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O papel das vias romanas na formação e desenvolvimento periférico da cidade de 
Braga, desde a época romana até à atualidade1 

Maria do Carmo Ribeiro, Manuela Martins 
Lab2PT, Unidade de Arqueologia, Departamento de História, Instituto de Ciências Socais, Universidade do Minho 

Braga, Telefone: 965161073 
mcribeiro@uaum.uminho.pt; mmmartins@uaum.uminho.pt 

 
Resumo 
O presente trabalho pretende analisar o impacto que as vias romanas tiveram na morfologia que caracterizou a 
periferia urbana da cidade de Braga, desde a sua fundação, no período romano, até à atualidade. Através do 
cruzamento dos resultados obtidos na investigação arqueológica e histórica, bem como na utilização de uma 
metodologia de análise que privilegia abordagens regressivas, é atualmente possível propor um traçado aproximado 
das vias que subsidiavam a cidade de Braga no período romano, verificar a sua reutilização ao longo dos tempos e 
avaliar o papel que desempenharam no crescimento periférico da cidade desde a Idade Média até à época 
contemporânea. Pretende-se, desde modo, através do cruzamento dos vários tipos de informação, nomeadamente 
os dados arqueológicos, as fontes escritas e a cartografia e iconografia históricas, analisar as consequências de tipo 
morfológico decorrentes da longa ocupação dos primitivos caminhos periféricos de Braga, avaliando as sucessivas 
alterações na fisionomia do plano urbano, no sistema viário, bem como no tipo de parcelamento e uso do solo que 
lhe está associado.  
Palavras-chave 
Braga, cidade e periferia, morfologia urbana, vias romanas 

 
Introdução 
Entre os elementos estruturais dos espaços urbanos os caminhos constituem um dos componentes que 
apresentam uma maior tendência para se conservarem. Em muitos casos, e independentemente da sua 
morfologia original, as cidades romanas acabaram por ser rodeadas por muralhas, convertendo-se as 
vias que partiam das suas portas em eixos organizadores do seu crescimento periférico. Na realidade, um 
dos modos característicos da expansão das cidades está associado à progressiva urbanização da rede 
de caminhos periféricos preexistentes, na maior parte dos casos de origem romana. Este tipo de 
crescimento desenvolveu-se de forma natural e orgânica em diferentes momentos históricos, sendo 
característico do período medieval e moderno, respondendo às próprias necessidades de cada cidade 
(Capel, 2002). 
 
Assim aconteceu com Braga, cidade que tem vindo a ser objeto de vários estudos que documentam 
como as vias de origem romana se perpetuaram no espaço urbano, dentro e fora das muralhas e 
condicionaram a evolução morfológica da cidade até à atualidade (Ribeiro, 2008; Martins e Ribeiro, 2013).  
 

1 Este trabalho tem o apoio financeiro do Projeto Lab2PT- Laboratório de Paisagens, Património e Território - 
AUR/04509 e da FCT através de fundos nacionais e quando aplicável do cofinanciamento do FEDER, no âmbito dos 
novos acordos de parceria PT2020 e COMPETE 2020 – POCI-01-0145-FEDER-007528. 
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Neste trabalho pretendemos analisar o caso do crescimento periférico de Braga na longa duração e o 
papel desempenhado pelo sistema viário romano nesse processo. Na prática, procuraremos demonstrar 
como as vias que ligavam Bracara Augusta às restantes cidades romanas da Hispânia foram reutilizadas 
desde a Idade Média e como se constituíram em eixos estruturantes da paisagem urbana até à época 
contemporânea. Pretende-se avaliar as consecutivas transformações na fisionomia do plano urbano da 
cidade, do seu sistema viário, bem como do tipo de parcelamento e uso do solo que lhe está associado. 
Para tal iremos privilegiar uma metodologia de análise regressiva, através do cruzamento dos vários tipos 
de fontes disponíveis, designadamente os dados arqueológicos, a cartografia e iconografia histórica, 
assim como as fontes escritas. 
 
