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PREFAclO 

Culminando um longo processo de peti<;6es e requerimentos, ja iniciado em 1919 de 

modo informal, aquando da retirada do Tumulo dito de Sao Martinho de Dume da 

capela-mor da igreja paroquial de Dume, e mais formalmente desde 1981 , foi 

superiormente determinado, por despacho do Senhor Secretario de Estado da Cultura, 

de 20 de Novembro de 1982, que se procedesse a instala<;ao do referido tumulo na 

paroquia, devendo para 0 efeito serem criadas as cond i<;6es indispensaveis. 

Essa tarefa foi em 1982 cometida ao Servi<;o Reg ional de Arqueologia do IPPC e a 
Comissao Instaladora do Museu D. Diogo de Sousa, concretizando-se em 1986 com a 

elabora<;ao de um projecto de nucleo museologico monografico centrado no Tumulo 

dito de Sao Martinho de Dume, a instalar na capela de Nossa Senhora do Rosario, 

contfgua ao adro da igreja paroquial de Dume. Para 0 efeito rea lizaram-se obras de 

restauro e adapta<;ao da referida capela , orientadas por tecnicos da DGEMN e 

parcia lmente financiadas tambem por esta entidade. 

Entre 1987 e 1991 , na sequencia quer das obras de restauro da capela de Nossa 

Senhora do Rosario, como da amplia<;ao da igreja paroquial de Dume, real izaram-se 

escava<;6es arqueologicas, financiadas pelo governo central atraves do Instituto 

Portugues do Patrimonio Cultural , colocando-se a descoberto um importante conjunto 

de vestigios da epoca de Sao Martinho de Dume. 

A importancia e valor historico, cultural e cientifico das ruinas arqueologicas de 

Dume, correspondentes aos vestigios da basilica crista mandada construir pelo rei 

suevo Charrarico, em meados do seculo VI e de parte do mosteiro fundado por Sao 

Martinho de Dume, reaproveitando parte de uma villa romana, da qual se conserva a 

totalidade da planta de um balneario, levaram a considera<;ao, em 1991, de que a 

instala<;ao do tumulo dito de Sao Martinho de Dume na freguesia se deveria associar a 
conservac;ao e valoriza<;ao das ruinas arqueolog icas descobertas em torno da igreja 

paroquial de Dume, abandonando-se 0 projecto inicial de coloca<;ao na capela de 

Nossa Senhora do Rosario, a qual se veio a considerar inadequada. 

Determinou-se entao que 0 IPPC lan<;asse 0 projecto de recupera<;ao e 

reintegra<;ao das ruinas, no ambito do Programa Prodiatec 91, estabelecendo-se que 0 

tumulo de Sao Martinho de Dume se deveria manter transitoriamente depositado no 

Museu D. Diogo de Sousa, devendo a transferencia para Dume ocorrer somente ap6s a 

cria<;ao das condig6es exigidas. 

A par desta reformulagao do projecto e em con sequencia do reconhecimento da 
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importancia dos vestfgios descobertos, tanto pelo meio cientifico nacional e 

internacional como pelas entidades da tutela, encetou-se 0 processo de classifica9ao 

das ruinas arqueologicas de Dume, que culminou em 1993 com a sua c1assificayao va 

como Monumento Nacional- Decreto n.o 45/93, de 30-11, e em 1997 com a delimitar;ao pu 

de uma zona especial de protecyao - Portaria n.o 227/97 (2.a serie), de 13-5. vi~ 

o projecto de valorizayao deveria contemplar a cria<;ao de um percurso 

museologico entre um ediffcio novo que albergasse 0 tumulo e a igreja, de modo a re~ 

proporcionar uma visita as ruinas conservadas, facultando ao visitante a observa<;ao int 

do monumento funera rio e das ruinas da villa romana e do moste iro e basilica suevas. DL 
Nada foi resolvido ate 1995, ana em que se retomou 0 projecto inicial de instalayao de 

do tU mulo na capela de Nossa Senhora do Rosario, ao abrigo de um protocolo es 

formalmente celebrado entre a Secretaria de Estado da Cultura e a Irmandade de me 
Nossa Senhora do Rosario, em 8 de Setembro, 0 qual estabelecia que 0 Tumulo seria 

colocado na referida capela, apos feitas as necessarias obras de adaptayao, co 

atribuindo-se ao Museu D. Diogo de Sousa a responsabilidade do acompanhamento ad 

tecnico necessario. ob 

Sustentada pelo facto de haver claras decisoes governamentais relativas a esta Po 

materia, a Junta de Freguesia de Dume, face ao impasse em que 0 processo se 

encontrava e com 0 apoio do Municipio de Braga e com a colabora9ao da Unidade de inc 
Arqueologia da Universidade do Minho (direcr;ao cientffica dos estudos) e do Museu Ag 

Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa (enquadramento tecnico das aC90es de arc 

conserva980 e de musealiza9ao), assumiu a implementayao do projecto de 

valoriza9ao das rufnas arqueologicas de Dume, tendo para isso adquirido a quinta no' 

contfgua ao adro da igreja. COl 

Cumprindo todas as formalidades legais, que contemplaram a aprova980 do COl 

projecto pelo Instituto Portugues do Patrimonio Arquitectonico, af se construiu de raiz, 

com financiamento do Municfpio de Braga , um ediffcio para albergar 0 Tumulo dito de te~ 

Sao Martinho e para funcionar como centro de recepr;ao ao Nucleo Arqueologico de na 

Sao Martinho de Dume. Saliente-se que, para alem de se terem cumprido todos os oq 
procedimentos legais, 0 respectivo projecto obedeceu a requisitos de funcionalidade e 

de seguran9a estabelecidos pelo Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa. 

Com a constru9ao do ediffcio, pretendeu a Junta de Freguesia de Dume criar um 

polo destinado a fins culturais e ludicos, funcionando como centro de interpreta9ao do 

conjunto de rufnas arqueologicas de Dume, podendo albergar exposi90es, recepcionar 

visitas organizadas de publico escolar e publico indiferenciado mas tambem de 
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epoca, num cjrcuito da 'Braga Crista Antiga' . 

Pretendeu ainda a Junta de Freguesia de Dume, garantir a salvaguarda e 

valoriza~ao dos referidos Monumentos (Tumulo e Ruinas) , facultando ao usufruto 

publico um espayo de cultura, beneficiando a popula~ao residente e todos os seus 

visitantes, privilegiando as instituiy6es escolares e associa~6es culturais. 

Considerou a Junta de Freguesia de Dume e, consigo, todos os naturais e 

residentes na par6quia de Dume, bem como todas as entidades que tem colaborado 

interessadamente neste projecto, que 0 dep6sito do Tumulo dito de Sao Martinho de 

Dume no seu lugar de origem nao pode ser considerado um banal processo de retorno 

de uma peya de museu que, alias, nUllca foi . A sua colocayao em Dume reveste um 

especial valor simb6lico, vinculado aidentidade cultural nao s6 da populayao dumiense 

mas de toda a regiao bracarense, devendo ser valorizado como tal. 

Acresce que se fizeram significativos investimentos, na aquisi~ao da quinta, na 

construyao do edificio para albergar 0 tumulo, nas escava~6es arqueol6gicas, na 

adapta~ao da igreja paroquial e da capela de Nossa Senhora do Rosario, com 0 

objectiv~ de criar em Dume um p610 cultural em torno de Monumentos unicos em 

Portugal, capaz de concorrer com conjuntos patrimoniais similares da Europa. 

E tudo isto que a Junta de Freguesia de Dume come~a aver concretizado, com a 

inaugura~ao do edificio do Nucleo de Arqueologia de Sao Martinho de Dume em 6 de 

Agosto, dia da festa liturgica do Santo, que e tambem e significativamente 0 patrono da 

arquidiocese de Braga. 

Cumpridos os necessarios procedimentos legais, a popula~ao de Dume vera 

novamente 0 Tumulo dito de Sao Martinho na 'sua terra' e nao deixara de se congratular 

com a renovayao enriquecida da sua Mem6ria Cultural, para a qual este livro tambem 

contribui. 

Nesta data especial mente festiva, nao podemos deixar de publicamente dar 

testemunho do nosso agradecimento a todas as pessoas e entidades que participaram 

na concretizayao deste projecto, colaborando empenhadamente na resolu~ao de tudo 

o que foi necessario para que esta obra se concretizasse. 

A todos, 0 nosso Bem Hajam. 

Constantino Vieira Caldas 

Presidente da Junta de Freguesia de Dume (Sao Martinho) . 
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Braga 

DUME (sAo MARTINHO): Breve Sintese Historica da Freguesia 

A freguesia de Dume (Sao Martinho), situa-se cerca de 2 km a Norte da cidade de 

Braga, na bordadura esquerda do vale do rio Cavado, ocupando uma area superior a 

430 hectares de terrenos bem irrigados e com solos de elevada aptidao agricola. 

