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� VII

PREFÁCIO 

Mais do que grandes templos ou majestosos palácios os testemunhos materiais da morte foram desde sempre objeto de 

atenção e estudo por parte dos que sobre as memórias do passado se interessam. Muito antes da fase científica da 

história da arqueologia, ou mesmo antes da fase dos “antiquários”, encontramos referências, ainda que duma forma algo 

fantasiosa ou lendária, a estruturas tumulares e a obscuros ritos com elas relacionadas.  

A forte carga mágica e religiosa em que todos os povos e culturas envolveram a morte contribui para que ela fosse 

ritualizada de diferentes formas, mas sempre mantendo uma gramática praticamente comum, a de perpetuar a memória 

dos que morriam. Assim, mais discretos, ou mais monumentais os espaços da morte foram e continuam a ser procurados 

com diversos interesses, sejam eles científicos, religiosos ou, simplesmente, por aqueles a que vulgarmente chamamos 

de “caça tesouros”. Mas as memórias materiais da morte não se esgotam nos espaços sepulcrais. Em paralelo existe um 

vasto conjunto de artefactos específicos, diretamente associados com os contextos funerários, que de uma forma direta 

ou indireta preencheram ao longo dos tempos os vastos complexos rituais da morte nos diferentes ambientes que os 

produziram. Indissociável das estruturas e dos artefactos funerários o grande universo da antropologia biológica, nas 

suas mais diversas vertentes e durante tanto tempo negligenciada, evidencia a enorme importância destes saberes para a 

construção da memória histórica e arqueológica. 

O Laboratório de Arqueologia da Universidade de Évora em parceria com o CHAIA ao organizarem a segunda edição 

do CIAT – 2º Congresso Internacional sobre Arqueologia de Transição entenderam dedicá-lo, exatamente, aos 

diferentes contextos funerários, dando especial preferência aos estudos realizados sobre os distintos períodos de 

transição cultural. Neste evento participaram um alargado conjunto de investigadores que apresentaram e discutiram os 

resultados dos seus estudos abarcando um amplo espectro cronológico.  

Os três dias do congresso, que decorreu na Universidade de Évora, de 29 Abril a 1 de Maio de 2013, evidenciou quão 

justo foi o tempo porque muitos foram os comunicantes e assistentes que quiseram partilhar e discutir os últimos 

resultados das mais recentes investigações sobre o mundo funerário, evidenciando quanto oportuna foi a realização 

desta reunião científica e cujas actas agora se publicam. 

A todos os comunicantes e participantes e sobretudo a todos os que se disponibilizaram para que este congresso se 

realizasse e a publicação das actas se concretizasse manifestamos o nosso agradecimento esperando que em breve 

consigamos organizar o 3º Congresso de Arqueologia de Transição.  

1 de Maio de 2015 

Jorge de Oliveira 



OS CONTEXTOS TARDO-ANTIGOS DO 
NOVO NÚCLEO DE NECRÓPOLE DA VIA 
XVII EM BRAGA 
 
Cristina Vilas Boas BRAGA1 
 
 
RESUMO 
 
A necrópole romana da Via XVII é conhecida desde os 
anos 50 do século passado, altura em que se descobriram 
diversas sepulturas e inscrições. Nos anos 80, no decurso 
de trabalhos arqueológicos foram detetados diversos 
núcleos da mesma necrópole, utilizados intensivamente 
entre o século II e o século VI. 
Entre 2007 e 2009, sob a orientação da Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho (UAUM), foram 
realizadas três grandes intervenções arqueológicas de 
carácter preventivo - Quarteirão dos CTT, túnel da Av. da 
Liberdade e Interligação com o túnel da Av. da Liberdade 
- correspondente a uma área com cerca de 5000m², onde 
foi identificada uma extensa e importante área de 
enterramento, à qual se encontram associadas diversas 
sepulturas de cremação e de inumação, estelas funerárias, 
mausoléus e recintos funerários dispostos ao longo da Via 
XVII. 
O notável estado de conservação deste sector da 
necrópole permitiu definir uma tipologia para as distintas 
sepulturas de inumação datadas entre os finais do século 
III e os séculos V-VI, conhecer as áreas de enterramento 
e as construções funerárias, bem como as diferentes 
soluções de ocupação e organização interna deste núcleo 
da necrópole, cujo estudo se constitui como um 
importante testemunho das práticas funerárias baixo 
imperiais e suevo-visigóticas em Bracara.  
 
 
ABSTRACT 
 
The necropolis of Via XVII is known since the 50s of last 
century, where were discovered several graves and 
inscriptions. In the 80s, during archaeological works were 
detected various nuclei of the same necropolis, 
intensively used between the century II and the century 
VI. 
Between 2007 and 2009, under the guidance of the 
Archaeology Unit of the University of Minho (UAUM), 
there were made three major archaeological interventions 
of preventive nature – CTT Quarter, Avenida da 
Liberdade tunnel and interconnection with Avenida da 
Liberdade tunnel - corresponding to an area of about 
5000m², where was identified a large and important 
burial area to which are attached several graves of 
cremation and inhumation, funerary steles, tombs and 
funerary enclosures arranged along the Via XVII. 
The remarkable state of preservation of this sector of the 
necropolis allowed to define a typology for the different 
burial graves dating from the late third century and V-VI 
centuries, know the burial areas and funerary 
                                                            
1 Bolseira de investigação na Universidade do Minho; Membro 
CITCEM PTDC/HIS-ARQ/121136/2010/2 

constructions, as well as the different occupation 
solutions and internal organization of this nucleus of the 
necropolis, whose study is constituted as an important 
witness to the burial practices during the low imperial 
phase and suevic and visigothic period in Bracara.                                   
 
 
Introdução 
 
O presente artigo decorre da realização de uma tese de 
mestrado, defendida em 2010, cujo objetivo principal 
passou por analisar os rituais funerários identificados no 
novo núcleo de necrópole afeto ao eixo viário que ligava 
Bracara Augusta a Asturica Augusta - a Via XVII, cuja 
abertura remonta à época de Augusto. 
 
Neste espaço sepulcral em excelente estado de 
conservação, utilizado ao longo de mais de seis séculos 
de forma ininterrupta, foi possível estabelecer diversas 
fases de utilização com base na identificação de 
sequências de enterramentos, interrelacionando essas 
mesmas estruturas com as diferentes soluções de 
ocupação e organização interna da necrópole. 
 
Na exposição que se segue, iremos debruçar-nos apenas 
sobre os contextos tardios individualizados na área em 
análise (Fontes et al., 2009; Fontes et al., 2010a; Martins 
et al. 2009). 
 
 
1. O contexto arqueológico da necrópole da Via 

XVII 
 

Figura 1 - Mapa dos conventos jurídicos do NO peninsular (Martins, 
2009). 

