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o abastecimento de agua
acidade de Bracara Augusta:
os dados e os problemas'

Manuela Martins UMinho; UAUM; Lab2PT

Jose Meireles UMinho; UAUM; Lab2PT

Maria do Carmo Ribeiro UMinho; UAUM; Lab2PT

Fernanda Magalhiies Boiseira doutoramento FCT; UMinho; Lab2PT
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1 INTRODU~AO

A abordagem do abastecimento de agua as cidades romanas constitui uma
tematica de investigac;ao que vern merecendo urn crescente interesse por parte
da comunidade academica, tendo por base os vestigios arqueol6gicos propiciados
pela arqueologia. Na verdade, para alem dos notaveis aquedutos de algumas cida
des, cuja monumentalidade permitiu a sua excecional preservac;ao, sao inumeros
os testemunhos materiais associados aos sistemas hidraulicos romanos, que se
identificam por via arqueol6gica, os quais, ainda que nem sempre possibilitem
uma caracterizac;ao aprofundada dos referidos sistemas, permitem sempre abrir 0

debate relativo ao modo como era gerida a agua nas diferentes cidades do Imperio.
Assim, a uma ampla bibliografia de referencia, relacionada com os aspetos teeni
cos dos sistemas hidraulicos no mundo romano, soma-se urn nao menos signifi
cativo conjunto de estudos que da conta dos diferentes sistemas de abastecimen
to de agua as cidades, em grande medida decorrente da acumulac;ao de vestigios

1 Este trabalho foi produzido no ambito do Projeto Lasjundaciones urbanas de Callaecia y la creaci6n de
un nuevo espacio administrativo (HAR2014-51821-P).
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arqueo16gicos! Na verdade, sao as fontes arqueo16gicas que nos fornecem uma
ideia precisa quanta ao modo como as diferentes regi6es do Imperio geriram e usa
ram a agua, adaptando-se aos novos habitos de consumo introduzidos a partir de
Roma. Sao ainda os vestigios arqueo16gicos, muitas vezes fragmentarios e descon
tinuos, que nos permitem conhecer os sistemas de capta~ao, condu~ao, distribui~ao

e drenagem, por vezes corn assinalaveis varia~6es de cidade para cidade, facto que
resulta da diferencial adapta~aodas tecnologias hidraulicas romanas as condi~6es

geograficas e ambientais regionais.
No estado atual dos nossos conhecimentos nao temos certezas quanta ao modo

como a cidade de Bracara Augusta era abastecida a partir do territ6rio, mas dispo
mos de urn conjunto relevante de vestigios resultantes das escava~6es realizadas
na cidade de Braga, relacionados corn a condu~ao e drenagem da agua e corn os
inumeros equipamentos associados ao seu uso, que tern permitido aprofundar a
reflexao sobre 0 sistema hidraulico da cidade e lan~ar algumas hip6teses sobre 0
seu abastecimento (Teixeira, 2012; Martins, Ribeiro, 2012; Martins et aI., 2012a; m.,
2012b). Na verdade, quase todos os contextos arqueo16gicos escavados ern Braga,
desde 1976, oferecern elementos que se associam ao uso da agua nos diferentes
contextos publicos e privados, todos eles exigentes ern fluxos permanentes, par
ticularmente importantes nos equipamentos termais (Martins et aI., 2011). Na sua
variedade, os vestigios conhecidos evocam a importancia da agua na sociedade
romana, bern documentada na literatura latina, corn destaque para as obras de
Vitruvio, Plinio, ou Frontino (Bonnin, 1984; Hodge, 1991; m., 992; Malissard, 1994) e
revelam 0 modo como os habitos de consumo, caracteristicos do mundo romano, se
expressaram na cidade de Bracara Augusta.

Sabemos que grande parte da agua usada nas cidades romanas era captada nos
territ6rios e conduzida por diferentes sistemas ate aos castella aquae que se situ
avam normalmente fora da cidade, sendo dai distribuida para diferentes destinos,
conforme nos e sugerido por Vitruvio. Por isso, 0 estudo do abastecimento hidrico
das cidades romanas exige, nao s6 uma valoriza~aocriteriosa dos vestigios arque
016gicos, como tambem uma avalia~ao rigorosa das particularidades geograficas,
hidricas e climaticas regionais. Eessa avalia~ao que procuraremos realizar neste

2 Eabundante a bibliografia relativa ao estudo dos aquedutos e ao abastecimento de agua as cidades de
diferentes regi6es do Imperio, que registam adapta<;6es da engenharia hidraulica romana. Entre os trabalhos
mais relevantes neste dominio refira-se 0 de Levau e Paillet (1976), dedicado ao aqueduto de Cherchel!, na
Mauritania, 0 de Fabre, Fiches e Paillet (1991), relativo ao aqueduto de Nimes e 0 de Burdy (2002), referente
ao de Lyon. Relativamente a Peninsula Iberica merece destaque 0 estudo dos aquedutos de Tarragona (Cortes,
1993; Mar et al., 1993; Bures et al., 1998), 0 referente ao abastecimento de agua a Cordova (Ventura Villanueva,
1993; m., 1996), bern como 0 relativo a Lugo (Alvarez Asorey et al., 2003; Gonzalez Tascon, Velasquez, 2005).
Merece ainda ser referida a sintese de Burgers (2001) sobre os aquedutos romanos da Gra-Bretanha.
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trabalho, que da conta do estado da questao relativa ao estudo do abastecimen
to de agua a Bracara Augusta, no qual procuraremos cruzar os vestigios materiais
facultados pela arqueologia com 0 registo ambiental de forma a esboc;ar uma hip6
tese interpretativa sobre a sua captac;ao.

