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O primeiro semestre deste ano de 2020 foi 
marcado pelo surgimento da pandemia 
provocada pelo vírus SARS-CoV-2, na 
sequência da qual, em 19 de março, foi 
decretado o estado de emergência em 
Portugal, situação que se manteve até 2 de 
maio, passando nessa data para o estado de 
calamidade e desde  1 de julho para o estado 
de alerta. 
 
As medidas de contingência adotadas têm 
permitido controlar a situação no domínio da 
saúde pública, mas ainda não é possível 
antecipar todas as consequências da crise que 
se instalou, essencialmente provocada pela 
significativa redução da atividade económica. 
 
As incertezas são muitas, mas parecem 
reforçar-se os cenários futuros de alterações 
significativas nas formas de trabalho.  A 
atividade arqueológica, porém, nunca 
dispensará o trabalho de campo nem a  
interpretação subjetiva dos arqueólogos, que 
nenhuma máquina poderá substituir .  
 
Seguindo os procedimentos recomendados 
pelas autoridades de saúde, a Unidade de 
Arqueologia manteve-se em atividade plena, 
adotando com flexibilidade os regimes de 
trabalho presencial e ou de teletrabalho. 
Assegurou-se, assim, a resposta à continuidade 
das intervenções preventivas na cidade de 
Braga, acompanhando a atividade de 
reabilitação urbana que, embora ligeiramente 
reduzida, tem continuado. 
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O projeto de Conservação, Valorização e Promoção do 

Convento de S. Francisco de Real, elaborado pela 

Universidade do Minho, foi candidatado pelo Município de 

Braga a financiamento do Programa Operacional Regional 

do Norte/Património Cultural-Infraestruturas/Norte-14-

2019-17. 

A candidatura do Complexo Monumental da Capela de São 

Frutuoso - Conservação, Valorização e Promoção do 

Convento de S. Francisco de Real foi aprovada, tendo sido 

atribuído um financiamento de EUR 850.000,00. 

O concurso público para execução do projeto está a ser 

ultimado pela CMB, devendo as obras  iniciar-se no 

próximo Outono. 

destaque: convento de São Francisco, Real 
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Projeto de Arquitetura - Planta Geral do Piso 0 
(Desenho 20.2 | Centro de Estudos da Escola de Arquitectura | 
Universidade do Minho) 

O projeto estabelece a reposição da coesão 
espacial do conjunto monumental composto 
pela Igreja de São Francisco, Mausoléu de São 
Frutuoso e Convento de São Francisco, tendo 
em vista a sua visitação integrada. 
 
É clara a opção de repor a coerência do 
conjunto conventual, através da criação de um 
percurso de visitação que integre o mausoléu/
capela de São Frutuoso e a igreja de São 
Francisco, relevando, nesta opção, a restituição 
da entrada original através da portaria na galilé. 
 
O programa base estabeleceu um uso duplo: 
 

 Monumento aberto à visitação interpretada, 
com circuito que inclui os dois primeiros pisos 
do convento, o mausoléu, a igreja e a sacristia; 
 

 Centro de Documentação e Investigação nos 
domínios da arqueologia, arquitetura e história, 
que ocupará o terceiro piso do convento, 
acolhendo uma biblioteca especializada e 
gabinetes de apoio à investigação. Será este 
centro, da responsabilidade da UMinho, que 
assegurará o serviço educativo e a produção 
atualizada de conteúdos para complementar o 
circuito de visita.  

Sala do Capítulo 

Paredes divisórias em taipa de rodízio, no 1º andar da ala Sul 



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: 
 

BRA16RALC18-20; BRA18RDDS78-82 
BRA18RSD25-27; BRA18RSV178-180 
BRA18RSV48-52; BRA19AVC107-117 
BRA19ASG-MAX; BRA19CARV 
BRA19LILSFF-B71; BRA19LSFRSSM 
BRA19PC139-141; BRA19RSM137-139 
BRA20AAS96-110; BRA20RDVP150-154 
BRA20RDVP224-225 

 
  
O achado de poços em muitas das habitações 
intervencionadas, uns registados no mapa da cidade 
de Francisque Goulard, de 1883, e outros 
desconhecidos, vem revelando a importância da rede 
privada de captação de água em época moderna, em 
complemento ao abastecimento público com origem 
nas captações das Sete Fontes. 

na cidade 
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Localização das intervenções arqueológicas realizadas pela UAUM na cidade 

de Braga no primeiro semestre de  2020 Poço na Rua de São Vicente, 178-180 



Em Terras de Bouro concluiu-se a Avaliação do Estado de 
Conservação da Jeira no território do Concelho de Terras de 
Bouro. O trabalho teve como objetivo principal atualizar o 
conhecimento existente sobre a Jeira, numa perspetiva de 
diagnose de suporte ao desenvolvimento de ações futuras, 
orientadas para sua conservação e valorização e para a 
promoção do envolvimento responsável, não só das 
comunidades locais, como também dos milhares de visitantes 
que anualmente percorrem este itinerário cultural. 
 