 
O núcleo de necrópole que aqui tratamos corresponde a 
um dos cinco núcleos de necrópole já identificados para a 
cidade romana de Bracara Augusta, fundada de raiz ou ex 
nihilo no tempo do imperador Augusto, num espaço 
dominado pelos Bracari, transformando-se num 
importante centro administrativo servido por um conjunto 
de vias romanas que a interligavam com as restantes 
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cidades hispânicas, florescendo como polo urbano 
dinamizador da economia local e provincial (Fig.1), 
crescimento esse que a avaliar pelos dados arqueológicos 
recolhidos ao longo de mais de 35 anos pela Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho, perdura entre os 
séculos I a VII (Martins, 2009; Martins et al, 2012, 
Carvalho, 2012).  
 
Para a cidade de Bracara Augusta conhecem-se diversos 
equipamentos públicos (teatro, anfiteatro e termas) e 
estruturas de âmbito privado (domus), a maioria deles no 
interior do espaço urbano, parcelado e subdividido em 
quarteirões (Fig.2), segmentados por um conjunto de 
eixos ortogonais que permitiram verificar a existência de 
um traçado urbano hipodâmico (Martins, 2009; Martins 
et al, 2012; Ribeiro, 2008).  
 
O prolongamento de alguns destes eixos permitiu definir 
o traçado das principais vias que ligavam a cidade ao 
exterior, ao longo das quais se foram estruturando as 
necrópoles que por regra se instalavam junto ao espaço 
peri-urbano, fora da área urbana, reservado aos vivos 
(Hope, 2009: 155; López Quiroga, 2010: 25; Nogales et 
al., 2002: 121; Toynbee, 1971: 73). 
 
A área arqueológica onde foi identificado o novo núcleo 
que analisamos, situa-se no centro da atual cidade de 
Braga, correspondente a uma zona periférica da antiga 
cidade romana de Bracara Augusta, localizada na parte 
nascente da cidade, desenvolvendo-se ao longo de um 
eixo viário – a Via XVII (Fontes et al, 2008). 
 
Os trabalhos arqueológicos que permitiram a 
identificação do núcleo de necrópole analisado iniciaram-
se nos finais de 2007 quando se formalizou o projeto de 
construção de um grande complexo imobiliário para o 
Quarteirão dos CTT, sendo atribuída a execução desses 
mesmos trabalhos à Unidade de Arqueologia da 
Universidade do Minho (UAUM). Esta intervenção 
ocorreu simultaneamente com uma outra, realizada na 
área contígua, correspondente ao prolongamento do túnel 
da Avenida da Liberdade (Fontes et al., 2010a; Martins et 
al. 2009).  
 
A necessidade de interligar o novo túnel ao parque de 
estacionamento do imóvel implicou igualmente a 
realização de trabalhos arqueológicos que permitiram 
articular a área escavada do quarteirão com a área 
escavada da referida avenida (Fontes et al., 2009). 
 
O conhecimento desta necrópole remonta à primeira 
metade do século XX (anos 40/50) aquando da 
construção do antigo edifício dos CTT, onde foram 
encontradas várias estelas funerárias retiradas dos muros 
da cerca do Convento dos Remédios (Cunha, 1953: 
243/249; Martins e Delgado, 1989/90: 89; Tranoy et al, 
1989/90). A pressão urbanística exercida sobre as áreas 
contíguas, nomeadamente no Largo João Penha, Rua do 
Raio e Av. da Liberdade, permitiram recuperar vários 
outros achados de cariz funerário, tais como lucernas, 
estelas e sepulturas estruturadas (Sousa, 1966: 171/175; 
Sousa, 1973: 13/14), tornando-se evidente que a cidade 

moderna se havia sobreposto a um espaço de necrópole 
romana. Isso mesmo se confirmou com as escavações 
realizadas em 1987 na área adjacente à Cangosta da Palha 
(Delgado et al., 1987), onde, para além de se terem 
identificado diversas sepulturas de incineração, veio a ser 
descoberto um importante conjunto de sepulturas de 
inumação datadas do período suevo-visigótico (Martins e 
Delgado, 1989/90). 
 
Uma outra intervenção possibilitou a identificação do 
núcleo de sepulturas de incineração do Largo Carlos 
Amarante (terreno localizado a norte do Quarteirão dos 
CTT), tendo apenas sido possível escavar uma delas, que 
forneceu um importante conjunto de espólio votivo 
composto por unguentários de vidro, peças de adorno em 
ouro e uma moeda de Cláudio, integrada numa sepultura 
em caixa de tijoleiras e cobertura de lajes de pedra (Cruz, 
2009; Delgado, 1984: 179/201; Martins e Delgado, 
1989/90: 98/99; Morais, 2010: 157).  
 
Em 1995, no acompanhamento arqueológico realizado 
aquando das obras de abertura do túnel da Avenida da 
Liberdade, foram individualizadas algumas sepulturas de 
incineração, facto que levou a considerar a parte norte 
daquela mesma avenida, bem como toda a área 
envolvente do quarteirão dos CTT como zona de grande 
sensibilidade arqueológica.  
 
O conjunto das zonas intervencionadas entre finais do 
ano 2007 e 2009 correspondeu a uma área com cerca de 
5000m² (Fig.2). Nos relatórios finais das intervenções, 
foram identificadas 18 fases de ocupação do espaço, 
balizadas entre a Idade do Bronze e a Época 
Contemporânea, que denunciam um contexto 
estratigráfico complexo e intrincado, resultado da sua 
diferenciada e continuada ocupação humana.  
 
Do total das fases identificadas, apenas 11 se relacionam 
com o uso e abandono da necrópole, bem como com a 
implantação e repavimentação da Via XVII em diversos  
períodos de ocupação. Nesta exposição apenas nos 
debruçamos sobre os três últimos períodos de uso deste 
espaço como área sepulcral, balizado entre o século III e 
o VI.  
 
 
2. A localização e ocupação tardia do novo núcleo de 

necrópole  

O espaço sepulcral do novo núcleo de necrópole da Via 
XVII, foi utilizado intensivamente desde os finais do 
século I a.C., mas o achado de uma sepultura in situ 
datada da Idade do Bronze, faz supor a prevalência de um 
local de enterramento durante diversos períodos 
cronológicos. 
 
Para o período alto imperial, reconhecemos um total de 
129 sepulturas de incineração, 94 ustrinae, quatro 
mausoléus, seis recintos funerários e uma caixa votiva 
(Braga, 2010). 
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O período que se situa entre os finais do século III e os 
inícios do século IV que designamos de Fase VIII 
inaugura a fase da implantação das sepulturas de 
inumação, em espaço aberto.  
 
As sepulturas localizam-se maioritariamente a norte da 
via, distando a sepultura mais afastada do eixo viário em 
cerca de 30m, apresentando-se todas genericamente 
orientadas NO/SE (Fig.3). 
 
Trata-se de um período em que parece privilegiar-se a 
ocupação de sectores da necrópole cuja utilização não 
teria sido muito usual e continuada, pois coincide com 
áreas livres de enterramentos precedentes.  
 
