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ADESCOBERTA DE BRACARA AUGUSTA: 
UM PROJECTO DE ARQUEOLOGIA URBANA 
NO NORTE DE PORTUGAL * 
FRANCISCO SANDE LEMOS 
MANUELA MARTINS 
MANUELA DELGADO 

1. Bracara Augusta foi fundada na ultima decada do I milenio a.C., na 
divis6ria das bacias dos rios Cavado e Ave, a igual distancia dos rios Minho 
e Douro , no centro de um populoso espayo, a meio caminho entre 0 litoral e 
as montanhas, que delimitam um vasto anfiteatro natural. Sede de conventus 
iuridicus pertencia a Tarraconensis, tal como Lucus e Asturica. Mais tarde 
seria capital da Callaecia, provincia estabelecida no reinado de Diocleciano. 
No Baixo Imperio tera sido uma extensa urbe, com poder episcopal desde 0 

seculo IV (385 d.C.). Em 411 foi conquistada pelos Suevos, de cujo reino foi 
a cabeya. Em 456 foi saqueada pelo Visigodos dirigidos por Teodorico II. 0 
breve reino suevo terminou em 585. Todavia, durante os seculos VI e VII a sua 
importancia como centro religioso, sede metropolitana da Cal/aecia persistiu, 
tendo sido 0 local de tres concilios (561; 572; 675) . 

• Esta eomunieayao fo i lida em ingles na sessao dedieada aArqueologia Urbana, no 
II Meeting da Assoeiayao dos Arque61ogos Europeus, eelebrado em Santiago de Compostela 
entre 22 a 25 de Setembro de 1995 . Dado que nao esta prevista a publieayao das aetas 
desse eneontro, eonsideramos oportuno divulga-Ia num peri6dieo portugues. 
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o periodo alto-medieval e pouco conhecido. Segundo as cr6nicas teria 
sido atacada pelos arabes nos seculos VIII e IX, retirando-se para Lugo 0 

bispo. Ainda no seculo X ha referencia a um devastador saque perpretado por 
Almansor, no ano de 998. 

No seculo XII a Catedral comega a ser construida, mas a recuperagao 
do poder urbano de Braga foi lenta. De tal modo que Santiago de Compostela , 
uma cidade nova, se atreveu a roubar as reliquias dos santos martires, 
reliquias que apenas foram parcial mente devolvidas muitos seculos depois 
(1994). Embora Braga reivindicasse 0 seu estatuto de primazia religiosa, 
herdado do seculo IV, nao possuia suficiente forga para impor a devolugao 
das reliquias. Nos seculos XIII e XIV a cidade organiza-se em torno da 
catedral, como se pode verificar atraves de um mapa desenhado em 1594, por 
Braunio. Nesta perspectiva da cidade ja se notam as novas pragas abertas a 
mando do D. Diogo de Sousa, bispo renascentista. 

Ao longo da Idade Moderna consolida-se 0 poder da Igreja, de tal modo 
que Braga ainda hoje e frequentemente citada como a cidade dos Arcebispos , 
embora este ocupe um novo e modesto pago, ja que 0 antigo , tal como a 
pr6pria Se, pas sou a propriedade do Estado desde 1910, data da Revolugao 
Republicana. 

Apesar de todas estas vicissitudes, gragas a um conjunto de processos 
post-deposicionais muito especificos, conservaram-se parte das ruinas da 
cidade romana e alto-medieval, disseminadas no subsolo das quintas que 
circundavam 0 nucleo urbano moderno, no miolo dos quarteiroes, ou, mesmo, 
jazendo sob os alicerces de edificios medievais ou renascentistas. No seculo 
XVIII, a julgar pelas observagoes de Jer6nimo Contador de Argote, residente 
em Braga e um dos mais proeminentes antiquarios da epoca, ainda se 
distinguiam trogos da muralha romana e restos do anfiteatro. Nos seculos 
seguintes, de progresso e cultura (liuminismo), os vestigios de Bracara 
Augusta sofreram danos impossiveis de avaliar. Num contexto de explosao 
urbanistica incontrolada (anos 60 e 70 do corrente seculo) acumularam-se 
sucessivas vagas de destruigao que se prolongaram ate 1976. 

