidades 

construtoras, publicas e privadas. 

De facto, s6 ap6s a cr i a~ao do Gabinete de Arqueologia da Camara Municipal 

de Braga, em 1992, que passou a encarregar-se, priori tariamente, dos 

salvamentos e emergencias na zona do Centro Hist6rico, determinados pel a 

sua revalorizayao e a impor condicionantes aos novos projectos imobi liarios 

na area ocupada pela antiga cidade romana, foi possive l a Unidade de 

Arqueologia red imensionar as prioridades do Projecto de Bracara Augusfa. 

Desde entao, definiu-se como prioridades do projecto 0 estudo sistematico 

dos edificios e conjuntos de rU lnas, cuja coerencia permitisse uma adequada 

publicayao, como acontece com a insula das Carvalheiras e com as Termas 

do Alto da Cividade, a par da realizayao de escavayoes programadas em 

zonas-chave de interesse cientffico , estabelecidas a partir da analise do 

significado arqueol6gico do conjunto dos dados obUdos ate ao momento. 

Sa 0 cumprimento do primeiro dos objectiv~s acima delineados implicava um 

taseamento de escavayoes destinadas a conclu ir 0 estudo dos edificios e, 

naturalmente, um financiamento compativel , encontrando-se ainda em curso, 

ja 0 segundo objectiv~ nao foi sequer materializado em qualquer intervenyao, 

pois depende de meios finance iros que 0 projecto nunca conseguiu ver 

garantidos. 

No entanto, e apesar das multiplas dificuldades encontradas , foi possivel ir 

alcanyando alguns dos objectivos cientfficos enunciados para 0 Projecto, que 

se apresentam de seguida. 
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3 

Objectivos do projecto 


3.1 
Objectlvos inicials e resultados atingldos 

Como seria de preyer os objectivos do Projecto de Bracara Augusta foram 

evoluindo ao longo dos anos, quer porque alguns foram sendo concretizados, 

quer porque 0 proprio avan<;:o dos conhecimentos perm itiu reformular as 

quest6es que iniclalmente se colocavam ao estudo da Braga romana. Por 

essa razao faremos de seguida uma resenha dos sucessivos objectiv~s que 

fo ram sendo definidos, bem como dos principais resultados atingidos. 

Os objectivos gerais propostos, em 1981, para 0 Projeeto de Bracara Augusta 

centravam-se em quatro grandes domlnios: 

1. 	Defini<;:ao do tra<;:ado urbano da eidade rom ana; 

2. 	Caraeteriza<;:ao da arquitectura de Bracara Augusta, a partir dos vestfgios 

e edificios detectados; 

3. 	 Identifica<;:ao do tra<;:ado da muralha romana, sugerido pelos investigado

res dos seculos XVIII e XIX; 

4. 	 Localiza<;:ao e caracteriza<;:ao das necr6poles. 

Podemos considerar que qualquer destes domlnios mereceu a atenyao dos 

responsaveis, facto que se traduziu, quer na rea llzayao de intervenc;:6es, quer 

em estudos, alguns dos quais ja publicados. 

o nlvel de concretiza<;:ao destes objectiv~s e naluralmente diferenciado. 

Quanto ao primeiro, podemos considerar que foram dados passos signifiea

tivos no conhecimento do tra<;:ado da cidade, como resultado da interpreta<;:ao 

de alinhamentos de muros, arruamentos e cloacas, que permitiu estabelecer 

o tra<;:ado hipodamico de Bracara Augusta, bem como definir as dimens6es 

das Insulae da parte norte da urbe. A extensao deste modelo aarea total da 

cidade romana, tem vlndo a ser sistematicamente con fi rmada em varias 

lntervenc;:aes de salvamen 

um desiderato em parte ja 

um dos objectivos cientific( 

terao que ser definidos os Ii 

os estudos destinados a de 

(com base num eonjunto ( 

<;:6es) , corresponder a epo 

Bracara Augusta que tem 

quer internacional. 