2. Fontes e metodologia de abordagem 
A interpretação da morfologia da cidade romana de Bracara Augusta, designadamente das vias 
periféricas que a subsidiavam, tem sido viabilizada pelos resultados dos trabalhos arqueológicos que, 
desde há cerca de 40 anos, têm vindo a ser desenvolvidos em Braga e na sua periferia (Martins et alii, 
2013). Entre os dados arqueológicos mais importantes para este estudo destacam-se aqueles que 
permitiram definir o perímetro da muralha romana, bem como o local onde se situavam as suas portas, os 
traçados das vias e as áreas de necrópoles que se localizavam nas suas imediações (Lemos, 2002; 
Carvalho, 2008). Ainda para o período romano destaca-se a representação iconográfica da cidade 
quinhentista, conhecida por mapa de Braunio, produzido em 1594, que possui anotações e observações 
relativas a alguns locais da cidade romana, identificando algumas vias, assim como o local do fórum 
romano e a localização de algumas necrópoles. O mapa de Braunio constitui-se, igualmente, como uma 
importante fonte para analisar a morfologia da cidade de Braga e a sua periferia nos inícios da época 
moderna (Figura 1).  
 
Para documentar a urbanização medieval destacam-se as fontes escritas, nomeadamente os documentos 
produzidos com fins administrativos pela instituição religiosa bracarense, que, apesar de fornecerem 
informação indireta, permitem extrair dados relevantes relacionados com os diferentes espaços urbanos 
(Ribeiro, 2008).  
 
A cartografia histórica constitui igualmente um poderoso instrumento para documentar as características 
da cidade durante as épocas moderna e contemporânea, com destaque para o conhecido Mapa das 

Ruas de Braga (MRB) (Bandeira, 2000), onde se encontram desenhadas as fachadas das casas que 
faceavam algumas ruas em meados do século XVIII. Merecem igualmente destaque as primeiras 
representações cartográficas realizadas por engenheiros militares, datadas do século XIX, principalmente 
a planta topográfica de 1883/852, que constituem documentos preciosos sobre a topografia da cidade 

2 Planta à escala 1/500, composta por 32 folhas, pertencente à Câmara Municipal de Braga, instituição a quem 
agradecemos a sua cedência em formato digital. Esta planta foi recentemente publicada por Miguel Bandeira (2015). 
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anteriormente às grandes transformações do espaço urbano bracarense realizadas na segunda metade 
daquele século (Bandeira, 2001).  

Mapa de Braunio ( 1594) 
 

O cruzamento das diferentes fontes referidas permite analisar a morfologia da cidade de Braga em 
distintos períodos cronológicos. Para o efeito recorremos a uma metodologia de análise regressiva, que 
tem por base a cartografia dos finais do século XIX. A sucessiva subtração dos elementos 
correspondentes às diferentes cronologias documentadas permitiu elaborar plantas representativas das 
diferentes épocas de crescimento periférico da cidade, desde a época romana até à contemporânea. 
 
3. Evolução urbana de Braga: das vias romanas às ruas contemporâneas 
3.1 As vias romanas 
As origens de Braga remontam ao período romano, quando foi fundada a cidade de Bracara Augusta, por 
volta dos anos 16/15 a.C. Estrategicamente implantada no território, a cidade possuía um plano ortogonal 
e encontrava-se ligada a outras importantes cidades hispânicas por um conjunto de itinerários principais, 
que começaram a ser construídos ainda no tempo de Augusto. Esta primitiva rede viária foi reforçada e 
consolidada na época flávia com a construção da Via Nova (via XVIII) e da via que ligava a cidade a 
Emerita Augusta, capital da Lusitânia (Carvalho, 2008). A cidade seria ainda subsidiada por vias 
secundárias, eventualmente traçadas sobre caminhos proto-históricos, que a ligavam a outros centros 
urbanos de menor estatuto, designadamente às capitais de civitates (Martins, 1995). 
 
