
Diretor 

Luís Fontes  

2 editorial 

3 destaque: o quarteirão das Carvalheiras 

5 na cidade 

Redatores 

Bruno Osório, Diego Ferreira, Cristina Braga, Fernanda Magalhães, Francisco 

Andrade, Luís Fontes, Luís Silva, Mafalda Alves, Natália Botica, Paulo 

Bernardes Ilustrações 

Arquivo UAUM 

Propriedade e Edição 

Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho 

Avenida Central, 100 (Edifício dos Congregados) 

4710-229 Braga 

www.uaum.uminho.pt 

Edição em linha 

ISSN 

2184-3341 

   11   vária 

   9  no território 

   13   agenda 

Nº 3/4 – junho/dezembro 2019 

  Unidade de Arqueologia                 BOLETIM  



O estudo da cidade de Braga, enquanto projeto 
institucional da UAUM, conheceu, neste ano 
de 2019, uma atividade crescente, fruto da 
dinâmica construtiva relacionada com a 
reabilitação do centro histórico, contabilizando
-se neste ano 24 intervenções, entre 
acompanhamentos, sondagens e escavações, 
já concluídas ou em curso. 
 

Esta sobrecarga de trabalho não permitiu 
editar o Boletim no 1º semestre, razão porque 
este ano se optou pelo número duplo que 
agora se dá à estampa. 
  
O destaque vai, naturalmente, para a retoma 
dos trabalhos arqueológicos no quarteirão das 
Carvalheiras.  Ainda em Braga, noticiamos 
algumas outras intervenções que, por razões 
diversas, também se distinguiram. 
  
No território, prosseguiram os trabalhos em 
Valença, nos Arcos de Valdevez e em Terras de 
Bouro, destacando-se na primeira a complexa 
escavação de parte significativa da necrópole 
medieval e moderna na envolvente da igreja 
de Santo Estêvão. 
 

A divulgação dos resultados continuou a 
merecer  especial atenção, concretizando-se 
sobretudo na publicação de relatórios das 
intervenções arqueológicas e na apresentação 
de comunicações em  eventos científicos.  
 

Este número duplo inclui ainda o relatório de 
atividades da UAUM relativo ao ano de 2019. 
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Os trabalhos arqueológicos em curso na ‘Zona 
Arqueológica das Carvalheiras de Braga’ inscrevem-se no 
âmbito do Projeto ‘Trabalhos arqueológicos prévios na 
área arqueológica das Carvalheiras’. 
 

Este projeto, promovido pela Câmara Municipal de Braga, 
visa revalorizar o conjunto de ruínas romanas identificado, 
entre1983 e 2002, na referida área, através de uma 
cobertura e de uma melhor contextualização dos vestígios 
já conhecidos, tendo em vista torná-lo visitável e mais 
compreensível para o público, através da criação de um 
núcleo arqueológico interpretado. 
 

O referido projeto inscreve-se no objetivo estratégico 
partilhado pelo Município de Braga e pela Universidade do 
Minho, de promover a transferência de conhecimento e a 
valorização das áreas arqueológicas de Braga, numa 
perspetiva de adequação à sua visitação pública. 
 

A intenção da Câmara Municipal de Braga em musealizar a 
área arqueológica das Carvalheiras foi objeto de uma 
Adenda específica ao Protocolo já existente entre a 
Universidade do Minho e o Município de Braga, que 
consigna a finalização dos trabalhos arqueológicos e a 
elaboração de um projeto de arquitetura para a cobertura 
das ruínas, a construção de um centro de interpretação e 
o arranjo da envolvente.  

destaque: o quarteirão das Carvalheiras 
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Ortofotografia do quarteirão das Carvalheiras 



O Plano de Trabalhos Arqueológicos elaborado pela Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho pretende responder aos 
seguintes objetivos: 
 

1 - Valorizar e abrir à visita a ‘Zona Arqueológica das Carvalheiras’, 
um conjunto de ruínas de grande valor científico, patrimonial e 
cultural, verdadeiramente emblemático das origens romanas da 
cidade de Braga e das suas características urbanísticas e 
arquitetónicas; 
2 - Inscrever a Zona Arqueológica das Carvalheiras, bem como o 
seu futuro Centro de Interpretação, na rede de oferta turística e 
cultural de Braga, em associação com as outras áreas 
arqueológicas já visitáveis, bem como com outros monumentos e 
patrimónios da cidade; 
3 - Adequar o espaço envolvente à ‘Zona Arqueológica das 
Carvalheiras’, situado a poente, para usufruto dos cidadãos e 
visitantes, transformando-o num parque da cidade, suscetível de 
ser aproveitado para fins culturais e de lazer; 
4 - Reabilitar um imóvel situado na Rua Cruz da Pedra, 
propriedade da CMB, conferindo-lhe a função de Centro de 
Interpretação, que será a porta de entrada na área musealizada 
das Carvalheiras. 
 

Neste sentido, os trabalhos arqueológicos contemplam, para além 
do acompanhamento das limpezas e remoções, a realização de 
sondagens arqueológicas preliminares de diagnóstico em três 
áreas distintas, sendo elas o imóvel situado na Rua Cruz da Pedra, 
a área norte do limite do quarteirão na ligação ao referido lote da 
Cruz de Pedra e ainda a área envolvente ao poço e limite norte do 
peristilo.  
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Trabalhos de escavação arqueológica com integração 

de alunos no âmbito do estágio curricular da 

licenciatura em Arqueologia da UMinho 



Excetuando as escavações no quarteirão das Carvalheiras, 
orientadas para a interpretação e valorização  da insula 
romana, a maioria das intervenções respeitam a 
acompanhamentos e sondagens prévias de diagnóstico, 
visando minimizar impactes, obter registos das pré-

existências para memória futura e informar a elaboração 
dos projetos de obras: 
 

BRA17RALC18-20 

BRA17RB100-102 

BRA17RS18-22 

BRA17RR363 

BRA18RSV84-86 

BRA18RSV78-80 

BRA18PR1 

BRA18LSB126-128 

BRA18RSD25-27 

BRA18-19RSD70 

BRA18RSANT19-25 

BRA18IMA 

BRA19PCTA-PM62 

BRA19PC139-141 

BRA19RDPV224-225 

BRA18RGP42-46 

BRA19RC-Dadim 

BRA19EAI-DST1 

BRA19CARV 

BRA19RAB-LoteX1 

BRA19RDDS78-82 

BRA19RAC60 

BRA19RB27-29 

BRA19RC35 

 

Duas dessas intervenções merecem uma referência especial: 
na Rua Andrade Corvo, nº 60, conserva-se uma interessante 
pintura mural representando o Santuário do Bom Jesus; no 
antigo Tribunal de Braga, confirmou-se a existência de um 
importante troço da cerca tardomedieval da cidade. 

na cidade 
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Localização das intervenções arqueológicas realizadas pela 

UAUM na cidade de Braga no ano de 2019 



Pintura mural com representação do Santuário do Bom Jesus . 
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O acompanhamento arqueológico das obras de reconstrução e 
ampliação do edifício nº 60-70 da rua Andrade Corvo, antigos 
Armazéns Pinto, teve por objetivo prevenir o achado de eventuais 
vestígios com interesse arqueológico e assegurar o registo 
detalhado do pré-existente. 

Foi dada particular atenção  à decoração arquitetónica conservada 
no seu interior, em que se destacam as 4 pinturas murais que 
decoram as paredes da sala do 1º andar, da autoria do pintor João 
Oliveira e datadas de 1 de Junho de 1895  (informação gentilmente 
facultada pelo Senhor António da Silva Fernandes). 

Modelo tridimensional da sala 

revestida com pinturas murais. 