o segundo objectivo relacie 

te merecido a aten<;:ao dos 

uma area difieil , atendendo 

vos saques a que estivera 

fachadas, por auseneia de J 

lado, a reconstitui<;:ao arq 

escava<;:aes dos ediffcios, 

coerentes. Neste momento 

arqu iteetura do ediffeio d 

habitaeional das Carvalhel 

materials de constru<;:ao ro 

entre finals de 1998 e inlei 

o estudo da muralha roma~ 

tem vindo a ser realizado d 

a sua anal ise tem sido p 

salvamento, efectuadas na 

na chamada Quinta do Fuja 

Gra<;:as a esle conjunto d 

sign ificativos relativamentl 

parte dos quais ainda ined 

Dos quatro obj ectiv~s enur 

do. Com efeito, a ei rcun: 

diversificado de areas pel 

necropoles mais importanl 
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intervenlYoes de salvamento, efectuadas nos ultimos anos. Tratando-se de 

um desiderato em parte ja concretizado ele continua, no entanto, a constituir 

urn dos objectiv~s cientificos norteadores deste projecto, na medida em que 

terao que ser definidos os Iimites da area modulada. Prosseguem, entretanto , 

os estudos destinados a datar com rigor 0 tralYado ortogonal , que admitimos 

(com base num conjunto de argumentos ja enunciados em varias publica

1Y6es), corresponder a epoca de Augusto. Trata-se de um dos aspectos de 

Bracara Augusta que tem merecido mais ampla divulga<;:ao , quer nacional, 

quer internacional. 

o segundo objectiv~ relacionado com 0 estudo da arquitectura tem igualmen

te merecido a aten<;:ao dos responsaveis do projecto , ainda que represente 

uma area diffciJ, atendendo ao estado das rulnas encontradas e aos sucessi

vos saques a que estiveram sujeitas, 0 que nao faci lita a reconstitull(ao das 

fachadas, por ausi3ncia de elementos de arquitectura conservados. Por outro 

Jado, a reconstituic;ao arquitectonlca so pode fazer-se apos 0 termo das 

escava<;:6es dos ediffcios, exigindo, naturalmente, a analise de conjuntos 

coerentes. Neste momento estao em curso estudos especfficos relativos a 
arquitectura do ediffcio das Termas do Alto da Cividacle e do conjunto 

habitacional das Carvalheiras , bem como urn outro relativo aos sistemas e 

materiais de constru<;:ao roman os, que se preve venham a estar concluidos 

entre finais de 1998 e iniclos de 1999. 

o estudo da rnura lha romana, referida nos escritos dos eruditos bracarenses , 

tem vindo a ser reaJizado desde 1982. Possuindo um peri metro bastante lato, 

a sua analise tem sido possibilitada por um conjunto de escava<;:oes de 

saJvamento, efectuadas na periferia do quadrante sudeste da cidade romana, 

na chamada Quinta do FujacaJ e, mais recentemente, na zona da Se CatedraJ. 

Grac;as a este conjunto de intervenlYoes dispomos hoje de alguns dados 

slgnificativos re lativamente ao tral(ado da muralha tardia de Braga, a maior 

parte dos quais ainda ineditos. 

Dos quatro objectivos enunciados 0 ultimo foi 0 unico plenamente concretiza

do. Com efeito, a circunstancia de termos podido intervir num conjunto 

diversificado de areas perifericas da cidade, nao s6 permitiu identiticar as 

necropoles mais importantes, como caracteriza-Ias do ponto de vista crono



128 	 Documentaliao & Varia 

logico e dos rituais representados. Assim, sem prejuizo de futuras interven

yoes, que possam vir a real izar-se em areas ainda conservadas com sepul

turas, designadamente no subsolo de algumas prayas de Braga, podemos 

considerar que as necropoles ja nao consti tuem um objectiv~ priorit.hio do 

estudo de Bracara Augusta. 