Durante seculos, a principal actividade econ6mica da populac,;:ao dumiense foi, 

precisamente, a agricultura. Actualmente, embora parte dos mais de 3000 habitantes 

de Dume continuem ligados ao sector primario, a maioria distribui-se pela industria 

textil e de marroquinaria, por outras pequenas industrias de transformac,;:ao e ainda pelo 

comercio e servic,;:os. 

lambem a paisagem conheceu profundas mudanc,;:as, configurando-se agora uma 

sucessao de espac,;:os urbanos entre espac,;:os agrarios. Na ultima decada, a freguesia 

de Dume conheceu um apreciavel cresci mento, acompanhando 0 desenvolvimento da 

cidade de Braga, em cujo perlmetro urbano ja se insere. 
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Merelin 
(5. Padre ! 

Frossos Dume 

Real 

Palmeira 

E um territ6rio de ocupaC;ao milenar, como comprovam os mais antigos vestigios 

correspondentes aos povoados de Cabanas e do Monte Castro, ocupados durante as en 

chamadas Idades do Bronze e Ferro , no decurso do 1.° milenio a. C. Mas com a 
cofundaC;ao da cidade roman a de Bracara Augusta, nos ultimos anos antes de Cristo, 
torestrutura-se um novo povoamento. 0 espaC;o entre a cidade e 0 rio Cavado foi cruzado 

pela via que ligava Braga a Astorga, par Ponte de Lima e Tui, desenvolvendo-se nas 

suas proximidades e junto dos solos mais ferteis , djversas vil/ae e vici, como tra 

testemunham vestfgios arqueol6gicos em Dume, Palmeira, Mere lim e Santo Estevao 0 me 
e ( Velho. 
Du Durante 0 dominic suevico e visig6tico (seculos V a VIII ), destaca-se 0 contributo de 
imSao Martinho e de Sao Frutuoso, ambos bispos de Dume e de Braga, a quem se deve a 

fundaC;ao de dois dos mais antigos mosteiros documentados no actual territ6rio 
pa portugues, precisamente os mosteiros de Sao Martinho de Dume e de Sao Salvador de 
quMontelios. 
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$Oneta Stephano de Pardellos 

$Oneto Marta de Palmelra 

Saneta Petro de MerlIn 

$Oneto Marla de PaMOios 

Sancto Martino de Dumio 
$Oneta Mlcahel de Forwoa Dume 

Sancto Fruetuasa 

$Oneta Johanne de $Omell 

$Oneta Petro de Mexomlnol 

A partir de mead os do seculo IX, 0 territorio bracarense conhece urn novo 

enquadramento socio-polltico, "restaurando-se" a cidade de Braga em 873 por Afonso 

III das Asturias. Em finais do seculo XI e in icios do seculo XII , em plena afirmac;ao do 

condado portucalense, identifica-se ja um povoamento perfeitamente estruturado em 

torno das paroquia s. 

Relativamente a Dume sabe-se que, em 866, 0 bispo dumiense Sabarico se 

transferiu para Mondonhedo, na Galiza, devendo datar dessa epoca a extinc;ao do 

mosteiro. Em 911, Ordonho II da Galiza mandou del imitar novamente 0 termo de Dume 

e confirmou a anterior doac;ao ao bispo de Mondonhedo, feita em 877 por Afonso III. 

Dume viria a ser restitufda a diocese de Braga nos principios do seculo XII , 

implementando-se entao do culto do santo dumiense. 

E nesta epoca que, em Dume como em toda a regiao do Minho, se consolida a 

paisagem do minifundio, suporte de uma policultura intensiva que proporciona tudo ° 
que e necessario asobrevivencia da popu lac;ao. 
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Palmelro 

Panolaa 

Dume 

Braga 

A Idade Moderna assiste a consolidac;:ao da estrutura de povoamento fixada nos 

seculos medievais e, ultrapassadas as crises dos seculos XIV e XV, Dume conhece um 

relativo aumento da sua populac;:ao. Com aproximadamente 450 habitantes nos infcios 

do sEkulo XVI, passa para os 600 na segunda metade do seculo XVIII e atinge os 1786 

moradores nos finais do seculo XIX. 