Em 1976 0 I Governo Constitucional, presidido por Mario Soares, 
tomou um conjunto de medidas hist6ricas: bloqueamento das pressoes 
urbanisticas mais directas; aquisigao de terrenos ; criagao no ambito da 
Universidade do Minho de uma Unidade de Arqueologia, responsavel cientifica 
do primeiro projecto de Arqueologia Urbana langado em Portugal. Iniciou-se, 
assim, um projecto que, com altos e baixos, se manteve ate hoje. 

Actualmente Braga e um aglomerado urbano com 90 000 habitantes, 
localizada no extremo norte de um corredor hiper-urbano que se estende ao 
longo do litoral portugues, desde Setubal e integrando as zonas metropoli
tanas de Lisboa e Porto , bem como as cidades de Leiria , Coimbra e Aveiro. 
Apesar de possuir industrias textil, metalo-mecfmica e electr6nica, predomi
nam em Braga as fungoes terciarias: 0 Hospital serve centenas de milhares 
de habitantes que vivem no distrito; a Universidade tem cerca de dez mil 
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estudantes. A construyao civil sera talvez 0 maior empregador e 0 comercio 
e pr6spero. A autarquia e presidida por Partido Socialista desde 1976. Em 
Portugal (salvo a ilhas Ayores e Madeira regidas por estatuto de autonomia) 
e na ausencia de regioes os municipios possuem um papel muito importante 
no quadro da vida politica do pais. 

2. Em Braga, entre 1976 e 1995, realizaram-se inumeras intervenyoes 
arqueol6gicas e foram exumadas areas substanciais da urbe romana 

De acordo com os dados arqueol6gicos disponiveis, Bracara Augusta 
teria uma superficie de 48 hectares no seculo I d.C., area que se dilatou 
ligeiramente no Baixo Imperio. Dos vestigios, dos mais imponentes aos mais 
precarios, uma parte substancial esta sob prayas, ruas, im6veis e jardins da 
Idade Moderna ou Contemporanea, na zona do Centro Hist6rico. A area de 
terrenos protegidos, propriedade do municipio corresponde a cerca de *. A 
area destruida, sem controlo, nos an os 60 e 70 atingiu * hectares. Nos anos 
negros (1989 a 1991) foram arrasados * h. Sobre uma vasta area ainda se 
mantem expectativas de construyao. 

Conhecem-se, hoje, os principais eixos do urbanismo da cidade romana, 
orientada de sui para norte, de acordo com os principios ciassicos, ortogonal, 
com m6dulos de 120 pes. 0 urbanismo romano parece ter-se mantido no 
Baixo Imperio e na fase inicial da Alta Idade Media. Entre os conjuntos mais 
extensos destaca-se um edificio publico termal (Alto da Cividade), bem como 
uma insula (Carvalheiras) delimitada por tres ruas. Foram , tambem, escavados 
quatro nucleos de necr6poles com sepulturas do Alto e Baixo Imperio. 
Curiosamente, detectaram-se, ainda, dois habitats da Idade do Bronze Final, 
embora nunca se ten ham encontrado quaisquer indicios de urna ocupayao da 
Idade do Ferro. 