Dos objectiv~s gerais enunciados, que se relacionavam com a caracterizayao 

da topografia e urbanismo de Bracara Augusta persistem hoje os dois 

primeiros , sendo contudo de destacar a definiy80 de outros. 

3.2 
Objectiv~s presentes 

o avaneo dos conhecimentos propiciado pelas escavaeoes e interpretaeao 

dos resultados permite hoje definir tres grandes grupos de objectiv~s cienti

ficos gerais e estrategicos para 0 Projecto de Bracara Augusta, que incluem 

outros mais especificos a at ingi r a curto e medio prazo at raves de um conjunto 

de intervenyoes e estudos programados. Estes object i v~s de ordem cientffica 

re lacionam-se com 0 estudo do Urbanismo, da re lac;:ao cidade·campo e da 

vida economica da cidade, com base nos seus materiais. 

No entanto, nao esquecendo que 0 Projecto de Bracara Augusta constitui e 

constituira sempre um projecto misto com uma componente de salvamento, 

foryoso eque se assuma que os objectives enunciados nao sao unicos. Eles 

deverao ser vistos como lin has norteadoras e programaticas da investigay80 

em Bracara Augusta, que implicam, tambem, a montante, um outr~ grande 

objectiv~ que e 0 desenho de um modelo integrado da gestao dos dad os 

recolh idos. 

3.2.1 
Objectiv~s clenHficos estrategicos 

1. 	Estudo do Urbanismo 

1.1. 	 RecUperay80 da topografia antiga da cidade romana (a reallzar) ; 

1.2 . Definic;:ao dos limite. 

1.3. Identificayao das cal 

curs~): 

1.3.1. Conclusao d 

Civldade (em 

1.3.2. Conclusao dQ 

1.4. Identificayao do sisl 

1.5 . Definiyao da rede dE 

1.6 . Confi rm ayao da IOC2 

2. 	Estudo da rela~ao cid 

2.3. 	 Estudo dos recursos 

2. 1.1 . Identificac;:ao 

diferentes ape 

2.1.2. Identifi cac;:ao ( 

curs~) . 

2.2. 	 Estudo do antigo ca( 

c;:ao sub-urbana (em 

3 2.2 
Estudo da vida econ6m 
produc;ao artesanal: 1m 

1 . 	 Identifica<;ao dos fabric 

2. 	Identificayao das areas 

(em cu rs~); 

3. 	Estudo dos contentores 

4. 	 Estudo da circulac;:ao rn 
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1.2. Detini~ao dos limites da malha urbana; 

1.3. Identifica~ao das caracterfsticas da arquitectura publica e privada (em 

curso): 

1.3.1. Conclusao do estudo do editrcio publico das Termas do Alto da 

Cividade (em curs~); 

1.3.2 . Conclusao do estudo da insula das Carvalheiras (em curso) ; 

1.4. Identificayao do sistema de distribuiyao de agua acidade (em cu rs~); 

1.5. Definiyao da rede de saneamento (a realizar); 

1.6. Conti rmayao da localizayao do Forum (a realizar). 

2. 	 Estudo da rela~ao cldade~campo 

2.3. 	 Estudo dos recursos e materias primas usados na construyao 

2. 1.1. Identificayao das pedreiras de abastecimento da cidade, em 

diferentes epocas construtivas (em curso); 

2 .1.2. 	Identificac;:ao das tonles de abastecimento hfdrico acidade (em 

cu rs~). 

2.2. 	 Estudo do ant igo cadastr~ da reg iao envolvente de Braga e da ocupa

vao sub-urbana (em curs~). 

