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A MURALHA ROMANA DE BRACARA AUGUSTA 

POR 

FRANCISCO SANDE LEMOS *, MANUELA MARTINS *, 


Luis FERNANDO OLIVEIRA FONTES *, Josf MANUEL FREITAS LEITE * 

y ARMANDINO CUNHA ** 


RESUMO 

A exisrencia de uma muralha romana que circundava Bracara Augusta fo i referida pOl' anriquar ios dos 
seculos XVII e XVIII, bem como eruditos do sec . XIX. No enranto , quando principiou 0 salvamento sis 
remarico da cidade romana, em 1977, ja rrao se observavam irrdicios da referida muralha. A maior inrerrsi
dad e dos trabalhos arqueologicos em Braga rra decada de 90 revelou que airrda se corrservam, rro subsolo 
do Cenrro Hist6rico e rra area a sui , exterrsos tro <;:os da muralha da epoca romana, bem como alicerces de 

rorreces . Divulgam-se aspectos espedficos como 0 perimetro da muralha, as furrda<;:6es, a mareria prima 
utilizada , metodos aplicados na consrru<;:ao, diversos tipos de paramerrto, os problemas de crorrologia, e as 
hiporeses de escudo em ab erto . 

A BSTRACT 

The preserrce of a ro man wal l irr Bracara A ugusta (Braga) was well-krrowrr since the XVIIrh and XVIIIth 
cencuri es. N evertheless in 1977, besides rhe begirrning of the labours o f urbarr archaeology in Braga, it did 
nor exist ye t. Archaeo logical fiddworks durirrg the 90's had revealed arch aeological remai ns of rhe Lare Ro
marr wall. We present here some aspens of th is wall rdared to the systems arrd the materials of the COrlS

truction , the fourrdation s, the date arrd some hipoth esis of work. 

1 . INTRODU<;:AO: A RED ESCOBERTA DA MU RALHA DE BRACARA AUGUSTA 

Ao contd.rio do que se veriflca noutras cidades do Noroeste Peninsular, co mo Lugo ou As

torga , 0 perimetro da cidade medieva l de Braga nao co incide com 0 da cidade romana. Como se 

observa, quer na planta da cidade, quer na fotografla aerea (Figs. 1 e 2) , es ta claramente descen

trado, sobrepondo-se a penas n os quadrante norte e norcJ.esre cl.a antiga Bracara Augusta. I::Stl:: 

modo a mura lha romana nao teve as sucessivas reconstru.:;6es que se registaram nos sistemas de

fe ns ivas das outras cidades do noroes te , conse rvados ate ao seculo xx. 

• Unidade de Arqueologia da Universidade do Min ho . 
• < Gabinete de Arqueo logia da Camara Municipal de Braga. 
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Fig. 1. Relayao entre as fortifl cayao m edieval e romana 

Os dados disponiveis sobre 0 abandono das diferemes areas de Bracara Augusta sugerem que 

a muralha romana deved rer emrado em declinio a partir do seculo XIII, sendo a partir de emao 

desafecrada das suas fun<;6es de defesa e desmanrelada, nalguns pomos, para dar lugar a novas edi 

flca<;6es e, ao lange dos rempos, para aprovei ramenro de pedra. D e acordo com documenros me

dievais (Costa, 1978) 0 restriro nucleo urbano, que nos surge organizado em rorno da Caredral 
de Braga, refundada e sagrad a em 1089, ainda e defendido , a none e esre, pelos muros da foni

fl ca<;ao romana (Marques, 1986: 5-34), em bora seja presumive! a exisrencia de um novo tramo 

defensivo, alro-medievo, a sui e a oeste, co rrespondendo a um retra imenro da cidade a panir do 

secu lo VIII. Apesar de nao estar documenrado arqueologicamente , 0 possive! abandono a sui da 

amiga muralha e a constru<;ao de um tramo alro-medievo e sugerido pelo desenho da cerca bai

xo- medieval dos seculos XlII/XIV, que poded ter sido erguida, a suI e oeste, sobre um tra<;ado 

mais amigo. Para none as defesas da Baixa-Idade Media foram alargadas, por forma a proreger 0 

pa<;o episcopal e os seus honos, 0 que esta bem ilustrado pelo celebre mapa de G. Braunio de 

1594 (Fig. 3). 

