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Bracara Augusta Revisitada 

MANUELA MARTINS ' 

INTRODUCAO 

Revisitar Bracara Augusta foi 0 exercfcio proposto pelos organizadores 
do programa das Comemora96es do Bimilenario de Braga: a Funda9aO Bra
cara Augusta, aqual agradecemos 0 convite que nos deu 0 ensejo de parti lhar 
com a cidade 0 que sabemos hoje sabre a Braga romana, com base na 
Hist6ria, na Epigrafia e na Arqueologia. 

Leio esse exercfcio como um convite a guiar-vos at raves do tempo a 
um passado ja long fnquo, cuja mem6ria nos foi doada pelas pedras , pelos 
objectos, mas, tambem, por tudo 0 que nesta cidade nos evoca, apesar da sua 
fragmentaridade, 0 sentido e 0 protagonismo da sua Hist6ria. 

No entanto, para que as pedras e objectos possam hoje ser lidas e 
usadas, num iti nerario rumo ao passado, aquele que pretendemos fazer, fo i 
indispensavel que as mesmas se conservassem. Por isso, e justo destaear 
que a memoria de Bracara Augusta, preservada atraves dos seus 2000 anos 
de Hist6ria, e tao devedora dos vestfgios materiais do passado, quanto dos 
homens que contribufram , de diferentes modos, para que os mesmos che
gassem ate n6s. 

Revisitar Bracara Augusta constitui , assim , um desafio, pOis exige a 
manipula9ao de um vasto conjunto de conheclmentos e um esfor90 imagina
tivo que permita visualizar e dar vida aos vestrgios arqueol6gicos que consti
tuem a heran9a do passado e a identidade desta cidade. Mas, revisitar Bracara 

• Pro!.@ Catedratica da Universidade do Minho; Presidente da Unidade de Arqueologia; 
Responsavel pelo Projecto de 8 racara Augusta. 
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pouco po
Augusta representa, tambem, um pretexto para evocar e homenagear os mento efe 
homens, afinal os grandes obreiros da memoria, po is sem 0 seu esfor~o e proxima a 
descernimento seria imposslvel darmos luz ao passado e recriar a historia Ate 
mais remota de Braga. lenta, poi:

Por iSso, antes de revisitarmos os vestrgios que nos permitem hoje continuou 
reescrever novas paginas do passado de Bracara Augusta, e justo que relem ate entao 
bremos os nomes daqueles cujas ac~6es abriram 0 caminho que permite hoje sua mema 
a sua representa~ao. Cortez e • 

OS PROTAGONISTAS DA DESCOBERTA 

subsolo a~ 
A primeira evoca~ao vai naturalmente para D. Diogo de Sousa (1505 que envoi 

-1532), cuja forma~ao humanista deixou marcas na cidade, ao reunir no Campo decadas a 
de Santana lapides e miliarios provenientes das vias roman as que saiam da Joao Jose 
cidade, iniciativa que constitui um inequfvoco testemunho do interesse, entao Em 
emergente no meio eclesiastico, pelo passado mais remoto de Braga . os terreno' 

No mesmo percurso podemos situar 0 arcebispo D. Rodrigo da Cunha No entant 
(1634) e Jeronimo Contador de Argote, aos quais devemos as primeiras processo
sinteses historicas da cidade, que se filiam no espirito antiquarista e iluminista Arqueolog 
dos seculos XVII e XVIII. A descri~ao de epfgrafes e de rufnas, ainda pontual do Minho,
mente visfveis nesses tempos, designadamente do anfiteatro, representa um cidade roni 
testemunho marcante de uma pratica que se generalizava por toda a Europa Inicia 
e que anunciava 0 nascimento da consciencia historica, tao caracteristica da rida no arr 
modernidade. A Braga romana ganha com Contador de Argote expressao Arqueologii 
espacial, pois a ele se deve a primeira delimita~ao do perimetro da cidade , equipa que 
at raves dos restos ainda visfveis da muralha. cionalismos o nacionalismo dominante do seculo XIX contribuiria, entretanto, e pela Quas 
ac~ao de personagens como Pereira Caldas (1818-1903), Albano Belino (1863 Projecto de 
-1906) e Jose Teixeira (1 859-1928), para a amplia~ao da memoria de Braga, articula a aI 
traduzindo-se, quer nas primeiras escava~6es realizadas na regiao, quer na ciplinar, qlHl
tentativa de cria~ao de um museu de Arqueologia na cidade. Sera, contudo, a liazados em 
Albano Belino que se fica a dever a cria~ao de um Museu privado, sediado Saria 
numa loja do Pa~o arquiepiscopal, que reunira uma apreciavel colec~ao de 
materiais procedentes de Bracara Augusta, lamentavelmente dispersa por 
outros museus nacionais e regionais ap6s a sua morte. 

Os tortuosos caminhos para salvaguardar os vestigios da Braga roman a 
persistiriam ainda ao longo do seculo XX. De facto, muito embora tenha sido 
criado, em 1918, 0 Museu D. Diogo de Sousa, por iniciativa da Camara 
Municipal de Braga, destinado a salvaguardar 0 valioso espolio recolhido um 
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pouco por toda a cidade e regiao, este Museu so viria a entrar em funciona
mento efectivo depois da sua revitalizagao em 1980, aguardando-se a sua 
proxima abertura a publico. 

Ate aos anos 60 do sEkulo XX , a redescoberta de Bracara Augusta foi 
lenta, pois 0 crescimento urbanistico da cidade modema, pouco ace'lerado, 
continuou a deixar de fora cerca de dois tergos da cidade romana. De facto, 
ate entao, quer as descobertas, quer as destruigoes foram pontualizadas e da 
sua memoria ficaram-nos alguns trabalhos devidos a Carlos Teixeira, Russel 
Cortez e aos Conegos Arlindo da Cunha e Luciano dos Santos. 