3.2.2 
Estudo da vida economica da cidade' 

produC;:8o artesanal importa!foes e circula~ao monetaria 


1. 	IdentificaQao dos fabricos locais de lo u~a comum (em curs~); 

2. 	Identificac;:ao das areas de abastecimento de ceramicas finas importadas 

(em curso) ; 

3. 	Estudo dos contentores anf6ricos e produtos importados (em curso); 

4. 	Estudo da circula'lao monetaria no Alto e Baixo Imperio (em curs~). 
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3.2.3 
Objectlvos de gestao e dlvulga980 da informa9aO 

1. 	Implementa~ao de um sistema de informa~ao geografica 

para 0 Projecto de Braeara Augusta (em prepara~ao) 

Organiza(,:ao de uma base de dad os geo-referenciada de todos os registos 

das escava<;oes; 

Desenvolvimento de instrumentos informaticos para a gestao e investiga

<;80 sobretudo ao nrvel do desenho assistido por computador. 

2. 	 Divulga~ao da Informa~ao 

2.1. 	 Edi<;ao monogrcifica dos principais conjuntos escavados (em prepara

<;ao) . 

2.2. 	 Edi<;ao electronica de informa9ao sobre Braeara Augusta B. 

4 
Equipa 

o Projecto de Braeara Augusta e um projecto inter-institucional , que reune a 

colabora9ao da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, do Museu 

D. Diogo de Sousa e do Gabinete de Arqueologia da Camara Municipal de 

Braga. No entanto , a direc9ao cientif ica do Projecto cabe, por decisao 

governamental , desde 1976, aUniversidade do Minho. 

Presentemente, e devido ao natural crescimento do volume de trabalhos, a 

direc(,:ao cientffica e tecnica do Projecto de Braeara Augusta e assegurada por 

uma equipa de seis arqueologos que garantem a coordena9ao de diferentes 

ac<;oes de campo e gabinete. 

Descriminam-se, de seguida, os elementos da equipa, de acordo com as suas 

fun90es. 

Responsaveis clentiflco 

Francisco de Sande Lem~ 


Manuela Delgado (desde 


Manuela Martins (desde 1 


Armandino Cunha (desde 


Luis Fontes 10 (desde 199 


Jose Manuel Freitas Leite 


Equipa de escava~ao (pI 

UAUM (Unldade de Arqueo 

Francisco de Sande Leme 

LUIs Fontes (coordenador 

Jose Manuel Freitas Leite 

Rute Alexandra Silva (arq 

Mario Rui Cruz (arqueolo~ 

Eurico Machado (tecnico 1 

GACMB (Gabinete de ArquI 

Armandino Cunha (coorde 

Teresa Fonseca (tecnico : 

Jose Rui de Sousa ( ecni~ 

Ricardo Almeida (tecnico 

Joao Matos (auxiliar-tecni 

Alberto Varela (auxiliar-tel 

Antonio Barbosa (auxlllar· 
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Responsaveis cientfficos 9 

Francisco de Sande Lemos (desde 1977) (UAUM) 


Manuela Delgado (desde 1978) (UAUM) 


Manuela Martins (desde 1988) (UAUM) 


Armandino Cunha (desde 1993) (GACMB) 


Luis Fontes 10 (desde 1997) (UAUM) 


Jose Manuel Freitas Leite 11 (desde 1997) (UAUM) 


Equipa de esc8v8';80 (permanente) 

UAUM (Unidade de Arqueologla da Unlversldade do Mlnho) 

Francisco de Sande Lemos (coordenador) 


LUIs Fontes (coordenador) 


Jose Manuel Freitas Leite (coordenador) 


Rute Alexandra Silva (arque6Ioga-colaboradora) 


Mario Rui Cruz (arque6Iogo-colaborador) 


Eurico Machado (Mcnico auxiliar) 


GACMB (Gabinete de Arqueologla da Camara Municipal de Braga) 

Armandino Cunha (coordenador) 


Teresa Fonseca (tecnico superior) 12 


Jose Rui de Sousa (tecnico auxil iar) 


Ricardo Almeida (tecnico auxiliar) 


Joao Matos (auxil iar-tecnico) 


Alberto Varela (auxil iar-tecnico) 


Ant6nio Barbosa (auxlliar-tecnico) 