Consideramos, pois, que a muralha romana/suevica-visigotica foi abandonada pelo menos em 

duas fases: a suI, no periodo da nova organiza<;ao territorial astur-leonesa; a norte com a consoli

da<;ao do emergenre poder eclesiastico (seculos XlII e XIV). 

Todavia, apesa r do abandono e desmonre a que foi submetida, ao lange dos seculos, na Ida

de Moderna ainda eram visfveis bons tramos da muralha de Bracara Augusta, a julgar pelos reste

munhos do arcebispo bracarense D. Rodrigo da Cunha (1631: II) e de Jeronimo Comador de 

.~ 
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Fig. 2. Forogl'afia aerea. Voo de 8mga de 1946 

Argore, que se refere em 1721, a deralhes da sua morfologia e tra<;:ado I. Baseado em pane na des

cri<;:ao daquele aucor e em observa<;:6es pessoais, urn erudico local, Jose Teixeira propos, ja no se

culo XX (Oliveira, 1978), urn hiporerico rra<;:ado da muralha, de forma ligeiramenre oblonga, 

desenho utilizado ao longo das decadas seguintes como referencia obrigaroria para codos os auco

res que se interessaram sobre 0 assunco (Fig. 4). 

Novas referencias a muralha romana foram registadas nos anos 50 (Feio, 1956), 60 (Arlindo 

Ribeiro da Cunha in :"unes-Oliveira, 1988) e 70 (Sousa, 1973), altura em que a urbaniza<;:ao da 

area de M ax iminos destruiu pane dos vestigios dos bairros sudoeste da antiga cidade romana. 

Argorc refe rc expressamenrc que a murallu principiava junco a19reja de Maximinos. seguindo pelo norte em di

rec<;:50 ao Hospiral. inflecrindo para nor rc em di recc50 it Se e fechando em Maximinos. Arlrma ainda que reria duas 

porras: uma a oriente e outra a ocidenre. 

I 
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Fig. 3. Mapa de G. Braunio de 1594 

Notlcias esparsas e pouco detalhadas, publicadas na imprensa periodica, referem 0 apareci

menro de pelo menos quatro ro rreoes : na Rua Sanros da Cunha (semicircular) (a sul) (Fig. 5, n.O 

1); na Rua Pero Magalhaes Gandavo (a sudoeste) (Fig. 5, n. O 2); na Rua da Cruz da Pedra (a oes

te) (Fig. 5, n. O 3) e na Igreja de Santa Cruz (a norte) (Fig.5, n .O 4). Estas referencias, lamentavel

mente pouco precisas, nunca permitiram uma localizayao exacta dos achados. 0 mesmo se 

veri flea com outras referencias, d esignadamente de tramos da muralna na Quinra de Urjais (a sul); 

na Rua Cruz da Pedra (a oeste) e na Rua Paio Mendes (a norte) . 

Diversas interpretayoes para 0 trayado da muralha foram entre tanto sugeridas pOl' sucessivos 

autores, ao longo do seculo XX, designadamente Rigaud de Sousa (1973), Alain Tranoy (1981) e 

Jorge de Alarcao (1988), embora rodas pequem pOl' falta de fundamenro arqueologico, pois que 

ja nao eram visfveis quaisquer troyos da forrifi.cayao de origem ramana. 

Por razoes que se prendem com a logica de salvamento do Projecto de Estudo de Brctearct Au
gltSta, iniciado em 1976 , as primeiras escavayoes orienraram-se prioritariamente para as zonas 

amea<;:aJas, no inrerior da area da cidade romana (balneario publico do Alto da Cividade; insula 
das Carvalheiras; terrenos ad jacenres ao Museu de D. Diogo de Sousa, etc .) e para as zonas peri

fericas onde ja se localizaram cinco necropoles: Rodovia (v ia para Merida e via XVI?); Maximi

nos (via per ioea maritima?); Populo (via XIX); Avenida C entral (via XVIII); rua do Raio (v ia 

XVII) . 
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Fig. 4. Hipotetico rra<;a do da muralha de Jose Tei xeira (Oliveira , 1978) 

A primeira oporrunidade para investigar a fortiftcac;:ao romana surgiu em 1982-83, com a aber

tura de sondagens na Quinta do Fujacal. Foi ent20 posto a descoberto 0 paramenro de uma pode

rosa e:;r:urura, mas nao foi entilo possivel atribuir uma cronologia segura (Gaspar et alii, 1985) '. 