Os anos 60/70 marcam, contudo, uma profunda viragem na historia da 
redescoberta de Bracara Augusta, determinada pela expansao da cidade para 
sui e sudoeste . As novas urbanizagoes comegavam, finalmente, a arran car ao 
subsolo as ruinas ate entao conservadas sob os solos agricolas das quintas 
que envolviam a cidade, agora sacrificadas a construgao. Datam dessas 
decadas as primeiras escavagoes realizadas pelo Conego Arlindo da Cunha e 
Joao Jose Rigaud de Sousa. 

Em meados da decada de 70 0 surto de expansao construtiva sobre 
os terrenos arqueologicos ameagava dizimar a memoria de Bracara Augusta. 
No entanto, gragas a reacgao publica de algumas boas consciencias, esse 
processo seria interrompido, acabando por determinar a criagao do Campo 
Arqueologico de Braga, em 1976, tutelado pela recem fundada Universidade 
do Minho, que teve como objectiv~ realizar a delimitagao e salvamento da 
cidade romana. 

Inicia-se, entao, em Braga, uma actividade arqueologica regular, inse
rida no ambito de um Projecto de Salvamento, liderado pela Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho e facultada pela constituigao de uma 
equipa que se foi ampliando e especializando, dentro dos requisitos e condi
cionalismos da Arqueologia moderna. 

Quase vinte e quatro anos volvidos sobre a sua institucionalizagao, 0 

Projecto de Salvamento e Estudo de Bracara Augusta e hoje um projecto que 
articu la a acgao de va rias instituiyoes, sendo, tambem, um projecto pluridis
ciplinar, que exige intervengao e interacyao de arqueologos, tecnicos especi
liazados em diferentes areas, arquitectos, historiadores e informaticos. 

Seria impossivel falar, nesta breve evocayao, de todos aqueles que 
diariamente e ao longo de praticamente um quarto de seculo contribuiram e 
contribuem para redescobrir Bracara Augusta, permitindo-nos hoje revisita-Ia. 
Permito-me, tao so destacar aqueles que foram os pioneiros do cicio que se 
inaugurou em 1976: 0 Dr . Francisco Alves, criador e primeiro responsavel pelo 
Campo Arqueologico de Braga; a Dr.!! Manuela Delgado, que contribuiu, pelo 
seu prestfg io, espfrito cientffico e humanismo, para consolidar em Braga uma 
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equipa de Arqueologia; e 0 ja falecido Professor Doutor Loyd Braga, que, funda98 
enquanto Reitor da Universidade do Minho, teve 0 rasgo de perceber 0 papel a percel 
que est a jovem Universidade deveria ter na sua interacyao com a cidade, mos as 
aceitando entao que a mesma Iiderasse 0 primei ro projecto de Arqueologia 
Urbana do pafs , criando para 0 efeito a Unidade de Arqueologla. 

Enunciados os homens e as insti tuiQoes, cujos protagon ismos tornam 
poss lvel 0 desafio de podermos revisitar Bracara Augusta, cabe-nos agora 
enunciar 0 patrim6nio que foi compondo 0 interminavel, mas sempre fasci
nante, puzzle do passado, com 0 qual trabalhamos para fazer a sua Hist6ria. Noroestl 

tiva da 
distante 

OS MATERIAlS QUE FAZEM HIST6RIA romana 
Qao de l 

Documento cartogratico de inegavel interesse , testemunho de uma I milenio 
mem6ria que nao se perdera por completo, eo mapa de Braun io, publicado em ainda a 
fi nais do seculo XVI, no qual se encontram localizados alguns espac;os da nismo pc 
cidade romana, bem como as sa fdas das principais vias militares que uniam seculos, 
Bracara Augusta ao Imperio romano. o 

Dos ant igos achados descobertos ao longo de seculos, reportaveis ao cidade q 
passado de Braga e referi dos na bibliografia, poucos se conservam hoje centro pc 
integrados nas colecQoes dos Museus da cidade. Entre os que sobreviveram nada pare 
ao tempo e a incuria dos homens, merecem destaque as inscric;oes e 0 da rica H 
material arqui tect6nico diverso, disperso pela cidade, que nos falam, quer dos IntE 
homens, quer dos ediffcios romanos desmontados e cujos elementos foram para os n 
reaproveitados noutras construQoes. duas cone 

A mais sign ificativa informaQ80 procede, todavia, das cerca de 80 inter que atravE 
venQoes arqueol6gicas, realizadas, posteriormente a 1976, no ambito do vez asseg 
Projecto de Bracara Augusta. Emerg encias e salvamentos, realizados em iniciativa, 
funQ80 do crescimento urbano e raras intervenyoes plan ificadas, traduzem-se, em ultima 
quando observadas a escala da cidade, em peryas soltas e descontfnuas de Op 
um mosaico ai nda incompleto, mas que, lentamente. vai anunciando a cidade fundadore 
escondida sob as ruas , praryas e ediffclos da Braga moderna , permitindo-nos cimento PI 
desenhar 0 espaQo outrora percorrido por outros homens. 

o que sabemos daquela que foi chamada a dives Bracara pelo poeta 
Aus6n io e relatada por um cronista arabe do saculo VI II , como semel hante a 
Merida pela sua monumentalidade e riqueza a, em grande medida, 0 resultado 
de um diffcil exerc rcio de fusao dos dados propiciados pelas escavac;oes 
recentes, por cerca de 70 inscriyoes e por raras referencias de autores latinos. 

E a essa informa9aO que recorreremos para abrir 0 livro da Braga 
rornana. 0 seu guiao orientar-nos-a, primeiro, ao contexto e significado da sua 

certo 
pelo ano 
ajudam a 
territ6rios 

Do 
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fundacao, depois a descoberta dos protagonistas que Ihe deram vida, depois, 
a percebermos os espacos e equipamentos da cidade, para, finalmente, alhar
mas as activldades que animavam 0 quatidiano da cidade. 