I 

132 Documen ta~ao & Varia 

MODS (Museu de O. Diogo de Sousa) 


Maria Felismina V. Boas (tecnica auxiliar) 


Equipa de topogra11a e desenho 

UAUM 


Quenor Rocha (top6grafo/desenhador) 


Alfredo Barbosa (desenhador) 


Paula Virginia G6is (desenhadora-colaboradora) 


MODS 


Amelia Fernandes (desenhadora) 


Equipa de fotogra1ia (permanente) 

Manuel Santos (MODS) 


Maria Perpetua Ferreira (MODS) 


Equipa de tratamento de esp6110 (permanente) 

Maria Clara Lobo (MODS) 


Amelia Silva (MODS) 


Palmira Ramoa (MODS) 


Equipa de estudo de materials (variavel) 

Manuela Delgado (UAUM) (coordenadora) 

Armandino Cunha (GACMB) (sigillata clara) 

Aui Manuel Morais (mestrando) 13 (antoras) 

Alexandra Gaspar (mestr 

Ana Maria Marques Gom 

Maria Jose P. Jesus (me: 

Luis Manuel Amaral (me~ 

Arquitectura (varilivel) 

Manuela Martins (UAUMl 

Theodor Hausch ild (cons 

Mario Oias Mesquita (me 

Jose Rui Coelho da Silva 

Paula Araujo Pereira da ! 

Maria da Assun~ao Neve 

SIG (varhivel) 

Manuela Martins (UAUM) 

Pedro Rangel Henriques 

Carlos Oantas Giestal (U 

Monserrat Fonticoba (UA 

Maria do Carmo Ribe iro( 

Joselia Maria Martins (UJ 

Isabel Maria Si lva (UAUN 

Candido Araujo (UAUM-(j 
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Alexandra Gaspar (mestranda) (ceramica medieval) 


Ana Maria Marques Gomes (mestranda) (ceramica comum romana) 


Maria Jose P. Jesus (mestranda) (ceramica comum romana) 


Luis Manuel Amaral (mestrando) (moedas) 


Arquitectura (variavel) 

Manuela Martins (UAUM) (coordenadora) 


Theodor Hauschild (consultor) 


Mario Dias Mesquita (mestrando) 


Jose Rui Coelho da Silva (mestrando) 


Paula Araujo Pereira da Silva (mestranda) 


Maria da Assunt;:8o Neves (mestranda) 


SIG (variavel) 

Manuela Martins (UAUM) (coordenadora) 


Pedro Rangel Henriques (D.I.U .M.) (consultor) 


Carlos Dantas Giestal (UAUM) (engenheiro sistemas) 


Monserrat Fonticoba (UAUM-colaboradora) (operadora CAD) 


Maria do Carmo Ribeiro(UAUM-colaboradora) (operadora DB) 


Joselia Maria Martins (UAUM-colaboradora) (operadora DB) 


Isabel Maria Silva (UAUM-colaboradora) (operadora CAD) 


Candido Araujo (UAUM-colaborador) (operador CAD) 
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5 
Programac;ao de trabalhos 

Qualquer programa~ao de ac~6es no ambi to de um projecto com as caracte

risticas enunciadas esta fortemente condicionada, quer pelo numero de 

i n terven~6es de salvamento que venham a ser realizadas, quer pelo financia

mento que vier a ser concedido pelo IPA ao projecto para a i nvest iga~ao, uma 

vez que esla nao pode ser coberta pelo financiamento que e concedido aos 

salvamentos . Neste sentido, e mal grado a natureza dos constrangimentos 

enunciados, e poss ivel estabelecer a seguinte programa~ao de acc;:oes: 

1998 

Escava90es: 

- conclusao da escava~ao do ediffcio das Termas do Alto da Cividade 

(dependente de financiamento); 

- conclusao da escava~ao da insula das Carvalheiras (dependente de 

fi nanciamento). 

Informatiza9ao: 

- conclusao da informatizayao dos dados das escavayoes das Termas e 

Carvalheiras. 