56 nos anos 90, l11crce de urn conjunro de trabalhos de sa lvamenro incidentes na faixa limi

trofe de Bracam Augusta, foram obtidos dados escla recedo res sobre a mural ha, permitindo con

c1usoes so bre 0 seu trac;:ado, 0 sistema de construc;:ao e cronologia. 

Sabemos hoje que 0 trac;:ado proposro por Jose Tei xeira se aproxima da realidade, sobretudo 

na parte sui da cidade. Com efe ito , nas varias intervenc;:oes realizadas pela Unidade de Arqueolo

gia da UM" nas zonas do Fujacal (Fig. 6, B) e do Hospital (hg. 6, C), regisrou-se uma possante 

estrutura, ora delimitada por dois muros, ora por apenas dois paramentos, limitando urn pode

roso enchimenro de grandes blocos. 0 apare lho da face interna e muito diversiftcado, cor-res

pondendo p rovavelmente a reparac;:oes medievais e reuti lizac;:oes modernas, como muro de 

contenc;:ao de terrac;:os agrfco las ou cerca de propriedades. Este aspecro indica que a mu ralha ro

mana foi urn importance elemenro ordenador da parte sui de Braga, mesmo depois do seu aba n

dono como elemenro defensivo, numa area onde ate aos anos 70 e 80 do sec ul o XX exisriram 

grandes quintas . 

., As L·,c\vac;:iies foram suspel)sas por imposi<;:ao do propriet<irio dos [cn-enos_ 

, UM: Universidade do Mi nho. 
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Fig. 5. Localiuyao aproximada de achados anrigos de rorre6es da muralha 

] a 0 rra<;:ado norre foi mais dificil de determinar. Sendo suposco, a ajuizar pela planea de]. Tei 

xe ira, que a forrifica<;:ao correria sob 0 edificio da Se, fo i feira uma escava<;:ao, em 1984, na Rua 

da Nossa Sen hora do Leite, para lela it cabeceira do a ltar-mol', nao tendo sido enconerados indf

cios da mu ra lha (Gaspar, 1985). So em 1997, quando se realizaram novos trabalhos arqueologi

cos no inre rior da Caredral (Fig. 6, D) foram poscos a descoberto ves rfgios de uma poderosa 

estrutura, cujo enchime nco esemelhante ao observado no tro<;:o da Quinta do Fujacal. Verificou

se, assim, que 0 tra<;:ado norte da muralha se siruava rna is a norre, acompanhando parcialmente a 

Rua do Souto. 

No m esmo ano, numa interven<;:ao realizada no cruzamento da Rua dos Bombeiros Volunta

rios com a Rodovia " foi posto a descoberro 0 alice rce de urn rorreao da muralha (Fig. 6, A) cujo 

posicionamento co incide com 0 tra<;:ado sugerido para aquela estruru ra por ]. Teixei ra em 1910. 

Em 1998, ocorrera m novas descober ras na area do Fujacal (torreoes) e numa inrerven<;:ao no 

predio n.D 65 -67 d a rua Paio Mendes (Fig. 6 , E) , on de foi exumado 110VO tramo da muralha, COI1

firmando-se, ass im, a antiga referencia de Antonio Feio e a descoberta de 1997 junco it Se 

Ganharam, ass im, consisrencia as cira<;:oes bibliograficas que referiam a existencia de torreoes em 

diversos pontos da cidade. Tudo leva a ereI', pois, que a muralha de Bracara Augusta, it semelhan<;:a 

das suas congeneres de Lugo e Astorga, seria defendido por torreoes. 