Actualmente todos os licenciamentos de obras num vasto peri metro 
estao obrigados a um parecer previo do Gabinete de Arqueologia da Camara, 
que possui um "staff" de um arque610go, dois tecnicos e um desenhador. 
Conforme as caracteristicas do subsolo 0 Gabinete de Arqueologia, em 
articulayao com a Universidade do Minho, prescreve a necessidade de 
sondagens previas ou de simples acompanhamento. Por vezes um acompa
nhamento da origem a escava<;:oes alargadas, caso haja motivo para tanto . 
Ha uma tendencia crescente para os trabalhos serem financiados pelos 
promotores imobiliarios, 0 que suscita quest6es sobre 0 ritmo de trabalho e 
inevitaveis pressoes sobre a rapidez dos pareceres dos arque610gos. Neste 
plano a tendencia e para um posicionamento sensato, sem fundamentalismos, 
com um grau de exigencia cada vez maior. 

Nao tem havido uma politica coerente no dominio da conservayao. As 
ruinas das term as do Alto da Cividade bern como as da insuladas Carvalheiras , 
mantem-se a descoberto, estando a primeira aberta a visitantes. As opera<;:oes 
de restauro tem side minimas. A area nuclear do edificio termal do Alto da 
Cividade esta coberta por uma estrutura metalica amovivel que protege os 
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hipocaustos e os praefurnia. A insula das Carvalheiras esta vedada enquanto 
se aguarda pela concretizayao de um projecto de valorizayao (ja existe num 
ante-projecto). Um vasto mosaico tardio encontrado durante as obras para a 
construyao do Museu de D. Diogo de Sousa esta protegido por uma cripta que 
se integra no pr6prio edificio, sendo visitavel em futuro pr6ximo. Noutro 
projecto de construyao de um im6vel destinado a novas instalayoes da 
Biblioteca Publica, projecta-se a manutenyao de uma das cloacas da cidade 
romana , que sera visitavel e observavel. Um por;:o extra-muros, recentemente 
descoberto, vai ser articulado com um edificio comercial. Preve-se, pois, que 
ate ao final do corrente milenio existam, para alem dos nucleos abertos das 
Termas e das Carvalheiras, outros pequenos conjuntos de ruinas, articulados 
com edificios modernos ou reconstruidos. 

Porem, uma parte significativa das ruinas exumadas tem sido 
reenterradas , quer sob edificios modernos (Rua dos Bombeiros Voluntarios), 
quer sob edificios reconstruidos (estruturas e mosaico da Casa da Roda), ou 
sob 0 pavimento de ruas (Senhora do Leite). Noutras ocasioes , quando as 
ruinas estao muito fragmentadas, precede-se ao seu desmonte, como foi 0 

caso de um pequeno tanque romano com mosaicos (Largo de S. Paulo) ou de 
um muro romano do seculo I (Hospital de Braga). 

o p~oblema mais agudo, que aguarda soluyao ha varias decadas, eo 
da Fonte Idolo, notavel santuario rupestre situado nos limites orientais de 
Bracara Augusta. Actualmente , estao programadas escavayoes a fim de se 
avanyar com um projecto duradouro de valorizayao. 

Todo 0 esp6lio, sem selecyao de fragmentos, da entrada nas instala
yoes provis6rias do Museu de D. Diogo de Sousa, onde fica depositado e e 
progressivamnete estudado. 0 Museu tambem reune a documentayao foto
grafica e em video. Actualmente contam-se milhares de negativos a preto e 
branco, bem como diapositivos. 0 Museu dispoe de um staff de 22 elementos, 
parte dos quais em tarefas directamente relacionadas com 0 projecto de 
Bracara Augusta. 

A Unidade de Arqueologia da U.M. dispoe de tres arqueologos envolvidos 
no projecto, 1 tecnico de campo e diversos auxiliares (estes contratados a 
titulo eventual). 

Globalmente, pode afirmar-se que trabalham no salvamento de Bracara 
Augusta, 4 arqueologos, 4 tecnicos de campo e cerca de 12 trabalhadores 
especializados , a que se soma 0 pessoal de tarefas de laborat6rio, concentrado 
em especial no Museu. A media e de tres escavayoes simultaneas ao longo 
do ano , para alem dos simples acompanhamentos. No corrente ana (1995) ja 
se realizaram 10 escavayoes, das quais apenas uma responde a questoes de 
ordem estritamente cientifica. Este ritmo nao invalida um cuidado muito 
marcado nos registos de campo, pianos e desenhos de cortes. 