Estudos e desenho: 

prossegui mento do estudo e desenho dos materiais das Termas e 

Carvalheiras (dependente de financiamento); 

- conclusao da inlerpretayao arq uitect6nica dos edificios das Termas e 

Carvalheiras; 

Publicayoes: 

- preparayao da publi ca~ao prel iminar de escavayoes realizadas nos ulti

mos 7 anos em Braga. 

1999 

Escava90es: 

- prospec~ao do Forum r 

Informatiza~8o: 

- prosseguimento da info 

ri~as ) ; 

Estudos e desenho: 

- conclusao do estudo d, 

- prepara~ao para publi( 

Antigas Cavalariyas. 

Publica90es: 

- e previsfvel a conclus 

Augusta que se encont 

Mestrado em Arqueolo 

2000 

Informatizay8o: 

- prosseguimento da inf 

Publica90es: 

- publicayao da monogn 

publica<;:ao da monogr 

- pu blica~ao de varias s 

Observac;:ao: prevendo-sE 

Braga, no ano 2000, e p 

ven ham a ser concretiza~ 
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1999 

Escavar;oes: 

- prospec~ao do Forum romano. 

Informatizar;ao: 

- prosseguimento da informatizagao (ex-Albergue Distrital ; Antlgas Cavala

ri~as) ; 

Estudos e desenho: 

- conclusao do estudo dos materiais das Termas e Carvalheiras; 

- preparacao para publlca<;:ao das escava~oes do ex-Albergue Distrital e 

Antigas Cavalaric;as. 

Publicar;oes: 

- e previsivel a conclusao, em 1999, de varios estudos sobre Bracara 

Augusta que se encontram em curso no ambito da elabora<;:ao de teses de 

Mestrado em Arqu eologia, 

2000 

Informa tizar;ao: 

- prosseguimento da informatizac;ao, 

Publicar;oes: 

- publicac;ao da monografia das Carvalhei ras; 


- publicac;ao da monografia das Termas; 


- publicac;ao de varias sinteses sobre diferentes materiais de Braga. 


Observa~ao: prevendo-se a rea lizacao das comemorac;oes do Bimilenario de 

Braga, no ano 2000, e possivel que ah~m das ac<;:oes enuncladas, outras 

venham a ser concretizadas. 
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6 
Estudos em cu rso 

Fornece-se, de seguida, uma listagem dos estudos que se encontram em 

curso no ambito da execuy80 de dissertayoes de Mestrado em Arqueologia, 

relacionados com 0 Projecto de Bracara Augusta: 

"A sigillata clara de Bracara Augusta", da responsabilidade do licenciado 

Armandino Cunha (conclus80 prevista 1998/99); 

"Contribuiy80 para 0 estudo das ceramicas dos secs. VNI d.C. de Braga", de 

Maria Alexandra de Medeiros Lino Gaspar (conclus8o prevista 1998/99); 

"Contribuiv80 para 0 estudo da ceramica comum romana Alto Imperial de 

Bracara Augusta - A Ceramica Cinzenta Fina Polida" , de Maria Jose Padlnha 

Sequeira de Jesus (conclusao prevista 1998/99); 

"A ceramica pintada de Bracara Augusta - Tipologia, Cronologia e Tecnologia", 

de Ana Maria Marques Gomes (conclusao prevista 1998/99); 

"As antoras de Bracara Augusta: importa90es e produtos locais", de Aui 

Manuel de Sousa Morais (conclusao prevista 1998) 15; 

"Bracara Augusta: um passado em contexte urbano. Problematica da 

mediatiza980 da informayao arqueol6gica" de Maria Felisbela Dias Antunes. 

(conclus8o prevista 1998/99); 

"As moedas das Carvalheiras: cronologia e contextualizayaoD
, de Luis Manuel 

Gomes de Amaral. (conclusao prevista 1999); 

"A mem6ria como construyao de imagens: Identi dade formal no conjunto 

religioso de S. Martinho de Dume (ediffcio cristao antigo do sec. VI e 

ampliay80 Alto medieval (secs. X/XI"), de Maria Armanda Ferreira de Ab reu. 