Os resultados proporcionados pelos trabalhos arqueológicos 
realizados no lote do Antigo Tribunal de Braga, permitiram 
conhecer o contexto estratigráfico do local, identificando-se 
com rigor a localização e cota de algumas estruturas de 
cronologia tardomedieval e contemporânea. 
 

No entanto, os distintos conjuntos de espólio recuperado 
permitem avançar que o local foi ocupado pelo menos 
desde o período de Transição da Era, embora não tenha sido 
possível a identificação de qualquer estrutura arqueológica 
associada. 
 

Parte da muralha fernandina atravessa transversalmente o 
terreno, tendo os trabalhos de arqueologia permitido 
identificar a sua vala de fundação, alicerce e respetivos 
alçados.  
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Pormenor da vala de 

fundação (norte) da 

muralha tardomedieval 
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A divulgação dos resultados das intervenções realizadas pela UAUM, através da  revista Trabalhos Arqueológicos da UAUM-Memórias, edição em linha (ISSN: 1647-5836), foi 
este ano reforçada com a publicação de mais 9 números relativos a trabalhos realizados na cidade de Braga, que podem ser descarregados diretamente do RepositoriUM. 
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N.º 75 http://hdl.handle.net/1822/62696 N.º 76 http://hdl.handle.net/1822/62697 N.º 77 http://hdl.handle.net/1822/62695 N.º 78 http://hdl.handle.net/1822/62694 N.º 79 http://hdl.handle.net/1822/62691 

N.º 80 http://hdl.handle.net/1822/62692 N.º 81 http://hdl.handle.net/1822/62693 N.º 82 http://hdl.handle.net/1822/62699 N.º 83 http://hdl.handle.net/1822/62733 N.º 84 http://hdl.handle.net/1822/62730 N.º 85 http://hdl.handle.net/1822/62732 



A fortaleza de Valença do Minho, Monumento Nacional 

classificado desde 1928, é um exemplo notável de 

arquitetura militar portuguesa de época moderna. A equipa 

da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho tem 

assegurado a intervenção arqueológica desde o ano de 

2004, no âmbito do Projeto de Requalificação Urbana do 

Centro Histórico de Valença. A 3ª e última fase de 

execução do projeto foi concluída em novembro, tendo-se 

realizado sondagens prévias e o acompanhamento 

arqueológico permanente da obra, destacando-se os 

trabalhos de escavação de parte da necrópole associada à 

igreja de Santo Estêvão. 

 

O Povoado Fortificado do Castro de Sapelos encontra-se na 

área do Parque Arqueológico do Vale do Terva. Tem sido 

alvo de escavações arqueológicas desde 2014, pela 

Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, com o 

objetivo de traçar o seu perfil ocupacional e avaliar o seu 

potencial arqueológico, que se revelou surpreendente, 

justificando a sua classificação com Bem Patrimonial. O 

processo foi instruído pela UAUM, no âmbito do protocolo 

de colaboração existente entre o Município de Boticas e a 

Universidade do Minho, tendo sido publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 78, de 22 de abril de 2019, 

o Anúncio 71/2019 de 21 de março de 2019, relativo à 

abertura do procedimento de classificação do Castro de 

Sapelos, freguesia de Sapiãos, concelho de Boticas. 

no território 

Trabalhos de escavação arqueológica na 

necrópole da igreja de Santo Estêvão, Valença 

Perspetiva geral do Castro de Sapelos, Boticas 
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A Unidade de Arqueologia e o Lab2PT elaboraram o “Plano de 
Gestão Integrada das Fortalezas Abaluartadas da Raia/
PGIFAR”, que integrou o dossiê de candidatura das Fortalezas 
Abaluartadas da Raia a Património da Humanidade,  
recentemente submetido pelos municípios de Almeida, Elvas, 
Marvão e Valença para apreciação da UNESCO. 

Na elaboração da proposta de plano seguiram-se os 
procedimentos recomendados pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
[Vujicic-Lugassy, V. e Frank, L. (coord.) (2013). Managing 
Cultural World Heritage, World Heritage Resource Manual Series, 
UNESCO / ICCROM / ICOMOS / IUCN, Paris]. 

A estrutura do trabalho decorreu da perspetiva integrada, 
sustentável e inclusiva da gestão do património, visando a 
definição de uma estratégia de desenvolvimento futuro, de um 
modelo de gestão apropriado e de um sistema de monitorização 
e avaliação das transformações. 

Foi entendimento dos proponentes que as fortificações de 
Almeida, Elvas, Marvão e Valença deverão ser intervencionadas 
numa perspetiva integrada de qualificação patrimonial e de 
valorização cultural que, ao nível da definição das opções de 
uso, equacionam a fixação da conservação do património como 
condicionante e identificam possibilidades de multiusos. 

A proposta respeita os diferentes contextos geográficos, sociais e 
económicos dos sítios e dos seus territórios, devendo servir de 
orientação ao planeamento integrado para um desenvolvimento 
duradouro, constituindo-se como ferramenta de trabalho 
especialmente útil para os agentes locais e seus parceiros de 
atuação. 

Fortaleza de Almeida 

Fortaleza de Elvas 

Fortaleza de Marvão 

Fortaleza de Valença 



11 

vária 

No âmbito da revisão de dados 
relativos à Jeira/Geira, no quadro do 
projeto protocolado entre o Município 
de Terras de Bouro e a UAUM, houve 
oportunidade de reestudar a ara 
dedicada a OCAERE, proveniente de 
São João do Campo e atualmente 
recolhida em Braga na casa do Eng. 
Afonso Braga da Cruz, que 
amavelmente facultou o acesso. 

O projeto SEADDA Saving European Archaeology from the Digital Dark Age, é 
uma ação COST de 4 anos, tendo iniciado a sua atividade em março de 2019. Com o 
objetivo de “ atenuar a perda de dados arqueológicos primários, pretende desenvolver 
entendimentos comuns sobre a administração de dados arqueológicos digitais, 
construindo novas redes de boas práticas para apoiar a preservação e disseminação 
aberta de dados arqueológicos e a criação de parcerias de pesquisa mais inclusivas”. 
 
A Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho participa neste projeto com Natália 
Botica como MC Member, tendo participado em sessões de trabalho do Comité de Gestão 
(março 2019), no Working Group (WG) (junho 2019) e ainda nas ações dos WG1: 
administração de dados arqueológicos e WG2: planear o arquivo de dados digitais. 
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No âmbito do 25th Annual Meeting of 
the European Associa t ion o f 
Archaeologists, realizado em Berna 
(Suiça) entre  4 e 7 de setembro, foi 
apresentada a proposta de acolher em 
Braga o evento de 2024. 

Elaborada pela Unidade de Arqueologia, 
a candidatura tem por base uma 
parceria entre a Universidade do Minho, 
o Município de Braga e o Turismo do 
Porto e Norte de Portugal. 

Em 2024 Portugal comemora os 50 
anos da revolução democrática de abril 
de 1974, que criou as condições para a 
criação e desenvolvimento de novas 
estruturas de gestão do património 
arqueológico português. 

A Universidade do Minho celebra 
também 50 anos. Desde a sua fundação 
investiu no estudo e valorização do 
património da região, comprometendo-se 
institucionalmente com o estudo 
arqueológico da cidade de Braga, através 
da criação de uma inovadora Unidade de 
Arqueologia, cujo trabalho é nacional e 
internacionalmente reconhecido. 