A FUNDA«;AO 

Bracara Augusta foi uma das tr{)s fun dacoes do imperador Augusto no 
Noroeste peninsular, surg idas no quadro da reorganizacao polftico-administra
tiva da Hispania, quando terminaram as campanhas de pacificacao desta 
distante regiao do Imperio. 0 papel que Ihe coube no contexto da Historia 
romana resultou, em grande medida, da sua locallzacao privilegiada no cora
cao de uma reg iao densamente povoada, que havia atingido, nos finais do 
I milEmio a.C. , um consideravel crescimento econ6mico, mas que desconhecia 
ainda a vida urbana. Sera essa circunstancia que determinara 0 protago
nismo po litico e admin istrativo que Bracara Augusta mantera, durante muitos 
seculos, sobre um vasto territ6rio. 

o protagonismo da cidade le-se no pr6prio nome: Bracara Augusta, a 
cidade que 0 imperador Augusto fundou e mandou construir para ser um 
centro polftico e religioso, dominante sobre uma vastfssima regiao, vocacio
nada para funcionar como bastiao da nova ordem que nasce com a pacificacao 
da rica Hispania e a sua integracao no Imperio romano. 

Integrar terras, assimilar os conquistados e explorar recursos, significava 
para os romanos, antes de tudo, criar infra-estruturas. E estas passavam por 
duas condic6es: erguer cidades a rasgar vias que as ligassem entre si , permitindo 
que atraves delas c!rculassem gentes, produtos, ideias e costumes. Depois, uma 
vez asseguradas as condicoes para 0 desenvolvimento das regioes, este cabia a 
iniciat iva, capacidades e riqueza das populacoes, aspectos que determ inavam, 
em ultima instancia, 0 rilmo, caracterfsticas e qual idade do crescimen to. 

o protagonlsmo das cldades dependeu, assim , tanto da accao dos 
fundadores, como da iniciativa das mesmas em competirem pelo seu reconhe
cimento perante 0 olhar tutelar da distante Roma. 

Desconhecemos a data exacta de fun dacao de Bracara Augusta, sendo 
certo que a mesma devera ter ocorrido no fim das guerras cantabricas, talvez 
pelo ana 16 antes da nossa era. Sabemos, contudo, outras coisas que nos 
ajudam a compreender 0 modo como os romanos se Instalavam nos novos 
territ6rios conqu istados. 

Do empenho de Augusto pe la cidade dos Bracari, que honra 0 seu 
nome, chegam-nos do passado evidencias que se desenham dia a dia atraves 
da Arqueologia. 
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A ele se deve a criac;;ao de uma cidade rigorosamente planificada por 
arquitectos, certamente militares, que se materializa na ordenac;;ao geometrica 
dos seus eixos de circulac;;ao, na cuidada rede de saneamento, na organizac;;ao 
do abastecimento de agua a cidade e, certamente, tambem, na construc;;ao de 
um ou outro monumento publico, evocativo da memoria do fundador, que a 
Arqueologia nao logrou ainda encontrar, mas que se deixa adivinhar na inscri
c;;ao conservada na fachada do Largo S. Joao Peculiar, onde se Ie a expressao 
conditum sub imperator augusto. 

Sabemos, tambem, que Bracara Augusta foi programada para ser uma 
grande cidade, 0 que pode ser observado na extensao da area planificada, que 
sera, todavia, largamente ultrapassada, ao longo dos seculos, por constru 
c;;oes, algumas com alinhamentos dissonantes, muitas das quais sacrificadas 
quando se construiu a muralha tardia. 

Sabemos, ainda, que a Bracara Augusta foi destinado 0 papel de sede 
de convento jurfdico, centralizando nessa condic;;ao func;;oes religiosas , fiscais 
e de recrutamento, facto testemunhado nas inscric;;oes onde se leem os nomes 
de sacerdotes do culto imperial, alguns deles de origem indfgena, como e 0 

caso de Lucretia Fida, sacerdotiza de Roma e de Augusto, que homenageia 
Isis numa inscric;;ao que se conserva numa das paredes da Se. 

Atendendo as importantes func;;oes administrativas da cidade, parece 
hoje aceitavel que Augusto tenha atribufdo a cidade 0 direito latino, 0 que 
implicava que a mesma possufsse orgaos de governo proprios com Senado 
e magistrados . Este privilegio garantia, simultaneamente, a oportunidade de 
promoc;;ao social aos indfgenas mais destacados, que, pelo desempenho de 
cargos polft icos, podiam ascender a tao ambicionada cidadania romana. 

OS HOMENS 

Entre 16 a.C. e as primeiras decadas da nossa era, 0 local da nova 
cidade enche-se de gentes e de actividades. Algumas famflias romanas, oriun
das de outras paragens, afluem aqui, atrafdas pelas novas oportunidades. Sao 
comerciantes e artifices que em muito contribufram, certamente, para influen
ciar os costumes e 0 modo de vida dessas outras gentes, de origem indfgena, 
oriundas dos castros da ~'egiao que afluirao em massa ao novo aglomerado. 

Dos primeiros temos testemunho epigrflfico numa inscric;;ao ja desa
parecida, dedicada, pelos cidadaos romanos que negociavam em Bracara, a 
C. Caetronius Miccio, governador da Citerior. Dos indfgenas, sobretudo das 
suas elites, que serao os agentes da polftica imperial nestas terras longfnquas 
e, tambem, os principais beneficiarios da vida urbana, ficou-nos, mais do que 
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a obra, a memoria postuma que Ihes foi lavrada nas lap ides que ornamenta
vam as suas sepulturas, de que sao exemplo numerosas inscrir;:oes que fazem 
referencia aos seus castros de origem, como acontece numa estela dedicada 
a Arquio, filho de Viriato, oriundo do castro Agripia, que presumimos corres
ponder ao Castro Maximo. 