2 OS DADOS ARQ.UEOLOGICOS E 0 PROBLEMA

DO ABASTECIMENTO DE A.GUA

Em resultado das largas dezenas de escavac;6es realizadas em Braga, ao
longo dos ultimos 40 anos, foi-se acumulando urn conjunto de evidencias que
potenciaram uma avaliac;ao preliminar dos diferentes equipamentos romanos
associados aagua, quer a edificios publicos (Ribeiro, 2010), quer privados (Maga
lhaes, 2010). Foram essas evidencias que permitiram sugerir algumas hip6teses
relativas ao sistema de abastecimento, conduc;ao e drenagem da agua (Teixei
ra, 2012), bern como ao seu uso em diferentes contextos (Martins, Ribeiro 2012).
Uma primeira reflexao sobre 0 sistema hidraulico romano, essencialmente cen
trada na informac;ao arqueol6gica, viria a ser ampliada no ambito do Projeto
Water Shapes, desenvolvido entre 2010 e 2012 (Martins et al., 2011; Martins et al.,
2012a; ID., 2012b).

ovasto manancial e dados disponiveis, facultados pela arqueologia, concentra
se na area urbana da atual cidade de Braga, que corresponde aarea planificada da
cidade romana e respetiva periferia imediata, onde, ao longo dos anos, tern vindo
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a ser identificados numerosos vestigios alusivos a capta~ao, condu~ao e distribui
~ao da agua. Eles estao representados por vestigios de po~os, fontes, aquedutos e
tubos que, sendo insuficientes para permitir uma abordagem sistematica do abas
tecimento de agua, representam urn conjunto de indicadores sugestivos do modo
como foram geridas as necessidades hidricas da cidade romana. Por outro lado, 0

numero de estabelecimentos termais ja identificados tornaram evidente que a
agua necessaria ao seu abastecimento teria que ser captada no territorio, facto que
sugeriu uma analise detalhada das potencialidades hidricas da area envolvente
da cidade, tendo em vista esclarecer os locais com maiar potencial para capta~ao

(Martins, 2005; Martins et al., 2011).

Muito embora a agua da chuva constituisse uma importante fonte de abaste
cimento que satisfazia algumas necessidades diarias, a capta~ao de agua na epoca
romana era sobretudo realizado a partir de mananciais naturais que corriam sub
terranea, ou profundamente, ou atraves de represas, a~udes e barragens (saepti),
que represavam a agua, depois conduzida atraves de aquedutos (Fortes, 2008, 45).
Na verdade, 0 abastecimento de agua as cidades incluia frequentemente os tres
tipos de capta~ao.

A capta~ao da agua das chuvas esta documentada na epoca romana atraves de
tanques, que se encontram em praticamente todas as areas descobertas das casas,
normalmente situados nos peristilos enos atrios, cujas evidencias sao frequente
mente sugeridas pelos sistemas de drenagem (Magalhaes, 2010). De acordo com
os dados disponiveis e em face da reduzida profundidade dos referidos tanques,
julgamos que a agua retida nao garantia as necessidades familiares.

Mais facil do que obter aguas subterraneas era captar aguas superficiais, cuja
qualidade tinha que ser assegurada (Gonzalez Tascon, Velasquez, 20°5, 338; Fortes,
2008, 96). Em Braga esta documentado 0 abastecimento de agua atraves de po~os

(putei) que captavam a agua dos mananciais freaticos superficiais, estando refe
renciados, ate ao momenta, urn total de onze po~os, distribuidos por toda a area
urbana (Martins, Delgado, 1989-90, 26). No entanto, deste conjunto de estrutu
ras apenas conhecemos em pormenor tres exemplares, uma vez que os restantes
faram apenas sumariamente referenciados, tendo side destruidos.

Urn dos po~os, que se encontra bern documentado, foi identificado em 1969
na area arqueologica que ficou conhecida por "Casa do Po~o" (Sousa, Ponte, 1970;
Sousa, 1973). A estrutura integrava-se num complexo artesanal de fabrico de cera
mica e de vidro, de cronologia flavia e estava implantado num patio lajeado, que
seria aberto. Aestrutura media 0,90 m de diametro interno, possuindo urn rebordo
rematado por grandes silhares graniticos retangulares, de sec~ao quadrada, que se
dispunham ao alto (fig. 2). Urn outro po~o foi descoberto nas escava~6esrealizadas
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na zona arqueologica das Carvalheiras (Martins, 1997-98), situando-se na parte
poente do portico norte que envolvia 0 peristilo de uma domus, datada da epoca
flavia. Com urn diametro interno de 0.90 m, a estrutura revelou uma profundidade
superior a 3-8 m, nao tendo podido ser integralmente escavada. Igualmente datavel
da epoca flavia e 0 po~o encontrado na parte norte de uma domus identificada na
zona arqueologica das Antigas Cavalari~as, que se situava num patio retangular
aberto. Com cerca de 0.90 m de diametro interno, possuia uma espessa parede de
pedra, rodeada por urn rebordo, constituido por duas fiadas de tijoleiras (Delgado,
Gaspar, 1986, 155).

Tendo por base os tres po~os identificados em contexto de escava~ao cabe salien
tar a qualidade do aparelho das suas paredes, bern como 0 facto de possuirem 0

mesmo diametro, muito embora ofere~amsolu~6esconstrutivas diferenciadas, em
termos dos seus remates superficiais. Cabe ainda referir que 0 po~o. da domus das
Antigas Cavalari~as foi inutilizado numa reforma da casa, realizada nos finais do
seculo m/inicios do IV, facto que subentende que 0 seu abastecimento tivesse pas
sado a ser garantido de outra forma.