Em mead os do seculo XIX, Dume acompanha 0 desenvolvimento da industria 

manufactureira de Braga, assinalando-se um expressivo aumento dos fabricantes de 

pregos ("tachinhas"). Na transic;:ao para 0 seculo XX, alguns dos seus habitantes 

emigram para 0 Brasil. Os que regressam bem sucedidos fazem construir palacetes no 

centro da freguesia, portodos conhecidos como "casas dos brasileiros". 
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• IlQrna10 j.ec•. p 

• SlJ<Ml 0 \IIoIgoOo j.ec" V\-l~ I ] 
• M o Meai9volj.ecs- X-XI] 

• MOoerno lsees. XV1I-XV'~IJ 
Con~Creo1_sec.XX] 

Actualll'o'>c.iS sec. XX] 

ABASiLlCASUEVA 

Entre 0 conjunto de monumentos de grande valor cultural, cientifico, arquitectonico 

e artfstico existentes na freguesia de Dume, destacam-se, a par do tumulo dito de Sao 

Martinho, as rufnas arqueologicas da basilica sueva de Dume, que sao ja uma 

referencia internacional da arqueologia crista, contribuindo decisivamente para colocar 

Braga no roteiro dos mais importantes nucleos de arquitectura crista antiga da Europa 

Ocidental. 

As ruinas da basilica sueva de Dume (classificadas como Monumento Nacional -

Decreto N.o 45/93, de 30-11), localizam-se sob a actual igreja paroquial, no centro da 

freguesia, marcando a sacralidade do lugar desde ha mais de 1500 anos. Mandada 

construir pelo rei suevo Charrarico cerca do ana 550, foi consagrada a Sao Martinho de 
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Tours, como voto de agradecimento pela cura do filho. Foi esta basilica que Sao 

Martinho de Dume elevou a sede episcopal, cerca de 558, apos ter fundado um 

mosteiro junto, adaptando uma antiga villa romana. Dos textos coevos da fundac;ao do 

mosteiro de Dume e dos seculos seguintes, transparece precisamente a importi'mcia do 

conjunto monastico dumiense como centro de difusao religiosa e cultural. 

As primeiras referencias aexistencia de um primitivo templo soterrado sob a igreja 

paroquial datam do seculo XVIII. Sao fornecidas por Valerio Pinto de Sa, que relata , 

com alguma tristeza, a amplia9ao que entao se fez da igreja paroquial sem se cuidar de 

proteger e estudar os inumeros vestfgios que surgiam da demolic;ao do templo anterior. 

Do seu testemunho manuscrito, citado por Joao de Moura Coutinho, depreende-se a 

existencia de uma edificac;ao de planta trilobada, desenvolvendo-se sob 0 templo 

actual e estendendo-se pelo ad ro . 

As escava90es arqueologicas que af se tem vindo a realizar, desde 1987, 

permitiram colocar a descoberto vestfgios correspondentes a uma ocupac;ao do local 

desde 0 seculo I ate aactualidade, destacando-se significativos troc;os do templo de 

epoca sueva (seculo VI) e da sua reedificac;ao alto-medieval (seculos IX-X), 

confirmando-se portanto a existencia das rufnas vistas no seculo XVIII. p 
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Vestlgto$ 
do al cl!tlcCtS 

Os vestigios da basilica sueva estendem-se pelo adro e sob a actual igreja 

paroquial, numa area superior a 750 m2 
. Conservam-se restos da fachada , da nave, da 

quadra central e da cabeceira, conseguindo-se reconstituir 0 trac;:ado global do primitiv~ 

templo. Construido com poderosas paredes de cantaria e de alvenaria graniticas, 0 

edificio desenha uma planta em cruz latina orientada Oeste-Este, com cabeceira 

tri lobada e uma s6 nave. 

Aexcepcional dimensao do templo, mesmo no contexto peninsular, podera explicar

se por se tratar de uma edificac;:ao de iniciativa regia, com a qual se deve ter pretendido 

afirm ar nao s6 0 poder suevo, mas especial mente testemunhar, atraves de uma 

grandiosa obra arquitect6nica, a efectiva conversao do rei e do seu povo ao 

cristianismo cat6lico, conversao que Sao Martinho Dumiense haveria de consolidar, 

lan<;:ando as bases da organiza<;ao administrativa e territorial da Igreja Bracarense. 

Este vasto edificio, com cerca de 33 metros de compri mento e 21 metros de largura 

maxima, apresenta uma divisao interior de espa<;os bem estabelecida: uma nave 

rectangular, com passagem aquadra central marcada par uma tripla arcatura apoiada 

em quatro pares de colunas, formando uma iconostasis de tri plo vaG ; uma quadra 

central, que se elevaria em torre lanterna e que se prol onga lateralmente por duas 

absides semicirculares, formando uma especie de transepto, ritmando-se as paredes 

internas com uma teoria de colunas adossadas; uma capela-mar ta mbem de planta 
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semicircular, mais elevada e a qual se acedia por tres degraus, tambem ritmada 

interiormente por colunas adossadas. 