Existe uma outra circunstância que pode explicar o 
número reduzido de estruturas de enterramento (apenas 
quatro), de cronologia tardia no sector que estudamos.  
 

Em 1989, como já referimos, foi identificado um denso 
núcleo de necrópole também ele associado à Via XVII, 
denominado de Cangosta da Palha, cuja utilização é 
coetânea deste período.  
 
Inaugura-se assim, uma fase onde se utilizam novos 
espaços, mais afastados das saídas imediatas das cidades, 
áreas que passam a ser densamente ocupadas. Porém, 
registamos que este fenómeno não parece ser muito  
 

 
 
duradouro, perdurando cerca de 25/50 anos, uma vez que 
já em pleno século IV (Fase IX), se verifica um 
incremento no número de sepulturas de inumação no 
núcleo que analisamos. 
 
O extremo poente conta agora com 12 inumações, 
orientadas N/S e NE/SO, construídas na sua maioria com 
recurso a material laterício nas paredes e no fundo, as 
quais coexistem com estruturas em cova simples, sem 
qualquer cobertura ou revestimento interior, onde o 
defunto era colocado sobre uma tábua de madeira. A 
nascente foi apenas identificada uma única sepultura de 
inumação em cova simples, orientada NO/SE (Fig.4). 
 
Numa área já afastada da Via XVII surge agora um 
edifício funerário (R07), de planta quadrada, cuja função 
exata é difícil de determinar, uma vez que não foi 
detetada qualquer sepultura associada. Apenas podemos 
sugerir a sua função eminentemente funerária, não só pela 
sua localização, mas porque sobre o enchimento de 
demolição da própria estrutura, foi identificada uma caixa 
de cariz votivo. 
 
Destacamos que apesar de a inumação se constituir como 
o ritual predominante, ainda nesta fase sobrevivem 
vestígios de manifestações funerárias associadas a 
práticas rituais precedentes, tendo sido possível 
individualizar estruturas de incineração ou de apoio ao 
mesmo ritual que descrevemos mais adiante. 

Figura 2 - Malha urbana de Bracara Augusta (Braga, 2010; ©UAUM).  A. núcleo em análise. 
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A partir deste momento, verificamos uma clara tendência 
para a implantação das sepulturas nos espaços mais 
setentrionais da necrópole, circunstância que deverá estar 
relacionada com a edificação de uma área artesanal que 
se fixou na zona intermédia da plataforma a sul da via, 
sobrepondo parcialmente um recinto funerário anterior, 
datado do século I, instalado num espaço correspondente 
a um antigo corredor de acesso à Fonte do Ídolo, numa 
área onde não foram detetados outro tipo de vestígios 
associados ao espaço sepulcral. 
 
As razões para a instalação deste espaço oficinal 
associado ao fabrico e produção de peças de vidro numa 
área extra muros e numa área de necrópole, 
aparentemente ignorando a existência de um santuário 
rupestre dedicado a uma divindade indígena (Cruz, 
2009a; Garrido Elena, et al., 2008), encontram-se 
provavelmente associadas a questões que se prendem 
com preocupações relativas à segurança e integridade do 
espaço urbano em contínuo crescimento, afastando-se 
assim potenciais atividades perigosas para a periferia 
(Cruz, 2011: 86). 
 
Entre os séculos V – VI (Fase X), constatamos a 
persistência das práticas de inumação, concentradas 
exclusivamente a norte da via e na zona poente do núcleo, 
com as sepulturas orientadas predominantemente NE/SO 
(Fig.5). 
 
As inumações melhor preservadas datam desta fase, 
permitindo também a identificação de dois esqueletos, 
mau grado o seu estado de conservação. 
 
Para além de caixas revestidas com material laterício de 
tipologia romana que se encontrava fragmentado ou 
inteiro, onde identificamos tijolos e tégulas, destacamos a 
individualização de um túmulo construído com recurso a 

blocos graníticos bem esquadrados. No seu interior foi 
identificado um caixão de chumbo (INU009). A 
escavação desta estrutura não foi concluída, encontrando-
se a mesma integrada num espaço preservado e que 
aguarda musealização. Ainda sem paralelos no território 
português, cremos que esta estrutura será pelas suas 
características construtivas, idêntica à INU002. 
 
A ampla cronologia de utilização deste espaço como área 
sepulcral da população residente em Bracara Augusta 
permitiu verificar que a necrópole sofreu períodos de 
intensificação, recuos e avanços na implantação dos 
enterramentos, certamente devido a diferentes formas de 
organizar e administrar os espaços sepulcrais que foram 
evoluindo ao longo dos séculos e cujos pormenores nos 
escapam. 
 
Se as sepulturas mais antigas se localizam nos espaços 
imediatamente junto à via, para que os defuntos fossem 
recordados pelos vivos o maior número de vezes possível, 
as mais tardias ocuparam novos e diferenciados espaços, 
normalmente mais recuados e afastados do eixo viário, 
onde existiriam ainda áreas livres de qualquer tipo de 
constrangimento. 
 
Este núcleo de necrópole permite ainda verificar que 
foram escassas as sobreposições entre as diversas 
estruturas funerárias identificadas, o que faz supor a 
existência de um processo de controlo e gestão dos 
espaços da necrópole ao longo do tempo. 
 
 
3. A tipologia das sepulturas de inumação  

 
As 25 sepulturas de inumação individualizadas 
correspondem a contextos primários (Tabela 1), não 
tendo sido possível detetar até ao momento, qualquer 

Figura 3 - Planta de distribuição de sepulturas na Fase VIII, século III - IV (Braga, 2010: Apêndice 21). 
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indício da ocorrência de estruturas de enterramento 
associadas a inumações coletivas. 
 
Foram reconhecidos sete tipos distintos de sepulturas, 
onde se reconhece uma grande variedade de soluções 
construtivas, cujas variantes não diferem daquelas que 
eram já conhecidas para Bracara Augusta, encontrando 
também paralelos com outras estruturas já documentadas  
em diversos contextos de necrópole do contexto 
peninsular (Bejarano Osorio, 1996; Cunha, 2008; López 
Quiroga, 2010; Rodríguez Hidalgo, 2004; Sánchez 
Ramos, 2005).  
 
O tipo 1 (8%), representado pelas INU006 e INU023 
corresponde a uma simples cova, aberta no solo, sendo o 
defunto colocado diretamente sobre o fundo do mesmo, 
onde foi recoberto com terra. A sua datação corresponde 
ao século IV (Fig.6).  
 