Ate ao momento foi apenas referenciada em Braga uma fonte romana monu
mentalizada, datavel dos primeiros tempos de vida da cidade, presumivelmente
dedicada a Nabia (Elena et al., 2008). Situada numa area periferica do nucleo urba
no, a fonte/santuario esta definida por uma parede rochosa vertical, com escultu
ras e inscri~6es, que estariam envolvidas por urn paredao de alvenaria granitica
(fig. 3). A fonte era alimentada a partir de uma nascente e 0 seu manancial deveria
ser significativo, considerando que, na epoca flavia, sofreu uma remodela~aoque
tera contemplado a constru~ao de urn tanque, cuja agua drenava para sudoeste,
atraves de uma canaliza~aoidentificada nas escava~6es.
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as vestigios arqueol6gicos identificados na area dos Granjinhos, situada a
sudoeste do monumento, embora de dificil caracterizac;:ao, em termos de cronolo
gia e dimensao, sugerem a existencia de urn edificio romano, do qual sao conhe
cidos dois compartimentos aquecidos por sistema de hipocausto, associados a urn
espac;:o de circulac;:ao frio. Embora interpretado como espac;:o artesanal associado
a uma domus (Lemos, 2002), inclinamo-nos mais para a interpretac;:ao do edificio
como complexo balnear, que aproveitaria as aguas sagradas da Fonte do Idolo
(Elena et aI., 2008, 67).

A primeira evidencia arqueol6gica da existencia de urn aqueduto subterraneo
romano de conduc;:ao de agua limpa foi encontrada em 1977, no limite norte do
tabuleiro superior da colina do Alto da Cividade (fig. 4a.). Com paredes de apare
lho is6domo, assentes num lastro de tijoleiras e cobertura constituida por grandes
lajes de pedra, esta conduta apresenta urn specus com cerca de 0.60 m de altura por
0-45 m de largura, 0 que demonstra a importancia do caudal de agua que transpor
tava (Teixeira, 2012, ficha 68). Quase 20 anos mais tarde, entre 2005 e 2006, quando
se procedia aescavac;:ao da area situada a nascente e norte do muro perimetral do
teatro, foi identificado 0 prolongamento para suI do referido aqueduto, facto que
permitiu relaciona-Io com 0 abastecimento de agua limpa ao edificio das termas
publicas do Alto da Cividade (Martins et aI., 2011; Martins, Ribeiro, 2012). Aestrutura
possui 0 lastro e paredes revestidas de opus signinum, com, respetivamente, 0.10 m
e 0.04 m de espessura (fig. 4b e 4c).

A existencia deste aqueduto subterraneo, que abastecia as termas publicas do
Alto da Cividade, obrigou-nos a considerar que 0 manancial de agua que transpor
taria teria que ter origem em nascentes que deveriam situar-se a uma cota superior
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a 194 m, altura media a que se encontra 0 lastro da estrutura, com ligeiro pendor
N/S. Com efeito, na parte norte, 0 lastro do aqueduto situa-se a 194.10 m, descendo a
sua cota para 194.05 m, junto ao muro perimetral do teatro, para atingir os 194 m ja
na area da palestra das termas. a pendor do aqueduto regista, assim, uma descida
de 0.10 m, em cerca de 60 m de extensao, 0 que equivale a uma pendente de cerca
de 0.168 m numa extensao de 100 m, valor muito aproximado daquele que e suge
ride por Vitruvio, de cerca de meio pe por 100 m (0.1481100 m), para uma adequada
circula~aoda agua (VIII, 6.1).

Por outro lado, a associa~ao do aqueduto do Alto da Cividade com 0 abasteci
mento direto das termas, construidas nos inicios do seculo II, permitiu interpretar
aquela estrutura como uma deriva~aode urn outro aqueduto mais importante, que
teria que atravessar a cidade no sentido NE/SO. A presumivel orienta~aoque pode
ser sugerida para aquela conduta permitiria que a partir dela fosse igualmente
garantido 0 abastecimento das termas publicas identificadas nos terrenos a suI da
rua da R. Afonso Henriques (Martins et al., 2014; Martins, 2015). Na verdade, sabe
mos que 0 edificio era abastecido de agua limpa a partir do decumano que corria
a suI, sendo conhecida uma canaliza~aoe adu~ao e agua limpa, que atravessava a
sua area de servi~os, situada a nascente.

Assim, embora nao se conhe~amos vestigios do aqueduto que cruzaria a cidade
no sentido E/O, que correria sob 0 decumano maximo, seguindo pela parte norte do
forum, e que podia constituir uma das condutas principais de distribui~ao de agua
acidade, a sua existencia parece documentada pelas deriva~6es que abasteciam
as termas publicas conhecidas, particularmente bern documentadas na colina do
Alto da Cividade. Estaremos, assim, perante urn presumivel aqueduto secundario,
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talvez apenas dedicado a suprir as necessidades do abastecimento das termas,
com origem num deposito de distribui~ao (castellum divisorium aquae), para onde
deveria convergir a agua captada fora da cidade (Adam, 1994; Mays, 2010). Este tipo
de equipamento, que tinha por fun~ao,nao a armazenagem, mas sim a decanta~ao

e a divisao das aguas, situava-se habitualmente fora da area urbana, como aconte
ce em Pompeia e Nimes. Em Pompeia, 0 castellum possui uma camara circular com
cupula, com 5.70 m de dia.metro, na qual se encontra a bacia de decanta~ao e para
a qual convergia a agua do aqueduto, que era depois orientada para tres condutas
que a conduziam para tres canaliza~6esdiferentes, repartindo as aguas destinadas
as fontes publicas, as termas e ao abastecimento das casas mais ricas (Adam, 1994,

251). la no castellum de Nimes a agua era orientada para 10 canais distintos, que a
distribuiam pela cidade, atraves de uma rede de canos que se situavam sob as ruas
(Malissard, 1994,200-202; Adam, 1994, 253).