Numa perspectiva, estritamente cientifica, colocam-se os seguintes 
desafios: 

- 0 estudo da v, 
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o estudo da vasta quantidade de espolio ceramologico acumulado; 
- a publicar;:ao das monografias de cada intervenr;:ao ; 
- 0 desenvolvimento de um sistema de bases de dados articulado 

com um sistema de informar;:ao geografico (SIG) adaptado para 0 

efeito. 

No dominio da relar;:ao entre a cidade e 0 seu passado parece ser um 
dado adquindo que as elites e os partidos politicos, bem como 0 poder judicial , 
consideram indispensavel preservar a cidade romana. Todas as intervenr;:oes 
tem ampla cobertura noticiosa . Todavia, e duvidoso que a maioria dos habi
tantes possua um interesse directo na historia da cidade, embora nos ultimos 
anos as escolas tenham empreendido iniciativas curiosas nesse dominio. 
Neste capitulo 0 atraso na construr;:ao das instalar;:oes definitivas do Museu 
e um notorio "handicap". 

Para a resolur;:ao conjugada destes problemas a Unidade de Arqueolo
gia em colaborar;:ao com Camara Municipal de Braga e 0 Museu D. Diogo de 
Sousa elaborou um projecto que articulava as duas vertentes, que infelizmente 
foi recusado pelo organismo responsavel pela distribuir;:ao dos fundos 
comunitarios no Norte de Portugal, no ambito do PRONORTE. 

3. Na historia real nao ha "happy-ends", concebidos pelos argumen
tistas, ou ditados pelos produtores . 

No salvamento de Bracara Augusta registaram-se exitos e fracassos. 
Entre os exitos contam-se 0 estudo e escavar;:ao das ruinas do Alto da 
Cividade e da insula das Carvalheiras. Entre os fracassos destaca-se a 
destruir;:ao das ruinas da Praia das Sapatas. 

o futuro permanece uma incognita. No horizonte proximo levanta-se 
um mar de problemas. 

Entre as variaveis positivas, para a resolur;:ao dos problemas pendentes, 
destacam-se as seguintes: 

a vontade assumida e expressa da Unidade de Arqueologia em 
manter uma participar;:ao act iva no processo de Bracara Augusta, 
vontade que conta com 0 apoio dos orgaos de governo da Univer
sidade e crescente audiencia na opiniao publica da cidade; 
o interesse da comunicar;:ao social pela Arqueologia e patrimonio 
historico, com relevancia para a imprenssa e radios regionais ou 
locais ; 

-	 a recente criar;:ao do Gabinete de Arqueologia da Camara Municipal 
de Braga ; 
o reinfcio do apoio financeiro por parte do IPPAR as escavar;:oes de 
Bracara Augusta; 

- a recente aquisir;:ao pela CMB de terrenos com ruinas; 
- 0 lanr;:amento de um Mestrado em Arqueologia Urbana. 
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Sobre esta conjuntura , aparentemente favoravel, pendem nuvens 
amear;:adoras, de formar;:ao vertical, ou inesperada origem: 

- a inexistencia em Portugal de legislar;:ao especifica, que proteja 0 

patrimonio arqueologico urbano; 
- a inconsistente politica da Secretaria de Estado da Cultura no 

dominio em causa ; 
- os limites ao aumento dos efectivos de arqueologos aglutinados na 

equipa; 
- os enredos enigmaticos da especular;:ao imobiliaria. 