O tipo 2 encontra-se representado por um único 
exemplar, correspondente à INU010 (Fig.6). Trata-se de 
uma cova simples, de planta e secção retangular, com 
2x0,60m, sem qualquer tipo de revestimento nas paredes 
ou no fundo. O corpo do defunto terá sido depositado 
diretamente na base da cova, a avaliar pela inexistência 
de evidências de elementos metálicos. A cobertura era 
constituída por quatro tégulas dispostas na horizontal, 
com as extremidades sobrepostas, assentando as zonas 
laterais num leito composto por pedras de pequena 
dimensão. Trata-se de uma sepultura datada do século IV. 
O tipo 3 integra uma das formas mais recorrentes em 
várias necrópoles romanas, com ocupação tardia, sendo 
datada entre os séculos IV e VI (Delgado e Martins, 
1989/90: 144, Bejarano Osorio, 1996: 346, Hope, 2009: 
84, Toynbee, 1971: 67). Apresenta, todavia, algumas 

variantes. O tipo 3a, representado em 16% das estruturas 
de inumação encontradas, integra as sepulturas de 
inumação com cobertura em duas águas, como evidência 
a INU001 (Fig.6). Trata-se de uma caixa constituída por 
um leito composto por tijolos, apesar de se terem 
registado variantes que utilizavam tégulas invertidas na 
base da estrutura de enterramento, sendo as paredes 
compostas por tégulas justapostas que formalizavam uma 
cobertura de secção triangular, com as juntas superiores 
entre as tégulas encimadas por imbríces que encontramos 
conservados no topo da estrutura. 
 
Os exemplares detetados conservam dimensões variáveis, 
entre os 0,90m e os 1,25m de comprimento e os 0,24m e 
os 0,34m de altura, facto compreensível, uma vez que a 
envergadura das sepulturas deveria depender da estatura 
dos defuntos. 
 
Estas sepulturas foram implantadas em simples 
depressões do solo, onde assentava o leito, talvez numa 
tentativa de encaixar e rebaixar ligeiramente a estrutura 
em relação ao nível de circulação da necrópole. O facto 
de não terem sido colocadas dentro de covas profundas 
sugere que possam ter conhecido alguma solução de 
proteção que poderia passar pela colocação de um 
montículo de terra ou pedras sobre a sepultura, de forma a 
ocultar a estrutura. 
 
O tipo 3b (4%), representado pela INU004, 
contrariamente ao tipo anteriormente descrito, 
corresponde a uma sepultura  em  duas  águas  implantada 
numa fossa, onde o topo da estrutura se encontra à mesma 
cota do nível de circulação, o que nos permite pensar, que 
estas construções estariam completamente ocultas e 
encobertas (Fig.6).   

 Figura 4 - Planta de distribuição de sepulturas na Fase IX, século IV (Braga, 2010: Apêndice 22).
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Cabe ainda salientar a existência de uma estrutura tosca 
que parece funcionar como perímetro de contenção, 
composta por pedras de média e grande dimensão, 
dispostas em torno das tégulas que compunham as 
paredes. Esta variante pode ser datada dos séculos V e 
VI. Em ambas as variantes de sepulturas do tipo 3 foram 
identificados vestígios de esqueletos, mau grado o seu 
estado de conservação, sendo possível pelo registo 
antropológico realizado em campo, verificar que se 
apresentavam em decúbito dorsal. Tudo indica que terão 
sido colocados diretamente sobre o fundo das sepulturas, 
dada a ausência de evidências das ferragens atribuíveis a 
um qualquer contentor ou elemento de transporte. A 
cobertura neste tipo de caixas parece ter sido colocada 
após se ter rodeado o cadáver com terra, criando uma 
espécie de base para os elementos de fecho, permitindo 
que a estrutura adquirisse maior robustez, evitando um 
possível abatimento.  
 
As sepulturas do tipo 4a correspondem a estruturas em 
caixa, de tégulas que se apresentam invertidas na base da 
estrutura. Esta variedade encontra-se assinalada pela 
INU005 e possui neste sector da necrópole uma 
cronologia do século IV (Fig.6). 
 
Este tipo não era conhecido em Bracara Augusta, 
encontrando-se apenas referenciada uma variante, 
individualizada no tipo 3d da necrópole da Rodovia em 
Braga composta por tijoleiras (Martins e Delgado, 
1989/90: 156). No entanto, trata-se de um tipo de 
sepultura comum noutras necrópoles peninsulares, 
existindo exemplares análogos em Córdoba, datados entre 
os séculos III e VI (Vaquerizo Gil, 2002: 157/165). Dado 
o mau estado de conservação destas estruturas que se  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
encontravam saqueadas por valas modernas, não 
podemos estimar com rigor o seu comprimento, pelo que 
só foi possível avaliar algumas das suas características 
construtivas. As sepulturas implantaram-se numa cova 
simples, de secção retangular, com uma altura conservada 
de 0,16m e uma largura de 0,69m. A cobertura seria 
composta por material laterício, disposto na horizontal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1 - Quadro das sepulturas de inumação (Braga, 2010: Tabela 3).  

 Figura 5 - Planta de distribuição de sepulturas na Fase X, séculos V – VI Braga, 2010: Apêndice 23).
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O tipo 4b (4%) apresenta-se como uma variante da 
estrutura anterior, com a particularidade de corresponder 
à única sepultura onde foram individualizados os 
negativos de um caixão de reduzidas dimensões 
(1,10x0,30x0,13x0,03m), como o demonstra a INU017 
(Fig.6). A base da sepultura encontrava-se forrada com 
seis tijolos com 0,40x0,40x0,04m, apresentando-se mais 
larga do que o espaço destinado ao enterramento, 
delimitado por tégulas dispostas na vertical, que 
envolviam o caixão. Apresentava uma estrutura pétrea 
colocada na parte exterior da caixa, que assentava 
parcialmente sobre o lastro, servindo de contrafortes às 
paredes da caixa. Esta sepultura foi datada do século IV. 
O tipo 5 integra as sepulturas em caixa com paredes em 
tijolo, que oferece algumas variantes, sendo todas datadas 
dos finais do século III – inícios do século IV, e cuja 
ocorrência é de 8%.  
 

Foto 1 - Aspeto geral da INU011 antes da sua escavação (©UAUM). 

 
 
O tipo 5a, representado apenas pela INU011 (Foto 1), 
corresponde a uma caixa, implantada numa cova simples, 
de secção retangular, com cerca de 0,90m de 
profundidade, com um vão interior de 2x0,54m, cujas 
paredes foram construídas com alvenaria de tijolos tipo 
lydion (0,31x0,43x0,04m), dispostos horizontalmente, 
formando fiadas pouco regulares (Fig.6). Os interstícios 
eram colmatados por terra fina, não se verificando 
vestígios de qualquer tipo de revestimento ou reboco 
interior. O fundo era forrado com duas fiadas de tijolos 
(0,43x0,31x0,04m), dispostos na horizontal, sem 

qualquer tipo de argamassa, assentes numa fiada de 
tijolos apoiados no saibro, com cerca de 
0,45x0,15x0,04m, que formavam uma espécie de 
recetáculo ou fundo falso, privado de qualquer tipo de 
mobiliário funerário ou resto ósseo. No que diz respeito à 
cobertura, a mesma foi organizada com tijolos do tipo 
bipedales (0,60x0,60x0,06m), apoiados sobre as paredes 
interiores, sobre os quais foram ainda colocados blocos 
graníticos, dispostos aleatoriamente que parecem ter 
servido de contrapeso. Sobre os tijolos que formalizavam 
a cobertura, foram ainda colocados outros elementos da 
mesma tipologia, arquitetando um sistema de “falsa 
cúpula”, sistema invulgar mas já documentado nas 
necrópoles romanas do sul de Portugal, mais 
concretamente, em S. Cucufate (Vidigueira), Alcácer do 
Sul (Salacia), Porto dos Cacos (Alcochete) e em Beja 
(Pax Iulia) (Etiènne, 1990: 260/261, Ferreira, 1986: 
45/46, Sabrosa, 1996: 286 apud Caetano, 2002: 330). 
Não se identificou qualquer tipo de vestígio osteológico, 
ou de espólio votivo, assinalando-se, apenas, a existência 
de dois pregos. No entanto, a sua tipologia não encontra 
nenhum paralelo com as sepulturas de inumação 
conhecidas até ao momento no contexto arqueológico de 
Braga.  
 