Se desconhecemos os quantitivos da popular;:ao urbana nos dois primei
ros seculos da nossa era, sabemos, entretanto, algo sobre os residentes que 
asseguravam a vida activa da cidade, verificando-se uma escassa represen
tar;:ao de cidadaos de direito romano, constitufdos , ou por imigrantes, ou por 
indfgenas promovidos pelo desempenho de magistraturas, ou pela carreira 
militar, contra uma presenr;:a dominante de peregrinos, Iibertos e escravos, 
cujos nomes e profissoes se perpetuaram evocativos nas suas lap ides fune
rarias. Esse e 0 caso de Agathopus, escravo de Tito Satrio, a cuja memoria 0 

seu companheiro Zetus malldou lavrar uma magnffica lapide, sendo a sua 
ornamentar;:ao evocativa da profissao de pedreiro do defunto. 

Outro aspecto revelador da integrar;:ao e assimilar;:ao da popular;:ao Indf
gena e da permeabilidade entre 0 meio rural e urbano surge-nos documentado 
pela presenr;:a, na regiao envolvente de Braga, de indivfduos de origem i,ndf
gena, promovidos acidadania romana, que serlam certamente ilustres proprie
tarios fundiarios, a quem a explorar;:ao da terra garantiria os necessarios 
dividendos ao exercfcio de magistraturas na cidade, 0 qual exigia, quase 
sempre, uma riqueza suficiente para proceder a obras de monumentalizar;:ao 
da cidade. 

Um testemunho desta pratica de evergetismo, tao caracterfstica da 
sociedade romana alto-imperial, podera estar representada numa inscrir;:ao ja 
desaparecida, onde e referido que Flavio Urbicio manda erguer um altar ao 
Genio do Mercado, podendo ter sido tambem responsavel pela construr;:ao do 
ediffcio descoberto nas recentes escavar;:6es da Se Catedral. 

Outro exemplo conservado desta pratica sera a propria Fonte do fdolo, 
mandada construir por Celico Franto em honra do deus indfgena Tongoena
biago, que nao hesitou em deixar 0 seu nome e a sua figura tog ada lavrados 
na pedra. 

ESPACOS E ARQUITECTURAS 

Mau grado a escassez dos vestfgios arqueologicos reportaveis aos 
primeiros tempos da ocupar;:ao da cidade, e hoje indiscutfvel que, no perfodo 
julio-claudio, Bracara Augusta era ja uma cidade ordenada segundo eixos 
ortogonais, que definiam quarteiroes de forma quadrada, com modulos de 
150 pes de lado. A area que julgamos seguramente ordenada, com base em 
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vestfglos arqueologicos, poden!! ter forma quadrada, ou rectangular, nao sen
do ainda poss fvel assegurar a sua real extensao. 

A localizayao do forum a-nos sugerida pela planta de Braunio, que 0 

situa junto a capela de S. Sebastiao, perto do actual largo Paulo Or6sio, 
consti tu indo a plataforma mais elevada de Braga. Para alem desta importante 
referencia cartografica, os unicos vestrgios que possufmos para defender a 
localizayao do foro no local referido estao representados por um conjunto de 
grandes bases de colunas oriundas do sitio onde se situa 0 ediHcio dos 
Bombeiros Voluntarios de Braga. Atendendo as suas dimensoes e caracter fs
ticas, e presumfvel que se articulem com os ediffcios e construyoes que 
compunham 0 forum administrativo e religioso da cidade. No entanto, temos 
duvidas quanto a orientayao deste forum, que podera dispor-se tanto no 
sentido NIS, como E/O. 

Menos prob lematica e a identificayao dos principais eixos de cl rcula
yao da cidade. 0 decumanus, correspondente na parte oeste ao eixo da actual 
Rua de S. Sebastiao, daria acesso ao topo do fo ro, pro longando-se depois 
no troyo nascente, por tracado mais ou menos coincidente com as ruas do 
Alcaide e dos Falcoes. 0 cardo norte podera estar definido pela Rua Jer6n imo 
Pimentel, que conserva ainda hoje a orientayao romana, ou pelo importante 
eixo detectado nas escavayoes do eX-Albergue Distrital, correndo sobre a 
grande cloaca ai identi ficada. 0 carda sui podera corresponder a parte do 
trayado da actual Rua dos Bornbei ros Voluntarios. 

Para alem do foro administrativo e religioso, cuja localizayao seria pri
vi leglada em termos topograficos, pois desenvolvia-se na plataforma mais alta 
da cidade, conhecemos um outro espayo publico, que se situava no sftio da 
Sa Catedral, onde foi encontrado um ediflcio publico que presumimos corres
ponder a urn mercado, aventualmente associado a um foro comercia!. Locali
zava-se na periferia da cidade romana como era adequado as actividades que 
af se desenrolavam. 

Se das construyoes da epoca inicial da vida da cidade pouco conhece
mos, nao podendo, a parti r delas, inferir a area entao ocu pada, a dispersao 
dos materiais mais ant igos testemunha, no entanto, uma ocupayao extensa de 
uma vasta area ja no perfodo julio-Claudio. 

Estamos certos que tera sido intensa a actividade edilfcia de Bracara 
Augusta durante a primelra metade do seculo I. Infelizmente, a arqueolog ia 
mostra-se avara em revelar os seus vestigios, fo rtemente sacrificados pelas 
const ruyoes dos perfodos seguintes. 