Do ponto de vista da organiza<;ao litUrgica do espac;o, as tres zonas que se 

diferenciam com clareza na basil ica de Dume testemunham toda a complexidade do 

servic;o liturgico de epoca suevica , correspondente a uma pratica de culto em que se 

separava 0 santuario e 0 coro, reservado aos sacerdotes, da zona da nave, reservado 

aos fieis , apontando para uma tradic;ao liturgica crista com origem no Mediterraneo 

oriental, muito provavelmente grega . 

A soluc;ao planimetrica evidenciada pela basilica de Dume inscreve-se no modelo 

de igrejas orientais que, a partir do seculo VI se difundiu pelo ocidente europeu. A 

penetra<;ao precoce deste modelo na regiao bracarense parece resultar de uma difusao 

oriunda das regioes italianas de Milao e de Ravenna, que aqui poderia ter chegado 

tanto por via marftima mediterranica, como por via continental , esta atraves do reino 

franco-merovfngio. 

Da decorac;ao arquitectonica praticamente nada se encontrou. Os raros elementos 
ar 

arquitectonicos que poderiam ter feito parte da edificac;ao sueva ostentam formas ou 
at 

tematicas decorativas caracterfsticas das artes pre-romanicas do Noroeste Peninsular, 
M 

assemelhando-se a produc;oes datadas, noutros monumentos, dos seculos V-VIII: um 
nc 

fragmento de cancel , em marmore, com decorac;ao vegetalista ; um fragmento de friso 
fe 

com decorac;ao geometrica de losangos, em calcario ; e um fragmento de grelha de 
in 

gelosia, tambem em calcario. Uma imposta granftica, decorada com motivo em espinha 
be 

e roseta, podera ser de cronologia mais avanc;ada, eventualmente associ ave I a 
reconstru<;ao alto-medieval da igreja de Dume. 

re 
Aos finais do seculo V ou principios do seculo VI deve reportar-se igualmente a 

tampa de sepultura com restos de mosaico recolhida no adro da igreja, onde integrava 

um grupo de sepulturas alto-medievais nas quais foi reutilizada. 
nc 
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Depois da edificac;ao da basilica e da reconversao da villa em mosteiro, no seculo 

VI, 0 sitio nao parece ter conhecido grandes transformac;6es, testemunhando-se 

arqueologicamente a sua ocupac;ao ate ao seculo IX. Em 866 documenta-se 0 

abandono do mosteiro por parte do seu abade Sabarico, que se refugia em 

Mondonhedo, no litoral Norte galego. Em 911, Ordonho II da Galiza manda delimitar 

novamente 0 termo de Dume e confirma a anterior doac;ao ao bispo de Mondonhedo, 

feita em 877 por Afonso III das AsWrias. Tera sido no quadro desta manutenc;ao do 

interesse por Dume por parte da corte asturiana, que se tera reedificado a primitiva 

basilica sueva de Dume, erguendo-se entao uma nova igreja paroquial. 

E portanto no contexto historico do seculo X que situamos cronologicamente a 

reedificac;ao da igreja de Dume, a ela se reportando os vestigios melhor conservados e 

mais amplos colocados a descoberto pelas escavac;6es arqueologicas. 

Feita a fundamentis, a reedificac;ao do templo foi tambem uma ampliac;ao. As 

novas paredes, solidamente alicerc;adas na arena granitica, ergueram-se contra a face 

externa das paredes do edificio primitivo, determinando assim a manutenc;ao da planta 

anterior com cabeceira trilobada e uma so nave, naturalmente agora de maiores 

dimens6es - cerca de 35 metros de comprimento por 23 metros de largura na zona do 

cruzeiro/transepto, e um alargamento ainda maior na largura da nave, que passou para 

11,5 metros. 

A manutenc;ao do trac;ado geral da planta foi, porem, 0 unico elemento anterior que 

permaneceu. Com efeito, a tecnologia construtiva e a organizac;ao interior do espac;o 

revelam-se absolutamente distintos. A nova construc;ao foi feita com 
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paredes mais estreitas, medindo 0,80 metros de espessura , em cantaria granitica de 

reI 
blocos de pequena e media dimensao, dispostos em fiadas horizontais mais ou menos 

ea 
uniformes. Nos alicerces incorporaram-se alguns silhares almofadados de grandes 

dimensoes, colocados espac;adamente e ligeiramente salientes em relac;ao ao prumo 

da parede. A abside meridional foi reforc;ada exteriormente com quatro 

muretes/contrafortes, dispostos radialmente a partir do topo da abside . 