 

 
Foto 2 - Aspeto geral da INU008 após a escavação da secção norte  
(©UAUM). 
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A sepultura tipo 5b, representada exclusivamente pela 
INU008 (Fig.6), é constituída por uma caixa, implantada 
sobre uma cova simples de secção retangular, de planta 
trapezoidal, possuindo um comprimento de 2,08m, uma 
largura de 0,67m a norte e de 0,60m a sul, com uma 
altura de 0,98m. Tal como a sepultura anterior, apresenta 
as paredes construídas com tijolos tipo lydion que 
assentam em lajes graníticas, cujas dimensões não 
podemos ainda avaliar, uma vez que a estrutura não foi 
totalmente escavada (Foto 2). As lajes do lastro 
encontram-se revestidas com uma argamassa de 
coloração avermelhada, tipo opus signinum, que pode 
indicar que as paredes internas possam ter conhecido um 
revestimento similar. A cobertura não se conservou in 
situ, uma vez que a sepultura se encontrava saqueada. 
Todavia, foram encontrados alguns dos elementos que a 
deviam compor, dispersos no interior do enchimento 
resultante do saque. Foram recuperados fragmentos de 
tégulas e de imbríces decorados, pelo que supomos que a 
cobertura teria um sistema de fecho em duas águas, 
solução construtiva idêntica à descrita para as sepulturas 
de inumação dos tipos 3a e 3b. 
 
A delimitar a estrutura, foi identificado um simples 
murete, constituído por pedras graníticas que 
simultaneamente serviam de apoio para sustentar a 
cobertura, funcionando como contrapeso, transformando-
se num elemento de localização e sinalização da sepultura 
ao nível do solo da necrópole. 
 

Foto 3 - Aspeto geral da INU021 após a sua escavação (©UAUM). 
 

 
 
Figura 6 - Quadro tipológico das sepulturas de inumação (Braga, 2010: 
Apêndice 7). 

 
 
O tipo 6 (8%) está representado pela INU021 (Foto 3), 
exemplar melhor conservado que corresponde a uma 
caixa cujas paredes eram formadas por blocos graníticos, 
pouco afeiçoados, alternados com alguns tijolos 
reaproveitados, dispostos na horizontal, compondo 
paredes de alvenaria bastante irregular (Fig.6). As 
paredes não assentavam no leito, composto por tijolos 
com medidas que alternam entre os 0,44x0,30x0,04m e os 
0,34x0,27x0,04m. A cobertura, a avaliar pela 
identificação da única laje granítica conservada em perfil, 
configuraria uma solução que passaria pela colocação de 
monólitos de pedra dispostos na horizontal.  
 
O tipo seguinte (tipo 7) reporta-se a sepulturas com 
paredes em pedra, atribuíveis a um período situado entre 
o século IV e o século VI. 
 
O tipo 7a apresenta semelhanças com o tipo 3h, 
identificado por M. Delgado e M. Martins (1989/90: 144 
e 157) e inclui as estruturas com paredes compostas por 
grandes monólitos de pedra granítica, com fundo 
organizado com tijoleiras de forma retangular ou 
trapezoidal (Fig.6), o que indicia o reaproveitamento de 
material, encontrando-se representado pela INU015 (4%). 
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Através da leitura do corte da sepultura, foi identificado o 
que restava de um esqueleto, em muito mau estado de 
conservação, e cuja recuperação foi impossível de 
realizar. Face à inexistência de ferragens e pregos, 
julgamos que o defunto terá sido colocado diretamente 
sobre o leito da sepultura. As suas dimensões são 
reduzidas (1,03x0,40x0,38m), não se tendo encontrado 
vestígios da cobertura, que poderia ser constituída por 
uma ou várias lajes graníticas, entretanto desaparecidas. 
A variante 7b (equivalente a 8%) está representada pela 
INU009 (Fig.6, Foto 5), que corresponde a uma sepultura 
de planta retangular, construída em alvenaria regular, 
com recurso a blocos graníticos bem esquadrados, 
dispostos em fiadas horizontais. Encontrava-se coberta 
por grandes lajes de granito, cujas juntas estavam seladas 
com um revestimento em opus signinum. No seu interior 
foi identificado um caixão de chumbo de forma sub-
retangular, com dimensões estimadas de 
2,20x0,40x0,40m, desconhecendo-se as suas técnicas de 
fabrico, uma vez que o mesmo ainda não foi 
intervencionado (Martins et al., 2009: 125). A totalidade 
da estrutura encontra-se implantada numa cova simples, 
profunda, com cerca de 1,5m, e totalmente encoberta por 
um enchimento composto por cascalho e material de 
construção, alternado com níveis arenosos, que permitiu a 
sua total ocultação e integridade 

 
 
4. Tipologia dos contextos de cremação 

Verificamos no decurso dos trabalhos a existência de 
estruturas associadas ao ritual de incineração, ainda que 
em número reduzido, datadas de entre os finais do século 
III e o século VI, testemunhando a permanência desta 
prática funerária. 
 
As estruturas mais representadas são os ustrinae (Tipo 1) 
que correspondem aos locais onde terá ocorrido a 
cremação dos defuntos. Trata-se de covas pouco 
profundas, assumindo, em plano, uma forma 
tendencialmente ovalada e sub-retangular, onde terão sido 
erguidas piras funerárias ou rogii. O que se encontra 
nestes locais é o resultado da combustão, acumulando-se 
na cova, pouco profunda, um enchimento composto por 
cinzas, carvões, ossos calcinados, inúmeros fragmentos 
de peças metálicas e de material votivo. 
 
 

Foto 4 - INC020, com pormenor do púcaro em engobe vermelho que 
serviu de urna (©UAUM). 

Estas estruturas são facilmente reconhecidas através da 
identificação de uma película avermelhada que se forma 
na bordadura da cova, originada por ação do calor. Tal 
evidência para alguns autores parece ser o testemunho 
indubitável da ocorrência da cremação nestes locais (Bel, 
1996: 209).  
 