Podemos, todavia, identificar deste perfodo uma grande cloaca, cuja 
existEmcia pressupoe que Bracara Augusta possuia uma organizada rede de 
saneamento e ainda um complexo ed iffcio publico, detectado nas escavayoes 
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do Alto da Cividade, cuja funcional idade e desconhecida e parte do qual vi ria 
a ser reutilizado, no perfodo flAvio/anton ino como conjunto termal. 

o outro ediffcio, cu ja planta nao fo i posslvel identificar, pois foi allterado 
por uma construc;:ao posterior, localiza-se sob a Se catedral. A reforma deste 
espac;:o, em epoca flavia/antonina, que contemplou a construc;:ao do que 
parece ser um mercado , constitui um argumento em favor da ex istencia de 
uma construc;:ao de caracter publico neste local. 

Datam, todavia, ja dos finais do sEkulo I e primeiras decadas do II , a 
grande maioria dos exemplares arquitect6nicos que conhecemos de Bracara 
Augusta, relacionados, quer com espac;:os publicos, quer privados, sendo 
possfvel admitir que em meados do sEkulo II nao existissem terrenos dispo
nfveis no interior da cidade, devendo est a estender-se mesmo, nalgumas 
zonas , designadamente a este e sudeste, para alem dos limites definidos 
pelo perfmetro fortificado no Baixo Imperio. 

Ediffcios publicos, revelados pela arqueologia, sao as termas do Alto 
da Cividade, que reaproveitam parte de um ediffcio anterior e um posslvel 
macel/um descoberto na zona da Sa. Sabemos, todavia, que Bracara Augusta 
possuiria, a semelhanc;:a de outras cidades, varios templos: um certamente 
dedicado ao culto imperial, estaria localizado no foro; os outros seriam dedi
cados as varias divindades honradas pelos bracaraugustanos. 

Sabemos, entretanto, por referencias historiograticas dos seculos XVII 
e XVII I, que Bracara Augusta POSSUIU um anfiteatro, localizado perto da porta 
ocidental da cidade, no alinhamento do decumano maximo. Hoje totalmente 
soterrado, e poss lvel que parte dele se conserve ainda sob as construc;:oes 
existentes do local , conforme parece sugerido pel a analise comparativa dos 
fotogramas de 1948, que assinalam uma estrutura de planta em anfiteatro, e 
os de 1972, que mostram ja apenas metade dessa estrutura. 

Debrucemo-nos, ent retanto, sobre os exemplares da arquitectura de 
Bracara Augusta que nos foram desvendados pela arqueologia. 

As term as do Alto da Cividade representam 0 unico balneario publico 
conhecido actualmente em Braga. Sabemos que nao foi un ico, pois, quer as 
suas dimensoes, quer a sua cronologia avanc;:ada, sugerem que Bracara 
Augusta deveria possuir outras termas, certamente mais importantes e mais 
antigas. 

As termas do Alto da Cividade representam, todavia, urn bom exemplo 
de arquitectura balnear provincial, pois nele convergem influencias varias, 
quer de exemplares de termas n6rdicas, quer norte africanas. 

Implantadas sobre um ediflcio anterior, estas termas foram amplamente 
remodeladas, como era comum nestes estabelecimentos, que se degradavam 
com facilidade, tendo sido poss lvel detectar pelo menos quatro reformas. 

'8 
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o primeiro projecto define um edificio alongado, com entrada a sui por 
um portico que dava acesso a um apoditerio, aquecido no Inverno, com uma 
banheira de agua fria. Oeste espar;:o, acedia-se a um conjunto de salas frias, 
tepidas e quentes, seguindo um percurso classico neste genero de estabele
cimentos. 0 edificio , com uma ampla fachada virada a poente, certamente ras
gada por multiplas janelas que aproveitavam a maxima insolar;:ao no perfodo 
do dia de maior utilizar;:ao do balneario, abre a uma ampla palestra, usada 
para exercfcios fisicos. E possfvel que rematasse numa galeria panoramica, 
de onde se seria possivel abarcar 0 vale, pelo qual circulava a via XVI, que de 
Bracara Augusta se dirigia a Cale e Olisipo. 

Pouco sabemos do ediffcio publico cuja planta foi recuperada pelas 
recentes escavar;:oes rea lizadas no interior da Se, aquando da instalar;:ao de 
drenagens . Tem planta rectangular, com port ico de entrada a este. Presumi
mos estar em presenr;:a de um macel/um, considerando 0 espolio osseo af 
encontrado, sendo provavel que se organizasse em compartimentos conforme 
era caracterfstico deste tipo de estabelecimentos, 0 que so novas escavar;:oes 
poderao permitir comprovar. 

As construr;:oes erguidas nos seculos I e II revelam exce lente qualidade 
tecnica , sendo de destacar 0 uso generalizado de colunatas e de bom aparelho 
esquadriado, bem como 0 respeito rigoroso pela metrica romana, 0 que da 
conta da qualidade dos arquitectos locais. 

A arqu itectura domestica de Bracara Augusta revela , no perfodo alto
-imperial , igual qualidade tecnica e uma grande leveza, sugerida pela larga 
utilizar;:ao de porticos, ladeando as ruas, abrindo-se a espar;:os de lojas que 
deixam ad ivinhar uma intensa act ividade comercial e artesanal dispersa por 
toda a cidade. 

A casa das Carvalhe iras constitui 0 unico exemplar de habitar;:ao romana 
totalmente escavado em Braga, podendo , contudo, ser considerada como um 
prototipo das residencias de Bracara Augusta, pois revela elementos que vem 
sen do observados em muitas outras escavar;:oes, noutros locais da cidade. 

Ocupando a area de uma insula da cidade, esta limitada por quatro 
ruas , que indicam a proximidade de outras habitar;:oes, infelizmente nao con
servadas. 