Das seis vias principais que convergiam para a cidade cinco delas são mencionadas no Itinerário de 
Antonino, designadamente as vias XVI, XVII, XVIII, XIX e a via XX per loca marítima (Carvalho, 2008). A 
sexta via aparece documentada no Mapa de Braunio como ligando a cidade de Braga a Guimarães e 
corresponde à via Bracara-Emerita. O Mapa de Braunio assinala igualmente o local das vias XVIII e XVI. 
Nas margens das vias principais localizavam-se as necrópoles romanas arqueologicamente conhecidas, 
santuários e villae suburbanas, que funcionavam como extensões da cidade no território (Martins e 
Delgado, 1989/90; Martins et alii, 2012). 
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A definição exata do trajeto dos itinerários romanos principais, sobretudo na periferia imediata de Bracara 

Augusta, bem como o local onde estas se ligariam à cidade, tem sido ensaiada por vários autores graças 
à restituição da morfologia da muralha que passou a cercar a cidade nos finais do século III/inícios do 
século IV, bem como à identificação de alguns troços das vias, nomeadamente da via XVII e XVIII 
(Carvalho, 2008). A área cercada pela muralha romana ocuparia cerca de 48 hectares, sendo possível 
propor uma restituição da mesma que contemplaria as seis portas, que permitiam a ligação às respetivas 
vias principais (Ribeiro, 2008) (Figura 2). 

 
Figura 2 O núcleo urbano de Braga e a sua articulação com o território entre os séculos V e IX 

 
A via XIX, que ligava Bracara Augusta a Lucus Augusti (Lugo), passando por Limia (Ponte de Lima) e 
Tude (Tui), tinha início na parte norte da cidade, enquanto a via XVIII, também designada de Via Nova, 
iniciava-se a nordeste, permitindo a ligação a Asturica Augusta (Astorga). Com base no local onde a via 
XVIII aparece assinalada no mapa de Braunio, em dados epigráficos e nas escavações realizadas na 
atual avenida Central, podemos admitir que o seu trajeto pode estar fossilizado nas atuais ruas de Janes, 
dos Chãos e de S. Vicente. Sob esta via passaria, com grande probabilidade um dos aquedutos de 
abastecimento de água, captada na atual zona das Sete Fontes (Martins e Ribeiro 2012). Já a via XVII, 
iniciava o seu trajeto no lado nascente, seguindo pela atual Rua do Raio, assegurando a ligação a 
Asturica Augusta, por Aquae Flaviae (Chaves). A comprovação deste traçado, sobretudo na parte em que 
se ligava à porta da muralha, foi possível graças às escavações realizadas no antigo edifício dos CTT 
(Martins et alii, 2010).  
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Na parte sul da cidade tinha inicio a via XVI que se dirigia a Olisipo (Lisboa), passando por Cale (Porto), 
enquanto na parte ocidental deveria ser feita a ligação à via per loca maritima, ou Via XX, que articulava a 
cidade com o litoral, seguindo para Lugo. Segundo as anotações do Mapa de Braunio a sudoeste da 
cidade encontrava-se a saída para Cale, num caminho que se direciona para sul e que, portanto, se 
ligaria à via XVI. Este caminho tinha origem no fórum, seguindo para oeste, pela atual rua de S. 
Sebastião, correspondente ao decumano máximo ocidental da cidade romana, no final do qual existiria 
um entroncamento de caminhos, seguindo um para sul, com ligação à via XVI e outro para oeste, 
correspondente à via per loca marítima (Carvalho, 2008). 
 
O traçado da via Bracara-Emerita é o mais problemático, admitindo-se a sua saída por sudeste. Referida 
no Mapa de Braunio sabemos que esta via chegava às portas da cidade passando a ponte de 
Guimarães, seguindo aproximadamente o trajeto da atual Avenida da Liberdade, invertendo 
posteriormente no sentido do hospital, pela rua dos Granjinhos, desembocando na via XVII, através da 
qual se ligaria à cidade.   
 
3.2 Caminhos e ruas medievais 
A partir do século VII assiste-se ao surgimento de pequenos aglomerados urbanos na periferia urbana, 
associado à construção de basílicas cemiteriais, erguidas sobre antigas necrópoles e junto das principais 
vias romanas que ligavam Braga ao restante território. Entre estes aglomerados populacionais destacam-
se o de S. Pedro de Maximinos, no local do anfiteatro romano, no entroncamento entre as vias XVI e XX 
que saíam pela porta ocidental da cidade; o de S. Vicente, a nordeste, junto da via XVIII e o de S. Vítor, 
nas margens da via XVII (Ribeiro, 2009/2010). Estes primitivos núcleos, associados ao culto martirial, 
darão origem às paróquias medievais da área suburbana (Fig. 2) (Fontes et alii, 2010). 
 