Sendo certo que nao possuimos quaisquer testemunhos do castellum diviso
rium aquae de Bracara Augusta, nao deixa de ser sugestivo pensar que ele pode
ria situar-se no mesmo local onde foi construida a caixa geral das aguas, que
abastecia Braga no seculo XVIII, localizada no Rossio do Eirado, sensivelmente
no inicio da atual Rua do Chaos, cuja localiza~ao precisa e dimens6es sao bern
conhecidas gra~as a descri~ao do Livro da Cidade, de 1734 (Ribeiro, Martins, 2012).
Na verdade, sabemos que a moderniza~ao dos sistemas de abastecimento de agua
as cidades, realizados na Idade Moderna, reproduz, em termos gerais, os sistemas
hidraulicos romanos, designadamente no que concerne a constru~ao de reserva
torios, que poderiam assumir-se como simples arcas, como acontece na cidade
de Lugo (Alvares Asorey et al., 2001), ou como grandes depositos, como 0 reser
vatorio da Mae de Agua das Amoreiras, em Lisboa, construido entre 1746 e 1834,
que possuia no seu interior uma grande cisterna que recebia e distribuia a agua
do Aqueduto das Aguas Livres de Lisboa, mandado construir pelo Rei D. loaD V
(Caseiro et al., 1999).

Para alem de uma documentada condu~aode agua limpa, feita por aquedutos,
que a canalizavam e distribuiam aos equipamentos publicos da cidade romana,
onde ela agua corria por gravidade, estao documentados outros vestigios hidrauli
cos associadas a sua distribui~ao,sugestivos de que ela circulava por pressao, pelo
menos nalguns setores da cidade (fig. 5). Esse tipo de condu~ao parece atestado
pela descoberta de manHhas de sifao (Teixeira, 2012), encontradas em varios pon
tos da cidade e que Vitruvio recomendava como a forma mais facH de vencer os
desniveis (VIII, 6-4.6). A tecnologia de funcionamento destes sif6es e bern conhe
cida e sabemos que foi usada no abastecimento de varias cidades hispanicas
(Bonnin, 1984, 179-219).
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No entanto, os tubuli de ceramica e as fistulae de chumbo foram largamente
utilizados de forma independente para a distribuic;:ao da agua. Havia-os na forma
de cilindras, com encaixes tipo macho e femea, que asseguravam 0 carater estanque
das tubagens, garantida pela aplicac;:ao nas juntas de argamassa de cal viva amassa
da em azeite, conforme referido par Vitnivio (VIII, VI, 8). Em Braga foram encontra
das algumas tubagens deste genera, quer nas termas do Alto da Cividade, quer no
abastecimento de agua as domus (Teixeira, 2012, ficha 9; Ribeiro, 2010, 414) (fig. 5b).

A identificac;:ao de urn tuba de chumbo (fistula) nas escavac;:6es realizadas na
zona arqueol6gica das Carvalheiras, associada a construc;:ao de urn balneum, no
seculo II (Martins, 2015), demonstra claramente que esse material tambem foi usa
do na distribuic;:ao da agua em Bracara Augusta, a semelhanc;:a do que acontece
noutras cidades hispanicas (Bonnin, 1984, 157). A pec;:a encontrada corresponde ao
fragmento de urn tubo com cerca de 1.58 m de comprimento, apresentando uma
secc;:ao com cerca de 141 mm na parte mais larga, no eixo horizontal e 146 mm no
vertical, revelando sinais de soldadura sabre as bordos (fig. 5c). a diametro do tubo
permite inseri-Io no tipo quinquagenaria (148 mm de diametra), sendo, por con
seguinte, uma pec;:a de grande dimensao (Adam, 1994, 275). a tubo oferece ainda a
particularidade de possuir uma inscric;:ao em alto-relevo, na qual se Ie TFGRAPTVSF

[T(itus) F(lavius) Graptus f(ecit)], que se apresenta retrovertida e refere, presumivel
mente, a nome do proprietario de uma oficina da cidade que fabricava este tipo de
pec;:as (Morais, 2006, 134, n. 3).
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a sistema de distribuic;ao de agua para abastecer as fontes publicas que exis
tiriam na cidade e ainda desconhecido, muito embora seja possivel admitir que a
agua pudesse circular em tubos de ceramica ou de chumbo, sob as ruas, tal como
acontecia em Pompeia, onde uma complexa rede de distribuic;ao subterranea, que
corria a 0.60 m de profundidade, alimentava 40 fontes publicas (Eschebach, 1996).
Este tipo de equipamentos era fundamental em qualquer cidade romana, pois
era atraves dele que se fazia 0 abastecimento de agua amaior parte da populac;ao.
A reduzida evidencia de fistulae em Braga podera resultar do seu posterior reapro
veitamento para outros fins, tendo as tubagens side muito provavelmente fundi
das na Antiguidade Tardia.

A. semelhanc;a de outras cidades do Imperio, Bracara Augusta devera ter pos
suido, fontes e bicas (surtidores), mais ou menos ornamentadas, que garantiam 0

abastecimento publico de agua. No entanto, os dados arqueol6gicos disponiveis
relativos a este tipo de estruturas sao bastante reduzidos, facto que decorre do seu
arrasamento e nos impede de caracterizar este importante tipo de construc;6es. No
entanto, julgamos poder interpretar como fonte publica a parte conservada de uma
construc;ao, que se integrava na fachada norte do edificio pre-termal, datado do
seculo I, correspondente a urn tanque retangular, com 3m de comprimento (10 pes)
por 1.5 m de largura (5 pes), por cerca de 1 m de altura, que era totalmente revesti
do em opus signinum, sendo este 0 material que revestia igualmente 0 rebordo da
estrutura (Martins, 2005). as vestigios disponiveis evidenciam que 0 referido tan
que era abastecido por agua que circularia por pressao, facto que subentende que 0

aqueduto de abastecimento da cidade estaria ja em funcionamento na fase flavia
do edificio, uma vez que ele, tal como 0 tanque/fontanario, foram destruidos para a
construc;ao do teatro, nos inicios do seculo II (Martins et al., 2013). Cabe igualmente
referir dois pequenos tanques, situados no lade poente de urn carda identificado
na zona arqueol6gica das Carvalheiras, aparentemente interligados, tambem eles
revestidos de opus signinum, que se integravam na fachada de uma habitac;ao que
ocupava 0 quarteirao a oeste do referido eixo viario. As estruturas foram construi
das numa fase adiantada da ocupac;ao deste setor da cidade, tendo ocupado parte
da rua, podendo ser datadas dos Baixo-imperio. a estado de arrasamento das estru
turas impede-nos de compreender se corresponderiam a fontanarios ou a simples
reservat6rios de agua das chuvas.