A possibilidade de celebrar estes dois 
marcos históricos para a arqueologia em 
Portugal, através da realização da 
conferência anual da Associação 
Europeia de Arqueólogos, em Braga, 
constituirá mais um forte estímulo ao 
desenvolvimento da investigação no 
domínio da arqueologia e do património 
cultural.  
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Proposta de criação do Parque 
Arqueológico do Vale do Terva como 
Unidade Diferenciada da UMinho 

Em 2011, o Município de Boticas e a Universidade do 
Minho, através de adenda ao protocolo de 2009, 
convergiram no interesse mútuo de promover um mais 
ambicioso projeto cultural, assumindo o compromisso 
institucional de criação do Parque Arqueológico do Vale 
do Terva-Boticas/PAVT, um território com cerca de 60 
km2, no concelho de Boticas, com 5 aldeias (Ardãos, 
Bobadela, Nogueira, Sapelos e Sapiãos), nas quais 
residem cerca de 1300 habitantes. 

Em fevereiro de 2019, a Unidade de Arqueologia 
apresentou uma proposta de acordo para criação do 
PAVT-Boticas como Unidade Diferenciada da UMinho, 
acompanhada já de uma primeira versão de estatutos. 

A proposta foi acolhida positivamente pelo executivo 
municipal de Boticas e pela reitoria da UMinho, 
decorrendo agora a fase de preparação da apreciação e 
aprovação formal  por parte dos órgãos de cada uma 
das instituições, com vista à institucionalização do 
PAVT-Boticas como Unidade Diferenciada. 

 

 

 

Ao lado ilustra-se a página de entrada do sítio WEB 
http://www.pavt-boticas.pt/  criada em finais de 2018 
e que até dezembro de 2019 registou mais de 30.000 
acessos. 
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Relatório de atividades UAUM 2019 

O estudo, preservação, valorização e divulgação do património cultural arqueológico e 
histórico da cidade de Braga e dos territórios, na longa duração, continuaram a ser, 
durante o ano de 2019, os objetivos prosseguidos pela Unidade de Arqueologia da 
Universidade do Minho (UAUM), concretizando-se através de sete (7) projetos, cinco (5) 
dos quais prosseguirão em 2020. 

A sua concretização assentou na prática consolidada de prestação de serviços a 
entidades públicas e privadas, em especial na cidade de Braga, e nos protocolos de 
cooperação existentes entre a UMinho e as Autarquias, no caso das intervenções no 
território. 

  A UAUM manteve, igualmente, o apoio à formação especializada em 
Arqueologia da Universidade do Minho, designadamente no âmbito dos projetos de 
ensino desenvolvidos pelo Departamento de História do Instituto de Ciências Sociais, 
através dos estágios curriculares práticos para cerca de 35 alunos da licenciatura e 5 do 
mestrado em Arqueologia. 

 No domínio da formação avançada/investigação, durante 2019 a UAUM 
contratou onze (11) bolseiros de investigação (1 mestrando) e acolheu um (1) 
investigador, três (3) doutorandos (2 bolseiros da FCT) e 10 mestrandos. 

 Ao longo do ano de 2019 a UAUM desenvolveu um conjunto significativo de 
ações de promoção e divulgação do conhecimento, designadamente produção e 
montagem de conteúdos expositivos para núcleos arqueológicos na cidade de Braga, 
atualização das páginas WEB da UAUM e do PAVT-Parque Arqueológico do Vale do 
Terva e ações de extensão cultural, ilustrativas da forte dinâmica de interação com a 
sociedade. 

Sublinhe-se, finalmente, a colaboração na organização de 2 eventos científicos 
internacionais e um número significativo de comunicações apresentadas em 10 
encontros científicos internacionais, bem como a continuada produtividade científica 
patenteada nas cerca de quatro dezenas de trabalhos publicados em 2019, que incluem 
2 edições da UAUM, evidenciando a ampla divulgação dos trabalhos de investigação 
realizados por esta unidade cultural. 

SUMÁRIO 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE) DA UAUM 

 
OE1. ESTUDAR O PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO 
1. Projetos; 2. Prestação de serviços 
 
Este objetivo estratégico decorre do facto de a UAUM manter, desde a sua criação em 
1977, um projeto institucional vinculado inicialmente ao ‘salvamento de Bracara 
Augusta’ e desde 2015 ao estudo arqueológico-histórico da cidade de Braga, bem como 
de desenvolver projetos de estudo, valorização e divulgação de património em todo o 
país, em especial na região norte de Portugal. 
Estes projetos concretizam-se maioritariamente através da prestação de serviços à 
comunidade, seja através de protocolos ou de contratos com entidades públicas e 
privadas. 
Esta componente de estudo/investigação tem igualmente expressão no 
enquadramento/apoio da UAUM a vários projetos de dissertações de doutoramento e de 
mestrado. 
 
1. PROJETOS 
Ao longo do ano de 2019 foram desenvolvidos trabalhos no âmbito de 6 projetos de 
investigação de âmbito nacional e 5 de âmbito internacional. Nove (9) são projetos em 
continuidade, que se manterão em funcionamento no próximo ano de 2019, 
correspondendo 4 deles a contratos de prestação de serviços realizados no âmbito de 
protocolos estabelecidos com municípios (Arcos de Valdevez, Braga, Terras de Bouro e 
Valença), ou contratualizados com entidades privadas. 
 
Em Continuidade 
 

1. Projeto de Investigação Plurianual em Arqueologia, intitulado “Projeto de 
Arqueologia de Braga. Topografia, urbanismo e arquitetura, 2018-2021”, aprovado pela 
DGPC. Escavações Arqueológicas, acompanhamentos e relatórios (BRA18-19IMA — 
Instituto Monsenhor Airosa; BRA18-19PR1 – Praça da República, nº 1; BRA18-19RSD – 
Rua de São Domingos, nº 70; BRA18-19 — Rua do Souto, nº 18-22; BRA18-19RSANT— 
Rua de Santo António, 19-25; BRA19CARV – Carvalheiras (interior do quarteirão);  
BRA19EAI-DST1 – Área Industrial de Adaúfe; BRA19PCTA-PM62 – Antigo Tribunal de 
Braga; BRA19RAC60 – Rua Andrade Corvo, nº 60; BRA19RAB-loteX1 – Rua Américo 
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Barbosa (Ínfias); BRA19RBOA – Rua da Boavista, nº 27-29; BRA19RC-Dadim – Rua da 
Capela; BRA19RC — Rua do Carvalhal, nº 35-57; BRA19RDDS – Rua Dr. Domingos 
Soares, nº 78-82; BRA19RPM42 – Rua D. Paio Mendes, nº 42-46; BRA19RR – Rua do 
Raio, nº 327-333; BRA19RSV – Rua de São Vicente, nº 48-52; BRA19RSV - Rua de São 
Vicente, nº 78-80).  
Direção Manuela Martins e Luís Fontes; Duração: 12 meses. 
 2. Projeto de estudo arqueológico da fortaleza de Valença (protocolo UM/CMV + 
Sondis Imobiliária): sondagens, acompanhamentos e elaboração de relatórios, pesquisa 
documental e bibliográfica, prospeção de campo e registo de sítios/monumentos, 
produção de publicações 
Direção Luís Fontes. 
 3. Projeto de “Conservação, Estudo, Valorização e Divulgação dos Fortes de 
Bragandelo e Pereira, Arcos de Valdevez” (protocolo UM/CMAV). Levantamentos, 
sondagens, relatórios e publicações. 
Direção Luís Fontes. 
 4. Projeto de “Candidatura da Jeira a Património da Humanidade” (protocolo 
UM/CMTB). Pesquisas bibliográficas e documentais, levantamentos, relatórios e 
publicações. 
Direção Luís Fontes. 
 5. Projeto internacional COST Action CA18128, “SEADDA - Saving European 
Archaeology from the Digital Dark Age” funded by the European Commission. 
Investigadora participante Natália Botica. 
 6. Projeto internacional COST Action CA18110, “Underground Built Heritage as 
catalyser for Community Valorisation” funded by the European Commission. 
Investigadora participante Natália Botica. 
 7. Projeto internacional “ARCHAIDE” new system for the automatic recognition 
of archaeological pottery from excavations around the world, as Associates, funded by 
the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme. 
Investigadora participante Natália Botica. 
 8. Projeto internacional "Aut oppressi serviunt aut recepti beneficio se obligatos 
putant: la intervencion de roma en las comunidades indigenas (S. II aC - S. I dC)", 
referência PI – MINECO/FEDER - HAR2017-82202-P, promovido pela Faculdad de 
Humanidades de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela, em cooperação 
com a Universidade do Minho. 
Direção UMinho: Manuela Martins. Investigadora participante Natália Botica. 
 9. Projeto internacional “Espaço, Conflito e Identidade no Mundo Antigo”, de 
colaboração entre a UMinho e a UFES (Universidade Federal do Espírito Santo). 
Financiamento FCT/CAPES. 
Direção UMinho: Manuela Martins. Investigadores convidados Luís Fontes, Fernanda 
Magalhães e Francisco Andrade. 