, Oa responsab ilidadc do Gabinece de Arqueo logia da Camara IvIu nicipal de Braga. 
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Fig. 6. Rel ayao enrre a rorriflcayao medieval e romana e localizayao de achados de wrre6es 

Sabemos, por outro lado, que a constrw;:ao desta muralha deixou extra-muros varios edificios 

e sacriflcou outros, cujos materiais foram usados na propria forciflca<;:ao. No entanto, continua

mos a desconhecer se Bracara Augusta teria possuldo uma muralha fundacional, de perfmetto di

ferente ou mais restrito. 

2. As ESCAVAe,:OES 

2.1. Quinta do Fujaca! (campanhas em 1982-83; 1993-98) 

A primeira sondagem realizada na Quinta do Fujacal, em 1982-83, foi determinada por um 

objectivo estritamente cientfflco que tinha em vista deflnir 0 tra<;:ado da muralha, sugerido por J. 

Teixeira para esta zona, tra<;:ado coincidente com um caminho que atravessava a quinta e ainda 

era usado nos anos 80. 

As sondagens entao realizadas puseram a descobeno a face interna de uma poderosa estrutu

ra. A oposi<;:ao exp ressa do proprietario dos terrenos obrigou aparagem for<;:ada dos trabalhos, sem 

tel' sido POSSIVe! atingir as funda<;:6es. Por sua vez, as caracterfsticas do aparelho da estrutura de

tectada deixavam duvidas quanto acronologia romana da mesma, apontando antes para uma da

ta<;:ao medieval. 

Ja nos anos 90 a UAUM viria a ser solicitada a intervir no mesmo teneno, a flm de realizar 

novas sondagens, de modo a avaJiar 0 interesse arqueologico da Quinta do Fujacal. 
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Fig. 7. Paramemo imerno cia muralha 

As extensas escavac;:oes reaJizadas no local en tre 1993 e 1998, e que alias ainda decorrem, per

mitiram por a descobeno um extenso pano da muralha e esclarecer as duvidas pendentes relati

vamente a sua cronologia e caracteristicas. 

A estrutura conservada, com uma altura de cerca de 4 metros, implanta-se solidamente na ro

cha e e bastante larga, exibindo a face interna um aparelho irregular, resulcante de sucessivas re

parac;:6es, algumas das quais feitas em epoca medieval (Fig. 7). De facto, (Udo indica que esta 

muralha estaria ainda visfvel na Idade Media, acabando mais tarde por servir como muro de con

tenc;:ao de terras, como alias documentam os sucessivos aterros COntra 0 seu pano interior. 0 pro

prio circuito da muralha viria a ser usado como caminho, ate epocas recentes . 

o miolo da esrrutura eirregular na parte superior, ora com um enchimento de pedra miuda 

e fragmentos de tijoleira, ora com grandes pedras sobrepostas. a parte inferior 0 miolo e bem 

organizado, com blocos dispostos transversalmente as faces (Fig. 8). 

Na campanha de 1998 foi encontrado um torreao circular, reduzido ao alicerce , constitufdo 

por grandes blocos dispostos de forma radial e que se implantam na rocha, especialmente recor

tada para 0 efeito. Foi tambem escavada uma outra estrutura com caracterfsticas similares e que 

dista do primeira 23/24 metros de raio a raio ou de 18 metros entre tOrreoes, valor identico aos 

registados em Gijon (Fernandez Ochoa, 1997) (Fig. 9). 
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Fig. 8. Esrruc[ura imerna da mll ralha na Qllinra da Fujaca l 

Um dos dados mais importanres obtidos nestas sondagens relaeiona-se com a detecc;:ao do ali

eeree da muralha, aberto no substrato rochoso. Os materiais eneonrrados na vala de fundac;:ao re

velaram uma eronologia do ultimo quartel do seculo Ill. 
Veriftcou-se, tambem, a existtneia de um intervalum, sem eonstruc;:6es, cuja largura se estima 

entre 16 metros , aproximadame nte. 