Tendo por base os vestigios arqueol6gicos conhecidos ate ao momento em
Braga presumimos que a cidade romana beneficiou de urn sistema hidraulico
de abastecimento complexo, do qual se conhecem apenas algumas caracteristi
cas, devido ao caracter parcelar dos dados. No entanto, os elementos disponiveis
sobre a distribuic;ao de agua limpa atraves de aquedutos, onde a agua corria par
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gravidade e por tubagens, que permitiam a sua circula~aopor pressao, sugerem
que a capta~ao tinha que ser realizada no territ6rio, a uma cota acima dos 194 m
(altura do lastro do aqueduto do Alto da Cividade), para permitir que ela circulasse
por gravidade ate ao castellum divisorium aquae da cidade, a partir do qual a agua
seria repartida (erogatio aquarum) com diferentes destinos, atraves de condutas,
que garantiriam 0 abastecimento das termas, dos fontanarios e fontes publicas,
bern como a provisao de agua a casas de particulares (Fortes, 2008, 72). De momen
to, apenas sabemos que uma dessas condutas deveria atravessar a cidade no sen
tido E/O, garantindo 0 abastecimento das termas publicas do Alto da Cividade
e da rua Afonso Henriques, 0 que era conseguido, pelo menos no primeiro caso,
por urn aqueduto terciario, arqueologicamente reconhecido (Martins et al., 2011;

Martins, Ribeiro, 2012).

3 os DADOS TOPOGR.AFICOS, AMBIENTAIS E HISTORICOS

Afalta de evidencias fisicas de urn aqueduto romano com origem no Ave, a cer
ca de 24 km de Braga, conforme sugerido por varios autores (Cunha, 1634; Leal, 1873;

Morais, 2010) e 0 facto da cidade medieval e moderna ter side abastecida a partir da
bacia sedimentar das Sete Fontes (Ribeiro, Martins, 2012), conduziu a uma analise
atenta das caracteristicas geomorfol6gicas e hidrogeol6gicas da area envolvente
da cidade, com capacidade para abastecer a cidade romana (Martins et al., 2012),

que passamos a apresentar.
A cidade romana de Bracara Augusta foi fundada no topo aplanado de uma

colina, com orienta~ao SE/NO, que teria como ponto mais alto a area corresponden
te a esplanada do forum, que deveria corresponder as curvas de nivel entre 198/197

m, coincidindo parcialmente com 0 atual Largo Paulo Or6sio. Esta pequena eleva
~ao constitui 0 remate de uma sucessao de relevos secundarios que se desenvol
vern sequencialmente para ocidente, a partir Serra do Carvalho (479 m), diminuin
do progressivamente a sua altitude, representando os contrafortes setentrionais
daquela serra (fig. 1). A norte esses relevos constituem 0 alinhamento montanhoso
que domina 0 vale do rio Este, ajudando a definir a linha divis6ria que assinala
o limite fisico de separa~ao entre as bacias hidrograficas dos rios Cavado eAve.
Assim, podemos considerar que Bracara Augusta possuia uma situa~aotopografica
privilegiada, com amplo dominic sobre a larga veiga do rio Cavado, que se estendia
ate proximo da cidade, articulando-se a suI com uma orografia mais acidentada,
marcada pelas linhas de fractura~ao onde correm 0 rio Este e seu afluente, a Ribeira
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da Veiga e pela presenc;:a dos poderosos relevos que formalizam 0 remate ocidental
da Serra da Cabreira, 0 qual tern como ponto mais elevado 0 Monte de Santa Marta
das Cortic;:as, com 561 m de altitude (Martins et al., 2012a).

De urn ponto de vista geol6gico, 0 espac;:o urbano e periurbano da cidade
romana corresponde basicamente a rochas graniticas hercinicas, que formalizam
o designado granito de Braga, que contactam, a nordeste, com uma faixa de for
mac;:6es meta sedimentares de idade paleozoica, na qual ocorre 0 encaixe de urn
outro macic;:o granitico, conhecido como granito do Sameiro (Ferreira et al., 2000,

8). Assim, a area que se localiza a oriente da cidade e marcada por numerosos con
tactos litol6gicos, a que se associa uma intensa fracturac;:ao, com direc;:6es domi
nantes NNO-SSE, ENE-OSO e NO-SE, esta ultima representada pelo importante
acidente estrutural que corresponde ao cisalhamento Vigo-Regua (Ferreira et al.,
2000,41-42) (fig. 6).

E bern conhecida elevada precipitac;:ao da regiao de Braga cujos valores
medios anuais rondam os 1515 mm, sendo a evapotranspirac;:ao igualmente ele
vada, da ordem dos 511 mm/ano. As caracteristicas geol6gicas e geomorfol6gicas
da regiao fazem com que grande parte da agua de precipitac;:ao se perca no esco
amento superficial, que e facilitado pela densa rede de drenagem, sendo, por isso,
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relativamente baixa a percentagem de agua retida por infiltra<;ao, que nao ultra
passa 1,3% (Ferreira et al., 2000,44-45). Na verdade, os granitos da zona de Braga
apresentam uma permeabilidade media a baixa, ou muito baixa (0,3 lis), situa
<;ao que apenas se modifica nas areas onde se verifica uma intensa fractura<;ao do
substrato, ou a sua acentuada altera<;ao. Este tipo de contextos, quando seassocia a
ocorrencia de diferenciados contactos litol6gicos e favoravel a produtividades bas
tante mais elevadas, como ocorre na area localizada a nordeste da cidade de Braga,
onde se regista uma permeabilidade na ordem dos 2 a 3 lis por km2 (Ferreira et al.,
2000,46). De facto, aquela regiao caracteriza-se por numerosos contatos litol6gicos
entre as forma<;6es metas sedimentares e as rochas granitoides nelas encaixadas,
bern como pela ocorrencia de uma elevada fractura<;ao do substrato, a qual, quando
representada pelos terrenos graniticos, revela a presen<;a de mantos de altera<;ao
relativamente espessos.