No que concerne aos contextos sepulcrais secundários – 
locais onde são depositados os enchimentos resultantes da 
cremação, e que descrevemos anteriormente, não 
conhecem grande variabilidade formal. Encontrando-se 
basicamente reduzidas a um único tipo, caracterizado por 
covas pouco profundas, de secção em U (Tipo 2), com ou 
sem a colocação de qualquer espólio votivo. Para o 
período tardio (séculos IV a VI) apenas reconhecemos 
duas estruturas (INCs020 e 025), onde apenas foi 
possível recuperar uma peça cerâmica que terá servido de 
contentor funerário. Trata-se de um pucarinho em engobe 
vermelho de reduzidas dimensões que continha cinzas e 
osso carbonizado (Foto 4). 
 
 

5. A tipologia dos recintos funerários 

No espaço em estudo foram detetadas estruturas que 
denominamos de recintos funerários, cuja função estará 
intimamente relacionada com a realização de rituais de 
cariz funerário. Tratar-se-ia de estruturas mantidas a céu 
aberto, cujas paredes exibiam aparelhos pouco cuidados. 
Provavelmente serviriam à criação de espaços 
delimitados destinados ao enterramento de grupos 
familiares ou de collegia (associações profissionais), 
orientados em função do eixo viário, possuindo, por isso, 
uma orientação cardinal. 
 
O estudo dos recintos funerários permitiu individualizar 
quatro variantes, das quais três correspondem a estruturas 
de cronologia alto-imperial. 
 
O tipo 1 integra a estrutura que designamos de R07 (Foto 
6). Apresentava uma planta quadrangular, com cerca de 
16m² (3,98 x 4,01m), apesar de não terem sido 
identificadas estruturas funerárias coevas da sua 
construção e/ou utilização. Trata-se de um monumento de  

 

 Foto 5 - Vista do vão interior da INU009, com o caixão de chumbo    
(©UAUM). 
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Foto 6 - Perspetiva geral do recinto funerário R07 (©UAUM). 
 
 
cronologia tardia, séc. IV, encontrando-se implantado 
sobre as INUs008 e 011 que lhe são precedentes. 
Admitimos, portanto, que este recinto poderia ter 
albergado sepulturas de inumação no seu interior, 
apresentando uma área útil que permitia a implementação 
dessas estruturas.  
 
 
6. As caixas/covas votivas 

 
Uma outra categoria de estruturas identificada na 
escavação deste sector da necrópole da Via XVII está 
representada por caixas ou covas, associadas a práticas 
rituais de homenagem e comemoração dos mortos, não se 
encontrando diretamente relacionadas com 
enterramentos. De facto, são inexistentes quaisquer 
vestígios de cinzas, ossos calcinados ou inumados, quer 
no seu interior, quer nas proximidades das estruturas. Por 
outro lado, cabe destacar dois aspetos - a sua 
variabilidade morfológica e a longa cronologia deste tipo 
de estruturas, que ocorrem desde a 2ª metade do século I, 
até ao século VI. 
 
O tipo 1 (Fig.7) corresponde a uma simples cova, de 
secção retangular, aberta no solo, onde foi colocada uma 
caixa construída com tégulas ou tijolos que compõem as 
paredes e o leito. Este tipo está representado pelas 
estruturas referenciadas como CV01, CV02 e CV04. No 
entanto, existem variantes a este tipo, relativamente às 
dimensões e secções das caixas, verificando-se a 
existência de secções quadradas e retangulares, oscilando 
as suas medidas entre 0,40x0,40x0,52m e 
0,57x0,45x0,44m. Estas três estruturas encontram-se 
datadas entre os séculos IV a VI. 
 
Não foram detetados elementos de fecho, mas, 
presumimos que os mesmos fossem planos e obtidos pela 
simples colocação de um elemento laterício sobre as 
caixas. 
 
O tipo 2, representado pela CV05 e datado dos finais do 
século III a inícios do século IV (Fig.7), caracteriza-se 
pela colocação de contentores cerâmicos de grandes 
dimensões, tombados sobre o fundo de uma cova simples 
de secção em U, admitindo a deposição de espólio votivo, 

como lucernas de reduzidas dimensões, no seu interior. 
Posteriormente, a cova seria colmatada com terras 
resultantes da sua abertura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7. Quadro dos restantes tipos de estruturas funerárias (Braga, 
2010: Apêndices 5, 6 e 10). 

 
Apesar de aparentemente se tratarem de estruturas 
independentes de qualquer outra, não descartamos o 
facto, de as mesmas assumirem uma dupla 
funcionalidade, servindo, por um lado, de elementos de 
apoio a um qualquer tipo de prática funerária ou de 
comemoração póstuma, e por outro, constituindo-se como 
elemento de localização e referência de uma sepultura 
que lhes seria próxima. 
 
 
7. Análise da distribuição das sepulturas 

 
A implementação das necrópoles em espaço periurbano, 
dispostas ao longo das mais importantes vias de acesso às 
cidades ou junto das suas principais portas, estaria 

1

Contextos de incineração 

Covas / Caixas votivas 
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legalmente consagrada como afirma James C. Anderson 
“(…) The reason for this suburban phenomenon was 
hygienic rather than superstitious: the ancient Laws of 
Twelve Tables forbade burial or cremation within the 
sacred boundary (pomerium) of Rome (…)” (1997: 321). 
  
Os espaços de cariz funerário identificados em Bracara 
Augusta, não escapam a esta imposição, situando-se as 
necrópoles no espaço periférico da cidade, crescendo 
paralelamente ao longo das principais vias que ligavam a 
cidade ao exterior, respeitando com “admirável precisão, 
o que seriam os limites da cidade flávia/antonina” 
(Manuela e Delgado, 1989/90: 175). 
 
Para as fases alto-imperiais são variadas e bastante 
distintas as estruturas funerárias identificadas neste sector 
de necrópole. No que diz respeito às suas formas e 
dimensões, foi possível atestar a presença de 
monumentos que seriam bastante amplos e profusamente 
decorados, como os mausoléus. Estes foram construídos 
ao longo dos finais do século I e o século III, 
encontrando-se intimamente relacionados com as 
múltiplas remodelações, desvios e reestruturações que a 
Via XVII foi sofrendo, ajudando a moldar a paisagem 
funerária. Estas construções contrapõem-se com outras, 
bastante simples, e que no nosso entender não seriam 
decoradas, ou essa mesma decoração seria praticamente 
inexistente. 
 
Neste sector o maior número de sepulturas de cremação 
encontrava-se concentrado na zona poente da área 
intervencionada, ocupando os espaços mais próximos do 
núcleo urbano, em comparação com as que se encontram 
localizadas na zona nascente.  
 
Assim, é fácil perceber que nos encontramos perante um 
sítio sistematicamente intervencionado, o que leva a uma 
saturação do espaço destinado ao enterramento. 
 