2.2. Zona do Hospital (uma uniea eampanha em 1995) 

Em 1995 a Unidade de Arqueologia da U. Minho foi solieitada a inrervir nos terrenos conti

guos a fachada sui do Hospital de Braga, para onde estava prevista a eonstruc;:ao do novo bloco 

operat6rio daquele servic;:o de saude. 

Num dos senores escavados foi posta a deseoberto uma robusta estru tura petrea, com earac

teristieas semelhanres as da muralha da Quinta do Fujacal. 

A estrutura revela um poderoso enchimento compos to pOl' dois estraros eonseeutivos, um su

perior de grandes pedras dispostas entre si, a inrervalos regulares e um inferior de pedra miuda. 

No inrerior do enchimento da estrurura foi eneontrada uma Li.pide funeraria fragmentada data

vel do Alto-Imperio (seeulo II). Este enehimento e limirado por dois muros, que assentam na ro

cha, exibindo caraeteristieas diferentes. U m dos muros possui duas faces, revelando daramente, 

pelo seu aparelho, dois momentos eonsrrutivos. 0 outro muro, exterior, voltado a leste poss ui 

apenas a face externa, mas e muito recente. 0 seu aparelho e constituido por grandes blows il1
tercalados com pedra miuda e pode ser datado do seculo XIX. 
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Fig. 9. Tro<;o da muralha romana na Quinta do Fujacal 

23. Rua dos Bombeiros VoLuntdrios (uma unica campanha em 1997) 

Em 1997 a equipa do Gabinete de Arqueologia da Camara Municipal de Braga efecruou tra

balhos arqueologicos no gavew entre a Rua dos Bombeiros Voluntarios e a Rodovia, ou seja, nos 

limites suI da antiga cidade romana, tendo em vista avaliar as condicionantes de um projecw de 

constru<;:ao de um lote de terreno. No decurso destes rrabalhos foi detectado 0 alinhamento ex

terno da muralha, embora ao nivel do alicerce, eo embasamento de um poderoso wrreao de for

mato subcircular. Com um diametro aproximado de seis metros e meio, este torreao e formado 

por grandes lages de granito, dispostas de forma radial (Fig. 10). Esta descoberta confirma 0 tra

<;:ado proposto para a zona sui de Bracara Augusta. A cronologia desta estrutura defensiva econ

cordante com os dados recolhidos na escavac;:6es da Quinta do Fujacal, po is que no enchimenw 

do torreao foram recolhidas duas moedas de Divo CLaudio, tambem denominado CLaudius Goti
cus (286). 

o torreao eselado por urn nive! de abandono com ceramicas do periodo alto medieval e por 

uma unidade estrutural (pavimento e alicerces de uma casa, de cronologia medieval). 

Com base neste achado e possive! deduzir que a Cerca do Convenro da Imaculada Concei<;:ao, 

que se estende para leste, podera corresponder it face interna da muralha, 0 que cria amplas ex

pectativas para 0 alargamen to do seu estudo ao longo da Rodovia. 
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Fig. 10. To[reao da Rodovia (Escavas:6es cia C. M. B.) 

2.4. 5e-Catedral de Braga (1997-98). 

No ambiro da intervenr;:ao arqueologica realizada na Catedral de Braga, destinada a minimi

zar 0 impacto das obras de drenagem do edificio, foi identificado um rro r;:o da muraJha, sob e no 

exterior da rorre de Nossa Senhora da Gloria (Fig. 11), situada no extremo NE do templo. 

A muralha apresenta aqui uma largura de 5,80 m, sendo constirufda por um a massa petrea 

granitica, composta por cascalho, calhaus e grandes blocos l1ao afeir;:oados, que se acumulam, de 

forma compacrada, em camadas sucessivas intercaladas com nfveis de argamassa saibrosa de COI1

sistencia variavel. Os elemenros maiores disp6em-se, quase sempre transversa l mente, no sentido 

da largura da muralha (Fig. 12). 