Assim, as caracteristicas hidrogeol6gicas da bacia sedimentar das Sete Fontes,
situada a cerca de 5km a nordeste de Braga, configuram-se como altamente favora
veis ainfiltra<;ao de agua e aforma<;ao e alimenta<;ao de aquiferos que se formam
sobre a rocha dura, bern como apresen<;a de nascentes naturais que fazem brotar
a agua nelas contida (fig. 6). Essa bacia encontra-se rodeada por urn conjunto de
pequenos relevos, com altitudes acima dos 250 m, no cimo dos quais se realiza a
recarga dos aquiferos, sendo de destacar, entre outros, 0 Monte de Pedroso (339 m),
o Monte de Montariol (309 m), 0 Monte de Gualtar (313 m), 0 Monte das Sete Fontes
(303 m) e 0 Monte da Quinta do Amorim (288 m), cujos nomes sao referidos nas
fontes hist6ricas de Braga a prop6sito de capta<;6es de abastecimento hidrico da
cidade desde a Idade Media. Sabemos, assim, que a agua que abasteceu a cidade ao
longo de seculos e ate 1929 provinha desta regiao, sendo captada e conduzida ate a
cidade pelo chamado aqueduto das Sete Fontes, cuja formaliza<;ao setecentista se
encontra ainda hoje em parcial funcionamento.

Considerando que as caracteristicas hidrogeol6gicas da bacia das Sete Fontes
nao se repetem em mais nenhuma regiao pr6xima de Braga e considerando a sua
proximidade relativamente ao centro urbano romano, parece-nos dificil de admitir
que 0 potencial hidrico daquela area possa ter sido ignorado como fonte de aprovi
sionamento de agua na epoca romana. Na verdade, ele seria perfeitamente suficien
te para garantir 0 abastecimento de Bracara Augusta, dispensando a necessidade de
recorrer a uma muito mais longinqua capta<;ao, a partir de uma das nascentes do
rio Ave, sugerida por D. Rodrigo da Cunha (1634), situada a mais de 20 km da cidade.
Acanaliza<;ao da agua atraves de urn aqueduto, que refere como ainda parcialmente
visivel no seu tempo, teria implicado obras muito mais dispendiosas do que aquelas
que teriam side necessarias para trazer a agua da bacia das Sete Fontes. De resto,
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Jeronimo Contador de Argote (1732-34, 232-233, 386) desmente a existencia daquele
aqueduto, tendo por base a ausencia de quaisquer evidencias ou relatos fidedignos
do aqueduto sugerido pelo arcebispo bracarense. Ele continuou, contudo, a ser refe
rido, ainda que sem grandes bases, como uma das fontes de abastecimento de agua
acidade romana, a partir de uma barragem, que teria sido destruida pelo moderno
complexo hidroeletrico do Ermal (Lemos, 2004; Morais, 2010).

Assim, tendo em conta 0 potencial hidrologico da regiao das Sete Fontes, que
abasteceu a cidade de Braga na epoca moderna e contemporanea, e quase seguro
que fosse ela a garantir as necessidades de agua da cidade romana. Na verdade, foi
a ela que se recorreu para satisfazer a popula<;:ao bracarense que, no seculo XVIII,

tera oscilado entre os 15 000/17 000 habitantes, segundo 0 numero de fogos suge
ridos pelas fontes documentais (AA. VV., 1989-91). Por outro lado, havera que ter em
conta 0 caracter pragmatico da gestao da agua na sociedade romana, que remete
para a ado<;:ao das solu<;:6es menos onerosas para a transportal. Por isso, a plausi
bilidade do seu transporte a partir de nascentes do Ave, nao so nao colhe teste
munhos comprovados, como seria contraditoria com 0 beneficio de uma capta<;:ao,
que podia ser realizada na envolvente da cidade, apenas a cerca de 5 km, solu<;:ao
historicamente documentada desde a Idade Media (Martins et al., 2012).