Dezanove anos de projecto de Bracara Augusta revelam que 0 

comportamento das variaveis positivas e negativas acima enunciadas e 
instavel e pouco previsivel. As conjunturas sao assaz variaveis. Apesar de 
todos os esforr;:os feitos nesse sentido, a pratica arqueologica continua a 
depender das pressoes urbanisticas. Num certo momento a Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho julgou mesmo ser possivel desligar
-se dos salvamentos, transferindo a sua responsabilidade para os servir;:os de 
Arqueologia dependentes da Administrar;:ao Central. Esta politica revelou-se 
desastrosa, ocorrendo nos anos de 1989, 1990 e 1991 (os chamados anos 
negros) , graves destruir;:oes com negligencia, mais que ostensiva, por parte 
do Servir;:o de Arqueologia do Norte (dependente do Instituto Portugues do 
Patrimonio Cultural, actual IPPAR). Desde 1991 a UAUM voltou a participar 
activamente nas operar;:oes de salvamento, tendo sido forr;:ada a abandonar 
alguns objectiv~s de ordem estritamente cientlfica, que se propusera. 

as conhecimentos actuais e 0 grau de usufruto social do passado, 
resultam, po is, de um complexo jogo de negociar;:oes entre multiplos poderes: 
a opiniao publica; os arqueologos ; as pressoes dos empreendores imobiliarios; 
o "puzzle " dos interesses politicos. 

De momenta nao nos atrevemos a formular uma previsao sobre 0 

desfecho do projecto. Admitimos, porem, que a passagem da adolescencia a 
idade adulta e uma fase decisiva. as proximos cinco anos serao fulcrais. 
Neste espar;:o de tempo iraQ definir-se questoes imperativas : 0 programa do 
Museu D. Diogo de Sousa; a propriedade e 0 uso dos terrenos nao construidos 
que possuem ruinas; a consolidar;:ao do Gabinete de Arqueologia do municipio . 

Mas so no final do mi lenio sera possivel aval iar com adequada lucidez, 
se 0 projecto de Bracara Augusta foi efemero , ou se criou raizes. 

Entretanto 0 quotidiano de Arqueologia Urbana prossegue a sua 
existencia atribulada, entre momentos de entusiasmo , descobertas inespera
das, alternando com picos depressiv~s, processos bloqueadores, escava
r;:oes paralizadas por falta de financiamento, decisoes adiadas por hesitar;:ao 
dos quadros politicos . 
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CONSIDERAc;OES FINAlS 

Q dominio da Arqueologia Urbana e uma das areas privilegiadas para 
a analise da relayao entre 0 passado e 0 presente . 

Na Arqueologia Urbana gera-se uma tensao permanente, um jogo de 
antagonismos, uma cadeia de conflitos surdos ou adiados. Num cenario em 
que domina a avidez do dinheiro facil , os interesses especulativos, os 
oportunismos , os jogos de poder, a praxis arqueol6gica fundamenta-se na 
afirmayao da vontade e da liberdade. Que sentido tem essa vontade contra as 
exigencias do quotidiano (0 poder, 0 dinheiro , os valores imediatos) e uma 
questao em aberto. Sera porventura uma excentricidade , um outro modo de 
recusar as norm as sociais construfdas no presente e destinadas a suportar 0 
fluir desse mesmo presente? 

Qu, pelo contrario, a Arqueologia Urbana nao e uma afirmar;;ao da 
vontade livre , mas um ultimo produto das sociedades hiper-urbanizadas. No 
mar das ilhas suburbanas que formam as pseudo-cidades do presente 
europeu a hist6ria da cidade e, apesar dos custos , um outro vector da 
identidade e coesao social, indispensaveis ao exerc icio do poder politico, que 
receia 0 caos . 

Nesta ordem de ideias os arque610gos , supostamente livres, sao 
tambem outros escravos , talvez mais ilustres, do poder dominante, que se 
apoia no passado para legitimar a sua sobrevivencia , no pantano de paradoxos 
em que entramo s. 

Esta contradir;;ao insoluvel , este paradoxo ultimo de um passado 
escravo do presente e uma bizarra nota de humor negro neste sugestivo fim 
de miienium cristao. 
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