Muito embora as fontes disponíveis não permitam documentar com precisão o período que medeia entre 
as invasões muçulmanas e a revitalização da cidade de Braga, com a consagração da Sé, em 1112, é 
possível conjeturar que a cidade se concentrou e amuralhou no quadrante nordeste da cidade romana, 
reutilizando a norte parte da muralha romana que foi articulada com uma nova cerca, documentada 
arqueologicamente. A nova cidade englobaria agora uma área de 30 hectares (Martins e Ribeiro, 2013). 
 
A partir do século XII surgem referências documentais que comprovam o crescimento do pequeno burgo 
medieval para norte e nordeste seguindo a direção das vias XIX e XVIII, entretanto transformadas em 
caminhos rurais periféricos. Referimo-nos, concretamente, às medievais rua de Janes e rua Nova, 
importando destacar que as mesmas foram englobadas pela nova muralha medieval que viria a ser 
construída no século XIV, que incluiu o castelo, o paço arquiepiscopal e uma extensa área por urbanizar, 
onde se localizavam maioritariamente propriedades rurais do arcebispo (Ribeiro, 2008). 
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A rua Nova, correspondente ao início da via XIX (Braga-Lugo), asseguraria na Idade Média a ligação aos 
importantes núcleos de S. Frutuoso e de Dume. A sugestão de que o seu traçado seguiria pela Rua da 
Cónega, atravessando as propriedades do Cabido, é hoje controverso, sendo mais plausível que a 
mesma tenha origem medieval. As referências documentais atestam que aquela rua já estaria urbanizada 
nos finais do século XIV, tendo sido destruídas 16 casas3, aquando da invasão da cidade pelas tropas 
castelhanas (Ribeiro, 2008)4. 
 
Para além das ruas mencionadas, importa destacar igualmente a rua da Corredoira, a rua dos Chãos, e a 
Rua de Maximinos, localizadas na periferia da cidade, importantes na estrutura urbana periférica de 
Braga durante a Idade Média (Figura 3).  
 

Figura 3  Plano urbano de Braga (séculos IX-XIII) 
 
A Rua da Corredoira, que corria no espaço onde atualmente se localiza a avenida Central, permitia 
estabelecer a ligação da cidade com a paróquia suburbana de S. Vítor, aparecendo referida em 
documentos de 1161, como “vinea de Corredoira”5, o que remete para o carácter rural dos terrenos 
cruzados pelo caminho. A partir de 1261, encontramos já a referência explícita à rua da Corredoira6, que 

3 Arquivo Distrital de Braga, 1º Livro do Tombo do Cabido, fls. 134. 
4 A cidade de Braga, segundo o cronista Fernão Lopes, foi ocupada e devastada pelas tropas de Henrique de 
Trastâmara, futuro rei Henrique II de Castela (Lopes, 1895/1896).   
5 Liber Fidei, fólios 131v-132, doc. 486 (Costa, 1978, tomo II  230-231)  
6 Pergaminhos da Confraria de São João do Souto, nº7 (Marques, 1982  71-20). 
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estaria ainda pouco urbanizada, atendendo às referências do século XVI, que analisaremos adiante. Com 
o alargamento da muralha e a construção do castelo, nos inícios do século XIV, esta rua passará a unir a 
porta da muralha de São João do Souto à Igreja de S. Vítor. 
 
Tal como já referido, a rua dos Chãos ligava a cidade à paróquia suburbana de S. Vicente, segundo o 
traçado da antiga via XVIII. Apesar das referências documentais remeterem para uma artéria pouco 
urbanizada7, ainda nos inícios do século XIII, esta situação será progressivamente alterada ao longo dos 
séculos seguintes como comprova a referência à destruição de trinta e quatro casas existentes nesta 
artéria8, aquando da incursão castelhana nos finais do século XIV9. 
 
Outra importante artéria extramuros era a rua de Maximinos que ligaria a porta ocidental da cerca 
medieval à Igreja de S. Pedro de Maximinos, acompanhando, pelo exterior, o traçado da anterior muralha 
romana, indo entroncar com as vias romanas per loca marítima e XVI (Porto-Lisboa). Esta artéria poderá 
ter a sua génese num caminho desenvolvido no Baixo-Império, como via de circulação exterior da parte 
poente da fortificação romana. Na Idade Média constituiu um importante eixo de desenvolvimento urbano, 
permitindo uma ligação privilegiada entre a rua da fachada principal da Sé – Rua dos Burgueses – e a 
saída para o Porto (Ribeiro, 2008). O nível de urbanização desta artéria no século XIV pode ser 
conjeturado pela circunstância de ter conhecido a destruição de 29 casas10, como resultado do ataque 
das tropas castelhanas. 
 