Concluídos 
 
 10. Projeto “Estudo, Conservação, Valorização e Divulgação do Património 
Arqueológico e Cultural de Boticas”, no âmbito do protocolo UMinho/Município de 
Boticas. 
Direção Luís Fontes. 
 11. Projeto de elaboração de “Proposta de Plano de Gestão Integrado das 
Fortalezas Abaluartadas da Raia – PGIFAR”, no âmbito da candidatura de Almeida, 
Elvas, Marvão e Valença a Património da Humanidade, como Bem em série. 
Direção Luís Fontes.  
 
 
2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
Para além dos projetos contratualizados ao abrigo dos protocolos com os municípios, 
durante o ano de 2019 a UAUM foi chamada a intervir em vários trabalhos de 
arqueologia preventiva na cidade de Braga, decorrentes de iniciativas de valorização do 
património imobiliário urbano, que exigiram intervenção arqueológica no âmbito da 
minimização de impactos ou de qualificação dos sítios. Foram realizadas 24 
intervenções, algumas das quais terão continuidade no ano de 2020. 
 
 1. Realização de acompanhamento de arqueológico nos nºs 18-20 da Rua do 
Alcaide, Braga (BRA17RALC18-20), no âmbito da minimização de impactos resultantes 
de projeto de reabilitação urbana e elaboração dos necessários relatórios. 
Acompanhamento de obra iniciado a 13-07-16, ainda a decorrer. 
 2. Realização de acompanhamento arqueológico nos nºs 100-102 da Rua da 
Boavista, Braga (BRA17RB100-102), no âmbito da minimização de impactos resultantes 
de projeto de reabilitação urbana e elaboração dos necessários relatórios. 
Acompanhamento de obra iniciado a 10-07-17, ainda a decorrer. 
 3. Realização de acompanhamento arqueológico, com escavação, nos nºs 18-22 
da Rua do Souto, Braga (BRA17RS18-22), no âmbito da minimização de impactos 
resultantes de projeto de reabilitação urbana e elaboração dos necessários relatórios. 
Trabalhos realizados entre 07-09-17 e 21-01-19. 
 4. Realização de acompanhamento arqueológico nos nºs 335-367 da Rua do 
Raio, Braga (BRA17RR363), no âmbito da minimização de impactos resultantes de 
projeto de reabilitação urbana e elaboração dos necessários relatórios. 
Acompanhamento de obra iniciado a 06-10-17, ainda a decorrer. 
 5. Realização de acompanhamento arqueológico nos nºs 84-86 da Rua de S. 
Vicente, Braga (BRA18RSV84-86), no âmbito da minimização de impactos resultantes 
de projeto de reabilitação urbana e elaboração dos necessários relatórios.  
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Acompanhamento de obra realizado entre 01-08-18 e 24-07-19. 
 6. Realização de acompanhamento arqueológico nos nºs 78-80 da Rua de S. 
Vicente, Braga (BRA18RSV78-80), no âmbito da minimização de impactos resultantes 
de projeto de reabilitação urbana e elaboração dos necessários relatórios. 
Acompanhamento de obra iniciado a 22-01-19, ainda a decorrer 
 7. Realização de acompanhamento e sondagens arqueológicas no nº 1 da Praça 
da Republica, Braga (BRA18PR1), no âmbito da minimização de impactos resultantes 
de projeto de reabilitação urbana e elaboração dos necessários relatórios. 
Acompanhamento de obra iniciado a 14-06-18, ainda a decorrer. 
 8. Realização de acompanhamento arqueológico no nºs 126-128 do Largo 
Senhora a Branca, Braga (BRA18LSB126-128), no âmbito da minimização de impactos 
resultantes de projeto de reabilitação urbana e elaboração dos necessários relatórios. 
Acompanhamento e escavações realizadas entre 02-10-18 e 21-03-19. 
 9. Realização de acompanhamento arqueológico no nºs 25-27 da Rua de S. 
Domingos, Braga (BRA18RSD25-27), no âmbito da minimização de impactos 
resultantes de projeto de reabilitação urbana e elaboração dos necessários relatórios. 
Acompanhamento de obra iniciado a 03-10-18, ainda a decorrer. 
 10. Realização de acompanhamento arqueológico no nºs 70 da Rua S. 
Domingos, Braga (BRA18-19RSD70), no âmbito da minimização de impactos 
resultantes de projeto de reabilitação urbana e elaboração do respetivo relatório. 
Acompanhamento de obra realizado entre 02-02-2019 e 30-09-19. 
 11. Realização de acompanhamento e sondagens arqueológicas no nºs 19-25 
da Rua de S. António, Braga (BRA18RSANT19-25), no âmbito da minimização de 
impactos resultantes de projeto de reabilitação urbana e elaboração dos necessários 
relatórios. Acompanhamento de obra realizado entre 26-11-18 e 20-09-19. 
 12. Realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico no Instituto 
Monsenhor Airosa, Braga (BRA18IMA), no âmbito da minimização de impactos 
resultantes de projeto de reabilitação urbana e elaboração dos necessários relatórios. 
Realização das sondagens de 04-01-19 a 12-03-19. 
 13. Realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico no Edifício do Antigo 
Tribunal (BRA19PCTA-PM62), no âmbito da minimização de impactos resultantes de 
projeto de reabilitação urbana e elaboração dos necessários relatórios. Realização das 
sondagens entre 17-07-19 e 18-09-19. 
 13. Realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico no Edifício do Antigo 
Tribunal (BRA19PCTA-PM62), no âmbito da minimização de impactos resultantes de 
projeto de reabilitação urbana e elaboração dos necessários relatórios. Realização das 
sondagens entre 17-07-19 e 18-09-19. 
 14. Realização de acompanhamento arqueológico no nºs 139-141 da Praça do 
Comércio, Braga (BRA19PC139-141), no âmbito da minimização de impactos  