A estrutura e limitada por dois paramenros faceados disposros paraleJamente no sentido E/O. 
o paramento norte, correspondente aface externa da estrutura, e fo rmado por silhares granf

ticos muiro bern esquadriados, montados em fiadas horizontais regulares. Os silhares tem forma 

paralelepipeda, dispondo-se de ropo , ou seja, com 0 eixo maior em direcr;:ao ao miolo da esrru

tura (Fig. 12). 

o paramenro suI, definindo 0 lado interno da muralha, e constiruido por blocos granfticos 

poligonais com um lado faceado, formando um aparelho irregular. Este paramenro aparece asso

ciado a um outro alinhamenro que se desenvolve paraIelamente, no interior do mioIo da estru

tura, a cerca de 90cm do paramenro suI da muralha. A desmontagem parcial da estrutura 

permitiu veriflcar que 0 muro interior nao corresponde a um muro continuo, em profundidade, 

sendo enrrecorrado com elementos perreos do enchimento que constitui 0 miolo da muralha. 
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Fig. 11. Locaiiza<;:ao das sondagens na Se que incidiram sobre a zona da muraiha 

A esrrarigrafia associada aesrrurura permiriu idenrificar niveis de circulayao exteriores, urn pri

meiro rerreo, praricamenre ao nivel do alicerce, e urn ourro posrerior, pavimenrado com pedras. 

Os mareriais associados a estes niveis sugerem para 0 primeiro uma cronologia enrre fmais do 

IIIIIVe para 0 segundo os seculos V/VI. 
o abandono da muraJha, nesre seeeor, parece esrar em curso ao tempo da consrru<;:ao da care

dral romanica, no sec. XI, rendo sido parcialmenre desmanrelada aquando da cons(ru<;:ao da ca

pela e da rorre de Nossa Senhora da Gloria, mandada execurar pelo arcebispo D. Gon<;:alo Pereira 

em 1330. 

25. Rua Paio Mendes (1998) 

No logradouro do predio n.O 65-67 da rua Paio Mendes esra. em curso uma sondagem que 

ja permiriu detecrar a face interna da muralha, com aparelho semelhanre ao das primeiras fiadas 

da Quinra do Fujacal, e 0 seu miolo, em que se destaca a aplica<;:ao de camadas sobrepostas de 

pedra e cal. Ainda nao foi encon([ada a face exrerna, pois que sera necessario aJargar para none 

a sondagem. Esre tramo defensivo, com uma altura conservada de cerca de cinco merros e sets 

merros de largura esra no alinhamento do outro segmenro descobeno no limire none da Cate

dral. A sua descoberra permire fixar com precisao 0 rra<;:ado none da muralha bern como apro

fundar os conhecimenros sobre a recnica consrrutiva e a cronologia. A ceramica recolhida junco 

as funda<;:oes da face inrerna, sirua-se no am biro do ulrimo quarrel do seculo III. 
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No ambito do acompanhamento pdo Gabinete de Arqueologia da CM.B. da instalac;:ao da 

rede de gas na cidade, foi detectada na rua Frei Caetano Brandao a muralha romana e registado 

o seu uac;:ado. Este registo , embora com menor valor informativo e mais um contributo para a 

correcta frxac;:ao do trac;:ado da muralha de Bracara Augusta. 

3. A MURALHA: CRONO LOG IA E EST RUTURA 

3 .1. Cron%gia 

De momento, para estabdecer a cronologia da muralha de Bracara Augusta dispomos dos se

gui ntes dados: 

- 0 facto da construc;:ao da muralha ter corrado muros do seculo I d.C, quer na Quinta do Fu

jacal, quer na zona do Hospital; 

- os materiais provenientes da vala de fundac;:ao encontrada nas zonas HII 19, 20, na Quinta 

do Fujacal, que nao uluapassam os meados do sec. III, sugerem uma cronologia centrada entre 

frnais dos seculos III e inicios do IV para a edifrcac;:ao da estrutura; 

- a ocorrencia de duas moedas de Diva CLaudio ou CLaudius Goticus (268) no enchimento do 

torreao exumado na R. dos Bombeiros Volunrarios; 

- os materiais presentes nos solos correspondentes aos niveis de circulac;:ao exteriores amuralha, 

encontrados na Torre da Nossa Senhora da Gloria (Se Catedral), apontam para uma datac;:ao entre 

o sec. III/IV para 0 mais amigo; 

- as ceramicas recolhidas na vala de fundac;:ao da face interna da muralha, na escavac;:ao da Rua 

Paio Mendes confrrmam as outras cronologias. 
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Neste sentido, e mau grado a descontinuidade das areas escavadas, julgamos poder propor, 
com algum fundamenro, para a construyao da muraJha de Bracara Augusta uma cronologia cen

trada nos f1nais do seculo III, ou inicios do sec. IV. 