À medida que avançamos para os séculos III e IV, vemos 
surgir as sepulturas de inumação, que neste núcleo se 
encontram localizadas maioritariamente no limite norte 
do quarteirão dos CTT, afastando-se manifestamente do 
eixo da Via XVII. Cabe, contudo, registar uma exceção a 
este modelo, disposta paralelemente à via, rasando 
mesmo o seu limite. 
 
A eleição de zonas mais recuadas relativamente ao eixo 
viário para a implementação das sepulturas de inumação, 
prende-se, em nosso entender, com duas razões 
intimamente relacionadas. A primeira refere-se às áreas 
úteis disponíveis para a colocação das caixas ou covas de 
inumação, pois, como afirma Ian Morris, a alteração de 
ritual funerário colocou um problema de espaço (1992: 
61). De facto, as sepulturas de inumação necessitavam de 
um espaço mais alargado, quer no comprimento, quer na 
largura e até mesmo em profundidade. 
A segunda justificação encontra-se relacionada com a 
necessária preservação da memória e integridade das 
sepulturas mais antigas, implantadas de forma sistemática 

na bordadura do eixo viário. Os indivíduos que utilizaram 
este espaço para enterramento no século III/IV teriam 
conhecimento da existência de uma necrópole antiga e, de 
forma a evitar a destruição dos loci religiosi precedentes, 
parecem optar por colocar as sepulturas de inumação, em 
áreas onde não se terá implantado qualquer outro tipo de 
estrutura de enterramento precedente. Neste sentido, 
podemos compreender neste sector da necrópole, a 
inexistência de sobreposições entre sepulturas de 
inumação e de incineração. 
 
Relativamente à distribuição dos indivíduos, e apesar de 
apenas se terem identificado dois esqueletos e cinco 
vestígios de ossadas associados a sepulturas de inumação 
(Foto 7), não foi possível precisar nem a idade à morte ou 
a diagnose sexual dos indivíduos, devido ao mau estado 
de conservação do material osteológico, que apresentava 
uma matriz pastosa. 
 
Não podemos afirmar com exatidão se todas as estruturas 
de inumação serviram apenas ao enterramento de um 
único e exclusivo indivíduo, não recebendo outras 
deposições em fases posteriores, circunstância que 
permitiria a reutilização das sepulturas. Em contrapartida, 
podemos avançar que todas as estruturas exumadas, pelas 
configurações apresentadas, permitiam apenas a 
inumação de um só individuo, não se verificando a 
ocorrência de sepulturas duplas. 
 
Na verdade, tendo em conta as dimensões das covas e das 
caixas observadas, verificamos que neste sector da 
necrópole foram inumados indivíduos adultos e não 
adultos, a avaliar pelas dimensões das estruturas de 
enterramento, com comprimentos que variam entre os 
0,77m e os 2,30m. 
 

Foto 7 - Esqueletos identificados nas INUs001 e 004 (©UAUM). 

 
As estruturas de inumação encontram-se orientadas 
segundo dois eixos preferenciais, N/S e E/O, 
evidenciando algumas delas ligeiras torções no sentido 
OSO/ENE e NNO/SSE. 
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Existem estudos que demonstram que as orientações das 
sepulturas de inumação podem ser denunciadoras de um 
período cronológico específico, indicando as orientações 
N/S enterramentos associados ao período alto-imperial, 
enquanto a partir do século III – IV e até ao século VII se 
teriam generalizado as sepulturas com caixas orientadas 
O/E e NO/SE (González Villaescusa, 2001: 68 apud 
Cunha, 2008: 51). 
 
Porém, não é possível aplicar com rigor esta 
generalização para o contexto sepulcral em estudo, uma 
vez que para o século IV, de um total de 12 caixas de 
inumação, sete encontram se orientadas N/S e cinco, no 
sentido O/E. 
 
No que concerne ao material para a estruturação das 
caixas de enterramento, é recorrente a utilização de 
materiais laterícios. Certamente que o recurso a este tipo 
de material de construção se encontra intimamente 
relacionado com a circunstância de o mesmo ser mais 
acessível do ponto de vista económico, verificando-se em 
quase todos os casos a reutilização de elementos como 
tégulas e tijolos de diversas tipologias. 
 
Apesar do granito ser uma matéria-prima abundante na 
região e de se verificar o recurso a blocos pétreos 
afeiçoados, com talhe cuidado, a sua utilização na 
edificação destas estruturas funerárias é relativamente 
diminuta quando comparada com o recurso ao material 
laterício, fator que deverá também estar relacionado com 
o elevado custo de transformação do material pétreo. 
 
Não se verificou qualquer tipo de elemento de localização 
associado às sepulturas de inumação, o que faz supor a 
escassa ou inexistente monumentalidade do ambiente 
funerário neste sector da necrópole, encontrando-se a 
maioria dos defuntos enterrados numa simples fossa, sem 
caixão, sendo posteriormente ocultados por uma camada 
de sedimentos. Contudo, não nos parece improvável que 
elementos de localização tenham existido e que, por 
razões que não conseguimos apurar, desapareceram, 
situação que terá acontecido também no período romano 
alto imperial, uma vez que existiam estelas deslocadas e 
desamortizadas colocadas no interior de grandes fossas 
detríticas e nos sedimentos de nivelamento da Via XVII. 
 
 
8. O mobiliário funerário 
 
O estudo das práticas funerárias está indubitavelmente 
associado ao estudo do mobiliário exumado dos 
contextos sepulcrais, que, para além de permitir o 
apuramento cronológico, é uma preciosa e fundamental 
ferramenta para a reconstituição dos rituais de 
enterramento. Segundo as crenças religiosas alto 
imperiais, uma vez usado no mundo dos mortos, este 
material não seria reintroduzido no quotidiano dos vivos 
(Tranoy, 2009: 112; Hope, 2009: 83). Dado que a morte 
se encontra envolta de noite e escuridão, as lucernas 
surgem como símbolos da luz que iluminaria o morto 
num outro mundo totalmente desconhecido para os 
romanos (Lepetz, 2008: 63), assim, foram detetadas  

 Foto 8 - Conjunto votivo da CV05 (Fotografia da autora). 

 
formas bastante heterogéneas nalgumas covas e caixas 
votivas. Na CV5 (Foto 8), no interior de um pote, foram 
encontradas quatro lucernas em miniatura de canal aberto 
atípicas e completas, datadas entre os finais do século III 
e os inícios século IV.  
 
Neste rol de objetos referidos, falta-nos um outro de 
grande dimensão simbólica - as moedas, intimamente 
ligadas à prática de origem grega do pagamento ao 
barqueiro Caronte (López Quiroga, 2010: 19). Neste 
núcleo são bastante raros os numismas, das três moedas 
referenciadas para a extensão da área arqueológica 
intervencionada, apenas uma moeda se encontrava 
associada a uma inumação, trata-se de um Aes 4, datado 
do século IV, muito mal conservado. 
 
Em comparação com o material identificado nas 
sepulturas associadas ao ritual de cremação, o espólio 
votivo é, no caso das inumações, praticamente 
inexistente. 
 