resultantes de projeto de reabilitação urbana e elaboração dos necessários relatórios. 
Acompanhamento de obra iniciado a 08-10-19, ainda a decorrer. 
 15. Realização de acompanhamento e sondagens arqueológicas no nºs 224-225 
da Rua de D. Pedro V, Braga (BRA19RDPV224-225), no âmbito da minimização de 
impactos resultantes de projeto de reabilitação urbana e elaboração dos necessários 
relatórios. Acompanhamento de obra iniciado a 03-12-19, ainda a decorrer. 
 16. Realização de acompanhamento arqueológico no nºs 42-46 da rua Gualdim 
Pais, Braga (BRA18RGP42-46), no âmbito da minimização de impactos resultantes de 
projeto de reabilitação urbana e elaboração dos necessários relatórios. 
Acompanhamento de obra realizado entre 15-02-19 e 15-04-19. 
 17. Realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico na rua da Capela, 
Dadim, Braga (BRA19RC-Dadim), no âmbito da minimização de impactos resultantes de 
projeto de loteamento e elaboração dos necessários relatórios. Realização das 
sondagens de 25-06-19 a 20-09-19. 
 18. Realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico na sede da DST, 
Adaúfe, Braga (BRA19EAI-DST1), no âmbito da minimização de impactos resultantes de 
projeto de loteamento e elaboração dos necessários relatórios. Realização das 
sondagens de 11-04-19 a 08-05-19. 
 19. Realização de sondagens arqueológicas ‘Zona Arqueológica das 
Carvalheiras’, Braga, Braga (BRA19CARV), no âmbito da minimização de impactos 
resultantes de projeto de musealização e elaboração dos necessários relatórios. 
Sondagens iniciadas em 11-06-19, ainda a decorrer. 
 20. Realização de acompanhamento e sondagens arqueológicas na Rua Américo 
Barbosa, Lote X1, Infias, Braga (BRA19RAB-LoteX1), no âmbito da minimização de 
impactos resultantes de projeto de loteamento e elaboração dos necessários relatórios. 
Execução das sondagens de 02-05-19 a 28-05-19. Acompanhamento a decorrer. 
  21. Realização de acompanhamento e sondagens arqueológicas na Rua Dr. 
Domingos Soares n.º 78-82, Braga (BRA19RDDS78-82), no âmbito da minimização de 
impactos resultantes de projeto de loteamento e elaboração dos necessários relatórios. 
Trabalhos iniciados em 01-03-19, em curso. 
 22. Realização de acompanhamento arqueológico no nºs 60 da Rua Andrade 
Corvo, Braga (BRA19RAC60), no âmbito da minimização de impactos resultantes de 
projeto de reabilitação urbana e elaboração dos necessários relatórios.  
Acompanhamento de obra iniciado em 20-05-19, em curso. 
 23. Realização de acompanhamento arqueológico nos nºs 27-29 da Rua da 
Boavista, Braga (BRA19RB27-29), no âmbito da minimização de impactos resultantes 
de projeto de reabilitação urbana e elaboração do necessário relatório. 
Acompanhamento de obra iniciado a 23-09-19, ainda a decorrer. 
 24.Realização de acompanhamento e sondagens arqueológicas na Rua do  
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Carvalhal, n.º35-57, Braga (BRA19RC35-57), no âmbito da minimização de impactos 
resultantes de projeto de loteamento e elaboração dos necessários relatórios. Trabalhos 
iniciados em 19-11-19, em curso. 
 
 
 
 
OE2. PROMOVER E DIVULGAR O CONHECIMENTO  
1.Produção de conteúdos; 2. Extensão cultural/sociedade; 3. Organização de reuniões 
científicas; 4. Participação em reuniões científicas; 5. Publicações; 6. Melhoria da 
Visibilidade 
 
A UAUM desenvolveu ao longo do ano de 2019 um conjunto significativo de ações de 
promoção e divulgação do conhecimento. Destaca-se a produção e montagem de 
conteúdos expositivos para um núcleo arqueológico, atualização da página WEB do 
PAVT-Parque Arqueológico do Vale do Terva, um número relevante de ações de extensão 
cultural, através de conferências, debates, visitas de estudo, organização e participação 
em eventos culturais e um número significativo de comunicações apresentadas em 10 
encontros científicos internacionais, quer por elementos da UAUM, quer pelos bolseiros 
associados aos diferentes projetos de investigação em curso na unidade. Sublinhe-se 
igualmente as cerca de quatro dezenas de trabalhos publicados em 2018, que incluem 
2 edições da UAUM, evidenciando a ampla divulgação dos trabalhos de investigação 
realizados por esta unidade cultural. 
 
 
1. Produção de conteúdos (2) 
 
 1. Conceção, produção e montagem dos conteúdos expositivos do núcleo 
arqueológico da Praça da República, nº 1, Braga. Direção Luís Fontes e Luís Silva. 
 2. Manutenção e atualização de conteúdos da página WEB do PAVT: www.pavt-
boticas.pt. (30.000 acessos até dezembro de 2019). Direção Luís Fontes e Paulo 
Bernardes. 
 
 
2. Extensão cultural/sociedade (9 ações) 
 
 1. Sessão pública de apresentação de estudos sobre as Sete Fontes, Braga, 
promovida pelo Município de Braga, no Museu D. Diogo de Sousa, em 2 de março de 
2019. Participação com apresentação do estudo arqueológico. (Luís Fontes). 

 2. Visita guiada ao Núcleo Museológico de Dume (Braga), para Antigos Alunos 
do Liceu Sá de Miranda, em 6 de abril e para o Reitor e Presidente do Conselho Geral 
da UMinho, em 29 de maio. (Luís Fontes) 
3. Elaboração de textos para Percursos Históricos de Real-Dume-Semelhe, promovidos 
pela União de Freguesias. (Luís Fontes) 
 4. Obra Aberta. Projeto de visitação ao Convento de São Francisco, Real, Braga. 
Parceria com FNAC: realização de visita de 176 fotógrafos concorrentes ao concurso 
Maratona FNAC Norte. (Luís Fontes) 
 5. Obra Aberta. Projeto de visitação ao Convento de São Francisco, Real, Braga. 
Parceria com FNAC: realização de visita de 176 fotógrafos concorrentes ao concurso 
Maratona FNAC Norte. (Luís Fontes) 
 6. Colaboração com Associação AoNorte, para elaboração de vídeo divulgativo 
sobre Fortificações Medievais e Modernas do Alto Minho. (Luís Fontes) 
 7. Participação no Programa Verão no Campus, organizado pela Pró-reitoria 
Assuntos Estudantis e Inovação Pedagógica da Universidade do Minho. Coordenação da 
atividade Arquivos da Terra que promoveu a integração de jovens nos “Trabalhos 
arqueológicos prévios na área arqueológica das Carvalheiras’ com o intuito de auxiliar os 
estudantes que pretendem ingressar no Ensino Superior na escolha de uma área de 
estudo. (Fernanda Magalhães) 
 8. Participação na visita Braga Romana Escondida no âmbito da XV edição da 
BRAGA ROMANA- REVIVER BRACARA AUGUSTA, organizada pelo Gabinete de 
Arqueologia da Câmara Municipal de Braga. (Cristina Braga e Fernanda Magalhães) 
Organização da Visita guiada à cidade romana e medieval de Braga no âmbito do 
Programa de Acolhimento ao Estudante Internacional 2019/20, promovido pela Pró-
reitoria para a Internacionalização da Universidade do Minho. (Fernanda Magalhães) 
 9. Participação na divulgação da oferta educativa em Arqueologia no âmbito da 
atividade Universidade Portas Abertas (UPA), organizada pela Pró-reitoria Assuntos 
Estudantis e Inovação Pedagógica da Universidade do Minho. (Fernanda Magalhães) 
 
3. Organização de reuniões científicas (2) 
 
 1. Congresso Internacional “Paisagens Sonoras: Património, História, Territórios 
Artísticos e Arqueologia Sonora”, Universidade do Minho/ILCH/CEHUM, Bom Jesus, 23-
25 maio 2019. (Luís Fontes/ Comissão Científica) 
 2. Eji-Pater. II. Encontro de Jovens Investigadores. Património e Território, 
Universidade do Minho/Lab2PT, Braga, 6-7 junho 2019. (Jorge Ribeiro/Org. e Luís 
Fontes/Comissão Científica) 
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4. Participação em reuniões científicas (17)  
 