Interiormente, a organizac;ao do espac;o conheceu tambem alterac;oes 

significativas. Os restos do primitiv~ templo foram completamente cobertos pelo 

espesso pavimento argamassado, tipo opus signinum, do novo edifici o, anulando-se 

todas as teorias de arcaturas anteriores. Na abside oriental , que se conservou 

sobrelevada em relac;ao ao resto do ediffcio , identi ficaram-se restos de assentamento 

de altares de diferentes ti pologias: ao fu ndo, junto ao topo da abside, elevavam-se 

quatro colunas granfticas, de que s6 apareceram os restos de tres, suportando 0 que 

poderia ser uma uma especie de cib6rio ou baldaquino; ao centro da abside , encontrou

se parte de um rebaixamento/encaixe no pavimento, rebocado com estuque granuloso, 

desenhando uma forma rectangular com aproximadamente 1,20 x 0,80 metros de lado 
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eO,10 metros de profundidade, enquadrado por quatro cavidades de embasamento de 

colunelos (?) - parece tratar-se do embasamento de um altar que, num primeiro 

momenta seria do tipo cipo ou caixa , assentando no encaixe aberto no pavimento, e que 

posteriormente tera sofrido altera~oes e uma ligeira desloca~ao para oriente , passando 

a ser constituido por uma mesa apoiada em colunelos (?) - uma moeda de D. Joao I 

recolhida numa das cavidades que ladeiam 0 encaixe, situam essas altera~oes nos 

princfpios do sEkulo XV (1409-1 415), antes ainda das profundas perturba~6es que, na 

segunda metade do seculo XVI , a contu rbada tras l ada~ao das supostas reliquias de 

Sao Martinho de Dume causou nesta parte da igreja. 

Com 0 arco triunfal alargado, a passagem da abside ao cruzeiroitransepto 

acentuou-se com dois degraus, de que se conserva boa parte do degrau superior, 

desenhados pelo proprio pavimento argamassado. 0 amplo espavo definido pelo 

cruzeiro e absides laterais, formando um verdadeiro transepto, apresenta uma 

pavimentavao uniforme, praticamente sem diferenga de nfvel. Na abside Sui, contra 0 

arranque oriental da parede, foi em epoca posterior irnplantada uma sepultura cuja 

construgao, rasgando 0 pavimento, foi destruir parcialmente, aproveitando-a, a parede 

do seculo VI que estava soterrada. Na abside Norte, vestfgios de um pavimento lajeado 

e uma base de coluna, que parecem in sittu, sobrepoe-se ao primeiro pavimento da 

reedificagao, testemunhando alteragoes tardias de que, para ja, nao se conhecem as 

caracterfsticas e amplitude globais. 
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A passagem anave conheceu tambem uma altera<;ao profunda. Eliminada a tripla 

arcatura anterior, ficou uma abertura mais ampia que esbateu, sem anular 

completamente, a separa<;ao entre a nave e 0 cruzeiro/transepto. Este "alargar" do 

espa<;o acesslvel aos fieis foi refor<;ado, na nave, com 0 aumento da largura desta. 

Aqui, 0 pavimento, para alem de se apresentar melhor conservado e em areas mais 

extensas, integra uma fossa de modelagem e fundi<;ao de sinos - axial mente centrada 

sobre 0 eixo longitudinal da igreja e muito pr6xima da passagem ao cruzeiro, esta 

estrutura forma uma especie de caixa, de planta sub-rectangular, de paredes 

aparelhadas com blocos de granito e fragmentos de tijolo, apresentando a face interna 

revestida de barro colocado grosseiramente com os dedos e evidentes sinais de fogo. 

Com cerca de 1,25 metros de comprimento e 0,85 metros de largura, desenvolve-se 

cerca de 0,80 metros em profundidade, recortando ligeiramente a arena granitica. Por 

aflorar ligeiramente acima do pavimento e pela sua eleva<;ao em curvatura 

convergente, esta estrutura deveria fechar em ab6bada . 

Duas portas laterais, abertas nas paredes ocidentais das absides junto aos 

arranques da nave, estabeleciam a liga<;ao ao exterior. Haveria ainda uma porta 

principal, aberta na fachada ocidental da nave. As duas entradas laterais, bem 

identificadas pelos cunhais e soleiras que se conservam, abriam um vaG de 1,20 

metros, que se transpunha atraves de um degrau. Na porta lateral Sui este era formado 

por tres tijol6es com restos de mosaico, reaproveitados (correspondem a tres partes 

distintas de mosaico, ostentando uma decora<;:ao geometrica com paralelos tipol6gicos 

nas produ<;:6es romanas tardias do Conventus Bracarensis - podendo ser da villa 

romana, afigura-se tambern posslvel que pertencessem a tampas sepulcrais paleo

cristas, considerando 0 facto de 0 suporte do mosaico ser constituldo por tijol6es, 

solu<;:ao que nao parece ocorrer na decora<;:ao musiva de pavimentos. 