Ao longo dos séculos seguintes Braga irá continuar o desenvolvimento periférico encetado anteriormente, 
ao longo dos traçados das antigas vias romanas ou em ruas que permitiam a ligação àqueles caminhos. 

 
3.3 Parcelamento e urbanização na Idade Moderna e Contemporânea 
O desenvolvimento periférico da cidade a partir do século XVI irá ser potencializado pela abertura de 
novos rossios, ou “campos”, mandados abrir pelo arcebispo D. Diogo de Sousa, localizados extramuros, 
nas proximidades das portas da muralha medieval, designadamente os rossios de Santa Ana11, dos 
Remédios, das Carvalheiras, das Hortas e da Vinha (Mauric o  2000). A abertura destes espaços irão 
simultaneamente dinamizar estas zonas bem como os caminhos que a eles se ligavam.  
 
Entre as vias suburbanas mais importantes que sofreram um marcado processo de urbanização a partir 
da época Moderna destacam-se: a rua dos Chãos; o conjunto do campo de Santa Ana, campo  e calçada 

7 Arquivo Distrital de Braga, Gaveta 1 das Propriedades do Cabido, fl. 20, datado de 1219, onde se refere a compra 
de herdades nos Chãos, ou lugar dos Chãos. 
8 Arquivo Distrital de Braga, 1º Livro do Tombo do Cabido, fls. 133 a 133v. 
9 A cidade de Braga, segundo o cronista medieval Fernão Lopes, foi ocupada e devastada pelas tropas de Henrique 
de Trastâmara, futuro rei Henrique II de Castela (Lopes 1895-1896).   
10 Arquivo Distrital de Braga, 1º Livro do Tombo do Cabido, fol. 134. 
11 Arquivo Distrital de Braga, Registo Geral, livro 330, fl. 331, onde se lê: “Primeiramente mandou fazer o Resjo de 
sanctana o qual era todo cheo de vinhas e arvores, nem hy mais espaço nem campo sahindo da Porta do Souto 
pera Sancta maria a Branca”, publicado por Maurício 2000, vol. II 298.  
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da Senhora-a-Branca e da Régua, até à igreja de S. Victor; a artéria formada pela rua das Águas e a rua 
da Ponte de Guimarães, correspondente à atual avenida da Liberdade; a rua dos Pelames; a via formada 
pela rua de S. Miguel-o-Anjo, a rua da Cruz de Pedra e a rua Direita e a rua das Cónegas (Figura 4). 
 

 
Figura 4  Crescimento periférico de Braga na época Moderna 

Grosso modo, trata-se de ruas que tiveram a sua génese nas antigas vias romanas ou que se abriram 
para permitir a ligação entre elas, como é o caso das ruas de S. Miguel-o-Anjo, Cruz de Pedra e da rua 
Direita, correspondentes à medieval rua de Maximinos. Estamos perante uma grande artéria que já se 
encontraria bastante urbanizada no século XVI, circunstância que terá levado à fragmentação da sua 
designação. No século XVIII apresenta, na sua parte nascente, parcelas construídas de várias 
dimensões, com predomínio de casas médias e grandes, enquanto a parte ocidental, de morfologia 
irregular, é constituída maioritariamente por pequenas parcelas estreitas e alongadas (AA.VV, 1989-91). A 
fisionomia e o parcelamento destas ruas mantêm-se praticamente inalterados até ao século XIX, muito 
embora a urbanização deste sector da cidade no século XX não tenha permitido senão a conservação de 
alguns pequenos troços. 
 