Internacionais 
 

 1. Encontro Internacional. “A Península Ibérica entre os Séculos V e X: 
continuidade, transição e mudança”, 21-22 março 2019, Associação dos Arqueólogos 
Portugueses, Lisboa – apresentação de comunicação intitulada: “Paisagens, 
arquiteturas e poderes em mudança: Braga e o NO peninsular entre os séculos V e X”. 
(Luís Fontes). 
 2. Materiais 2019. Materials for a better life, Universidade Nova de Lisboa, 14-
17 abril 2019 - apresentação de poster intitulado: “Synchrotron XRD and SEM-EDS 
analysis of iron nails from a historic necropolis of Bracara: a preliminary study” (E. 
Figueiredo, D. Machado, R. Silva, F. Fernandes, E. Camacho, F. Magalhães e Luís 
Fontes). 
 3. Congresso Internacional “Paisagens Sonoras: Património, História, Territórios 
Artísticos e Arqueologia Sonora”, Universidade do Minho/ILCH/CEHUM, Bom Jesus, 
Braga, 23-25 maio 2019 – apresentação de comunicação intitulada: 
“Arqueomusicologia e fundição de sinos em Portugal: Aproximação arqueológica às 
paisagens sonoras”. (Luís Fontes) 
 4. 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), 
Dublim, Irlanda, 25 a 31 julho 2019 – apresentação de poster: “Lower Paleolithic 
artifacts preserved on the lower fluvial terraces of Minho River near Melgaço, NW of 
Iberia: diversity and chronology” (Cunha-Ribeiro, João Pedro; Monteiro-Rodrigues, 
Sérgio; Gomes, António Alberto; Méndez Quintas, Eduardo; Meireles, José; Xavier, 
Pedro; Santonja, Manuel; Pérez-González, Alfredo; Serodio Domínguez, Andrea; Demuro, 
Martina; Arnold, Lee J.). 
 5. anthraco2019 - 7th International Anthracology Meeting. Charcoal Science in 
Archaeology and Palaeoecology. University of Liverpool, UK, 2-6 September 2019 - 
apresentação de comunicação intitulada: “Food for the dead, fuel for the pyre: 
symbolism and function of plant remains in the Roman cremation necropolis of Bracara 
Augusta (Portugal) (Filipe Vaz, Cristina Braga, Cláudia Oliveira, João Tereso, Luís Fontes 
e Manuela Martins). 
 6. XIII Congresso Ibérico de Arqueometria. Faro, 16-19 de outubro de 2019 – 
apresentação de comunicação: “Reconstrução 3D baseada em imagens aéreas para a 
investigação arqueológica e divulgação multimédia: os Castros de Boticas”, (Paulo 
Bernardes, Bruno Osório, Maurício Guerreiro e Luís Fontes). 
 7. XIII Congresso Ibérico de Arqueometria. Faro, 16-19 outubro 2019 – 
apresentação de poster: “Para lá do que a vista alcança: recuperação de campos 
epigráficos erodidos com recurso a Scanner 3D” (Mafalda Alves, Paulo Bernardes e Luís 
Fontes). 

 8. Congresso Internacional “San Pedro de Montes (919-2019)”, Universidade de 
León, Ponferrada, 24-27 outubro 2019 – apresentação de comunicação intitulada “São 
Frutuoso de Montélios, Braga: Arqueologia de uma malha monástica” (Luís Fontes e 
Francisco Andrade). 
 9. Xornadas Castrexas. Lalín, Espanha, 16 e 17 novembro 2019 - apresentação 
de poster: “Modelos de ocupação territorial na transição entre a Idade do Ferro e a 
Romanização no território entre o rio Ave e o rio Leça (Distrito do Porto, Portugal): 
análise de dinâmicas de ocupação entre a zona interior e a litoral” (Sílvia Maciel, Natália 
Botica, Rebeca Blanco-Rotea). 
 10. VIII Encontro do LEIR - ES: “Espaço, conflito e identidade no Mundo Antigo”, 
Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil/LEIR (Seção ES), 19 a 21 novembro 
2019 – apresentação de conferência de encerramento intitulada: “Territórios, 
Identidades e Conflitos na Gallaecia dos Sécs. V-VII”. (Luís Fontes). 
 11. VIII Encontro do LEIR - ES: “Espaço, conflito e identidade no Mundo Antigo”, 
Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil/LEIR (Seção ES), 19 a 21 novembro 
2019 – apresentação de comunicação intitulada: “A arquitetura doméstica romana 
como conjunto de espaços interrelacionais e identitários”. (Fernanda Magalhães). 
 12. IX Jornadas de Arqueologia do Vale do Douro, Astorga, Espanha, 28 a 30 
novembro 2019 – apresentação de poster: “As trocas comerciais de Bracara no século 
IV: o contributo dos tesouros numismáticos. Los intercambios comerciales de Bracara 
en el siglo IV: La contribución de los tesorillos numismáticos” (Diego Machado, Manuela 
Martins, Luís Fontes, Natália Botica, Fernanda Magalhães) 
 
 

Nacionais 
 
 13. Eji-Pater. II. Encontro de Jovens Investigadores. Património e Território, 
Braga, 6-7 junho 2019, Universidade do Minho/Lab2PT - apresentação de comunicação 
intitulada: “De S. Salvador de Montélios a S. Francisco de Real. Aproximação aos 
modelos de organização dos espaços” (Francisco Andrade e Luís Fontes). 
 14. Eji-Pater. II. Encontro de Jovens Investigadores. Património e Território, 
Braga, 6-7 junho 2019, Universidade do Minho/Lab2PT - apresentação de comunicação 
intitulada: “O tesouro da ‘Casa da Bica’ e as atividades económicas de Bracara nos 
séculos IV-V”. (Diego Machado, Manuela Martins, Jorge Ribeiro, Fernanda Magalhães e 
Luís Fontes). 
 15. Eji-Pater. II. Encontro de Jovens Investigadores. Património e Território, 
Braga, 6-7 junho 2019, Universidade do Minho/Lab2PT - apresentação de comunicação 
intitulada: “Caraterização de sapatos cravejados de Bracara a partir do espólio do Largo 
da Senhora-a-Branca nºs 126-128, Braga” (Diego Machado, Luís Silva e Luís Fontes). 
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 16. Eji-Pater. II. Encontro de Jovens Investigadores. Património e Território, 
Braga, 6-7 junho 2019, Universidade do Minho/Lab2PT - apresentação de comunicação 
intitulada: “Roads from above. Assessing the Antonine Itinerary XVIII/Jeira using 
different UAV perspectives”, (Mafalda Alves, Paulo Bernardes e Luís Fontes). 
 
 17. Eji-Pater. II. Encontro de Jovens Investigadores. Património e Território, 
Braga, 6-7 junho 2019, Universidade do Minho/Lab2PT - apresentação de comunicação 
intitulada: “Identificação de fontes de matérias-primas de artefactos líticos pré-históricos: 
discussão de questões metodológicas”, (Pedro Xavier e Carlos Alves). 
 
 
5. Publicações (39) 
 
Teses (3) 
 
 1. Braga, C. (2018). Morte, memória e identidade: uma análise das práticas 
funerárias de Bracara Augusta. Tese de Doutoramento em Arqueologia, Área do 
conhecimento em Arqueologia da Paisagem e do Povoamento. Universidade do Minho. 
[disponibilizada no RepositoriUM em 2019] http://hdl.handle.net/1822/59044 
 2. Magalhães, F. (2019). A domus romana no Noroeste Peninsular. Arquitetura, 
construção e sociabilidades. Tese de Doutoramento em Arqueologia, Área do 
conhecimento em Arqueologia da Paisagem e do Povoamento. Universidade do Minho. 
[aguarda disponibilização no RepositoriUM] 
 3. Maciel, S. (2018-2019). A Paisagem na Idade do Ferro e Romanização da 
Citânia de Sanfins, Paços de Ferreira. Análise macro espacial, Tese de Mestrado em 
Arqueologia. Universidade do Minho. http://hdl.handle.net/1822/59681 
 
Capítulos de livros (6) 
 
 4. Fontes, L e Magalhães, F. (2019). Do presente ao passado: a intervenção 
arqueológica nos terrenos da Oficina de S. José, in Da Memória ao presente: A Oficina 
de São José de Braga (coord. Maria Ivone da Paz Soares), Oficina de S. José: Braga, 
p.307-318. 
 5. Fontes, L. (in press). Bracara, Capital do Reino Suevo: a cidade e o território 
ao tempo de São Martinho de Dume. In Power, Conversion and Religious Leadership 
(coord. Jorge Lopes Quiroga), Archeopress BAR: Cambridge. [publicação com 
arbitragem científica] 
 6. Fontes, L., (in press).Fronteira e Fortificação no Noroeste de Portugal. A Praça
-Forte de Valença e o sistema defensivo do Rio Minho. In Patrimonio e Fronteira (Org.  