Construida no ultimo quartel do seculo I, esta habitar;:ao sofreu 
varias remodelar;:oes, pelo menos ate ao seculo V, altura em tera sido 
abandonada . 

o primeiro projecto revela uma habitar;:ao ampia com cerca de 1800 m2, 
que se desenvolve em dois pianos que acompanham de um modo harmonioso 
a declive do terreno. Constitui um exemplo de casa de atria e peristilo, pos
suindo uma entrada a norte e outra a suI. Rodeada de porticos, a sui e oeste , 
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exibe varias lojas, que se desenvolvem ao longo dessas fachadas, sem con
tacto com a cas a e abertos aos p6rticos. Os compartimentos da habitac;:ao 
assinalam a li'ntimidade tfpica da casa romana, desenvolvendo-se em torno, 
quer do atrio, quer do perisWo. Uma escada ligava as duas areas principais da 
habitac;:ao. 

Cerca de setenta anos depois da sua construc;:ao, a cas a sofreu 
uma profunda reforma que afectou toda a fachada oeste e 0 seu quadrante 
noroeste . Para dotar a casa de um balneario, 0 seu proprietario sacrificou 
parte do anterior espac;:o reservado a lojas, na fachada oeste, bem como 
alguns dos compartimentos envolventes do lade oeste do peristilo. Este 
equipamento, dotado de apoditerio, de frigidario com uma pequena piscina 
e de um alveus, encaixado numa pequena exedra, de tepidario e de caldario, 
tem a particularidade de se encontrar aberto a rua, de onde se acedia 
por pequeno p6rtico. Esta caracterfstica sugere que seria alugado para 
utilizac;:ao de vizinhos, sendo certo que seria igualmente utilizado pelos 
residentes da casa. 

A habitayao das Carvalheiras revela uma das caracterfsticas tfpicas 
das casas de Bracara Augusta: a general,izada ocupayao das fachadas 
por lojas, presentes, tambem, na habitayao detectada nos tenenos anexos 
ao antigo Albergue Distrital. A proliferayao dos espayos destinados ao comer
cio, testemunha a vocayao comercial da cidade, subentendendo, natural
mente, uma intensa actividade artesanal, igualmente bem documentada 
pela arqueologia. 

ACTIVIDADES 

Varias inscriyoes atestam a importancia comerciail. de Bracara Augusta. 
No entanto, sao sobretudo os objectos que nos falam dos produtos transaccio
nados pelos comerciantes bracarenses. Sabemos, assim, da importayao de 
garum, substancia muito apreciada entre a populayao romanizada, de vinho e 
de azeite. A assinalar a presenya destes produtos na cidade estao os conten
tores anf6ricos de origem italica, b9tica, tarraconense e oriental. 

Produtos ceramicos de origem italica, galica, hispanica e norte africana, 
estao igualmente presentes na cidade, alguns dos quais de elevada qualidade, 
sugestiva do requintado gosto das elites locais. 

Outras importayoes estao documentadas nos vidros do Reno e Pr6ximo 
Oriente, em j6ias requintadas e em peyas metalicas de grande qualidade, 
como e 0 caso de uma taya de prata, cuidadamente decorada, encontrada 
nas Termas. 
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Os produtos importados e a sua origem testemunham que Bracara 
Augusta se inseria numa ampla rede de trocas comerciais, que usavam 0 mar 
e os cam inhos terrestres, cruzan do todas as provfncias do Imperio. A situayao 
periferica da cidade nao constitufu, assim, qualquer 6bice a que a populayao 
de Bracara disfrutasse dos produtos que eram consumidos em qualquer outra 
cidade do vasto mundo romano. Tudo aponta mesmo para que Bracara Au
gusta tenha desempenhado um papel importante no trB.fico de produtos que 
se escoavam pela rota atlfmtica, que ligava 0 Mediterraneo a Britannia e ao 
limes germfm ico. 

Uma grande cidade como Bracara Augusta, que desempenharia 0 papel 
de centro redistribuidor numa vasta regiao, possufa, necessariamente, uma 
actividade artesanal intensa e diversificada, que pudesse satisfazer sem 
custos excessivos as necessidades primarias da populayao. De muitas 
dessas actividades, fundamentais numa cidade, como seriam as que se ligam 
ao trabalho da pedra, madeira, peles, au tecidos, nao possufmos testemu
nhos, sendo todavia certo que existiriam e que animariam a vida econ6mica 
e 0 dia a dia da cidade . 

Melhor documentada esta a olaria, que se conta entre as actividades 
artesanais mais flo rescentes de Bracara Augusta, da qual possu fmos testemu
nhos arqueol6gicos, quer do fabrico de lucernas, quer de ceramica com um. 
Entre os produtos caracter fsticos da produyao local conta-se a cenlmica 
comum de uso domestico, quer com pastas claras, quer de engobe vermelho, 
fabrico muito apreciado, que se mantera por muitos seculos. 

Um conjunto de pequenas lucernas de uso corrente, com a assinatura 
de Lucretius, indica a produyao loca l deste tipo de produtos, igualmente tes
temunhado pela descoberta de do is moldes de lucernas com a assinatura de 
um conhecldo oleiro norte-africano, que te ria em Bracara Augusta uma olaria 
subsidiaria da sua oficina norte-africana. 

A habilidade dos olelros e a ex ist~ncia de barros de boa qualidade, 
apenas a 6 km de distancia da cidade, na zona de Prado, garantiu que est a 
tenha sido um centro produtor de rara persistencia, estando documentado 0 

continuado fabrico de louva de grande qualidade ainda na Idade Media. 
Representado esta , tambem, 0 fabrico de vidro, documentado por restos 

de pasta, eo trabalho de metalurgia, que satisfazia as necessidades de varios 
produtos. 