3.2. Sistema construtivo 

o balanyo dos dados obtidos nas diferentes intervenyoes, sumariamente noticiados nos para

grafos anteriores, permitem urn primeiro esboyo das caracteristicas construtivas da muralha de 

Bracara Augusta. 

Em tres dos sitios escavados (Fujacal, Hospital, Se) a muralha revelou urn tipo de estrutura 
uniforme: 

- a face interna e constituida por urn muro bifaceado, cuja espessura varia entre 80 cm (na zo
na do Hospital), e 100 cm (na Quinta do Fujacal). 0 aparelho revela alguma diversidade, certa

men te resul tan te de sucessivas reparay6es. Ao nivel do alicerce os blocos sao de formato 

rectangular (20x30cm), revelando, contudo, uma deficiente isodomia. 0 pouco rigor do esqua

driamento implicou a colmatayao dos intervalos entre os blocos com pedra miuda e argila. As f1a

das revelam uma deficiente rectilinearidade e mesmo urn paramento algo caotico, nalguns casos, 

como, por exemplo, na Quinta do Fujacal. A saliencia de alguns elementos da face podera cor
responder a uma funyao de travamen to, pois a maio ria desses blocos atravessa toda a espessura da 

estrutura. 

- a face externa apresenta caracteristicas muito diferentes da interna. Quase totalmente des
mantelada na Quinta do Fujacal, foi contudo possivel detectar, ao nivel do embasamento, tres 

blocos quadrangulares almofadados, que nos permitiram fornecer uma largura segura de 5, GOm 
para a muralha romana, pelo menos no seu trayado nesta zona. Estes aparelho e conforme com 0 

que foi registado nas escavay6es da Se-Catedral. 

- 0 enchimento que preenche 0 interior da estrutura reveJa caracteristicas identicas nos dife

rentes pontos de observayao. Normalmente, e constituido por f1adas paralelas e sobrepostas de 
grandes blocos, toscamen te afeiyoados, dispostos transversalmente aos paramen tos, a in tervalos 

de 40!50cm, sendo os intervalos colmatados por pedra miuda e mediana, raros fragmentos de te

guLae, misturados com argamassa pouca consistente. 0 enchimento incorpora, pontualmente, al

guns elementos arquitectonicos, designadamente fustes. 0 leito de assentamento deste 

imponente miolo, foi cuidadosamente preparado, como evidencia 0 aplanamento da rocha e uma 

capa de assentamento em pedra miuda, muito compacra, unida por argamassa, de acordo com 0 

corte realizado na Quinta do Fujacal (Fig. 8). A parte superior do miolo da muralha, como se ve

riflca nas zonas do Fujacal e da Se, e constituido por uma massa granitica, aparentemente mais 
anarq uica, de calhaus e grandes blocos, dispostos em camadas sucessivas, intercaladas com arga

massa saibrosa. 

A correlayao dos dados aponta para a possibilidade da muralha ter possuido uma largura va

riavel. Na Quinta do Fujacal tern urn valor de 5,GO m, enquanto que na zona da Se 0 troyo iden

tiflcado media 5,80 m. 

Tal como ja aflrmamos e hoje urn dado adquirido que a muralha baixo-imperial de Braga pos

suia torreoes asemelhanya das suas congeneres do NO peninsular. 