Rebeca Blanco Rotea), Congresso Internacional, (Santiago de Compostela, 8-9 
novembro 2018), Consello da Cultura Galega: Santiago. 
 7. Andrade, F. e Fontes, L. (in press). Bracara e a Cristianização das Cidades 
Ocidentais na Antiguidade Tardia. Algumas Reflexões. In Formas e imagens da cidade 
antiga (Orgs. Gilvan Ventura da Silva, Érica Cristhyane Morais da Silva e Belchior 
Monteiro de Lima Neto), GM Editora, Vitória, ES (Brasil). 
 8. Magalhães, F., (in press) Forma, função e uso dos espaços domésticos na 
cidade antiga: as domus da Hispânia romana. . In Formas e imagens da cidade antiga 
(Orgs. Gilvan Ventura da Silva, Érica Cristhyane Morais da Silva e Belchior Monteiro de 
Lima Neto), GM Editora, Vitória, ES (Brasil). 
 9. Martins, M., Ribeiro, J., Braga, C., Magalhães, F. (in press) Constructing 
identities within the peripheral areas of the Roman Empire. The NW of Hispania. In 
Archeopress BAR, Cambridge [publicação com arbitragem científica] 
 
Revistas internacionais ou com revisão de pares (11) 
 
 10. Bernardes, J-P.; Amorim, A.; Veríssimo, H.; Martins, A. (2019). A necrópole 
da Boca do Rio: vivências da morte de uma população costeira no Baixo Império 
Romano. Anales de Arqueologia Cordobesa, 30: 337-359. 
 11. Braga C, Martins M (submitted). A necrópole do Campo da Vinha: o núcleo 
de sepulturas da rua Abade Loureira, Braga, Revista de Estudios Humanisticos. História, 
León. 
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OE3. PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL A NÍVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
1. Protocolos; 2. Parcerias e redes  
 
1. Protocolos 
 
No ano de 2019 mantiveram-se ativos os protocolos com os municípios de Arcos de 
Valdevez, Boticas, Braga, Valença e Terras de Bouro. 
 
2. Parcerias e redes 
 
Ao longo de 2019 a UAUM desenvolveu várias atividades que decorrem de parcerias e 
da integração dos seus membros em redes.  
 
 1. Participação de Luís Fontes como membro no painel de Avaliação de Projetos 
de Investigação Plurianual de Arqueologia (PIPA), da Direção Geral do Património 
Cultural. Avaliação dos projetos: “Contextualização e Valorização da Necrópole das 
Touças, Valpaços” (IR: Gerardo Augusto Vidal Gonçalves); “FRONTAGER: Povoamento 
Romano no Concelho de Fronteira” (IR: André Miguel Serra Pedreira Carneiro); “Projeto 
Arqueológico de Valpaços” (IR: Pedro Abrunhosa de Carvalho Martins Pereira). 
 2. Participação de Luís Fontes na Direção científica do dossiê de candidatura 
das fortalezas de Marvão e de Valença a Património da Humanidade e coordenação 
geral do Plano de Gestão Integrada das Fortalezas Abaluartadas da Raia (Almeida, Elvas, 
Marvão e Valença). 
 3. Participação de Luís Fontes como avaliador de artigos em sistema peer-review 
para: Heritage 2018, 2. Artigo: “A Trandisciplinary Study of Early Mediaeval Churches in 
North-Western Spain (Galicia)”, da autoria de Jorge Sanjurjo-Sánchez1, Rebeca Blanco-
Rotea and José Carlos Sánchez-Pardo; Atti del convegno internazionale "Sepolture di 
prestigio nel bacino mediterraneo (IV-IX ss.): definitione, immagini, utilizzo": Artigo: 
"‘Funus privilegium’: poder, prestigio y riqueza en las necrópolis de la Tarraconense 
tardoantigua”, da autoria de Jordina Sales-Carbonell. 
 4. Participação de Cristina Braga como avaliadora de artigos em sistema peer-
review para: Revista de Estudios Humanisticos; 
 5. Participação de Luís Fontes como membro do Conselho de Redação da 
revista Arqueologia de la Arquitectura (ISSN: 1695-2731) - Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, Madrid/Vitoria (quadriénio 2019-2022). Avaliação de 24 
propostas de artigos para o número 19 da revista. 
 6. Participação de Luís Fontes como membro na Comissão Científica de Urbs 
Regia, Origenes de Europa_Itinerario Cultural Europeu. 
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 7. Participação de Luís Fontes, Manuela Martins e Fernanda Magalhães no 
minicurso: “Diálogos de História Antiga: Arqueologia, cidade e território”, promovido 
pela Universidade Federal do Espírito Santo/Centro de Ciências Humanas e Naturais/
Programa de Pós-graduação de História/Laboratório de Estudos sobre o Império 
Romano, Vitória (Brasil). 
 8. Participação de Natália Botica no projeto “ARCHAIDE”, criado pela União 
Europeia no âmbito do programa de investigação e inovação Horizonte 2020, do qual a 
UAUM é membro associado. 
 9. Participação de Natália Botica e Fernanda Magalhães no projeto internacional 
"Aut oppressi serviunt aut recepti beneficio se obligatos putant: la intervencion de roma 
en las comunidades indigenas (S. II aC - S. I dC)", referência PI – MINECO/FEDER - 
HAR2017-82202-P, promovido pela Faculdad de Humanidades de Lugo da Universidade 
de Santiago de Compostela, em cooperação com a Universidade do Minho. 
 10. Participação de Natália Botica nos projetos: COST Action CA18128, 
“SEADDA - Saving European Archaeology from the Digital Dark Age”, e COST Action 
CA18110, “Underground Built Heritage as catalyser for Community Valorisation”, 
promovidos pela Comissão Europeia. 
 
 
 
 
 
OE4. APOIAR OS PROJETOS DE ENSINO EM ARQUEOLOGIA DA UMINHO 
1. Apoio aos estágios de campo; 2. Apoio à formação prática de gabinete e laboratório, 
3. Apoio aos bolseiros e alunos de pós graduação nacionais e estrangeiros. 
 
 
1. Apoio aos estágios de campo 
 
À semelhança dos anos anteriores a UAUM desenvolveu várias atividades de apoio a 
projetos de ensino em Arqueologia da UMinho, através da organização de 3 núcleos de 
estágio de campo para os alunos do 1º e 2ºciclos, realizados durante o mês de Julho. 
Os estágios decorreram na insula romana do quarteirão das Carvalheiras, em Braga, no 
Forte de Bragandelo, em Arcos de Valdevez e no Castro de Lesenho, em Boticas, no 
âmbito dos projetos de investigação PIPA ‘Arqueologia de Braga. Topografia, urbanismo 
e arquitetura’ (PAB II 2018-2021), da responsabilidade de Manuela Martins, “Fortes do 
Extremo, Arcos de Valdevez”, da responsabilidade de Luís Fontes e Rebeca Blanco 
Rotea, e do “Projeto de Valorização do Castro Lesenho, Boticas”, da responsabilidade 
de Luís Fontes e Bruno Osório, respetivamente. 