Nos Arcos de Valdevez, no âmbito do projeto “Conservação, 
Estudo, Valorização e Divulgação dos Fortes de Bragandelo e 
Pereira, Arcos de Valdevez”, concluiu-se a produção de 
conteúdos que vão servir a visitação interpretada do complexo 
fortificado e a sua divulgação. 
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Ficha de caraterização da Milha XXI 

Perspetiva subaérea do Forte de 
Bragandelo e restituição das curvas de 

nível com equidistância de 20 cm, 
evidenciando a forma complexa do forte  



Proposta de classificação como Monumento de 
Interesse Municipal do Edifício nº 1 da Praça da 
República, Braga 
 
O edifício da Praça da República, nº 1, União de 
Freguesias de São José de São Lázaro e São João do 
Souto, Braga, correspondente à esquina sul da 
fachada conhecida como “Arcada”, foi recentemente 
objeto de um projeto de reconstrução e ampliação, 
no âmbito do qual se realizaram trabalhos 
arqueológicos de sondagens e de acompanhamento.  
Os vestígios arqueológicos identificados nesta 
intervenção, relacionados com o castelo 
tardomedieval e moderno da cidade de Braga, bem 
como com a evolução do edificado nesta zona, 
revestem grande importância no contexto da história 
urbana bracarense. Para além de enterramentos dos 
séculos IV-VI, de restos do alicerce da torre medieval 
sudeste do castelo e de paramentos dos alçados 
medievais e modernos que aí se sucederam, é 
especialmente relevante a descoberta de um troço do 
torreão circular da ‘cerca manuelina’, edificada no 
primeiro quartel do século XVI, de cuja existência 
apenas se conhecia a representação registada no 
mapa de Braga de 1755, de André Soares, e que agora 
nos aparece na sua evidência material, explicando o 
porquê de se ter conservado o baixo-relevo da esfera 
armilar (manuelina) na fachada do atual edifício, que 
sobrepõe o alinhamento da antiga cerca. 
O edifício nº1 da Praça da República oferece-se-nos, 
agora, como um mediador da história bimilenária da 
cidade de Braga, razão pela qual a Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho propôs ao 
Município de Braga a sua classificação como 
Monumento de Interesse Municipal. 

vária 
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Neste 1º semestre editaram-se mais cinco números 
da  revista Trabalhos Arqueológicos da UAUM-
Memórias, edição em linha (ISSN: 1647-5836), que 
podem ser descarregados diretamente do 
RepositoriUM. 
 
Fernanda Eugénia Puga de Magalhães, atualmente 
bolseira de investigação da UAUM, foi distinguida 
com o Prémio de Arqueologia Eduardo da Cunha 
Serrão, instituído pela Associação dos Arqueólogos 
Portugueses. 
Na sua edição de 2020 o júri atribuiu, por 
unanimidade, o prémio na categoria de 
doutoramento à tese que defendeu na Universidade 
do Minho, intitulada A domus romana no NO 
Peninsular. Arquitectura, construção e sociabilidades, 
trabalho que valoriza significativamente os resultados 
da investigação arqueológica desenvolvida pela 
UAUM em Bracara Augusta.  

http://hdl.handle.net/1822/65691 http://hdl.handle.net/1822/65692 http://hdl.handle.net/1822/65689 http://hdl.handle.net/1822/65690 http://hdl.handle.net/1822/65686 

http://hdl.handle.net/1822/64109 



O projeto “Repositório de Arte Rupestre de 
Acesso Aberto” COA/OVD/0097/2019”, 
coordenado por Natália Botica, da UAUM, foi um 
dos sete projetos de investigação aprovados pela 
FCT, no âmbito do “Vale do Côa International 
Research Awards”. 
Este projeto visa aumentar o conhecimento sobre 
a arte rupestre da Idade do Ferro e das 
sociedades que as criaram, bem como construir 
novas redes de melhores práticas para apoiar a 
preservação e disseminação aberta de dados 
arqueológicos e a criação de parcerias de 
pesquisa mais inclusivas. 
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A Unidade de Arqueologia acolheu duas outras 
candidaturas a Concursos de Projetos de I&D da 
FCT: 
 