As escavayoes real izadas em varios locais da cidade permit iram 
detectar a distribuiyao de alguns bairros artesanais em Maximinos, onde, 
alE~m da olaria, esta documentada a produyao de vidro, a su i da Rodovia, 
onds se detectaram restos de fornos , enos Granjinhos, onde se descobriram 
restos de um complexo artesanal de func ionalidads indeterm inada. 
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OS CULTOS 

Da devocao da populacao urbana falam-nos as inscri~6es, mandadas 
arguer em honra das divindades capitolinas, como Jupiter e Marte, aos deuses 
da sauda, como Esculapio e Higia, a Evento e Mercurio, aos Genios e Lares. 
Minerva, a deusa protectora das artes e offcios, da guerra e da polftica, foi 
venerada em varios locais da cidade, fazendo-se representar em estatuetas 
de bronze, muito estereotipadas. 

Honrados foram, tambem, os de uses indigenas , designadamente Nabia, 
divindade feminina das aguas, montanhas e florestas , que deve ter tido um 
local de culto na area envolvente da Fonte do idolo, na qual nos aparece 
homenageado tambem Tongoenabiago. 

Testemunho da importancia assumida pelos cultos orientais, que se 
impcem por todo 0 Imperio, e a inscrlCao adeusa Isis, que possuia em Bracara 
o epfteto de Augusta, testemunho da devoCao de Lucrecia Fida, sacerdotiza 
do culto imperial, que viveu no seculo II . 

A piedade para com os mortos chega-nos, quer pela arqueologia, quer 
pela epigrafia. 

o cuidado posta nas oferendas enterradas com as clnzas dos defuntos, 
entre as quais pontuam, quase sempre, os potinhos, as lucernas, os unguen
tarios e moedas e, por vezes, tamMm, as j6ias, ane is, pulseiras, brincos, 
ou alfinetes, documentam, por detras das praticas de enterramento entao 
comuns, tanto a origem social do marto, como 0 sentimento daqueles que 
se encarregavam de cuidar da sua ultima viagem. 

Mas, sao sobretudo os taxtos gravados no duro grani to que dao expres
sao aDs sentimentos das gentes de entao, como aqueles que encontramos 
escritos numa esteta funeraria, procedente da necr6pole de Maximinos, que 
nos permitimos transcrever: 

Eaqui que repouso e comigo 0 jovem Quinto, que foi res
peitador piedoso de seu pai e feliz nas suas amizades. Um unico 
tt1mulo nos abriga. Tu que passas diras: que a terra vas seja leve. 

A MURALHA 

o papel administrativo, econ6mico e re ligioso de Bracara Augusta e a 
sua importancia enquanto centro via rio, tera determinado a sua apreciavel 
extensao, cuja area construida ultrapassou rargamente aquela que, nos 
finais do securo III I inrcios do IV, foi cercada par uma poderosa muralha 
com torreces. 
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Sao multiplas as referencias escritas, pelo menos desde 0 seculo XII, 
a muralha romana de Bracara Augusta. Jer6nimo Contador de Argote sera 
o primeiro a fornecer detalhes da sua morfologia e trac;;ado, tambem referido 
por Albano Belino, em 1909, e restitufdo em planta , em 1910, por Jose Tei
xeira, com base em troc;;os entao ainda visfveis, que configurava um perimetro 
ligeiramente obion go. 

Hoje escondida em grande parte do seu trac;;ado, a muralha romana 
vem sendo trazida a luz do dia pelas escavac;;oes, muito embora os seus 
vestfgios se apresentem muito arrasados. 0 troc;;o mais extenso descoberto 
ate ao momenta foi identificado na Qu inta do Fujacal, onde tivemos opor
tun idade de verificar a existencia de do is torreoes semicirculares. Outro 
torreao da muralha podera corresponder a uma estrutura detectada numa 
intervenc;;ao realizada perto da Rodovia. Duas outras intervenc;;oes realizadas 
na area norte da cidade, numa capela da Se e outra no logradouro de um 
predio da Rua D. Paio Mendes, vieram, entretanto, mostrar 0 trac;;ado norte 
da fort ificac;;ao. 

CONTINUIDADE E MUTAC;OES 

A construc;;ao da muralha, co eva de grandes remodelac;;oes nos ediffcios 
publicos e privados parecem articular-se com a promoc;;ao de Bracara Augusta, 
a capital da nova provfncia da Galecia, criada por Dlocleciano, nos finais do 
seculo III. As novas responsabilidad'es a.dministrativas da cidade serao entre
tanto reforc;;adas, um secu lo ma'is tarde, com a adopc;;ao oficial do Cristianismo, 
no quadro da qual Bracara Augusta se tornara sede episcopal. 

Tais factos garantiram a continuidade da cidade, que se mantem 
ocupada em grande parte da sua area fortificada por muitos seculos ainda, 
apesar das perturbac;;oes pol fticas que afectam 0 Imperio ocidental a partir do 
sEkulo IV. Bracara Augusta e, de um modo geral, toda a Galecia mantem 
neste perfodo conturbado importancia econ6mica e estrategica, po is de outro 
modo nao se explicariam os sucessivos restauros da rede viaria, cujos abun
dantes miliarios assinalam a sucessao de imperadores do Baixo Imperio. 

Bracara Augusta parece assim manter importancia polftica e econ6mica 
num momenta em que muitas cidades ibericas registam retracc;;ao popula
cional e enfraquecimento da vida urbana. A Arqueologia testemunha, ao Ion go 
do seculo IV, um bom ritmo de importac;;oes de ceramica e 0 funcionamento 
de ateliers locais, cujos produtos continuam a circular na regiao. 