(conclusao prevista 1998/99). 

"A insula das Carvalheiras. Espayo, tempo e identidade urbana", de Jose Aui 

Coelho da Silva. Conclusao prevista 1998/99; 

"Bracara Augusta revisitada. As termas publlcas do Alto da Cividade" , de 

Paula Araujo Pereira da Silva . Conclusao prevista 1998/99; 

"Sistemas e materiais ro ~ 

(conclus8o prevista 1991 

"A evoluy80 urbana de 

Neves (conclus8o previs 

"Sistemas de InformayaQ 

Bracara Augusta" , de Co 

Nota complementar' 

Na sequ~ncia da terceira 

1997 -1998) estao previs 

- "Materia is de arquite 

Ana Luisa Amaral Va 

- "A muralha romana de 

- "Os vidros romanos I 

Cruz; 

- "Contribuifao para 0 

Augusta" de Rute Ale 

- "ReconstituifBO virtu, 

Augusta" de Paulo Jc 

- "Materiais de constru 

visionamento" de Isa 

- "Objectos diversos dE 

quotidiano" de Joseli 

- "ContribuifBO para 0 

Augusta " de Maria M 
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"Sistemas e materiais romanos de Bracara Augusta", de Mario Dias Mesquita 

(conclusao prevista 1999); 

"A evolucao urbana de Bracara Augusta" , de Maria da Assuncao Bandeira 

Neves (conclusao prevista 1999); 

"Sistemas de Informacao Geografica para a Arqueologia Urbana: 0 caso de 

Bracara Augusta", de Carlos Dantas Giestal. (conclusao prevista 1998) 16 . 

Nota complementar: 

Na sequencia da terceira versao do Mestrado de Arqueologia (ano lectivo de 

1997 -1998) estao previstas as seguintes teses: 

- 'Materiais de arquitectura de Bracara Augusta" da responsabilidade de 

Ana Luisa Amaral Varela de Freitas; 

- "A muralha romana de Bracara Augusta" de Jose Manuel de Freitas Leite; 

- "Os vidros romanos de Bracara Augusta" de Mario Rui Mendes Dias da 

Cruz; 

- "Gontrlbui9Bo para 0 estudo da ceramica comum romana de Bracara 

Augusta" de Rute Alexandra Palmeirao da Silva; 

- "Reconstitui9Bo virtual de ambientes arqueol6gicos: 0 caso de Bracara 

Augusta" de Paulo Jose Correia Bernardes; 

- "Materiais de constru9Bo em Bracara Augusta: litologia e (ontes de apro

vis/onamentd' de Isabel Maria Martins de Sousa e Silva; 

- "Objectos diversos de Bracara Augusta. Gontribui9BO para uma analise do 

quotidiand' de Joselia Maria Dias Martins; 

- "Gontribu/(;BO para 0 estudo das sigillatas hispanicas fardias de Bracara 

Augusta" de Marla Monserrat Barrero Fonticoba. 
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7 
Publicagoes referentes ao Projecto de 
Bracara Augusta (1976-1996): " 

ALARCAo, J . (1975-76) . Campo Arqueol6gico de Braga, Humanitas, 27-28, 

Coimbra, pp. 272-274. 

ALPOIM, N. (1994). Gabinete de Arqueologia da Camara Municipal de Braga: 

relato de uma eXperiElncia , Bracara Augusta, 45 (97) , Braga, pp. 15

-1 8 . 

ALVES, F. M. (1978) . °salvamento de Bracara Augusta: 2 - Cartografia e 

nomenclatura arqueol6gica, Minia, 2.a serie, 1 (1) . Braga , pp. 45-58. 