O projeto "PTDC/HAR-ARQ/4445/2020 - 
Traditional Materials and Techniques - Study of 
Archaeological/ Historic Mortars and tiles/bricks 
of Braga", coordenado pelo arqueólogo Jorge 
Manuel Pinto Ribeiro, investigador da UMinho, 
será desenvolvido em parceria com a 
Universidade de Aveiro/GeoBioTec e com a 
Universidade de A Coruña/IUX-UC, contando 
ainda com a participação do ISISE, do 
Departamento de Engenharia Civil da UMinho. 
É um projeto ambicioso, que pretende estudar as 
argamassas antigas e as terras cozidas 
arquiteturais de Braga, entre o período romano e 
a época moderna; 
 
 
 

 
O projeto "PTDC/HAR-ARQ/5540/2020 - OSSA 
COMBUSTA: Bioarchaeology of cremation 
funerary practice in Bracara Augusta (Braga, 
Portugal)", coordenado pela antropóloga Filipa 
Silva, da Universidade de Coimbra e Cristina Braga 
como investigadora corresponsável, da UAUM, 
será desenvolvido em parceria com a Vrije 
Universiteit Brussel/AMGC, contando ainda com a 
participação do CIAS/FCT/UC, QFM/FCT/UC e do 
Lab2PT da UMinho. 
O projeto visa colmatar lacunas no conhecimento 
bioarqueológico da prática funerária da cremação 
em Bracara Augusta. Com base no estudo dos 
restos ósseos humanos dos depósitos de 
cremação da necrópole da Via XVII, far-se-á uma 
análise de cariz multidisciplinar. 
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Para além da continuidade das intervenções 
em campo, com trabalhos programados até 
final do ano  e alguns já para 2021, a atividade 
da UAUM no 2º semestre terá uma forte 
componente de produção e divulgação 
científica. 
Para além da continuidade de edição da  
revista Trabalhos Arqueológicos da UAUM-
Memórias, edição em linha (ISSN: 1647-5836), 
da qual deverão sair mais 10 números, os 
bolseiros de investigação acolhidos na UAUM 
apresentarão 6 comunicações em reuniões 
científicas, com particular  destaque para a 
participação no III Congresso da Associação 
dos Arqueólogos Portugueses, que terá lugar 
na Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto,  entre 19 e 22 de novembro: 
 
- Diego Machado, em colaboração com M. 
Martins, F. Magalhães, e N. Botica, apresentará 
“Dinâmicas económicas em Bracara na 
Antiguidade Tardia”. 
- Fernanda Magalhães, em colaboração com  D. 
Machado e M. Martins apresentará “A casa 
romana na Hispânia: aplicação dos modelos 
itálicos nas províncias ibéricas”. 
- Lara Fernandes,  em colaboração com M. 
Martins, apresentará "A sequência de 
ocupação no quadrante sudeste de Bracara 
Augusta: as transformações de uma unidade 
doméstica". 
- Pedro Xavier, em colaboração com J. Meireles 
e C. Alves,  apresentará “Povoamento pré-
histórico nas áreas montanhosas do NO de 
Portugal: o Abrigo 1 de Vale de Cerdeira”. 

agenda 

- Pedro Xavier colabora em mais duas 
comunicações, com  C. Ferreira, J. Ribeiro, E. 
Méndez-Quintas, S. Rodrigues, J. Meireles, M. 
Santonja, A. Pérez-González, e A. Gomes: “A 
indústria lítica do sítio de Pedreiras 2 (Monção, 
Portugal) e a sua integração no contexto da 
ocupação paleolítica regional” e “O estudo das 
indústrias pleistocénicas no Baixo Minho. 
Resultados do projeto desenvolvido entre 2015 
e 2019”. 
 
No Meso 2020 - Tenth International 
Conference on the Mesolithic in Europe, 7-11 
Sep 2020, Toulouse (France) - Virtual Congress,  
Pedro Xavier, José Meireles e Carlos Alves 
apresentarão a comunicação “Living in the 
mountains. Late Mesolithic/Early Neolithic 
settlement in NW Portugal: Rock shelter 1 of 
Vale de Cerdeira (Vieira do Minho)”. 
 
No início do próximo semestre, Paulo 
Bernardes, da UAUM, defenderá a sua  
dissertação de doutoramento na Universidade 
de Aveiro,  intitulada “Métodos de 
Representação Virtual e Visualização para 
Informação Arquitetónica e Contextual em 
Sítios Arqueológicos”.  
Desenvolvida no âmbito do programa doutoral 
em informática das Universidades do Minho, 
Aveiro e Porto (MAP-i) e orientado pela 
Professora Manuela Martins (ICS-UMinho) e 
Professor Joaquim Madeira (DETI-UAveiro), a 
investigação desenvolvida por P. Bernardes  
procura melhorar a utilização da visualização 
3D aplicada aos dados arqueológicos.  