Neste âmbito destaca-se claramente o mobiliário 
funerário recuperado no interior da INU014. Na 
extremidade norte desta caixa em tijolo foram recolhidas 
diversas peças cerâmicas, que passamos a mencionar: seis 
potes em cerâmica comum grosseira (de grandes e 
pequenas dimensões), com perfil em S, quatro copos em 
cerâmica comum fina e quatro lucernas inteiras de 
produção local de canal aberto atípico, datadas entre os 
finais do século III e os inícios do século IV (Foto 9). 
 
Podemos pensar que estas peças foram colocadas no 
momento em que o defunto foi sepultado e que teriam a 
função de servir o morto no chamado banquete funerário 
- silicernium. Todavia, dada a quantidade de espólio 
podemos supor igualmente que esta sepultura terá 
conhecido mais do que uma deposição ao longo do tempo 
e que o mobiliário tenha sido deposto e aglomerado por 
ação de limpezas sucessivas. Outra hipótese que 
avançamos é que esta sepultura terá tido um conjunto de 
espólio mais rico, entretanto saqueado, onde as peças de 
menor valor económico foram abandonadas, tendo sido 
colocadas na área mais periférica da sepultura. 
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Foto 9 - Conjunto do mobiliário funerário exumado do interior da 
INU014 (Braga, 2010, Ficha nº50). 

 
Há ainda a referir, a deteção de vestígios materiais 
associados ao transporte dos defuntos. A falta de espólio 
metálico leva-nos a considerar que seria recorrente a 
deposição dos defuntos diretamente sobre o leito da 
sepultura, porém, para o transporte do indivíduo morto 
certamente que se utilizaria uma padiola ou ataúde, sendo 
depois transladado para o interior da caixa sepulcral 
(Cunha, 2008: 54).  
 
Se por um lado existem inumações onde não foi possível 
recuperar qualquer tipo de ferragem, por outro, foram 
identificados os vestígios de um caixão em madeira, 
individualizando-se o negativo da decomposição de 
matéria orgânica e recuperando-se a posição original dos 
pregos que ligavam aquele contentor (INU017, Foto 10).  
 
 

Foto 10 - Pormenor da INU017, com vestígios de um contentor 
funerário em \madeira (©UAUM). 

 

 
Apesar de ainda não ter sido possível até à data escavar a 
sepultura, foi também detetado um caixão de chumbo, 
cujas características construtivas, origem, forma, 
dimensões e possível composição decorativa não se 
encontram totalmente esclarecidas. Dada esta 
condicionante, não nos é possível avançar se no interior 
deste contentor existe espólio votivo, tal como não é 
possível averiguar se no interior do mesmo contentor 
funerário existem restos osteológicos. Porém, podemos 
aferir que se trata de um caixão em chumbo, 
cronologicamente inserido num período posterior ao 
século V, inferência possível através da correlação 
estratigráfica dos aterros de nivelamento. 
 
De salientar, que a escassez dos conjuntos de espólio 
funerário associado a estruturas de inumação, parece 
constituir-se como um fenómeno recorrente em diversas 
necrópoles de utilização tardia, onde se verifica o 
decréscimo da deposição de material votivo (Sánchez 
Ramos, 2005: 173, Cunha, 2008: 79). 
 
Das 25 inumações identificadas, apenas uma forneceu um 
conjunto de peças cerâmicas diversas, apesar, de não se 
ter recuperado qualquer objeto de adorno ou relativo à 
indumentária pessoal do defunto. 
 
 
9. Considerações finais 

Neste breve trabalho demos a conhecer a identificação de 
um novo núcleo de necrópole romana da Via XVII, 
associado a um contexto urbano, de grandes dimensões, 
mais especificamente na sua fase de utilização tardo-
antiga. 
 
A ampla cronologia de utilização deste espaço como área 
sepulcral da população residente em Bracara, permitiu 
verificar que a necrópole sofreu períodos de 
intensificação, recuos e avanços na implantação dos 
enterramentos, certamente devido a diferentes formas de 
organizar e administrar os espaços sepulcrais, que foram 
evoluindo ao longo dos séculos e cujos pormenores nos 
escapam. 
 
Se as sepulturas mais antigas se localizam nos espaços 
imediatamente junto à via, para que os defuntos fossem 
recordados pelos vivos o maior número de vezes possível, 
as mais tardias ocuparam novos e diferenciados espaços, 
normalmente mais recuados e afastados do eixo viário, 
onde existiriam ainda áreas livres de qualquer tipo de 
constrangimento que impedisse a implementação de 
estruturas de enterramento, cuja área útil agora decuplica 
em relação às sepulturas de incineração. 
 
Este núcleo de necrópole permite ainda verificar que 
foram escassas as sobreposições entre as diversas 
estruturas funerárias identificadas, o que faz supor a 
existência de um processo de controlo e gestão dos 
espaços da necrópole ao longo do tempo. 
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Ainda que associadas a distintas fases de ocupação, as 
inumações 001, 013, 015 e 016 parecem configurar uma 
área onde se localizam as sepulturas provavelmente 
associadas a indivíduos não adultos, uma vez que 
correspondem a estruturas de enterramento cuja dimensão 
nos faz suspeitar de tal circunstância, contudo, a falta de 
dados antropológicos não nos permite aprofundar a nossa 
hipótese. 
 
A escassez dos conjuntos votivos exumados, não nos 
permite reconstituir de forma objetiva os múltiplos gestos 
produzidos pelas práticas rituais que em período tardio 
terão conhecido alterações determinadas pela adoção do 
Cristianismo. Tal fenómeno terá certamente contribuído 
para a alteração na forma como se lidava com o corpo e 
com as novas perceções sobre a vida depois da morte que 
eram bastante distintas daquelas praticadas no período 
romano. O conceito da ressurreição implicava a 
existência do corpo do defunto que se pretendia íntegro, 
reencontrando-se a alma com o corpo após a 
concretização da ressurreição. 
 
Por outro lado, os dados arqueológicos apontam para a 
convivência, na Antiguidade Tardia bracarense, de 
práticas funerárias de tradição clássica, evidenciadas pela 
existência de sepulturas de incineração, o Aes 4 do século 
IV e a introdução de lucernas nos conjuntos das 
sepulturas de inumação e das caixas votivas. Tal 
fenómeno é replicado na arquitetura, onde por exemplo, 
surgem mosaicos cuja composição pictórica relembra 
figuras da mitologia grega e romana (Bustamante, 2006), 
circunstância que se verifica também na decoração dos 
objetos de adorno, onde figuram motivos que 
representam personagens associadas ao imaginário 
clássico (Lourenço, 2013). 
 
O Cristianismo não se terá constituído como fator único e 
exclusivo para a alteração das práticas funerárias da 
cidade de Braga na tardo-antiguidade, existindo 
certamente fatores âmbito regional, geográfico, político e 
socioeconómico que influenciam as dinâmicas sociais de 
uma região para a outra. Contudo, são estas 
especificidades locais que neste momento ainda nos 
escapam. 
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