A urbanização da via formada pelo conjunto do rossio de Santa Ana, campo e Calçada da Senhora-a-
Branca e rua da Régua, até à Igreja de S. Victor, foi potenciada pela abertura do mencionado rossio, 
correspondente atualmente à avenida Central, onde foi exumada uma necrópole associada à via XVIII ou 
Via Nova, na parte ocidental e onde na Idade Média corria a rua da Corredoira. Ao longo dos séculos XVII 
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e XVIII esta artéria foi sendo sucessivamente urbanizada e preenchida com alguns grandes edifícios de 
estilo barroco. A parte nascente, correspondente à calçada e campo da Senhora-a-Branca e rua da 
Régua, até à Igreja de S. Victor, atual rua de S. Vítor, terá uma origem romana, correspondente ao 
traçado da antiga via XVII (Braga-Astorga). A sua fisionomia e parcelamento, bem visíveis na planta 
topográfica do século XIX, denotam a sua génese, resultante de um caminho que foi sendo 
paulatinamente urbanizando, através da constituição de pequenas parcelas, edificadas apenas na parte 
junto à rua, com compridos quintais que se alongam para o interior dos quarteirões. A criação deste 
grande espaço veio impulsionar o desenvolvimento da cidade para nascente, potenciando o 
aparecimento de um conjunto significativo de novas ruas perpendiculares, bem como a urbanização até 
Gualtar, na continuidade da anterior via romana. 
 
A fazer fé representação no Mapa de Braunio, a Rua dos Chãos encontrava-se já praticamente toda 
urbanizada até à Igreja de S. Vicente nos finais do século XVI. Esta rua apresenta um traçado irregular e 
um parcelamento constituído maioritariamente por pequenas parcelas estreitas e alongadas e por 
edifícios modestos, como se pode observar na planta topográfica de 1883/84. Devido à sua extensão, 
bem como à abertura de novas ruas que para ela convergiam, esta rua foi subdividida, no século XVIII, 
em rua dos Chãos de Baixo e rua dos Chãos de Cima, conhecendo, igualmente, a introdução de alguns 
edifícios de maiores dimensões, com fachadas mais ornamentadas de estilo burguês, construídos na 
época barroca (AA.VV, 1989-91). Nos finais do século XIX a rua dos Chãos de Cima passará a designar-se 
por rua de S. Vicente. Atualmente a fisionomia, o parcelamento e o edificado desta artéria encontram-se 
completamente alterados na parte sul da mesma, devido à sua regularização e alargamento realizados já 
no século XX. De igual modo, a sua parte norte foi objeto de algumas intervenções, mantendo-se, 
todavia, como uma rua estreita, onde se encontram misturadas parcelas de diferentes dimensões, assim 
como construções modernas, conservando ainda algumas pequenas casas com a tipologia original 
(Ribeiro, 2008). 

 
A abertura do rossio de Santa Ana terá igualmente potenciado a urbanização da artéria formada pela rua 
das Águas e a rua da Ponte de Guimarães. Apesar de já se encontrarem completamente urbanizadas no 
século XVI, será sobretudo ao longo do século XVII e XVIII que que se constituem como um dos eixos 
comerciais mais importantes da cidade, nomeadamente a parte correspondente à rua das Águas (AA.VV, 

1989-91).  A rua da Ponte de Guimarães terá a sua origem na via romana que ligaria a Guimarães, pelo 
quadrante sudeste da cidade, constituindo na Idade Média o eixo viário de entrada na cidade para quem 
procedia de Guimarães. No século XVI apresentava um elevado número de construções rurais até à 
ponte de São João, denotando a sua origem muito anterior à rua das Águas. Durante os séculos 
seguintes vai encher-se de pequenas casas, apresentando uma fisionomia e um parcelamento muito 
típico das vias suburbanas, bem representados na planta topográfica de 1883/84. No século XX, quer a 
rua das Águas, quer a rua da Ponte de Guimarães foram alargadas e regularizadas, circunstância que 
alterou completamente a fisionomia do seu traçado original e respetivo edificado (Ribeiro, 2008). 
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A rua de Pelames, correspondente à atual Rua de S. Geraldo, corre no sentido N/S deve ter tido a sua 
génese na Idade Média, pois rompe com a orientação da malha romana, assegurando a ligação aos 
tanques de curtumes que existiriam junto ao rio (Ribeiro e Melo, 2014).  Nos finais do século XVI ambos 
os lados da rua estavam já edificados, apresentando no século XVIII um traçado mais regular na parte 
norte, com parcelas de maiores dimensões e casas de melhor qualidade, algumas ainda existentes, 
misturadas com casas pequenas. A parte sul da rua, apresenta uma fisionomia mais irregular, em virtude 
da sua própria ruralidade e do facto das construções se adaptarem de forma espontânea ao seu trajeto. 
No século XVIII apresentava construções de pequena dimensão, na maior parte terreiras ou com um só 
piso, típicas das zonas suburbanas (AA.VV, 1989-91). Atualmente esta parte da Rua dos Pelames 
encontra-se bastante descaracterizada em virtude das alterações ocorridas na segunda metade do século 
XX, posteriores à abertura da Av. Imaculada Conceição (Ribeiro, 2008).  
 