Na zona do Fujacal foram exumados dois torreoes, que se encontram ao nivel do alicerce. Am

bos preflguram uma forma semicircular. Num deles foi possivel estimar urn diametro de cerca de 

5,20 metros. Embora se encontrem conservados apenas ao nivel do alicerce e possivel observar 0 

seu rigor construtivo. Perfeitamente encaixados no subsolo, blocos talhados em cunha, corn uma 
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face exterior pronunciadamenre encurvada, de modo a garantir a circularidade da estrutura e um 

rigoroso nivelamenro, formam os raios destas estrururas. Alguns destes blocos indicam que foram 

reaproveitados. Esta tecnica construtiva [oi igualmente observada no rorreao da R. dos Bombei

ros Volunra.rios, muiro embora este apresenre um diametro maior, com cerca de seis metros e 

melO. 

4. QUESTOES EM ABERTO 

Uma vez que os dados relativos a muralha de Bracara Augusta resultam de escava<;:oes de sal

vamenro e nao de um programa de trabalhos com vista ao esrudo deste imporranre equipamen

ro urbano sao numerosas as questoes que permanecem em aberro. Questoes que poderiam ja ter 

sido resolvidas caso existissem meios flnanceiros espedflcos para desenvolver 0 estudo sistemati

co da muralha I . 

Por solucionar ou contlrmar estao ainda diversos problemas de cronologia, quer relativos a fun

da<;:ao, quer as sucessivas repara<;:oes da esrrurura, quer ainda as fases de abandono. Embora so 

com novas escava<;:oes seja possivel vir a obter informa<;:oes que completem os acruais dados, esta

mos cerros que um estudo minucioso dos elementos ja recolhidos, mas ainda nao tratado . de for

ma sistematica", permitira esclarecer algumas das acruais duvidas, em parricular sobre repara<;:6es 

e abandono. 

En tre os principais problemas conta-se, tambem, a questao das POI'tas, das quais nao remos evi

dencias arqueologicas. Sendo cerro que Bracara Augusta possuia pe!o menos 4 porras principais aber

tas aos eixos principais de circula<;:ao, e muito provave! a existencia de outras porras secundarias, a 

julgar pela disposi<;:ao das necropoles. Algumas destas porras cujo local aproximado ja e possive! si

ruar poderao, no fururo, ser identiflcadas atraves de escava<;:oes a realizar em locais nao urbanizados 

da cidade, designadamenre, na parte suI da cidade, onde ainda se conservam areas livres. 

Se a identitlca<;:ao de 3 torreoes constitui uma prova em favor de uma tipologia defensiva se

melhanre a Lugo, Asrorga ou Gijon, permanece por esclarecer se a modula<;:ao determinada na 

Quinra do Fujacal pode ser extrapolada para 0 restanre perimetro defensivo. Tambem neste as

pecro apenas novas escava<;:oes poderao ajudar-nos a caracterizar com maior rigor a tipologia da 

muralha de Bracara Augusta. 

A deflni<;:ao rigorosa do tra(ado da muralha de Bracara Augusta sera certamente um proble

ma em aberro durante muito tempo, pois isso exigi ria uma escava<;:ao de grande envergadura em 

todo 0 perimetro da antiga cidade romana. No entanro, estamos cenos de que os dados de fu

turas escava<;:oes irao ajudar a precisar e a corrigir 0 rra<;:ado eliptico sugerido por ]. Teixeira. De 

facro, temos hoje suspeitas de que a muralha se desenvolveria em tro<;:os rectilineos, formando 

um desenho poligonal, em vez de eliptico. 

Assunro nao menos importanre e 0 que se prende com a existencia de uma cerca alto-imperial 

em Braga, que poderia ter sido parcialmenre inregrada na fortiflca<;:ao tardia hoje conhecida. Te

remos de aguardar que novos trabalhos arqueologicos venham a possibilitar a fundamenra<;:ao ou 

nega<;:ao desta hip6tese. 

\ Todas as inrerven<;:6es referidas foram ou sao cusreadas por privados, donos dos rerrenos ou dos imoveis, salvo a 
da Se, imovel propriedade do Esrado e afeno ao Insriww Po[[ugues do Parrimonio Arquirecronico. 

(, Essa informac;:ao ira ser objecw de uma disse rrac;:ao de Mesrrado de urn dos aurores desre rrabaJho , Jose Manuel 
Freiras Leire. 
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