No contexto do estágio realizado no quarteirão das Carvalheiras (insula romana), 
acolheram-se participantes inscritos nas atividades de Arqueologia do programa “Verão 
no Campus”, desenvolvido pela Universidade do Minho para “promover a cultura, 
ciência e a arte junto dos mais jovens, e de auxiliar os estudantes que pretendem 
ingressar no Ensino Superior na escolha de uma área de estudo e trabalho” (Fernanda 
Magalhães e Jorge Ribeiro) 
 
 
2. Apoio à formação prática de gabinete e laboratório 
 
O laboratório de materiais da UAUM acolhe as aulas de “Trabalhos Práticos” do 
mestrado em Arqueologia da UMinho (Jorge Ribeiro e Diego Ferreira), bem como a 
componente de trabalhos práticos sobre materiais que integra os estágios curriculares 
da licenciatura em Arqueologia. 
 
 
3. Apoio aos bolseiros e alunos de pós graduação nacionais e estrangeiros. 
 
Ao longo de 2019 a UAUM acolheu e apoiou 2 doutorandos (bolseiros FCT) e 11 
mestrandos (1 bolseiro UAUM), inscritos para obtenção dos respetivos graus na 
Universidade do Minho. 
 
 Doutorandos 
 i. Francisco José Silva de Andrade - Projeto “Dinâmicas territoriais e poderes 
entre a Antiguidade Tardia e a Alta Idade Média no NO de Portugal” – doutoramento em 
Arqueologia, especialidade Paisagem e Povoamento, em curso (orientação Manuela 
Martins e Luís Fontes). 
 ii. Pedro Filipe Xavier da Silva – Projeto “Economia e gestão de matérias-primas 
líticas nas comunidades pré-históricas do Alto Minho e Trás-os-Montes Oriental” – 
doutoramento em Arqueologia, especialidade Materiais e Tecnologias, em curso 
(orientação José Meireles e Carlos Alves). 
 
 
 Mestrandos 
 
 iii. Anaísa Pereira Marques – Projeto “Os materiais cerâmicos da Zona 
Arqueológica da rua de S. Geraldo nº 69, Braga: contributo para o estudo da 
sequenciação cronológica e ocupacional da área” – mestrado em Arqueologia, em curso 
(orientação Jorge Ribeiro e Fernanda Magalhães). 
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 iv. Artur Diogo Lopes de Azevedo - Projeto “Materiais líticos do recinto calcolítico 
da Forca (Maia): um estudo tecno-tipológico” – mestrado em Arqueologia, em curso 
(orientação José Meireles Batista). 
 v. Bruna Filipa Rodrigues Rocha – Projeto “O processo construtivo e a evolução 
arquitetónica do Castelo e Torre de Menagem de Braga. Contributo para o estudo do 
sistema defensivo medieval bracarense.” - mestrado em Arqueologia, em curso 
(orientação Maria Carmo Ribeiro e Fernanda Magalhães). 
 vi. Bruno Delfim P. F. Osório – Projeto “Os Povoados Fortificados da Idade do 
Ferro no Vale Superior do Rio Terva, Boticas” – mestrado em Arqueologia, em curso 
(orientação Luís Fontes). 
 vii. Fernanda Durão – Projeto “A Zona Arqueológica do Claustro do Largo do 
Paço. Contributo para o estudo do complexo episcopal” – mestrado em Arqueologia, em 
curso (orientação Maria Carmo Ribeiro e Fernanda Magalhães). 
 viii. Francisco Folgueira Ríos - Projeto “O urbanismo de Lucus Augusti: uma nova 
perspetiva de análise” – mestrado em Arqueologia, em curso (orientação Manuela 
Martins e Dolores Dopicos Caínzos). 
 ix. João Paulo Costa – Projeto “O Castelo de Vieira do Minho: contributo para o 
estudo da paisagem medieval do noroeste de Portugal” – mestrado em Arqueologia, em 
curso (orientação Maria Carmo Ribeiro e Luís Fontes). 
 x. Mafalda Soares – Projeto “O Bairro das Travessas da cidade de Braga. 
Organização e uso do espaço urbano na longa duração” – mestrado em Arqueologia, 
em curso (orientação Maria Carmo Ribeiro e Fernanda Magalhães). 
 xi. Rui Filipe Sousa - Projeto “A coleção de materiais líticos da jazida de Furta 
Galinhas 1 (Moura, Beja): um estudo tecno-tipológico” – mestrado em Arqueologia, em 
curso (orientação José Meireles Batista). 
 
 
 
 
 
OE5. CONTRIBUIR PARA O REFORÇO DOS SISTEMAS DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DA 
QUALIDADE, PROMOVER A ÉTICA ACADÉMICA E PROSSEGUIR PRÁTICAS DE 
SUSTENTABILIDADE 
 
A UAUM prosseguiu no ano de 2019 a sua política de contribuir para a melhoria da 
qualidade dos trabalhos executados, das publicações, dos relatórios e da prestação de 
serviços à comunidade. Neste âmbito prosseguiu-se com o aperfeiçoamento dos 
procedimentos metodológicos quer no domínio das TICs, quer da captação de imagens 
digitais e restituição 3D nas escavações. Assim, cabe destacar: 

Atualização da aplicação WEB do Parque Arqueológico do Vale to Terva (www.pavt-
boticas.pt) (Paulo Bernardes). 
 
A sistematização da metodologia de reconstrução de superfícies 3D, com base em 
levantamento fotográfico efetuado com veículo aéreo não-tripulado e com máquinas 
fotográficas digitais convencionais, que passou a aplicar-se a todas as intervenções da 
UAUM (Paulo Bernardes). 
 
Conceção e desenvolvimento do sistema de informação de Arqueologia 2ArchIS para 
registo de dados arqueológicos, em contexto de escavação, apoiando o trabalho de 
normalização e integração de dados com entidades externas à UAUM (Natália Botica). 
Desenvolvimento de um novo módulo do sistema de informação de Arqueologia 2ArchIS 
de gestão de escavações arqueológicas. (Natália Botica). 
.--------------------- 
 
 
 
7 de janeiro de 2019 
 
 
 
 
 
O Responsável da UAUM 
 
Luís Fernando de Oliveira Fontes 
Doutor em Arqueologia / F909 UMinho 
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agenda 

As intervenções arqueológicas na cidade de Braga vão prosseguir a um 

ritmo que se prevê de grande intensidade. Para o primeiro trimestre de 

2020 estão já programadas cerca de uma dezena de novas 

intervenções. 

 

 

Durante o primeiro semestre do próximo ano deverá concluir-se a integração 

dos vestígios arqueológicos descobertos no n.º  18-20 da Rua do Alcaide 

(cloaca do decumanus principalis Este da cidade romana), e no nº 1 da Praça 

da República (alicerces de torre medieval e de torreão renascentista do castelo 

de Braga). 

 

 

A Unidade de Arqueologia participará, a convite da organização, no Encontro 

Internacional de Gestão de Sítios Arqueológicos em Meio Urbano, promovido 

pelo Município de Almada em parceria com o Centro de Arqueologia da 

Universidade de Lisboa-UNIARQ, o ICOMOS Portugal e a Fundação Serra 

Henriques, a realizar nos dias 22-24 de abril, em Almada.  

 

 

A UAUM tem em preparação uma exposição sobre o sistema de captação de 

água das Sete Fontes, com base no estudo arqueológico realizado. Será 

igualmente apresentada a monografia correspondente, estando igualmente em 

preparação a organização de um pequeno simpósio sobre o tema. 

Trabalhos arqueológicos em Braga 

Cloaca romana da Rua do Alcaide 

Almada 

Chaminé de ventilação nas Sete Fontes 