Uma especie de cinta formada por fragmentos de tegulae, de tijolos e de placas de 

ard6sia, com uma largura media de 0,50 metros, rodeava exteriormente toda a 

constru<;:ao. 

No que concerne ao espa<;:o exterior, destacam-se os vestigios de urn pavimento 

de tijolo moido, uma especie de opus signinum rnais fragil, encostado ao angulo 

formado pelas absides Este e Sui , em que se incorporaram duas bases de colunas 

invertidas, 0 qual podera corresponder a um compartimento tipo capela lateral anexa, 

clara mente posterior seria esta a capela lateral que albergou original mente 0 tumulo 

dito de Sao Martinho? 
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Ja na zona frontal da igreja colocaram-se a descoberto importantes vestrgios da 

necropole alto-medieval, composta par diversas sepulturas que apresentam como 

caracterfstica comum serem todas de inumac;ao em caixa petrea bem estruturada, de 

formato rectangular e orientadas Este-Oeste. Umas sao de tijolo, outras em alvenaria e 

outras ainda em lajes monoifticas, apresentando leitos de terra ou de tegu/ae e 

coberturas compositas de lajes granfticas. Nota especial para 0 facto de se ter 

identificado, reutilizada como cabeceira comum de tres sepulturas, Lima tampa de 

sepultura com mosaico, datavel dos seculos V-VI, a qual se recolheu. 

Para a epoca, nesta regiao, 0 modele planimetrico de cruz latina constituira uma 

excepc;ao, no quadro dos modelos que entao se difundem e em que dominam as igrejas 

de nave e abside rectangulares. Compreende-se, aqui, por ser uma solu<;ao local 

claramente herdada do modele anterior. 0 que poderia parecer uma inovac;ao nao 

passara, portanto, de uma permanencia que, se considerarmos tambem a reutilizac;ao 

sistematica de materiais construtivos anteriares, se devera relacionar mais com a 

escassez de meios do que com a vontade consciente de perpetuar um modele 

arquitectonico "classico". 

So nos seculos XVII-XVIII se verificara a grande ruptura arquitectonica, na 

27 




A BASILICA SUEVA DE DUME E 0 TUMULO OITO DE SAO MARTINHO A BA~ 


sequencia de nova reedifica9ao, provavelmente determinada por um incendio que 

parece ter afectado sobretudo a zona da cabeceira. 

Depois de demolida a igreja medieval, construiu-se sobre as suas rufnas um novo 

edificio, agora de nave e abside rectangulares , rompendo-se definitivamente com 0 

modelo anterior. De comum, apenas dois unicos elementos: a localiza9ao do arco 

triunfal, erguido exactamente no mesmo sftio dos anteriores, aproveitando mesmo os 

seus embasamentos e a conserva9ao do eixo longitudinal original. Menos comprido e 

mais estreito que os anteriores, 0 novo ediffcio foi construfdo reutilizando materiais 

anteriores nos alicerces e alvenaria granftica nova nas paredes, dispersando-se os 

restos dos antigos templos por habita90es da localidade. Para alicer9ar as novas 

paredes e 0 pavimento interior da nave, rasgaram-se largas valas destruindo 

profundamente as rufnas soterradas. Os abundantes enterramentos feitos 

posteriormente no seu interior, pratica comum ate finais do seculo XIX, acentuaram 

ainda mais essa destrui9ao, tornando especial mente diffceis as escava90es e analises 

arqueol6gicas dos vestfgios descobertos. 
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oTUMULO DITO DE sAo MARTI NHO 

Acompanhando as reivindica<;oes por parte da Igreja Bracarense relalivas ao 

reconhecimento dos antigos direitos da diocese bracarense, que em Dume se tera 

traduzido na promo<;ao do culto de Sao Martinho de Dume, regista-se em 1103 a 

devolu<;ao de Dume a diocese de Braga, na qual se integra ja nao como bispado

mosteiro, mas sim como par6quia . 

Eexactamente neste periodo, finais do seculo XI e inicios do seculo XII , que, de 

acordo com os especialistas, se produz uma das mais notaveis pe<;as de escultura 

funeraria pre-romanica do actual territ6rio portugues 0 tumulo dito de Sao Martinho de 

Dume. 