Embora 0 potencial hidrico da zona das Sete Fontes se configure como 0 mais
facil de ser aproveitado, e possivel que existissem outras capta<;:6es exteriores a
cidade, designadamente na zona de Gualtar, onde se sabe ter existido tambem
explora<;:ao de agua para abastecimento da Braga setecentista. Merece, por isso,
referencia 0 tro<;:o de urn aqueduto subterreo, identificado, em 2005, numa exten
sao de cerca de 91.5 m de comprimento, em Gualtar, na zona onde foi construida
a Escola de Direito do Campus da Universidade do Minho (Braga, Pacheco, 2013).
Trata-se de uma estrutura com 1.25 m de altura, por 0.40 m de largura, com uma
caixa de decanta<;:ao, aberta no lastro. Em pouco mais de 90 m 0 aqueduto regis
ta uma pendente NE/SO, muito pouco acentuada, possuindo 0 lastro da conduta
uma varia<;:ao de cota da ordem dos 0.06 m. Cabe destacar que 0 specus nao revela
quaisquer vestigios de revestimento, 0 que 0 diferencia claramente do aqueduto do
Alto da Cividade.°manancial de agua que corria neste aqueduto deveria situar-se
num monte proximo, a nordeste, pelo que nao tern qualquer fundamenta<;:ao cor
relaciona-Io com 0 aqueduto referido por D. Rodrigo da Cunha, com origem no Ave
(Morais, 2010,78). Na verdade, trata-se de urn aqueduto autonomo, que captaria
agua de nascentes com as mesmas caracteristicas hidrogeologicas da bacia das
Sete Fontes.°caracter pontual e truncado da estrutura nao permite avaliar a dire
<;:ao que seguiria, sendo impossivel estabelecer qualquer articula<;:ao fidedigna des
ta estrutura com 0 abastecimento direto da cidade romana.
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As fontes documentais de Braga constituem urn valioso repositorio de teste
munhos dos multiplos problemas corn que a cidade se confrontou, a proposito do
abastecimento de agua, em diferentes momentos, ja reportados na documenta
~ao medieval, altura em que a cidade era substancialmente mais pequena que
Bracara Augusta. A persistencia de urn abastecimento de agua feito atraves de
condutas, ou canos, com origem fora da cidade, esta referenciada nas fontes escri
tas, muito embora a documenta~ao disponivel registe sobretudo a falta de agua
na cidade, durante 0 seculo xv, ern resultado da incuria na manuten~aodos siste
mas de distribui~ao existentes (Marques, 1980, 127-138). Na verdade, sao poucos os
testemunhos materiais relacionados com a gestao e uso da agua na Braga medie
val, muito embora se conhe~am os nomes de algumas fontes que asseguravam
o abastecimento publico da cidade. A referencia feita nesse seculo a existencia
de canos que traziam a agua para Braga e que alimentariam fontes e tanques e
em si mesma bastante sugestiva da existencia de capta~6es exteriores a cidade,
que deveriam remontar a periodos anteriores, designadamente a propria epoca
romana, podendo ter deixado de funcionar por falta de manuten~ao organizada,
mas tambem devido as mudan~as sociais e culturais ocorridas nos seculos que se
sucedem ao fim do dominio romano do Ocidente. De facto, 0 desaparecimento, a
partir do seculo v, de equipamentos e de espa~os altamente exigentes em agua,
como eram os balnearios e os edificios de espetaculos, ou as areas ajardinadas,
bern caracteristicas tanto da arquitetura publica como privada, determinou uma
forte diminui~ao das necessidades de abastecimento de agua, certamente com
consequencias negativas na manuten~aodos sistemas hidraulicos que caracteri
zavam a cidade romana.

Fig. 7- Perspetiva do

aqueduto de Gualtar



Manuela Martins, Jose Meireles, Maria do Carmo Ribeiro, Fernanda Magalhaes e Cristina Braga

Apesar de ser muito dificil realizar uma avalia~ao cronologica fina do destino
sofrido pelos sistemas hidraulicos romanos, e opiniao generalizada que a retra~ao

urbana e as mudan~as culturais que assinalaram os seculos correspondentes a
Antiguidade Tardia e aAlta Idade Media (V-XI) devem ter determinado diferentes
processos de continuidade e desafeta~ao daqueles sistemas, bern como a sua pos
sivel renova~ao, eventualmente com menor sofistica~aotecnologica (Magnussen,
2001,1-35). Esta situa~ao come~a a alterar-se a partir do seculo XI, momenta que
assinala urn generalizado ressurgimento de sistemas hidraulicos complexos, asso
ciado ao desenvolvimento e prolifera~ao de conjuntos monacais e palacianos, pro
cesso que se acentua nos seculos seguintes, na sequencia do aumento demografico
dos nucleos urbanos. A gestao da agua volta entao a constituir uma preocupa~ao

dominante dos senhorios urbanos, que se acentua nos seculos XIV/XV.

Em Braga conhecem-se bern as preocupa~6es com 0 abastecimento de agua a
cidade medieval, documentadas para 0 periodo entre 1428 e 1433, em que governou
o arcebispo D. Fernando da Guerra, que demonstram claramente que a agua obti
da atraves de po~os e fontes nao era suficiente para satisfazer as necessidades da
popula~ao,tendo que ser captada na periferia. Esta sera certamente uma nova rea
lidade que decorrera do aumento demografico que a cidade tera conhecido a partir
do seculo XII, que exigiu 0 comprovado transporte de agua da regiao envolvente,
captada a cerca de uma legua de distancia (cerca de 5 km) (Marques, 1980, 127-138),

presumivelmente na bacia das Sete Fontes, a avaliar pela continuada procura de
agua nesta zona nos seculos seguintes, documentada pelas fontes historicas.

A importancia da zona das Sete Fontes como area de aprovisionamento hidri
co a Braga esta igualmente bern documentada para os seculos XVII e XVIII. Com
efeito, os livros de atas da camara referem, a partir de 1670, que as aguas da cida
de eram conduzidas a partir de campos e pinhais situados nas zonas das Sete
Fontes, Passos, Areal e Montariol (Oliveira, 2001, 175). Existem ainda referencias no
Tombo da Cidade, de 1737, ao registo de escrituras relativas acompra de terrenos
com agua nos lugares de Passos e Sete Fontes e outras relativas a uma nascente
em Gualtar, na zona de Maragotos (Oliveira, 2001, 178), bern como a compra de
agua que nascia em Montariol. Aparentemente, a procura de locais para capta~ao

de agua durante 0 seculo XVIII concentrou-se sobretudo na zona das Sete Fontes,
muito embora tambem tivessem sido encontradas nascentes de agua em Gualtar
(Oliveira, 2001, 183).

Assim, face aos dados disponiveis e possivel considerar que os mananciais
de agua necessarios ao funcionamento da cidade romana pudessem ter sido
obtidos na bacia das Sete Fontes, sendo conduzida por urn aqueduto, cujo tra
~ado pode ter coincidido com 0 percurso do aqueduto moderno com 0 mesmo
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Fig. 8. Reconstru<;:ao do tra~ado do aqueduto romano da Sete Fontes: a) area de capta~ao,

b) aqueduto, c) hip6tese do tra~ado de condu~ao e distribui~ao de agua as termas publicas

(BASE CARTOGRAFICA-FOLHAS 56-70.1025.000 CMP)

nome, que acompanha parcialmente 0 trajeto da via XVIII, desembocando per
to da arcada, onde se situava urn reservat6rio que distribuia agua pela cidade
(Oliveira, 2001, 181).

o recente estudo arqueo16gico do aqueduto moderno das Sete Fontes, reali
zado pela Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, entre 2012 e 2015