A rua das Cónegas, atual rua da Boavista, deverá ter uma génese medieval, permitindo ligar a rua Nova, 
que na Idade Moderna conhece o designativo de rua do Campo, à Igreja e Convento de S. Francisco, em 
Real, onde, no século VII, havia sido erigido o convento e o mausoléu de Frutuoso (Fontes, 2009). A 
partir do século XVII esta via constitui provavelmente a maior artéria suburbana da cidade, apresentando 
um parcelamento constituído maioritariamente por pequenas parcelas, estreitas e alongadas, semelhante 
ao das artérias que ligavam a cidade às paróquias suburbanas, já referidas (AA.VV, 1989-91). Atualmente, 
a parte inicial da Rua da Boavista quase desapareceu, encontrando-se fragmentada pelas novas ruas 
abertas no século XX, conservando-se, apenas, alguns pequenos troços originais, sobretudo em Real. 
 
A urbanização destas vias irá conferir à cidade um plano radial, com um tipo de parcelamento bastante 
característico, designado de parcelamento gótico, em resultado da sua formação junto aos caminhos, 
bem evidente nos séculos XVIII e XIX, bem como nalguns setores do plano urbano da cidade atual.  
 
Breves considerações finais 
 
O traçado das principais vias romanas que partiam de Braga pode ser aferido através de um estudo 
regressivo que teve como base a cartografia a planta topográfica do 1883/4, à qual foi possível  subtrair 
os elementos construtivos, designadamente vias e parcelas com origem nos períodos históricos 
anteriores àquela data. Assim, foi possível constatar que a rede viária romana desempenhou um papel 
estruturante na organização da cidade alto medieval, bem como das suas áreas periféricas, algumas das 
quais foram posteriormente incluídas na cidade tardo medieval, moderna e contemporânea. A 
urbanização dos antigos caminhos romanos foi progressiva e resultou de um complexo conjunto de 
fatores que resultou na sua conversão em ruas. Para além da acessibilidade do solo, importa referir que a 
urbanização desses caminhos corresponde a um processo mais ou menos contínuo, iniciado na 
Antiguidade Tardia, com a fundação de basílicas paleocristãs em S. Vítor, S. Vicente ou S. Pedro de 
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Maximinos e a posterior instalação de aglomerados populacionais nas suas imediações, mas também 
com a emergência de núcleos industrias, na periferia urbana, como aconteceu com os pelames na Idade 
Média. O crescimento posterior da cidade resultou na integração destes elementos periféricos na área 
urbana, consolidado em momentos distintos, com particular relevância para o século XVIII e XIX, quando 
se iniciou a fase de crescimento urbano mais intenso, que afetou, sobretudo, a área suburbana. Neste 
crescimento ao longo dos caminhos periféricos, encontramos o predomínio pequena parcela, estreita e 
desenvolvida em profundidade, destinada preferencialmente ao uso residencial, edificada na parte anexa 
à rua, mas destinada ao cultivo e a anexos nos fundos. As parcelas de maiores dimensões puderam 
albergar conventos, igrejas e complexos artesanais ou casas apalaçadas. Nos últimos séculos, assiste-se 
à propensão para ampliar e regularizar os caminhos e ruas suburbanas através de normas de 
alinhamento, do preenchimento intersticial das áreas livres não construídas, da abertura de ruas 
transversais e da delimitação de quarteirões e de acessos aos edifícios. Estas alterações tiveram 
obviamente consequências inevitáveis ao nível da morfologia anterior, muito embora algumas das suas 
características, possam ainda ser recuperadas. 
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