ALVES, F.; H. B. Nunes; F. S. Lemos; E. P. Ol iveira (1 977). 0 Salvamento de 

Bracara Augusta: 1 - Ocampo arqueol6gico da Universidade do 

Minho (Braga). Breve hist6ria, organizayao e objectiv~s , 0 Arque6

logo Portugues, 3.a serie, 7/9, Lisboa, pp. 416-423. 

DELGADO, M. (1984). Sepultura romana encontrada junto ao largo Carlos 

Amaran te, Lucema, Volume de Homenagem a D. Domingos de 

Pinho Brandao, Porto, pp . 179-196. 

DELGADO, M. (1985). Marcas de oficinas de sigillatas encontradas em 

Braga, I, Cademos de Arqueologia, Serie II , 2, Braga, pp . 9-40. 

DELGADO, M. (1987). NoUcia prelim inar sobre 0 salvamento no quarteirao da 

Rua Gualdim Pais, Cademos de Arqueologia, II, 4, Braga, pp. 187

-199. 

DELGADO, M. (1 988) . Contribuiyao para 0 estudo das ceram icas romanas 

tardias do Medio Oriente encontradas em Portugal, Cademos de 

Arqueologia, II , 5, Braga, pp. 35-49. 

DELGADO, M. e L dos Santos (1984). Marcas de oficinas de sigillatas 

encontradas em Braga, I, Cademos de Arqueologia, II , 1, Braga, 49
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1 0 texlo do projecto foi redigido por Manuela Martins; a nota previa , as notas de rodape e 
a rev isao sao da responsabi lidade de Francisco Sande Lemos , 

2 Circular do IPA, datacta de 19 de Janeiro de 1998. 

30 projecto foi enviado em 27 de Fevereiro (olicio UAUM n," 103/98) . 

• Anteriormente js. tin ham sido remelidos ao ex-IPPC/IPPAR dois sucessivos projectos: um 
datado de 1981 e outro de 1988, superiormente aprovados. 

5 Jorge Alarcao, Teresa Gamito, Jose Mateus , Francisco Sande Lemos e Claudio Torr s. 

6 Oficio n.o 1860 de 15 de Junho de 1998. 

7 Mais exactamenle Grupo Tecnico para 0 Desbloqueamento da Zona Arqueologica de 
Braga (GTDZAB). 

B Em curso atraves do projecto Geira . 

9 Tal como se afi rmou no Historial 0 projecto principiou em 1976, sob a responsabll idade de 
Francisco Alves, que abandonou a sua direc~ao a part ir de 1980, quando foi nomeado 
Director do Museu Nacional de Arqueologia , em Lisboa. 
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trabalho que realizou nas zonas do eX-Albergue Distrital e do Fujacal , para alem de outras 
Inte rven~6es que seria longo enumerar. 

12 Prematuramente fa leclda num acldente de autom6vel, em 1998. 

13 Mestre. 

14 Na sequencia da concl usao da parte cu rri cular da terceira versao do mestrado de 
Arqueologia (ano lectivo de 1997 -1 998) estao a preparar disserta~6es com temas no ambito 
do projecto de Bracara Augusta: Jose Manuel Freitas Leite , Rute Palmeirao, Joselia Martins , 
Luisa Varela e Mario Cruz. 

15 Tese de mestrado defendlda em 16 de Setembro de 1998, sendo 0 candidato aprovado 
com a classifica~ao de Muito Bam. 

16 Tese de mestrado defendida em 21 de Outubro de 1998 , sendo 0 candidato aprovado com 
a c l assifi ca~ao de Muito Bom . 

17 Pode ser consultada uma blbliografia mais completa no artigo de H. B. Nunes: (1996) . 
Para a hist6ria do salvamento de Bracara Augusta : 3. Bibliografia (1634/1 996 ). Minia, 3" 
serle , 4, Braga, pp . 147- 165 e no art igo de Man uela Martins (1991-92) Bracara Augusta: a 
memoria de uma cidade, Cademos de Arque%gia. II , 8/9. Braga . 