(Fontes et al., 2016), permitiu evidenciar que ele resulta de urn longo processo
de complexifi.ca~ao de urn sistema de capta~ao e transporte de agua para a cida
de, que recua ao seculo IV, cuja estrutura conservada, ultimada pelo arcebispo
D. Rodrigo de Moura Teles, entre 1704 e 1728, pode ter destruido evidencias de cap
ta~6es e condutas mais antigas. Na verdade, 0 sistema conserva manilhas com
m6dulo romano, em pes e palmus, 0 que parece apontar para capta~6esrealizadas
nesta area na epoca romana.
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4 CONSIDERAC;:OES FINAlS

o conjunto de dados arqueologicos identificados ate ao momenta nas escava
c;6es realizadas em Braga, composto por poc;os, troc;os de aquedutos, manilhas de
sifao, tubos de chumbo, caleiros, condutas e cloacas, e bastante sugestivo do ela
borado sistema de hidraulico da cidade romana, que usaria as tecnologias conhe
cidas na epoca, adaptadas as condicionantes topograficas e hidrogeologicas da
cidade. No entanto, ele pouco elucida sobre a origem das captac;6es que garantiam
o aprovisionamento de agua a cidade. Ecerto que os poc;os permitem saber que 0

precioso liquido era explorado a partir da toalha freatica da propria area urbana e
que os tanques dos atrios e peristilos das casas, ou de outros edificios, permitiam
armazenar a agua da chuva. Sabemos, contudo, que este tipo de abastecimento nao
chegava para suprir as necessidades hidricas de uma cidade com a dimensao de
Bracara Augusta, que a partir dos inicios do seculo II passou a contar com varios
edificios termais, para alem de outros equipamentos, que exigiam abundante agua
corrente. Neste contexto, a existencia de pelo menos urn aqueduto, que captasse
agua no territorio e a conduzisse para a cidade, passou a ser objeto de reflexao mais
aprofundada, desde 2009, justificando uma revisao critica da informac;ao historica
disponivel e uma avaliaC;ao mais aprofundada das caracteristicas topograficas e
hidrogeologicas da envolvente de Braga (Martins et al., 2012b; Martins, 2015).

Assim, as referencias historiograficas relativas a presumivel existencia de urn
aqueduto que conduzia agua a partir de nascentes do Ave, sugerida por D. Rodri
go da Cunha (1634) e reiteradamente apontada por outros autores mais recentes
(Leal, 1873; Lemos, 2004; Morais, 2010), revelam-se de reduzida utilidade para com
preendermos 0 sistema de abastecimento de Bracara Augusta. Igualmente pouco
elucidativas sao as alus6es feitas a existencia de supostos aquedutos, em S. Pedro
de Maximinos (Leal, 1873, 433) e na zona a suI da Rodovia, onde 0 Conego Arlindo
da Cunha refere expressamente a existencia de urn aqueduto "coberto por capeado
bern feito" (Nunes, Oliveira, 1988, 109). Na impossibilidade de validar as interpreta
c;6es propostas quanta a funcionalidade daquelas estruturas, mas tendo por base a
topografia da colina onde assentou 0 nucleo urbano romano, julgamos que as mes
mas, ainda que pudessem corresponder a infraestruturas de distribuic;ao de agua,
nunca poderiam ter abastecido a parte mais alta da cidade, situada entre 198/197 m,
uma vez que foram encontradas em zonas que se situam bastante abaixo daquelas
cotas. Por outro lado, 0 conhecimento que paulatinamente se tern adquirido sobre
as infraestruturas hidraulicas da cidade romana, permite afirmar que os sistemas
construtivos usados, quer para os aquedutos, quer para as cloacas sao semelhan
tes, sendo todos eles subterreos. A diferenc;a na sua funcionalidade parece apenas
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possivel de determinar com base no seu pendor e na existencia, ou nao, de reves
timento no interior das condutas, quase sempre presentes nos equipamentos de
adUl;ao de agua limpa, como acontece com 0 aqueduto que abastecia as termas do
Alto da Cividade (Martins et al., 2011).

Face a reduzida contribui<;ao das fontes historiograficas para compreendermos
o abastecimento de agua a cidade romana, defendemos que a abordagem desta
importante questao deve partir dos dados arqueologicos disponiveis, em particu
lar relacionados com 0 abastecimento das termas publicas e com a existencia de
aquedutos a elas associados. As questoes topograficas levantadas pelas cotas a que
se situam os referidos equipamentos sugerem que a agua chegaria aparte mais
alta da cidade (forum, termas publicas e teatro), atraves de urn aqueduto que atra
vessaria a cidade no sentido NE/SO, com origem num castellum divisorium que se
situaria a NE do nucleo urbano. A existencia deste presumivel aqueduto secunda
rio, que conduzia agua para outros sistemas, que a distribuiam a edificios especifi
cos, como aquele que foi encontrado na colina da Cividade, justificou a valoriza<;ao
das caracteristicas hidrogeologicas da regiao a NE da cidade, que se revelaram, nao
s6 adequadas para a capta<;ao de agua para a cidade romana, como sobejamente
conhecidas e usadas para abastecer a cidade desde a Idade Media.

A abundancia de recursos hidricos potenciais na zona das Sete Fontes resulta
da alta pluviosidade da regiao, da fractura<;ao do substrato local, da sua altera<;ao e
ainda da abundancia de contactos litologicos, fatores que, em conjunto, controlam
a alimenta<;ao e recarga dos aquiferos. Acresce ainda a topografia do local, a qual
se oferece igualmente favoravel a condu<;ao da agua ate a cidade por gravidade.
Assim, considerando a topografia da regiao envolvente de Braga e as particulares
caracteristicas da bacia das Sete Font~s, pensamos ter sido esta a zona que ofereceu
melhores condi<;oes para 0 abastecimento da cidade romana, tal como aconteceu
de forma mais ou menos continuada e documentada, historica e arqueologicamen
te, desde a Idade Media ate aatualidade.
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