A ocupac;;ao da cidade pelos Suevos, que aqui instalam a capital do 
seu reino, abre uma pagina obscura no conhecimento da cidade. Sabemos 

que alg 
mas dc 
como a 
Se cate 
antes. 
partir dl 
instalad 
habitac 
pelo se 

A 
persiste 
tumula~ 

sector ( 
para as 
adopc;;a 

o 
tos nas 
do saqL 
Quandc 
como in 
vam COl 

E 
seculos 
que just 
romana, 
ter sido 
cristaos 
poles, p 
martiriai 
S. Pedre 

01 
seculo V 
a cidada 
epoca ro 
nasce, e 

De 
numa am 



279 Bracara Augusta Revisitada 

que algumas construgoes foram abandonadas, como aconteceu com as ter
mas do Alto da Cividade, mas sabemos, tambem, que outras persistiram, 
como aconteceu com uma basflica paleo-crista, construfda no sftio da actual 
Se catedral, reaproveitando a anterior estrutura af construfda muitos seculos 
antes. Outras construgoes terao mesmo side erguidas ou reformuladas, a 
partir de entao, como parece ter acontecido na zona on de se encontra hoje 
instalado 0 Museu D. Diogo de Sousa, que exibe restos de uma construgao 
habitacional de inegavel importancia, atendendo ao cuidado trabalho revelado 
pelo seu pavimento em mosaico. 

A continuidade da vida urbana surge-nos igualmente testemunhada pela 
persistencia das necropoles, sendo de destacar a continuidade e volume de 
tumulagoes na necropole da via XVII, onde foi escavado, em 1987, um amplo 
sector com sepulturas de inumagao, orientadas este/oeste, que nos apontam 
para as profundas transfo'rmagoes do ritual de enterramento resultantes da 
adopgao do Cristianismo. 

Os materiais exumados, as remodelagoes detectadas e os enterramen
tos nas necropoles revelam que a cidade resistiu as perturbagoes decorrentes 
do saque de Teodorico em 455, referido com grande dramatismo por Idacio. 
Quando os Visigodos se instalam na cidade, em 585, esta subsiste, ainda, 
como importante centro administrativo, religioso e cultural, on de se celebra
vam concilios e se cunhava moeda. 

E possfvel que 0 centro de gravidade administrativo e religioso dos 
seculos V/VI tenha privileg i,ado a zona onde se ergue a Se catedral, facto 
que justifica a persistencia dos quarteiroes do quadrante nordeste da cidade 
romana, visfveis na traga da cidade medieva. A estrutura urbana deve tambem 
ter side paulatinamente distorcida, com a mul tirplicagao de centros de culto 
cristaos, surgidos fora do perfmetro fortiNcado, sobre areas de antigas necro
poles, provocando a proliferagao de nucleos residenciais em torno de basflicas 
martiriais e, mais tarde, de igrejas, como acontece, em S. Victor, S. Vicente, 
S. Pedro de Maximinos. 

Os sucessivos ataques e destruigoes operadas pelos Arabes, no 
seculo VIII, poderao ter dispersado parte da populagao urbana e desfilgurado 
a cidade, que manteria, ainda entao, parte do tragado urbano I~ erdado da 
epoca rom ana, 0 qual persistira apenas na parte sui do burgo medievo, que 
nasce, em meados do seculo X I, em torno da Se. 

Desenhada para ser uma grande cidade, representar 0 poder imperial 
numa am pia reg iao e servir de espelho dos canones urbanfsticos e culturais 
roman os, Bracara Augusta parece ter cumpridQ bern as suas fungoes. Assim 
o demonstra a persistencia da area e populagao urbanas, mesmo nos momen
tos em que outras cidades declinam, eo protagonismo que ira desempenhar 
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no contexto da HispAnia do Baixo Imperio e no periodo suevico-visig6tico. 
No entanto, a cidade medieva a que dara origem e bem diferente da Braga 
romana. 

Lentamente, os edi ffcios da gloriosa Bracara Augusta serao abando
nados, entrarao em rufnas, passando a constitu ir fonte abundante de material 
de constrw;:ao para a Braga medieval. Nas areas entretanto abandonadas as 
rufnas deixarao a pouco e pouco de ser visfveis , passando os solos que se 
Ihes sobrepoem a ser cultivados. A persistente utiliza9ao desses espa90s, 
que se quedam ainda protegidos pelo que resta da cerca romana, esta bem 
testemunhado, quer por moedas medievais e modern as, quer por grandes o 
buracos de saque de pedra, abertos em varios periodos , por vezes ate a 
rocha. 

Sobre as ruinas de Bracara Augusta, outras Bragas foram surgindo , 
bem diferentes daquela que legitimou a sua origem, com homens cujas aspi
ra90es eram bem diferen tes das daqueles que ha dois mil anos ergueram uma 
cidade do nada. 1. INT 

Mas, se a Braga medieva volta costas a Braga romana, esquecida da 
sua origem e da sua gl6ria passada, serao os homens da Braga modern a que 
a come9am a evocar, iniciando 0 processo de recupera9ao da mem6ria que e multi 
nos permitiu hoje revisitar Bracara Augusta. ao alto 

o guiao da nossa visita e 0 possivel em face do que conhecemos. rios re~ 
Ele seria diferente se diferente t ivesse sido a hist6ria mais recente da des 
coberta da cidade, po is 0 conhecimento de muitas areas da antiga cidade Santo~ 

romana esta hoje irremediavelmente perdido para nos, devido a destrui96es reviver 
ocorridas, sem que tenha sido poss ivel realizar qualquer registo arq ueol6gico. ( 

Sen do certo que so a Arqueologia pode abrir as paginas da Hist6ria o secu 
ainda escondidas aos olhos do presente, a verdade e que ela s6 0 podera que re 
fazer se Ihe forem garantidas condi90es para continuar a descobrir os tuida 
vestigios que sabemos ainda conservados, sejam eles do foro, do anfiteatro, SEkulo 
da muralha, mas, tambem, das casas, das oficinas, ou das necropoles . 
A sua identifica9ao e estudo abrirao, certamente, novas oportunidades para Imager 
continuar a revisitar 8 raca ra Augusta no futu ro. de Mal 
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