Retirado da igreja paroquial de Dume em 1919, 0 tumulo dito de Sao Martinho de 

Dume esteve durante decadas arrecadado em dependencias diversas, na perspectiva 

de vir a integrar 0 nucleo expositivo do Museu D. Diogo de Sousa, tendo side mostrado 

ocasionalmente em algumas exposi<;oes internacionais, designadamente na Real 

Academia das Artes , em Londres , em 1955-56; no Festival Europalia Portugal 91 , em 

Gand, 1991 -92 e na exposi<;ao Nos Confins da Idade Media , no Porto, em 1992. 

Entretanto, em 1982 e ap6s ter side restaurado no Museu Monografico de Confmbriga , 

a Secreta ria de Estado da Cultura determinou a sua devolu<;ao a par6quia de Dume, 

dando satisfa<;ao a uma antiga arnbi<;ao da popula<;ao. Ap6s vicissitudes varias, esse 

processo concretizou-se em 2006, com a constru<;ao de um ediflcio de raiz para 

albergar 0 Tumulo dito de Sao Martinho de Dume, onde hoje se pode observar essa 

magnifica obra de arte funeraria. 

Datado por Helmut Schlunk, a quem se deve 0 mais detalhado estudo monogratico 

do monumento, de finais do seculo XI ou inicios do seculo XII, 0 tumulo de Dume e 

constituido por duas pe<;as de calcario (pedra de An<;a): uma arca tumular com 

cavidade antropom6rfica, com 0 lateral direito decorado em baixo-relevo; e uma tampa 

ligeiramente trapezoidal, com a face superior tambem decorada em baixo-relevo. 

A area tumular mede 2,060 metros de comprimento maximo, 0,670 metros de 

largura na cabeceira e 0,575 metros de largura nos pes, apresentando uma altura 

maxima de 0,395 metros. A tampa mede 2, 130 metros de comprimento maximo, 0,710 

metros de largura no lade direito e 0,625 metros de largura no lade esquerdo, 

apresentando ainda uma espessura media de 0,095 metros. 
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No lade direito da arca tumular, sugerindo que esse lade deveria ficar exposto, foi 


esculpida uma cena composta por uma personagem central nimbada, em posi<;ao de 


ora<;ao por detras de um altar com frontal reticulado, por sua vez enquadrada no arco 


central de um ediffcio com mais dois pares de arcos menores e cobertura de tegu/ae . 


De cada lade da figura<;ao central distribuem-se nove personagens, quatro no primeiro 


plano e cinco em segundo plano, vestidos com roupagens pregueadas, de mangas 


largas, que aparentam ser casulas. Alguns autores admitem que esta cena esculpida 


em baixo-relevo no lateral da arca tumular, podera representar 0 proprio Sao Martinho 


de Dume e a sua comunidade monastica. 


M, 
Na face superior da tampa, em campo ligeiramente trapezoidal igualmente tal 

delimitado por uma moldura frisada , foi esculpida uma cena complexa, composta por cn 
um medalhao central circular desenhado por uma coroa de louros, que abriga a cre 
representa<;ao de Cristo em pe sobre um pequeno banco, com um livro nas maos e fei 
nimbado, entre nuvens. Este medalhao central parece transportado por dois anjos se 
alados, cuja figura<;ao inclinada sugere movimento, como se voassem . A cena ori 
completa-se com a representa<;ao dos quatro Evangelistas, dois de cada lade da figura qu 
central, sobre banquinhos e sob a forma antropo-zoomorfica de corpo humane alado, or, 
vestido com tU nica e manto e cabe<;a de animal. A direita de Cristo esta Sao Marcos, 

com cabe<;a de leaD e Sao Mateus, com cabe<;a de homem; a esquerda estao Sao 

Lucas, com cabe<;a de touro e Sao Joao, com cabe<;a de aguia. 
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Alguns autores eonsideram que as duas pe<;as que eompoe 0 tUmulo dito de Sao 

Martinho de Dume pod em ter pertencido a monumentos diferentes, propondo para a 

tampa uma eronologia mais antiga, de finais do seeulo VI e para a area tumular uma 

eronologia mais reeente, embora ainda de epoea visig6tiea. Outros sugerem 

eronologias em torno dos seeulos IX e X. A partir de 1968, gra<;as ao estudo detalhado 

feito por Helmut Sehlunk, passou a aeeitar-se uma data<;ao balizada entre meados do 

seeulo XI e inicios do seeulo XII, admitindo-se que as duas pe<;as formariam 

original mente um eonjunto unitario, eoerente em termos das figura<;oes eseulpidas, nas 

quais se identifiea a representa<;ao simb61iea do Advento do Senhor, na tampa e a 

ora<;ao do Final dos Tempos, na area tumular. 

Braga, Julho de 2006. 
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